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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 

Порака од Претседателот 
 

Почитувани,  

2020 година се очекува да биде година на предизвици за Комисијата за хартии од вредност, 

чие решавање ќе значи подобрување на условите за инвестирање на пазарот на хартии од 

вредност, хармонизирана регулатива со ЕУ-acquis во сферата на финансиските услуги, зајакнување 

на супервизорските капацитети за ефикасна и ефективна контрола и надзор над работењето на 

овластените учесници и акционерските друштва, унапредување на транспарентноста од страна на 

брокерките куќи, банки, депозитар и берза т.е креирање на пазарно опкружување кое би било во 

согласност со модерните и развиени пазари на капитал во Европската Унија.  

Основните постулати на нашето функционирање се одраз на улогата, надлежностите и на 

позицијата во финансискиот систем, како и на очекувањата кои ги имаат од нас,  инвеститорите, 

акционерите, учесниците, креаторите на економската политика и пошироката јавност.  

Затоа, во 2020 година , сите заедно и  посветено во Комисијата ќе работиме на процесот на 

усвојување на новата законска регулатива, зајакнување на корпоративното управување кај 

овластените пазарни учесници, супервизија заснована на ризиците кои ги преземаат учесниците 

при реализација на тргувањето, олеснување на постапките пред Комисијата и на почитување на 

правилата и процедурите на пазарот на хартии од вредност од страна на сите заинтересирани 

страни. 

Мотивите за напредок и за постигнување на основните цели на функционалност на 

Комисијата се уште поголеми, доколку се има предвид поддршката која ја добивам од членовите 

(комисионерите) на Комисијата и на вработените во Стручната служба, кои секогаш се на висина на 

задачата која им е доверена. 

 Програмата за работа претставува одраз на нашите заложби за одржување на фер, 

транспарентен, ефикасен и ефективен пазар на хартии од вредност, кој треба да биде мотор за 

раздвижување на целата економија, место кое ќе го користат компаниите за финансирање на 

своите проекти, можност за единиците на локална самоуправа да обезбедат средства за 

инфраструктурни проекти. 

            Продолжувајќи со темите на транспарентност, одговорност, отчетност и јасност на нашата 

мисија , Годишната програма на КХВ за 2020 година се фокусира на иницијативи кои што разумно 

очекуваме да ги реализираме. Се надевам дека, една година од сега, ќе имаме резултат сличен на 

програмата за работа за 2019 година - со 87 проценти или повеќе целосно реализирани 

иницијативи. 

 Со почит, 

Nora Aliti, 
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Вовед 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (во 

натамошниот текст: Комисијата),  претставува самостојно и независно тело кое го регулира 

и контролира работењето со хартии од вредност на територијата на Република Северна 

Македонија. Комисијата има повеќе јавни овластувања од областа на донесувањето 

правила, истражувањето, супервизијата, контролата и спроведувањето, како и 

извршувањето и примената на регултативата. 

Согласно член 184 од Законот за хартии од вредност, член 31 од Статутот на 

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и Стратешкиот план 

за развој на пазарот на капитал за периодот 2019-2021 година, Комисијата ја донесува 

годишната програма за работа за 2020 година. Во програмата за работа се утврдуваат 

мерките и активностите кои ги имплементира Комисијата во насока на уредување на 

својата работа  и иницијативите кои ги  презема со цел развој и унапредување на пазарот 

на хартии од вредност во РСМ. 

Имајќи ги предвид основите за функционирањето на пазарите на хартии од 

вредност, напорите за целосна ЕУ интеграција и потребата од примена на високи стандарди 

при регулацијата, нашите постулати во наредната година ќе бидат: 

- -воспоставување на објективен, фер и транспарентен пазар на хартии од 
вредност; 

- -објективна и навремена заштита на акционерите и на инвеститорите; 
- обезбедување на реален раст и развој на пазарот на хартии од вредност; 
- -едукација и зголемување на финансиската писменост и финансиската 

инклузија; 
- -зајакнување на човечкиот потенцијал и аналитичките способности и 

експертиза; 
 
Успешната имплементација на оваа годишна програма ќе подразбира:  

Прво, целосна и стриктна имплементација на законските надлежности, согласно 
постојната регулатива, предлози за унапредување на регулативата на саморегулирачките 
организации и зајакнување на супервизијата и надзорот над овластените пазарни учесници 
со цел постигнување на висок пазарен интегритет; 

Второ, искористување на финансиските средства, согласно нашите планови заради 
постигнување на поголема стручност и експертиза од страна на ангажираниот човечки 
потенцијал, регрутирање на нов стручен кадар, зајакнување и унапредување на ИТ 
потенцијалот; 

Трето, продлабочување на соработката со различни домашни и странски субјекти, 
како и меѓународни организации и проекти, со цел постигнување на одржлив пазар со 
перспектива за раст и развој. 
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    Нашата Мисија 
  

 

Мисијата на Комисијата е да ги заштити инвеститорите, да се грижи за создавање и 

одржување на фер, сигурен, транспарентен и ефикасен пазар на хартии од вредност и да го 

олесни привлекувањето на капитал со што придонесува кон економскиот раст и развој на 

државата. 

 

 

    Нашата Визија 
 

Комисијата за хартии од вредност на РСМ се залага за создавање и одржување на пазарно 

опкружување кое ја оправдува довербата на инвеститорите и се карактеризира со 

транспарентност и интегритет. 
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Нашите Вредности 
 

Интегритет - секој вработен во Комисијата има одговорност да ги демонстрира 

највисоките етички стандарди, со цел да ја оправда и да влијае врз довербата на 

инвеститорите и учесниците на пазарот на хартии од вредност. 

Отчетност - Комисијата ја прифаќа одговорноста врз основа на закон и презема се што 

е потребно за зголемување на транспарентноста кон јавноста. Во извршувањето на својата 

мисија, вработените се одговорни и отчетни пред јавноста и преземаат одговорност за 

постигнување на целите на Комисијата.  

Ефективност – Комисијата се стреми кон и воспоставува проактивен и иновативен 

пристап во проценувањето и адресирањето на ризиците на пазарот на капитал, на 

инвеститорите и другите учесници, а со цел на најефикасен и најефективен начин 

исполнување на нејзината мисија и цели.  

Тимска работа – успехот на Комисијата зависи од разновиден, координиран тим 

посветен на највисоките стандарди на доверба, напорна работа, соработка и отворена 

комуникација. Вработените се посветени на ефикасно работење и  меѓусебно 

координирање и комуникација.  

Правичност - при спроведувањето на своите регулаторни и извршни овластувања, 

Комисијата ги третира инвеститорите, учесниците на пазарот и сите други праведно, со 

почит, достоинство и во согласност со законот. Комисијата се стреми да вработи, обучи и 

задржи квалификувана и разновидна работна сила и да обезбеди донесување на фер, 

етички и праведни одлуки кои се однесуваат на вработените и на засегнатите страни. 

Извонредност - Комисијата е посветена на највисоките стандарди за извонредност во 

исполнувањето на законските надлежности, мисијата и на визијата.  
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Нашите цели за 2020 
Комисијата за хартии од вредност на РСМ, остварувајќи ја својата мисија и имајќи ја 

предвид својата визија, во наредната година ќе се стреми за остварување на следните цели: 

• Воспоставување на систем на обелоденување на податоците и на информациите-

финансиски и нефинансиски од страна на овластените пазарни учесници-брокерски куќи, 

банки со дирекции за работа со хартии од вредност, берза и депозитар со цел постигнување 

на високо ниво на транспарентност во финансиското известување и обелоденување и 

зајакнување на довербата во пазарот на капитал; 

• Посреден и непосреден надзор и супервизија над овластените учесници на пазарот 

на хартии од вредност во насока на зачувување и зајакнување на пазарниот интегритет и 

негова заштита од секакви пазарни злоупотреби и манипулации; 

• Зајакнување на корпоративното управување на овластените пазарни учесници со 

примена на високи стандарди, зголемена одговорност на релевантните лица, зајакнување 

на механизмите на внатрешна и надворешна контрола и транспарентност; 

• Континуирана едукација за корисниците на финансиски услуги, со цел соодветно, 

детално информирање за можностите за инвестирање и за заштита на вложените средства; 

• Креирање на законска регулатива со примена на највисоките европски стандарди, 

принципи и трендови во финансиската област заради постигнување на еднаков пристап и 

