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I. БЕРЗАНСКИ ДВИЖЕЊА И УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД 

ВРЕДНОСТ  

1.1.  Секундарен пазар  

На крајот од првиот квартал на Официјалниот пазар беа котирани акции на 104 компании. Нивната пазарна 
капитализација на ден 31.03.2019 година изнесуваше 164,03 милијарди денари. Пазарната капитализација 
на акционерските друштва со посебни обврски за известување на истиот датум изнесуваше 3,69 
милијарди, со што вкупната пазарна капитализација на компаниите на берзата, без слободниот пазар 
изнесуваше 167,40 милијарди денари. Пазарната капитализација на обврзниците на ден 31.03.2019 
година изнесуваше 3,43 милијарди денари.  Во истиот период се склучени вкупно 4.259 трансакции, а 
вредноста на индексот МБИ10 на последниот трговски ден од првиот квартал изнесуваше 3.664,66 
индексни поени. 

ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА ПРОМЕТ БРОЈ НА ТРАНСАКЦИИ МБИ10 

167,397,813,017.00 1,784,338,700.00 4,259.00 3,664.66 

 
Вкупниот промет во првиот квартал од 2019 година изнесуваше 1.784.338.700 денари. Во табелата подолу 
се дадени детални статистички податоци за реализираните трансакции на секундарниот пазар на 
Македонска берза АД Скопје за периодот од 01.01.2019-31.03.2019 година. Од презентираните податоци 
евидентно е дека во вкупниот промет, најголемо учество од 43% има класичното тргување со акции, кое 
изнесуваше 776.241.668 денари1, а потоа следуваат блок трансакциите во износ од 624.258.752 денари, 
што претставува 35% од вкупно реализираниот промет во првиот квартал. Во истиот период од вкупно 
склучените 4.259 трансакции, 4.215 се склучени со класично тргување, а 41 како блок трансакции. 

ПРОМЕТ (ДЕНАРИ) Јануари 2018 Февруари 2018 Март 2019 ВКУПНО                  
КЛАСИЧНО ТРГУВАЊЕ 257,475,051 272,811,020 292,372,091 822,658,162 

АКЦИИ 252,860,997 256,552,280 266,828,391 776,241,668 

ОБВРЗНИЦИ 4,614,054 16,258,740 14,099,285 34,972,079 

ДРУГИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 0 0 11,444,415 11,444,415 

БЛОК ТРАНСАКЦИИ 201,888,437 26,754,994 395,615,321 624,258,752 

ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ АУКЦИИ 29,946,786 0 0 29,946,786 

ЈАВНА ПОНУДА НА ХВ 0 0 307,475,000 307,475,000 

ВКУПНО 489,310,274 299,566,014 995,462,412 1,784,338,700 

БРОЈ НА ТРАНСАКЦИИ         

КЛАСИЧНО ТРГУВАЊЕ 1,304 1,544 1,367 4,215 

БЛОК ТРАНСАКЦИИ 5 8 28 41 

ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ АУКЦИИ 2 0 0 2 

ЈАВНА ПОНУДА НА ХВ 0 0 1 1 

ВКУПНО 1,311 1,552 1,396 4,259 

ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА 31.01.2019 28.02.0219 31.03.2019   

ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА АКЦИИ 169,213,575,497 170,464,966,350 167,397,813,017 
 

БЕРЗАНСКА КОТАЦИЈА 165,816,944,332 167,096,192,485 164,029,039,152 
 

ПАЗАР НА АДПОИ 3,396,631,165 3,368,773,865 3,368,773,865 
 

ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА ОБВРЗНИЦИ 3,406,751,283 3,420,904,125 3,427,657,043 
 

ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА ДРУГИ ХВ 0 0 309,570,847 
 

ВКУПНО 172,620,326,780 173,885,870,476 171,135,040,907 
 

МБИ10 3,617.84 3,653.83 3,664.66 
 

ОМБ 131.91 132.33 132.18 
 

БРОЈ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА 105 105 104 
 

БРОЈ НА ДЕНОВИ НА ТРГУВАЊЕ 21 20 21 62 

                                                             
1При пресметувањето на класичното тргување на Берзата не се вклучени прометите остварени на блок трансакциите, јавните берзански 

аукции и јавна понуда на хартии од вредност. 
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Графиконот подолу ја прикажува структурата на прометот според начинот на реализација на 
трансакциите: 

 
 
Во табелата подолу е прикажана структурата на прометот според различни  пазарни сегменти. Најголемо 
учество (46%) од тој аспект во прометот има официјалниот пазар со апсолутен износ на прометот од 
812.921.290 денари, по што следуваат блок трансакциите со 35%, во износ од 624.258.752 денари. 
 

СТРУКТУРА НА ПРОМЕТ ПРОМЕТ 

Пазарен сегмент Јан 2019 Фев 2019 Март 2019 Вкупно 

Официјален пазар 256,366,731 270,158,409 286,396,150 812,921,290 

Редовен пазар 1,108,320 2,652,611 5,975,941 9,736,872 

Блок трансакции 201,888,437 26,754,994 395,615,321 624,258,752 

Јавни берзански аукции 29,946,786 0 0 29,946,786 

Јавна понуда на ХВ 0 0 307,475,000 307,475,000 

Вкупно 489,310,274 299,566,014 995,462,412 1,784,338,700 

 
 

Графиконот подолу претставува илустрација на претходните податоци: 
 

 

43%

2%1%

35%

2% 17%

СТРУКТУРА НА ПРОМЕТОТ СПОРЕД НАЧИН НА ТРГУВАЊЕ

КЛАСИЧНО ТРГУВАЊЕ - АКЦИИ КЛАСИЧНО ТРГУВАЊЕ - ОБВРЗНИЦИ КЛАСИЧНО ТРГУВАЊЕ - ДРУГИ ХВ

БЛОК ТРАНСАКЦИИ ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ АУКЦИИ ЈАВНА ПОНУДА НА ХВ

46%

0%

35%

2%
17%

СТРУКТУРА НА ПРОМЕТОТО ПО ПАЗАРНИ СЕГМЕНТИ

Официјален пазар Редовен пазар Блок трансакции Јавни берзански аукции Јавна понуда на ХВ
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Во продолжение е даден преглед на 10-те компании со чии акции е остварен најголем промет во периодот 
од 01.01.2019-31.03.2019 година. 
 

Хартија од вредност Вредност Вкупно 
трансакции 

                  Пазарна капитализација 

Комерцијална банка Скопје 252,139,889.00 970 12,875,794,132.53 

Алкалоид Скопје 145,332,159.00 617 12,166,500,500.00 

Макпетрол Скопје 82,579,078.00 421 5,787,673,000.00 

Гранит Скопје 38,145,942.00 326 2,518,529,140.00 

ТТК Банка АД Скопје 32,814,007.00 171 1,252,885,440.00 

Стопанска банка Скопје 30,279,267.00 227 20,575,076,112.00 

НЛБ Банка АД Скопје 29,757,447.00 131 13,067,133,300.00 

Охридска банка АД Скопје 29,674,790.00 193 3,208,252,945.50 

Макошпед Скопје 27,130,208.00 130 166,357,464.00 

Универзална Инвестициона Банка 20,598,715.00 125 1,283,069,450.00 

 

Учество на домашни и странски инвеститори во вкупниот промет 

Врз основа на статистички податоци од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, кои ги 
публикува Берзата, учеството на домашните и странските инвеститори во вкупниот промет на Берзата на 
последниот ден на тргување од првиот квартал било следно: 
 

УЧЕСТВО НА СТРАНСКИТЕ И ДОМАШНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ВО ВКУПНИОТ ПРОМЕТ НА БЕРЗАТА 

  Купување % на учество Продавање % на учество 

Странски физички лица 1,91% 0,18% 

Странски правни лица 2,07% 29,23% 

Вкупно странски 3,98% 29,41% 

Домашни физички лица 42,33% 47,96% 

Домашни правни лица 53,69% 22,64% 

Вкупно домашни 96,02% 70,59% 

 
Од презентираните податоци е евидентно дека доминира учеството на домашни инвеститори и на 
куповна и на продажна страна, меѓутоа евидентно е и дека учеството на странските инвеститори е 
поголемо на продажна страна, што значи дека странските инвеститори повеќе продаваат отколку што 
купуваат хартии од вредност на Македонската берза.  
 