третман кон сите учесници на пазарот на хартии од вредност- домашни и странски 

партиципиенти; 

• Соработка заради размена на податоци и информации со домашни и со странски 

регулаторни органи заради ефикасно и ефективно справување со недозволените и 

незаконските активности и постапки, насочени кон нарушување на пазарниот интегритет; 

• Создавање на можности за развој на човечкиот потенцијал, заради подобро 

соочување со предизвиците на глобалните трендови на пазарите на хартии од вредност, 

промовирајќи еднакви можности и застапеност на сите етнички заедници; 

Во остварување на нашата мисија, во наредната година, ќе ги поттикнуваме, 

следиме и поддржуваме активностите на другите носители на економски политики кои 

водат кон остварување на: 

• ЕУ интеграција во сите сегменти на општествениот живот, особено во делот на 

финансиските услуги и прифаќањето на принципите и стандардите на уредување на 

финансискиот систем; 

• Искористување на средствата од ЕУ фондовите и билатералните донатори во насока 

на постигнување на развој на одредени сегменти на финансискиот систем; 
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• Зголемувањето на потенцијалните инвеститори на пазарот на капитал преку 

поголема транспарентност и инклузивност при креирање на мерките за економски раст и 

развој. Со цел да постигнеме избалансирано, ефикасно и ефективно регулаторно 

опкружување, го применуваме принципот  Пропорционалност - пристап кој го олеснува 

растот и развојот, кој  сепак останува погоден за целта, признавајќи дека учесниците на 

пазарот се разликуваат во ризиците што ги претставуваат и придобивките што ги 

генерираат. 

Основните приоритети на Програмата за работа на Комисијата за 2020 година ќе бидат 

преземање на мерки и активности за: 

 

 
 

 

Основни 
стратешки 

приоритети

Заштита на ивеститорите и на 
интегритетот  на пазарот на 
хартии од вредност

Инклузивен и одржлив 
развој на пазарот на 
хартии од вредност

Оптимизирање на 
институционалните 
перформанси

❶ Заштита на ивеститорите и на интегритетот на пазарот на хартии од вредност

❷ Инклузивен и одржлив развој на пазарот на хартии од вредност

❸ Оптимизирање на институционалните перформанси 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 

 

❶Заштита на инвеститорите и на интегритетот на пазарот на хартии од вредност 
Комисијата за хартии од вредност има сеопфатен и конструктивен пристап кон 

одржувањето и промовирањето на  фер и транспарентен пазар на капитал,  се со цел да го 

заштити пазарниот интегритет на македонскиот пазар на капитал. Имајќи предвид дека 

пазарот на капитал го сочинуваат голем број на субјекти кои директно или индиректно 

влијаат на неговите состојби, Комисијата се труди со најразлични сет на мерки и активности 

да го поддржи и одржи нивото на доверба на инвеститорите.   

Како и досега, така и во 2020 година, Комисијата планира да преземе низа на 

активности кои ќе го одржат и унапредат пазарниот интегритет и кои ќе обезбедат 

функционален пазар кој ќе продолжи да генерира финансиска стабилност и стабилност на 

финансиската пазарна инфраструктура. Овие цели ќе бидат постигнати преку преземање на 

низа мерки и тоа: проактивна улога на регулаторот со цел  обезбедување на фер и 

транспарентен пристап до пазарот на капитал за сите  учесници, подигнување на нивото на 

транспарентност, како и на квалитетот на информациите што се објавуваат од страна на 

акционерските друштва, чии хартии од вредност котираат на сите подсегменти на берзата, 

сеопфатна супервизија на сите чинители на пазарот на капитал и изработка на подзаконски 

акти и упатства, со цел да се зголеми нивото на транспарентност и отчетност од страна на 

лиценцираните субјекти и  на учесниците на пазарот на капитал.  

 

Иницијативи 

Зајакната анализа на објавите на СЕИ-НЕТ порталот: Комисијата кон крајот на 

2019 година иницира измени во Законот за хартии од вредност со цел продолжување на 

задолжителната котација за период од 2 години и измени  во доменот на санкционирањето 

на друштвата, чии хартии од вредност котираат на берза, односно изрекувањето 

прекршочни санкции кон овие друштва заради непочитување на Правилата за котација на 

берза.По усвојување на законските измени, Комисијата ќе го зајакне надзорот и анализата 

на полугодишните и на годишните финансиски и нефинансиски извештаи на друштвата 

(пр.годишни извештаи за работа) кои котираат на сите сегменти на официјалниот пазар и 

особено оние со чии акции активно се тргува. Со тоа, Комисијата ќе придонесе кон 

остварување на фер и транспарентен пазар и еднаков третман на издавачите на хартии од 

вредност од сите подсегменти на официјалниот пазар, заштита на највисоките интереси на 

акционерите, но и еднаков пристап до информации за инвеститорите кои инвестираат во 

различни издавачи. 
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Подготовка на квартални извештаи за пазарот на хартии од вредност: Во 

2020 година, Комисијата ќе продолжи со подготовка на квартални извештаи за состојбата 

на пазарот на капитал, кој претставуваат инструмент на потенцијалните инвеститори за 

согледување на движењата на берзата, состојбата со нето-вредноста на инвестициските 

фондови, пазарното учество на брокерските куќи, активностите на регулаторот, односно 

алатка за добивање на информации при носење на инвестициска одлука. 

 

Акционерски друштва согласно член 166-б: Комисијата ќе преземе низа 

активности со цел навремено запознавање со обврските за известување на акционерските 

друштва согласно член 166-а од Законот за хартии од вредност. Во таа насока, Комисијата 

ќе ги продолжи своите напори за зголемување на транспарентноста на сегментот-слободен 

пазар, преку преземање на надзорни активности во рамки на своите работни задачи. 

Притоа, ќе се преземаат мерки за доследно почитување на обврските пропишани со 

Законот за хартии од вредност, односно проверка на квалитетот на доставените податоци, 

особено на податоците објавени од страна на оние издавачи со кои активно се тргува на 

Македонската берза.  

 

Транспарентност согласно Законот за инвестициски фондови: Објавувањето на 

податоците во реално време врз основа на што се постигнува високо ниво на 

информираност за активностите на ДУИФ и инвестициските фондови беше и останува 

приоритет за Комисијата кон чие исполнување активно работевме во изминатиот период. 

Тоа особено е визибилно преку сетот на податоци кои јавно и во реално време на веб 

страната на Комисијата се објавуваат од страна на друштвата за управување со 

инвестициски фондови и инвестициските фондови. 

  Одејќи скалило напред, со цел зголемување на ефикасноста во обработката на 

барањата поднесени од страна на друштвата за управување со инвестициски фондови и 

инвестициските фондови, се планира на друштвата да им се овозможи електронски да ги 

поднесуваат барањата за одобрување на одредени документи (проспекти, статути, 

реклами итн) за кои тие бараат согласност од Комисијата. Во насока пак на зголемување на 

транспарентност и точноста, Комисијата ќе ги проверува податоците кои ги доставуваат 

друштвата за управување со инвестициски фондови со цел да се контролира начинот на 

вреднување од страна на сите фондови. Преку целосното автоматизирање на 

комуникацијата помеѓу регулаторот и друштвата ќе се заштеди на време, ќе се поедностави 

процесот на обработка и одлучување, ќе се олесни размената на податоци со други 

регулаторни органи и ќе се зголеми транспарентноста. 
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Транспарентност согласно Законот за хартии од вредност: Со цел исполнување 

на својата улога за зајакнување на интегритетот на пазарот, а во насока на зголемена 

аналитичност при обработката на финансиските и нефинансиските објави доставени од 

страна на брокерките куќи, банките со дозвола за работа со хартии од вредност, берзата и 

депозитарот, Комисијата јавно, во реално време на поднесување и транспарентно со 

автоматска обработка ќе ги публикува на својата веб страна сите податоци и информации, 

кои пристигнуваат до Комисијата од овластените учесници поврзани со нивното работење. 

Со оваа активност ќе биде покриен уште еден сегмент од целокупната слика за 

активностите на сите учесници на пазарот на капитал. 