 

4%

96%

УЧЕСТВО НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ 
НА КУПОВНА СТРАНА

Странски инвеститори Домашни инвеститори

29%

71%

УЧЕСТВО НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ 
НА ПРОДАЖНА СТРАНА

Странски инвеститори Домашни инвеститори
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Табелата подолу, пак го прикажува доминантното учество на правни во однос на физички лица кај 
инвеститорите од странство, на официјалниот пазар на Берзата за првите три месеци од 2019 година. 
 

СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ НА ОФИЦИЈАЛНИОТ ПАЗАР НА БЕРЗАТА 

  
  

СТРАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА ВКУПНО СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ 

ЈАН 2019 ФЕВ 2019 МАРТ 2019 ЈАН 2019 ФЕВ 2019 МАРТ 2019 ЈАН 2019 ФЕВ 2019 МАРТ 2019 

Акции 34,77% 34,76% 34,57% 1,25% 1,25% 1,24% 36,01% 36,00% 35,81% 

Обврзници 0,12% 0,12% 0,12% 0,29% 0,29% 0,33% 0,41% 0,41% 0,45% 

Вкупно ОП 33,53% 33,52% 33,34% 1,21% 1,21% 1,21% 34,74% 34,74% 34,55% 

 
 

Македонски Берзански Индекс – МБИ10 

Вредноста на МБИ-10 на последниот ден на тргување од првиот квартал на 2019 година (29.03.2019 
година) изнесува 3.664,66 индексни поени, што претставува промена од 5,64% во однос на неговата 
вредност на последниот ден на тргување во 2018 година (28.12.2018). Највисока вредност на МБИ10 во 
првиот квартал е постигната на 25.02.2019 година кога изнесувал 3.704,72 индексни поени, додека 
најниска вредност на индексот во е забележана на почетокот на кварталот, кога изнесувал 3.482,27 
индексни поени. 
 

 
 
 

Согласно Методологијата за пресметување на индексот МБИ10, на последниот ден на тргување во првиот 
квартал на 2019 година, елементи на индексот МБИ10 се обичните акции издадени од следните 
акционерски друштва: 

3,300.00

3,400.00

3,500.00

3,600.00

3,700.00

3,800.00

ДВИЖЕЊЕ НА ИНДЕКСОТ МБИ10 ВО ПЕРИОД 01.01.2019-31.03.2019

СТРУКТУРА НА ИНДЕКСОТ 

Тикер Хартија од вредност 
ALK Алкалоид Скопје 

GRNT Гранит Скопје 

KMB Комерцијална банка Скопје 

MPT Макпетрол Скопје 

MTUR Македонијатурист Скопје 

OHB Охридска банка АД Скопје 

STB Стопанска банка Скопје 

TEL Македонски Телеком Скопје 

TNB НЛБ Банка АД Скопје 

TTK ТТК Банка АД Скопје 
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Индекс на обврзници – ОМБ 

Вредност на ОМБ на последниот ден на тргување во првиот квартал (29.03.2019 година) изнесува 132,18 
индексни поени, што значи зголемување од 0,66% во споредба со вредноста на индексот постигната на 
последниот ден на тргување во 2018 година (28.12.2018 година). Највисока вредност на ОМБ во првиот 
квартал е постигната на 27.03.2019 година кога изнесувал 132,5 индексни поени, додека најниска вредност 
за истиот период е постигната на 16.01.2019 година кога изнесувал 131,30 индексни поени. Индексот ОМБ 
го сочинуваат должничките хартии од вредност за денационализација, од деветата до седумнаесетата  
емисија. 

 
 
 
 
 
 

1.2. Брокерски куќи и овластени банки кои работат со хартии од вредност  

 

Во Република Северна Македонија на почетокот на 2019 година како учесници и членки на Македонската 
Берза АД Скопје, активно функционираа 11 правни лица, од кои 5 се брокерски куќи, а 6 се Банки кои имаат 
посебни оддели за работа со хартии од вредност. 
Во првиот квартал од 2019 година на Македонската Берза АД Скопје е остварен вкупен промет од 
3.568.677.401,12 денари2. Во овој период, брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје е на прво 
место по остварен промет на Берзата. Имено таа има реализирано 31,84 % од вкупниот промет во овој 
квартал. По неа следи брокерската куќа Инвестброкер АД Скопје со 19,23% од вкупниот остварен промет, 
па потоа следат НЛБ Банка АД Скопје и Еурохаус АД Скопје.  Останатите овластени правни лица во 
остварениот промет учествуваат со помалку од 10% што може да се согледа од прегледот подолу. 