1.1 Супервизија на пазарот на хартии од вредност 

Во насока на одржување на пазарниот интегритет, Комисијата ќе преземе низа 

активности за зајакната имплементација на супервизорската функција и надзорните 

овластувања кои произлегуваат од законите во нејзина надлежност врз субјектите кои 

подлежат на супервизија. Водена од принципот на пропорционалност во спроведување на 

супервизорските активности, интензитетот на супервизорскиот пристап кај одделни 

субјекти ќе се одреди во зависност од нивната системска значајност и профилот на 

ризичност. Комисијата се стреми да биде препознаена како принципиелен, истраен  и фер 

регулатор, со слух за иницијативите и предизвиците на сите овластени пазарни учесници. 

 

Иницијативи 

Лиценцирање и еднаков пристап до пазарите на капитал: Комисијата во текот на 2020 

година ќе продолжи да врши темелна и сеопфатна анализа на сите лица кои ќе аплицираат 

за лиценца со цел да станат учесници и да им се овозможи пристап до пазарот на капитал. 

Во таа насока, Комисијата преку повеќе активности и соработка со надлежни регулаторни 

органи ќе го проверува интегритетот, репутацијата и однесувањето на тие лица со цел да 

се ограничи, односно забрани стекнувањето со учество на правни и физички лица кои 

учествувале во незаконски или недозволени активности. Во оваа насока, планирано е да се 

донесат измени на неколку правилници со кои ќе биде извршено подобрување на 

постоечките акти од аспект на зајакнување на критериумите за соодветност (fit and proper) 

на потенцијалните лица да се стекнат со учество, односно дозвола за работа на пазарот на 

капитал.  Имајќи предвид дека еднаквиот пристап до пазарите на капитал се обезбедува со 

транспарентни и сеопфатни правила за работа на берзата и на депозитарот, Комисијата и 

во 2020 година ќе продолжи да ги анализира правилата на овие две институции, како и да 

ја анализира потребата од прифаќање на глобалните трендови за уредување на 

функционирањето на пазарот на капитал и ќе даде свои насоки и препораки за промена и 

за дополнување на правилата. 
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Супервизија и надзор на пазарот на капитал: Во 2020 година, Комисијата ќе 

продолжи да презема низа едукативни и корективни мерки со цел да влијае на 

постапувањето на овластените пазарни учесници во насока на обезбедување на фер и 

транспарентен пазар на капитал и почитување на легислативата од областа на пазарот на 

капитал. Aктивностите на Комисијата ќе бидат насочени кон зајакната супервизија на 

тргувањето на Македонска берза со цел да се откријат и да се превенираат злоупотреби на 

пазарот од аспект на тргување врз основа на внатрешни информации, пазарни 

манипулации, како и проверка на стекнувањето на сoпствени акции од страна на 

издавачите кои котираат на берзата.  

 

Супервизија на овластени пазарни учесници: Комисијата согласно интерните 

процедури за работа за 2020 година ќе подготви план за контрола на овластените пазарни 

учесници, согласно однапред утврдени критериуми (големина на пазарниот учесник, 

учество во вкупното тргување/промет, учество во вкупниот број на трансакции, претходно 

однесување и изречени мерки и други). Притоа, се планира да се задржи бројот на 

извршени редовни теренски контроли, но истовремено ќе бидат извршени и тематски 

контроли над овластените учесници со цел да се провери работењето во одредени 

сегменти од нивните активности, како и нивото на усогласеност со актите на Комисијата, 

берзата и на депозитарот.  Во насока на обезбедување на високи стандарди на ИТ сигурност 

во работењето, Комисијата ќе продолжи да врши тематски контроли на начинот на 

функционирање и заштита на информатичкиот систем кај овластените учесници, со 

утврдување на критичките области за подобрување во имплементацијата на правилата и 

принципите на добра ИТ инфраструктура. Имајќи ја предвид либерализацијата на 

вложувањата во хартии од вредност на странски пазари, Комисијата ќе ја засили 

супервизијата на тргувањето, воедно и надзорот над спроведување на регулативите за 

преземање на активности на странски пазари од страна на овластените учесници. 

 

Супервизија базирана на ризици: Имајќи ја предвид улогата на Комисијата во 

детектирањето и справувањето со ризиците на финансиските институции, во текот на 2020 

година се планира да се отпочне со изработка на Интегрирано упатство за супервизија 

базирана на ризици за што ќе се користи меѓународна помош и практики од регулатори од 

регионот и пошироко.  Со воспоставувањето на систем на супервизија базирана на ризици, 

ќе се придонесе за насочено спроведување на контрола, имајќи ги предвид сите параметри 

од работењето на овластените учесници ( минатите и идни ризици кои ги преземаат 

учесниците, обемот на тргување, типот на клиенти и сл).  
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Прирачник (Упатство) за начинот на вршење на истраги и изрекување мерки: 

Во текот на 2020 година, Комисијата ќе пристапи кон носење на сеопфатен акт за начинот и 

процедурите за водење на истраги,  како и мерките и законските можности кои и се на 

располагање на Комисијата, а кои можат да бидат преземени во текот на водење на овој 

тип на постапки. Истовремено, со овој акт Комисијата ќе се обиде да го систематизира 

начинот на кои се изрекуваат мерки и санкции спрема сите учесници на пазарот на капитал. 

Имено, за Комисијата од системско значење е вработените лица да имаат еднаков пристап 

при давањето на предлози за изрекување на мерки, како и сите вработени да имаат 

унифициран пристап при ценењето на поведението на учесниците на пазарот на капитал, 

тежината на одреден престап, како и ефектот кој сторениот прекршок, односно 

непочитување на законите, го има врз пазарот на капитал, како и врз останатите учесници 

на истиот.    

Супервизијата на друштвата за управување со инвестициски фондови: 

Супервизијата на ДУИФ ќе се врши пред се преку анализа на доставените извештаи во 

информатичкиот систем за известување и супервизија на Комисијата. Планирано е да се 

направат неколку теренски контроли кои ќе го опфатат целокупното работење на 

друштвата и на фондовите со кои тие управуваат. Имајќи ги предвид, зголемените средства 

под управување на друштвата, се планира да се преземат низа активности преку 

вонтеренски насочени проверки со кои ќе се контролира начинот на пресметка на 

надоместоците на товар на фондовите и на товар на инвеститорите.  Дополнително 

Комисијата планира да посвети поголемо внимание на почитувањето на роковите за 

достава на сите извештаи (финансиски и нефинансиски) од страна на друштвата за 

управување преку СРИС системот за супервизија.   

 

 Надзор согласно Законот за преземање на акционерски друштва: Комисијата ќе 

продолжи да презема активности на надзор за имплементацијата на Законот за преземање 

на акционерски друштва особено во делот на заедничкото дејствување помеѓу лица 

акционери во компаниите со кои се тргува на официјалниот пазар на берзата. Надзорот ќе 

биде насочен кон објавите на котираните компании на Сеи-нет порталот на Македонска 

берза, како и објави од одржаните Собранија на акционери особено во делот на давањето 

на полномошна за учество на Собранијата. Со цел сеопфатен надзор над примената на 

законот, онаму каде што е потребно Комисијата ќе комуницира со акционерските друштва 

со цел обезбедување на сите потребни податоци и информации за правилно утврдување 

на фактичката состојба. 
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Надзор согласно Законот за спречување перење пари и финансирање на 

тероризам: Врз основа на Закон за спречување перење пари и финансирање на 

тероризам, Комисијата ќе отпочне со тематски надзор над документите, односно 

интерните акти на брокерските куќи и на друштвата за управување со инвестициски 

фондови со цел да ја провери усогласеноста на нивните интерни акти со Законот и со 

Упатството, кое Комисијата го донесе во текот на 2019 година. Имајќи ја предвид својата 

улога на проактивен регулатор Комисијата со своја експертиза ќе им помогне на пазарните 

учесници да ги усогласат интерните акти и правила со Законот со цел да се намали на 

најмала можна мера ризикот од неправилна примена на одредбите за спречување на 

перење на пари. 

Заеднички контроли со други институции: Во 2020 година врз основа на веќе 

воспоставената пракса за соработка е планирано да се вршат заеднички контроли врз 

овластените пазарни учесници со други надзорни органи. Согласно проекциите, планирано 

е да се изврши контрола на работата на една брокерска куќа која ќе биде извршена заедно 

со Управата за финансиско разузнавање, а со цел да се исконтролира начинот на 

спроведување на Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам од страна 

на овие субјекти.  

Заштита на потрошувачи/инвеститори: Комисијата ќе продолжи да презема 

активности во насока на зголемување на заштитата на инвеститорите и на акционерите во 

друштвата. Комисијата активно комуницира со сите лица кои се обратиле до КХВ и 

побарале заштита на своите права.  

Притоа КХВ вложува труд и максимален напор со цел да изнајде начини како да им 

помогне на акционерите или да ги советува како најдобро можат да ги заштитат своите 

права или пак да ги реализираат своите барања пред други органи.  

Сајбер супервизија: Зачестеноста и сериозноста на сајбер-нападите во секторот на 

финансиски услуги го направија императив зајакнувањето на регулаторниот и 

супервизорскиот надзор врз компјутерскиот ризик. Имајќи ја предвид одговорноста на 

регулаторот,  Комисијата ќе го зајакне регулаторниот надзор кој се однесува на правилата 

и на регулативите кои предвидуваат очекувања за прифатливо однесување и постапување 

за финансиските институции и ќе ги зајакне надзорните активности кои ќе се однесуваат на 

проценка на учесниците во однос на нивното придржување кон очекувањата и 

спроведувањето  на овие правила и прописи.  
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❷Инклузивен и одржлив развој на пазарот на хартии од вредност 

 

Растот и развојот на пазарот на хартии од вредност како важен сегмент на 

финансискиот систем во голема мера зависи од напорите и од активностите кои ги 

преземаат сите чинители во својот домен на дејствување. Нашите напори се насочени кон 

продлабочување на соработката со различни заинтересирани страни-единици на локална 

самоуправа, стопански комори, овластени учесници на пазарот на хартии од вредност, 

акционерски друштва со цел преземање на заеднички активности за олеснување на 

пристапот на потенцијалните издавачи и инвеститори до пазарот на хартии од вредност. 

2.1 Зголемување на финансирањето преку пазарот на капитал во насока на негов раст и 
развој 

Во 2020 година, Комисијата ќе продолжи да делува во насока на афирмирање на 

пазарот на капитал како алтернативен начин за финансирање на бизнисите, со цел 

привлекување на поголем број на компании кои ќе се финансираат на овој начин.  

 

Иницијативи 

Соработка со Стопанска комора: Комисијата ќе ја продолжи отпочнатата 

соработка со Стопанската комора на Македонија, во насока на промовирање на можноста 

пред компаниите за користење на пазарот на капитал како извор на средства за 

финансирање на нивните инвестициски проекти. 

Соработка со единиците на локалната самоуправа: Комисијата ќе ги продолжи 

активностите на промовирање на можноста пред единиците на локална самоуправа за 

користење на пазарот на капитал како извор на средства за финансирање на нивните 

капитални проекти. Во оваа насока, Комисијата ќе претставува линк помеѓу потенцијалните 

инвеститори и единиците на локална самоуправа и со својата експертиза ќе помогне во 

реализација на сите активности, поврзани со издавање на обврзници од општините. Како 

резултат на активностите на Комисијата преземени во текот на 2019 година за стимулирање 

на единиците на локална самоуправа да издадат општински обврзници, во 2020 година се 

очекува да биде издадена првата општинска обврзница во РС Македонија. 

Воедно, Комисијата ќе ја поддржи и секоја иницијатива за финансирање преку 

пазарот на капитал и преку креирање на нови видови финансиски инструменти. 
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2.2 Одобренија за издавање на хартии од вредност 

Во текот на 2020 година се очекува задржување на интересот на емисии од банките, 

како резултат на барањата на НБРСМ за утврдување на адекватноста на капиталот на 

банките, пред сѐ во делот на сопствените средства на банките. Методологијата за 

утврдување на адекватноста на капиталот на банките, како и зголемениот обем на работа 

наметнува потреба кај одредени банки од нивна докапитализација. Дополнително, имајќи 

ја предвид законската регулатива од областа на осигурувањето, која наметнува барања за 

одржување на капиталот на одредено ниво, потребно за покривање на ризиците во 

работењето, во 2020 година може да се очекуваат докапитализации од одредени друштва 

за осигурување преку емисии на акции. 

Издавање на акции 

А. Приватни понуди 

Во 2020 година, како и претходните години, се очекува приватните понуди да 

доминираат на примарниот пазар на капитал. Имено, најчесто емисиите на акции по пат на 

приватна понуда, издавачите ги реализираат заради подобрување на финансиската 

состојба на друштвата, односно имаат санационен карактер. Покрај тоа, голем дел од 

приватните понуди се всушност докапитализации на друштва од секторот финансии – 

банки и друштва за осигурување, каде регулаторот им наметнува обврска за 

докапитализација заради задоволување на капиталните барања, наметнати со посебна 

регулатива која се однесува на работењето на овие субјекти.  

Комисијата со своите активности ќе им помогне на акционерските друштва за 

квалитетно подготвување на сите документи, потребни за приватна понуда на хартии од 

вредност. 

Б. Јавни понуди 

Во текот на 2019 година Комисијата одобри две иницијални јавни понуди на акции 

од акционерски друштва од стопанството. И покрај тоа што истите беа откупени од 

постојниот доминантен акционер на друштвата, односно реално не дојде до дисперзирање 

на сопственичката структура на друштвата (што се очекува при јавна понуда на акции), 

сепак Комисијата очекува дека позитивното искуство на овие издавачи во поглед на 

постапката за подготовка, одобрување и реализирање на јавна понуда ќе биде стимул за 

други издавачи во текот на 2020 година да се обидат да приберат средства преку пазарот 

на капитал.  
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Издавање на обврзници 

Претходната 2019 година беше “година на обврзници“ кога станува збор за 

примарниот пазар на капитал. Имено, три банки издадоа три различни типови на 

обврзници – перпетуални обврзници, конвертибилни обврзници и субординирани 

обврзници. Со оглед на големиот интерес за овие инструменти меѓу инвеститорите, се 

очекува трендот на емисии на обврзници меѓу банките да продолжи и во 2020 година. 

Покрај тоа, имајќи ги предвид активностите и средбите што Комисијата ги 

реализираше во текот на 2019 година, се очекува во 2020 година едно друштво со 

ограничена одговорност да распише емисија на обврзници. 

Трговските  друштва во Република Северна Македонија сеуште не се фокусирани на 

издавањето на обврзници како начин за финансирање на нивните капитални потреби, пред 

се поради не доволната информираност од овој начин на финансирање. Очекуваме преку 

раздвижувањето на пазарот на обврзници од страна на банките да се зголеми 

визибилноста на овие финансиски инструменти и кај останатите издавачи, особено кај 

трговските друштва. 

Издавање на краткорочни хартии од вредност 

Комисијата ќе ја поддржи и секоја иницијатива од друштвата за издавање 

краткорочни хартии од вредност – комерцијални записи, доколку се појави. 

2.3 Усогласување на законодавство со правото на ЕУ 

Во однос на регулаторната усогласеност со правото на ЕУ се очекува 2020 година, да 

биде година на дефинитивно усвојување и започнување со имплементацијата на новата 

законска регулатива  во областа на пазарот на капитал, што ќе претставува отварање на 

нова етапа во уредување на односите на овластените учесници на пазарот на капитал. Во 

оваа насока, активната партиципација на Комисијата во процесот на финализирање на 

драфтирањето на регулативата е од круцијално значење, па оттука ќе се вложат сите 

човечки ресурси за заокружување на целата постапка. 

 

2.3.1 Поттикнување и спроведување на усогласеност на законската регулатива со 

правото на ЕУ во областа на пазарот на капитал 
 

Усогласувањето на домашната регулатива со ЕУ acquis од областа на пазарот на 

капитал е од големо значење, особено во предвечерието на отварањето на процесот на 

преговори со ЕУ кое се очекува во првата половина на 2020 година. Областа на пазарот на 

капитал е во голема мера приближена до правото на ЕУ, што е од големо значење за 

привлекување на потенцијални странски инвеститори на Македонската берза. 
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Иницијативи 

 
Изработка и имплементација на нов Закон за финансиски инструменти и Закон 

за проспекти на хартии од вредност и транспарентнoст на издавачи: Во 2020 година 

се очекува да се усвои новата законска регулатива од областа на пазарот на хартии од 

вредност која ќе доведе до усогласување на домашното законодавство со ЕУ-acquis во 

областа на пазарот на капитал. Во насока на усвојување на регулативата, Комисијата ќе 

организира дебати, семинари, тркалезни маси, работилници со инвеститорската јавност, 

овластените пазарни учесници, академската јавност, правосудните органи и сите 

заинтересирани страни со цел подобро запознавање со новите законски решенија и 

предизвиците со кои би се соочиле во практичната имплементација. По усвојувањето на 

регулативата, Комисијата ќе започне фаза на подготовка и усвојување на целокупната 

подзаконска регулатива. 