                                                             
2 Кај сите трансакции се применува двојно пресметување (и при купување и при продавање), со цел да се опфати учеството на брокерските куќи 
во прометот и при вкрстените трансакции. Двојното пресметување на прометот не се применува кај јавните берзански аукции, бидејќи берзата 

се јавува од продажна страна. 
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Во првите три месеци од 2019 година на Македонската Берза АД Скопје се реализирани вкупно 8.5183 
трансакции. Во овој период, брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје е на прво место и по број 
на реализирани трансакции со 2.758 трансакции, што претставува 32,38% од вкупниот број на реализирани 
трансакции.  Комерцијална Банка АД Скопје е втора по број на реализирани трансакции, таа има 
реализирано 1.275 трансакции, односно 14,97% од вкупно реализираните трансакции. На трето место по 
број на реализирани трансакции е брокерската куќа Еурохаус АД Скопје со 1.049 трансакции, односно 
12,32% од вкупно реализираните трансакции. Останатите овластени правни лица во бројот на реализирани 
трансакции учествуваат со помалку од 10%, видно од долуприкажаниот приказ. 

 
 
 
 

Приказ на број на реализирани трансакции и остварен промет во периодот јануари-март2019 година 
 

Овластен учесник Бр. на реализирани 
трансакции 

% учество Остварен промет во ден. % учество 

ИЛИРИКА ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје 2,758 32,38 % 1,136,586,383.00 32 % 

ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје 365 4,29 % 686,261,930.33 19 % 

НЛБ Банка АД Скопје 732 8,6 % 518,551,389.52 15 % 

Еурохаус АД Скопје 1,049 12,32 % 409,029,914.29 12 % 

Комерцијална банка АД Скопје 1,275 14,97 % 303,492,254.75 9 % 

ТТК Банка Скопје 700 8,22% 183,362,580.95 5 % 

ИНОВО БРОКЕР АД Скопје 433 5,08% 92,800,750.60 3 % 

Стопанска банка АД Скопје 536 6,3% 78,494,738.99 2 % 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 363 4,26% 73,145,183.42 2 % 

Фершпед Брокер АД Скопје 149 1,75% 38,357,135.27 1 % 

Еуростандард Банка АД Скопје 156 1,83% 18,648,354.00 1 % 

Вкупно 8,512 100% 3.538.730.615,00 100% 

 
  
 

                                                             
3 Бројот на трансакции е добиен како збир на трансакциите на секоја членка, со цел да се опфатат и вкрстените трансакции. . Двојното 

пресметување на бројот на трансакции не се применува кај јавните берзански аукции, бидејќи берзата се јавува од продажна страна. 



 
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ | Јануари-Март 2019 

ИЛИРИКА 
ИНВЕСТМЕНТ
С АД Скопје

ИНВЕСТБРОК
ЕР АД Скопје

НЛБ Банка 
АД Скопје

Еурохаус АД 
Скопје

Комерцијалн
а банка АД 

Скопје

ТТК Банка 
Скопје

ИНОВО 
БРОКЕР АД 

Скопје

Стопанска 
банка АД 

Скопје

Шпаркасе 
Банка 

Македонија 
АД Скопје

Фершпед 
Брокер АД 

Скопје

Еуростандард 
Банка АД 

Скопје

БРОЈ НА ТРАНСАКЦИИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3. Друштва за управување со инвестициски фондови  

 
Во првиот квартал од 2019 година во Република Северна Македонија работеа вкупно 5 друштва за 
управување со инвестициски фондови кои управуваат со 15 отворени инвестициски фондови.  
Од аспект на сопственоста на друштвата за управување со инвестициски фондови како што може да се 
види во табелата подолу во најголем дел од друштвата се во сопственост на странски финансиски 
институции на кои отпаѓа  62% од акциите во друштвата.  