Измени и дополнувања  на Законот за инвестициски фондови: Комисијата 

очекува во нареднииот период да се усвојат измени и дополнувања на Законот за 

инвестициски фондови со што ќе дојде до целосно усогласување на работењето на 

фондовите со релевантната UCITS IV директива. Во рамки на измените и дополнувањето на 

Законот, Комисијата ќе има рок од една година да донесе низа подзаконски акти меѓy кои 

за: начинот на пресметка на адекватноста на капитал кој за прв пат ќе биде воведен со 

измените; работењето и менаџирањето со ризици од страна на друштвата, концепт кој исто 

така за прв пат ќе биде воведен со овие измени на законот. За оваа цел, Комисијата планира 

да одржи низа едукативни и објаснувачки состаноци со претстваници од друштвата се со 

цел да може да се презентираат решенијата кои ќе ги креира Комисијата, а со кои овие 

друштва ќе мора да се усогласат во текот на една година, согласно  преодните и завршните 

одредби од предлог законот.  

Интерни подзаконски акти: Во насока на прифаќање на добрите европски 

практики во регулирањето на ‘fit and proper’ проценката, Комисијата  планира да усвои 

измени на неколку правилници со кои ќе биде извршено подобрување на постоечките акти 

од аспект на точноста и обемот на податоци кои ќе треба да ги обезбедат барателите на 

лиценца и врз основа на кои Комисијата ќе има повеќе информации од кои ќе може да ја 

потврдува соодветноста и адекватноста на тие лица да се стекнат со учество, односно 

дозвола за работа на пазарот на капитал. 

Со цел утврдување на правната определеност на инвестициските фондви, 

Комисијата во текот на 2020 година планира да донесе упатство за класификација на 

инвестициските фондови со цел да обезбеди поголема транспарентност и споредливост на 

домашните фондови со оние кои се основани надвор од државата. При носење на ова 

упатство, Комисијата ќе се води од насоките на меѓународните институции кои имаат 

донесено ваков тип на документи. 
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Иницијатива за начелно правно мислење: Законите, правните норми често пати 
сами по себе се нејасни, имаат повеќе значења или пак се двосмислени. Законите, колку и 
да се сеопфатни и совршени, сепак се статични и ограничени наспроти регулираната 
материја и област, која можеби и пребрзо се менува и се движи независно од законот со 
кој таа се регулира.  

Пазарот на капитал во голем дел зависи и од судскиот систем кој преку 

донесувањето на одлуките во споровите поврзани со хартиите од вредност претставува 

клучен и силен механизам за наметнување на прописите и е предуслов за владеење на 

правото во областа на работењето со хартии од вредност, корпоративното управување и 

заштита на правата на акционерите и на инвеститорите.  

Многу важно, а не така застапено и доволно анализирано и систематски обработено 

од судскиот систем во Република Северна Македонија е прашањето за поништувањето на 

берзански трансакции.  

Затоа, Комисијата за хартии од вредност, во 2020 година ќе поднесе иницијатива до 

Врховниот Суд на Република Северна Македонија за утврдување и изработка на начелен 

став, односно начелно правно мислење за поништувањето на берзанските трансакции. 

Со изработка на вакво начелно мислење од страна на највисокиот суд во земјава, 

очекуваме да се даде огромен придонес да не дојде до сериозно нарушување на 

интегритетот и правната сигурност во берзанското работење и берзанските актери. 

Тежиштето на начелното мислење треба да биде на линија на запазување на принципот и 

на вредностите на кои почива берзанското работење и неговата улога не е да го менува 

Законот за хартии од вредност, туку напротив да го развие неговиот “razio legis” во кои 

случаи е дозволено да има поништување на берзански трансакции, во интерес на 

владеењето на правото и правната сигурност, кои како услови го определуваат и учеството 

на инвеститорите на пазарот на капитал. 

ЕУ претпристапни активности: Имајќи ги предвид заклучоците и препораките на 

Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Северна Македонија, 

претставници на Комисијата ќе учествуваат во подготовка на Националната програма за 

усвојување на правото на Европската унија (НПАА) и Претпристапната економска програма 

(ПЕП) во која ќе бидат утврдени краткорочните и среднорочните приоритети за развој на 

пазарот на хартии од вредност.  

Претставници на Комисијата ќе учествуваат на објаснувачките состаноци со ЕУ со цел 

спознавање на областите, начините и методологијата за имплементација на ЕУ 

регулативата во домашното законодавство. Дополнително, Комисијата активно ќе 

учествува во подготовката на материјали за поткомитетите на ЕУ во областа на економските 

и на финансиските прашања. 
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2.3.2 Зајакнување на соработката со домашни и странски организации 

Глобализацијата и меѓусебната поврзаност на финансиските пазари, како и 

технолошките достигнувања кои влијаеа да се смени начинот на кој функционираат 

пазарите на хартии од вредност, доведоа до разни иницијативи како да се задржи чекорот 

со технолошкиот, општествениот и со пазарниот развој, да се зајакне супервизијата и да се 

осигура продолжување на исполнување на стратешките цели и приоритети на регулаторите 

на пазарите на капитал. 

Заради поефикасна примена на практиките, стандардите и принципите на IOSCO и 

поставување на основите и мрежа за олеснета соработка со регулаторите членки на 

организацијата, претставници на Комисијата во 2020 година ќе учествуваат на состаноците, 

конференциите, семинарите и на работилниците во организација на комитетите на IOSCO.  

Во текот на 2020 година, како дел од Координациското тело за финансиска 

едукација, Комисијата ќе учествува во активностите поврзани со подигнување на нивото на 

финансиска писменост на населението и на различните интересни групи во Република 

Северна Македонија. 

Во насока на зајакнување на сопствените капацитети за ефикасна примена на ЕУ 

регулативата во областа на пазарот на капитал, претставници на Комисијата во текот на 

2020 година, ќе реализираат работни посети на релеватни регулаторни тела во ЕУ заради 

унапредување на своето работење и размена на искуства од областа на имплементацијата 

на ЕУ директиви во домашното законодавство. 

Иницијативи 

TAIEX Апликациии: Во рамките на соработката со Секретаријатот за европски 

прашања при Владата на РСМ, а со цел реализација на активностите утврдени во НПАА, 

Комисијата ќе поднесе апликации за финансиска поддршка преку TAIEX (Technical 

Assistance and Information Exchange) инструментот на Директоратот за проширување на 

Европската Комисија, со цел пренесување на практично искуство од регулатори на земји 

членки на ЕУ во имплементација на европските директиви. 

Совет за унапредување и развој: Во 2020 година, претставници на Комисијата со 

свои предлози и иницијативи активно ќе продолжат да учествуваат во работата на Советот 

за развој на пазарот на капитал и неговите работни групи за законска регулатива, понуда и 

побарувачка на хартии од вредност, каде преку конструктивен дијалог ќе се придонесе за 

унапредување на пазарот на капитал. 

Комитет за финансиска стабилност: По примерот на земјите членки на 

Европската Унија со цел постигнување на стабилност на целиот финансиски систем се 

формира комитет за финансиска стабилност во кој помеѓу останатите институции (НБРСМ, 

МФ, МАПАС и АСО) ќе учествува и Комисијата, каде ќе се анализираат релевантни 
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информации заради следење на состојбите во целиот финансиски систем, ќе се оценуваат 

и следат системските ризици,  ќе се даваат препораки и предупредувања поврзани со 

системските ризици и финансиската стабилност, ќе се донесуваат заклучоци за состојбите 

во финансискиот систем. 

Соработка со Македонска банкарска асоцијација: Во 2020 година, врз основа на 

потпишаниот Меморандум за соработка, Комисијата и Македонската банкарска 

асоцијација ќе започнат со соработка која ќе придонесе за подобрување на финансиската 

писменост и едукација кај младите и спроведување на заеднички активности, мерки, 

проекти, обуки, семинари, натпревари од областа на финансиите, економијата и пазарот на 

капитал. Со цел зајакнување на капацитетот за справување со кризи, Комисијата ќе иницира 

заеднички тренинг за управување во финансиски кризи на вработените во финансиските 

институции во РСМ. 

Соработка во врска со FSAP Мисија: Во 2020 година, Комисијата ќе учествува во 

работната група за имплементација на препораките од FSAP Мисијата на Светска банка, со 

цел навремено и ефикасно исполнување на сите преземени обврски и координација на 

реализацијата на сите дадени препораки. 

Регионална соработка: Во 2020 година, ќе продолжи континуираната соработка со 

другите регулатори на пазарите на хартии од вредност за поддршка на активностите за 

продлабочување на интеграцијата на целиот регион.  

Со цел интензивирање на соработката и размената на податоци и информации, 

особено поради либерализацијата на инвестирањето во хартии од вредност на резиденти 

во странство, претставници на менаџментот на Комисијата ќе извршат посета на сите 

регионални регулаторни тела со цел зајакнување на прекуграничната соработка и 

создавање на предуслови за заеднички настап за искористување на фондови од ЕУ. 

Соработка со меѓународни организации и проекти: Во 2020 година ќе се 

воспостави соработка со ЕБРД со цел да се обезбеди техничка помош од страна на банката 

за подготовка и публикација на Кодекс на корпоративно управување, како акт за 

постапување на акционерските друштва, согласно принципите и стандардите на 

современите правни системи. 

Во 2020 година, Комисијата со свои претставници ќе учествува во подготовка на 

Национална стратегија за финансиска едукација, како и на регионалните состаноци на 

групата земји од Југо-Источна Европа за финансиска едукација и инклузија на младите. 
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❸Оптимизирање на институционалните перформанси 
 

Заедно со развојот на обемот, сложеноста и динамиката на пазарот на хартии од 
вредност се развива и улогата на Комисијата со што се нагласува потребата да го 
прошириме капацитетот и ефективноста на нашата институција. 

 

 
 
Основниот мотив на Комисијата при оптимизирање на институционалните 

перформанси е преку индивидуален развој до индивидуална ефикасност со цел 

постигнување на организациска ефикасност. 

Комисијата е целосно посветена на градење на систем на вредности кој значи 

почитување на разните мислења и ставови, јавни и отворени дискусии за сите прашања. 

Притоа, Комисијата се раководи од фактот дека човечкиот потенцијал е клучната алка за 

постигнување на висок степен на транспарентност, ефикасност и ефективност во 

постапувањето. Во 2020, препознавајќи ги придобивките од разновидноста на тимот, ќе се 

преземаат активности за поголема инклузивност и правична застапеност на сите етнички 

заедници при регрутација на потребните човечки ресурси.  

Врз основа на проценка на стратешките цели и приоритети на Комисијата, анализа 

на стручноста и компетентноста на постојните вработени и проценка на потребата од идни 

вработувања со цел рационално искористување на финансиските средства и зајакнување 

на човечкиот потенцијал поради зголемен обем на работа и активности, Комисијата ќе 

подготви и донесе Годишна програма за вработување, имајќи го предвид принципот на 

соодветна и правична застапеност на сите етнички заедници. 

•Одговорност,
отчетност и
транспарентност кон
заедницата

•Инвестирање во ИТ и 
дигиталната 
инфраструктура

•Етичко постапување 
во насока на пазарен 
интегритет

•Надградба и 
експертиза

Инвестирање во 
човечки капитал

Институционално 
зајакнување

Општествена 
одговорност

Организациска 
инфраструктура
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3.1 Инвестирање во човечки капитал 

 

Под влијание на развојот и на промените кои се случуваат на пазарот на капитал, 

како и поради промените кои се случуваат како резултат на усогласувањето на нашата 

законодавна регулатива со онаа на Европската унија, континуирано се менува и улогата на 

Комисијата. Затоа од особена важност е Комисијата да продолжи да се развива и да ги 

зајакнува ресурсите кои ги поседува за да стане подобро подготвен регулатор за иднината 

преку зајакнување на нејзините основни функции, преку градење, проширување и 

одржување на разновидна и талентирана работна сила и преку вклучување на иновативни 

начини за работа и технологии кои го пратат глобалниот развој во светот.  

Со внатрешна организација и систематизација на работните места во Комисијата е 

воспоставен добар оперативен модел со ефикасна структура на вработени со соодветни 

знаења и вештини, кои одговораат на современите барања на пазарот на капитал, а за да 

можат вработените во иднина да одговорат на потребите на работното место на кое се 

наоѓаат, Комисијата континуирано ќе продолжи да се грижи за нивниот професионален 

развој, бидејќи  најголемата инвестиција за Комисијата се самите вработени, а нејзиниот 

успех зависи од успехот на сите вработени поединечно и на тимот како целина.  

 

Иницијативи 
 

Планирање и спроведување на процесот на стручното усовршување на 

вработените: Комисијата ќе продолжи да инвестира во своите вработени преку 

обезбедување програми за учење и развој кои им помагаат да растат во нивните улоги. Во 

таа насока, а врз основа на Стратешкиот план за развој на човечкиот капитал, Комисијата 

ќе ја донесе Годишната програма за стручно усовршување на вработените која ќе обезбеди 

систематски приод во координацијата, планирањето и спроведувањето на процесот на 

стручното усовршување на вработените, како и ќе помогне во процесот на утврдување на 

насоките за развој на човечкиот капитал, потребен за успешна реализација на поставените 

цели на Комисијата.   

Зголемени знаења и експертиза на вработените: Со цел вработените да го 

следат успешно динамичниот развој на пазарот на капитал, Комисијата ќе инвестира во 

зголемување на нивните знаења и експертиза преку разни форми на учење и стекнување 

на нови знаења и вештини: семинари, работилници, студиски посети, обуки на самото 

работно место, курсеви, учење на далечина, конференции и слично. При тоа, ќе се 

ангажираат стручни лица - обучувачи од домашни и од странски институции и организации, 

правни лица од приватниот сектор, здруженија на граѓани,  странска експертска мисија итн.  
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Во оваа насока, Комисијата заедно со проектот за борба против економски 

криминал поддржан од Советот на Европа ќе организира работилници и обуки за 

вработените лица во брокерските куќи и во друштвата за управување, со цел да се зголеми 

нивото на усогласенот со законот и да се подигне нивото на распознавање на сомнителните 

трансакции, нивното соодветно следење и документирање од страна на учесниците на 

пазарот на капитал. 

Споделување на стекнатото знаење и вештини: Во Комисијата ќе се продолжи 

со позитивната пракса на организирање на внатрешни обуки т.н. сесии за учење на тимот 

(Team Tearning Session - TLS) на кои вработените ќе ги пренесуваат знаењата и искуствата 

стекнати во текот на некоја програма за стручно усовршување која ја посетиле.  

Размена на искуства и знаења со други институции и експерти: Комисијата ќе 

оствари соработка со регулаторите од регионот и со домашните институции, со цел да им 

овозможи на своите вработени да ги прошират своите знаења и работното искуство кое го 

поседуваат, со поширок поглед на регионалната интеграција на пазарите на капитал.  

Во оваа насока, Комисијата ќе иницира организирање на работилници со 

домашните регулатори на кои би се пренеле нивните искуства за начинот и методологијата 

за имплементација на регулативата за која тие се надлежни. Тоа ќе придонесе за 

продлабочување на знаењата и подобро спроведување на регулативата од надлежност на 

тие институции. 

Привлекување на најдобра работна сила: Способноста на Комисијата да го 

исполни својот мандат и да ги изврши своите надлежности цврсто зависи од нејзината 

способност да ја привлече, развие и да ја задржи најдобрата работна сила во рамките на 

својата институција. Поради зголемениот обем на работа кој произлегува од активностите 

кои се предвидени во оваа програма, за нормалното функционирање на одредени 

организациски единици, Комисијата ќе регрутира во своите редови квалитетни и стручни 

мотивирани лица на сите нивоа или фази во кариерата со соодветни работни компетенции, 

потребни за да се постигнат ефикасни и ефективни резултати во работата, притоа 

почитувајќи го уставното начело за еднаква и правична застапеност на сите етнички 

заедници. 

Задржување на добрата работна сила во рамките на институцијата: 

Комисијата верува дека е важно вработените да се чувствуваат вредни и ценети и само така 

тие ќе можат да придонесат најдобро за институцијата, па затоа Комисијата ќе преземе 

различни иницијативи за да ги мотивира вработените, првенствено да го остварат својот 

целосен потенцијал на работното место, како и да останат и понатаму во рамките на 

институцијата. Ова особено ќе се постигне преку дисеминација на стручното усовршување 

и оспособување во рамките на сите организациони единици и рамномерно на сите 

вработени, независно од нивното работно место и ангажмани. 
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Градење на тимски дух и создавање на добра работна средина: Комисијата ќе 

продолжи со праксата на организирање на тим билдинг настани како еден вид на успешна 

функционална алатка за добро менаџирање со човечките ресурси која придонесува за 

градење на тимскиот дух. При тоа, ќе се работи на начините за ослободување на 

индивидуалниот и тимскиот потенцијал, зголемување на мотивацијата кај вработените,  

организирање на совршен тим, личен развој, зајакнување и подобрување на ефикасноста 

на тимот, зајакнување на довербата кај членовите на тимот, здружено постигнување на 

заедничката цел и слично. 

Комисијата ќе продолжи да вложува напори да ја подобри и одржи позитивната 

средина за работа, бидејќи таквата работна средина е многу важна за физичкото, 

менталното и за емоционалното здравје на секој вработен, но и за резултатите кои се 

добиваат од работата.  

Соработка и комуникација: Придобивките од одлична комуникација и соработка 

меѓу вработените на работното место се многубројни, па затоа Комисијата ќе настојува и 

во иднина вработените од различни сектори да работат на заеднички проекти и задачи, со 

цел да се користат различни способности и компетенции во рамките на поединечните 

компоненти. Ваквите меѓусекторски работни групи носат (task force), пошироки и 

поразновидни перспективи, го подобруваат учењето нови вештини и го поддржуваат 

индивидуалното учење и развој на секое ниво. 

3.2 Институционалнa независност и зајакнување на ИТ инфраструктурата и безбедност 

Зајакнување на институционалната и оперативната независност согласно 

препораките на FSAP Мисијата на финансискиот сектор ќе претставуваат приоритет во 

преземањето на мерки и активности од страна на Комисијата во наредниот период. Притоа, 

модернизацијата на ИТ инфраструктурата со цел ефикасно спроведување на законските 

надлежности, справување со предизвиците и ризиците во работењето, со кои се соочува 

Комисијата, ќе бидат во фокусот во 2020, пришто се очекува унапредување на софтверските 

ресурси заради постигнување на високо ниво на сајбер безбедност. 

Иницијативи 

Самостојност и независност во градењето на своите кадровски политики: 

Тргнувајќи од потребата за развој на современ и компетентен човечки капитал како еден 

од главните приоритети на Комисијата, како и продлабочување на системот на вредности 

во согласност со стандардите на пазарите на хартии од вредност, Комисијата во следниот 

период ќе преземе иницијативи за поголема самостојност и независност во градењето на 

своите кадровски политики и ангажирање на кадар. 
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Зајакнување на ИТ инфраструктура: Комисијата за хартии од вредност за свои 

потреби, а со цел да се обезбеди поголема транспарентност и достапност на податоците, 

како и да го олесни доставувањето на податоци на овластените учесници на пазарот на 

капитал (брокерските куќи, банки, берзи и депозитари) до КХВ во текот на 2020 година ќе 

отпочне да работи на софтверска апликација што ќе претставува надградба на постоечката 

софтверска апликација преку која ќе се овозможи електронска достава на сите извештаи, 

кои согласно законот и подзаконските акти овластените учесници на пазарот на капитал ги 

доставуваат до КХВ. Со изработката на овој систем ќе се овозможи и јавен пристап до 

одредени податоци кои ги доставуваат овластените учесници. ИТ апликацијата за 

доставување на податоци од инвестициските фондови ќе биде дополнително надградена 

со можности за проверка на податоците кои ги доставуваат друштвата, со цел да се 

контролира начинот на вреднување од страна на сите фондови. Исто така, се планира на 

друштвата за управување да им се овозможи електронски преку апликацијата да 

поднесуваат барања за одобрување на одредени документи (проспекти, статути итн) кои 

тие ги поднесуваат до КХВ со цел да добијат согласност на истите.  

Сајбер безбедност: Зголемениот опфат и покриеност на работните процеси во 

Комисијата со софтверски решенија кои се базираат на воспоставени информатичко 

компјутерски системи во институцијата, бара и зголемување на свесноста за значењето на 

интегритетот, автентичноста и доверливоста на овие системи, како и на податоците кои се 

обработуваат. За да не дојде до сајбер напади кои можат да имаат значително негативно 

влијание врз функционирањето на институцијата, во наредниот период Комисијата ќе 

работи на дефинирање на своите потреби и мерки за сајбер безбедност, почнувајќи со 

подигнување на свеста кај своите вработени за примена на најдобри практики за заштита 

на информатичко – компјутерската технологија, како и на заштита на информациите и на 

податоците кои се обработуваат. Дополнително имајќи предвид дека делот на сајбер 

безбедност е меѓуинституционална активност, Комисијата со свои претставници ќе 

учествува во работна група за креирање на национална политика за сајбер безбедност. 

Имплементација на стандарди за безбедност на податоци: Во текот на 2020 

година, Комисијата ќе продолжи во континуитет да изготвува и усвојува политики и 

процедури, поврзани со заштита и безбедност на податоците, а се со цел до 2021 година 

да биде целосно усогласена со барањата на ИСО стандардот 27001 и воедно да го започне 

процесот на сертификација.  

Надградба и користење на постојни софтверски решенија: Од јануари 2020 

година Комисијата  активно ќе почне да ја користи електронската архива и Document 

management System-от со сите негови функционалности во спроведување на секојдневните 

работни активности и процеси.  

Интенцијата за целосна дигитализација и автоматизација на процесите, заради 

имплементација на современа и на модерна развојна компонента во работата, ќе доведе 
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до paperless office-канцеларија без хартија, подобар квалитет и консистентност, заштеда на 

време, намалени трошоци, односно севкупна подобрена оперативна ефикасност. 

3.3 Зајакната едукативна функција 

Во 2020 година, Комисијата ќе продолжи со спроведување на своите законски 

утврдени едукативни активности и со соработката со приватните и со државните 

високообразовни институции, универзитетите, факултетите, основните и средните 

училишта, фондациите  со цел проширување и надградба на знаењата кај различните целни 

групи за пазарот на хартии од вредност. 

 

Иницијативи 

Обуки: Во 2020 година, Комисијата ќе ги организира 8-мата обука за инвестиционо 

советување и 18-мата обука за работење со хартии од вредност. Во рамките на своите 

активности за едукација, во соработка со IFC и со Македонската Берза АД Скопје, 

Комисијата планира да ја спроведе третата обука за корпоративни секретари. 

Обука за портфолио менаџери: Во 2020 година во соработка со Академијата за 

банкарство и информатичка технологија, Фондација – Скопје, Комисијата ќе продолжи со 

реализација на програмата -трето ниво од сертификациониот модул за портфолио 

менаџери, преку кој сите заинтересирани лица, лидери и менаџери во големи компании 

одговорни за стратегија, планирање и оператива, вработени во финансиски институции ќе 

се стекнат со знаења за управување со портфолио стратегии. 

Соработка со високо образовни институции: Комисијата ќе ја продолжи 

соработката со високо образовните институции во РСМ во насока на одржување на 

предавања за пазарот на хартии од вредност, прифаќање на студенти кои ќе вршат 

практикантска работа во Комисијата, подготовка на стручни наоди и мислења за потребите 

на двете страни, ангажирање на експерти од академската струка за подготовка на акти за 

потребите на Комисијата и сл. 

Соработка со стручни институции: Комисијата ќе ја продолжи соработката со 

Академијата за судии и јавни обвинители во насока на спроведување на обуки/предавања 

за практичната примена на одредби од Законот за хартии од вредност, Законот за 

инвестициски фондови, Законот за преземање на акционерските друштва, Законот за 

трговските друштва од аспект на заштита на акционерските права. Исто така, Комисијата ќе 

ја продолжи соработката со Институтот на овластени ревизори на РСМ и со Советот за 

унапредување и надзор над ревизијата преку учество на нејзини претставници на обуките, 

семинарите, работилниците кои ги организираат.  
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Финансиска писменост, едукација и инклузија: Согласно Меморандумот за 

соработка со 8-те економски средни училишта од државата, во 2020 година, Комисијата ќе 

го реализира пилот проектот за изведување на факултативна настава по предметот “Пазар 

на хартии од вредност” со цел запознавање на средношколците со начинот на 

функционирање на пазарот на хартии од вредност и со значењето на регулаторот.  

Во 2020 година, Комисијата активно ќе продолжи да учествува во работата на 

Координациското тело за финансиска едукација и во организирање и спроведување на 

низа активности во рамките на „Глобалната недела на парите“ и “Денови на финансиска 

писменост”.   

Со цел зголемување на знаењата за функционирањето и за инвестирањето во 

инвестициските фондови, во насока на нивна популаризација и приближување до 

граѓаните, Комисијата во текот на 2020 година ќе ја разгледа можноста за организирање на 

сеопфатна кампања на територијата на РСМ. 

Во рамките на координациското тело за финансиска писменост,  Комисијата ќе земе 

активно учество и ќе се вклучи во проектот на одбележување на деновите на штедење, 

инвестирање, пензионирање и осигурување кој ќе се организира во соработка со другите 

финансиски регулатори во РСМ кои се дел од телото. 

Во 2020 година, Комисијата активно ќе се вклучи во реализација на проектот за 

финансиска едукација „Европски квиз на пари“ кој се спроведува заедно со НБРСМ, 

Министерството за образование и наука и со Македонската Банкарска Асоцијација. 

 

3.4 Општествена одговорност 

Општествената одговорност се повеќе станува императив на институциите, особено 

оние успешните кои преземаат низа активности со цел да бидат одговорни кон заедницата. 

Во таа насока, Комисијата како општествено одговорна институција ќе продолжи:  

- да дава несебична поддршка на заедницата преку одговорен однос кон 

околината во која живееме и во која работиме; 

- да учествува ефективно во социјалниот, еколошкиот и економскиот напредок на 

нашата заедница; 

- да биде насочена да помогне на ранливото население, на оние што се на 

маргините на општеството и на кои им е потребна нашата помош; 

Комисијата, како институција која го регулира и развива пазарот на капитал, постојано 

се стреми да промовира чувство на одговорност, охрабрувајќи ги сите вработени и 

учесниците на пазарот на капитал да придонесуваат за одржлив развој и просперитет на 
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заедницата, како и зачувување на животната средина. Во таа насока, Комисијата мора да 

биде пример за одговорност, кредибилитет и ефективност.  

Да се биде општествено одговорен значи дека Комисијата и нејзините вработени се 

однесуваат етички и со сензибилитет спрема општествените, културните и економските 

прашања, како и прашањата поврзани со животната средина, а со тоа се помага да се 

направи позитивно влианије врз развојот на бизнисот и општеството со позитивно 

остварување на крајните резултати.   

 

Иницијативи 

Одговорен однос кон околината во која живееме и во која работиме: Со цел да 

се придонесе за почиста и поздрава околина,  Комисијата и нејзините вработени ќе се 

вклучат и ќе дадат придонес во активности за чистење на животната средина и на тој начин 

ќе промовираат одговорен однос кон отпадот, со што ќе покажат преку личен пример дека 

секој е одговорен и има должност да се грижи за животната средина, а Комисијата ќе 

продолжи и понатаму со веќе воспоставената пракса на управување со отпадот, кој го 

создава преку секојдневно селектирање и одвојување на својот хартиен и амбалажен 

отпад со што тој ќе завршува на рециклирање,наместо на депониите во нашата земја.  

Грижа за зелените површини во градот: Со цел да придонесе за поздрав и почист 

воздух, Комисијата ќе се грижи за зголемување на зеленилото во нашата средина преку 

садење на нови садници на зимзелени дрвја. 

Учество во хуманитарни акции: Комисијата ќе поддржи и ќе учествува во 

крводарителски акции и во други хуманитарни акции во соработка со Црвен крст и други 

организации, бидејќи е свесна дека општото добро е еден од највисоките приоритети во 

системот на вредности. Вработените во Комисијата за хартии од вредност ќе продолжат да 

се вклучат во активности кои имаат за цел да им се помага на оние што се на маргините на 

општеството и на кои им е потребна помош. 

Програма за изведување на практична настава за најдобрите студенти: Во 

соработка со високообразовните институции во државата (економски и правни факултети) 

Комисијата ќе овозможи на прворангираните дипломирани студенти со просек да ја следат 

програмата за пракса која ќе биде во времетраење од 1 месец. Ова структурирано, 

искуствено учење ќе им овозможи на младите студенти да развијат вештини и 

компетенции кои се очекуваат од нив, а се одраз на прогресивен регулатор. 

Награда за најдобра сторија на тема од пазарот на капитал: Традиционално, 

Комисијата ќе распише конкурс за доделување на награда за најдобра сторија, есеј или 

научeн истражувачки труд на актуелни теми од областа на пазарот на капитал.  
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Програма за изведување на практиканство: Во 2020 година во зависност од 

потребите, Комисијата со надоместок ќе ангажира практиканти во период од 3-6 месеци 

кои ќе помогнат за имплементација на активностите, утврдени со програмата за работа и 

проектите кои би се реализирале. Преку учење и здобивање на практични работни 

вештини, на практикантите ќе им се помогне при преминот на редовно вработување.  

3.5 Транспарентност 

Како отворен и проактивен регулатор, транспарентноста е високо на листата на 

приоритети  на Комисијата за хартии од вредност. Транспарентноста се обезбедува со 

следниве одредби и активности предвидени со Законот за хартии од вредност и нејзините 

интерни акти: 

 Именување, избор, престанок на мандатот, оставка и разрешување на 

Претседателот и на членовите на Комисијата за хартии од вредност (член 183 од 

ЗХВ); 

 Обраќања на Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на Република 

Северна Македонија  на настани посветени на теми  поврзани  со пазарот на хартии 

од вредност; 

 Редовно објавување на финансиските извештаи  (член 230 од ЗХВ); 

 Редовно објавување на Годишната програма за работа на нејзината интернет-

страница;  

 Редовно информирање на јавноста за пазарот на хартии од вредност и  за 

остварувањето на неговите цели (член 36 и 37 од  Статутот  и член 21 и 22 од  

Деловникот); 

 Објавување на Квартални извештаи за состојбите и движењата на пазарот на хартии 

од вредност на нејзината интернет-страница (Одлука на КХВ); 

 Објавување на Месечен извештај за работењето на Комисијата за хартии од 

вредност на нејзината интернет-страница (Одлука на КХВ); 

 Еднаш годишно, Комисијата за својата работа до Собранието и Владата на 

Република Северна Македонија, најдоцна до 31 мај, доставува Годишен извештај за 

својата работа (член 230 од ЗХВ);  

 Комисијата во рок од 15 календарски дена од денот на усвојување на Годишниот 

извештај, истиот го објавува на својата веб страница и објавува резиме од годишниот 

извештај со мислење од овластен ревизор во најмалку еден дневен весник кој 

излегува на територијата на Република Северна Македонија (член 230 од ЗХВ); 

 Јавно објавување на одлуките што КХВ ги донела на седница  (член 36 и 37 од 

Статутот и член 21 и 22 од  Деловникот); 

 Објавување на Одлуките на Комисијата за хартии од вредност во „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ ( член 186 став 5 од ЗХВ); 
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 Објавување на список на изречени мерки на секои три месеци на нејзината 

интернет-страница (член 229 став 3); 

 Обезбедување достапност на статистички податоци, аналитика и информации за 

овластените пазарни учесници, инвестициските фондови и акционерските друштва 

со посебни обврски за известување на нејзината интернет страница; 

 Објавување на Alert предупредувања до инвеститорите (IOSCO и другите странски 

регулатори) на нејзината интернет-страница; 

 

Слободен пристап до информации од јавен карактер 

Комисијата смета дека транспарентноста и отчетноста се концепт на одговорно  

управување. Принципот на отчетност подразбира дека институциите се одговорни пред 

граѓаните за своите одлуки и акции, а транспарентноста, пак, значи дека овие одлуки и 

акции се отворени и достапни заради мониторинг од граѓаните кои имаат право на пристап 

до тие информации. Затоа, пристапот до информациите е клучна компонента при 

функционирањето на институцијата .Смислата на пристапот до информациите е да и  

овозможи на јавноста  да види како работи институцијата. 
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20-12-2019 година 

Комисија за хартии од вредност на 
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