 
 
На крајот од првиот квартал на 2019 година, нето вредноста на средствата на инвестициските фондови со 
кои управувале друштвата за управување изнесувала 7.008.155.319,25 денари. Во графиконот прикажан 
подолу е претставено учеството на секое од друштвата односно на отворените инвестициски фондови со 
кои тие управуваат во вкупната вредност на сите отворени инвестициски фондови. Со најголем процент 
од нето вредноста на отворените инвестициски фондови односно со 55% од средствата управува ДУИФ КБ 
Публикум Инвест АД, додека ДУИФ КД Фондови АД управува со 23% од вкупно собраните средства во 

Домашни   субјекти 
Физички лица

4%

Домашни   субјекти Банки
20%

Домашни   субјекти Др. 
финансиски институции

4%

Странски субјекти 
Физички лица

0%

Странски субјекти Нефин. 
правни лица

10%

Странски субјекти 
Финансиски институции

62%

СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ДРУШТВАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

ИЛИРИКА 
ИНВЕСТМЕНТС 

АД Скопје

ИНВЕСТБРОКЕР 
АД Скопје

НЛБ Банка АД 
Скопје

Еурохаус АД 
Скопје

Комерцијална 
банка АД 

Скопје

ТТК Банка 
Скопје

ИНОВО 
БРОКЕР 

АД 
Скопје

Стопанска 
банка АД 

Скопје

Шпаркасе 
Банка 

Македонија 
АД Скопје

Фершпед 
Брокер АД 

Скопје

Еуростандард 
Банка АД 

Скопје

УЧЕСТВО ВО ОСТВАРЕНИОТ ПРОМЕТ



 
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ | Јануари-Март 2019 

инвестициските фондови. ДУИФ ВФП Фонд Менаџмент управуваат со 15% од вкупно собраните средства 
додека Илирика Фунд Менаџмент управува со 6% од сите средства собрани во инвестициските фондови. 
ДУИФ Иново Статус АД Скопје управува со само 1% од вкупно собраните средства на инвестициските 
фондови.  

 
 
 

1.4.   Инвестициски фондови   

Во првиот квартал на 2019 година во Република Северна Македонија имаше вкупно 15 отворени 
инвестициски фонда. 
Вкупната нето вредност на имотот на фондовите на 31.03.2019 година изнесува 7.008.155.319,25 денари, 
што во однос на крајот од 2018 година претставува 
зголемување за 10,8 проценти. Од графиконот десно 
може да се согледа дека во вкупната нето вредност на 
фондовите доминантно учество со 77% имаат 
паричните фондови, што се должи пред се на 
зголемениот интерес за тој тип на фондови. 
 
Во следниот графикон се презентирани податоци за 
нето вредноста на средствата на отворените 
инвестициски фондови на ден 31.03.2019 година.  
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Нето вредност на отворените инвестициски фондови на 31.03.2019 година
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Согласно структурата на вложување според 
дејност на инвестициските фондови која е 
прикажана во графиконот долу може да се 
забележи дека најголем дел од средствата 
на инвеститорите се вложени во секторот 
финансиски услуги на што отпаѓа дури 26% 
од вкупните средства на фондовите. 
Останатите вложувања се порамномерно 
распределени со тоа што голем дел од нив 
се во компании од здравството на која 
отпаѓаат 15% од сите вложени средства, 
телекомуникации со 13% и енергетика во 
која се вложени 11% од средствата.  

 
 
Според географската изложеност на инвестициските фондови, како што може да се согледа од графиконот, 
најголем дел од средствата односно 81,20% од вкупните средства на фондовите се вложени во Република 
Северна Македонија. Како што веќе во неколку наврати беше споменато ваквата географска структура на 

вложувањата е пред се поради 
вложувањата на фондовите во 
депозити кои согласно законот 
може да бидат само депозити во 
македонски банки. Во земјите 
членки на Европската Унија сите 
инвестициски фондови вложиле 
околу 9% од вкупно собраните 
средства, додека 4,61% од 
средствата се вложени во САД.   

 
 
Валутната структура на вкупните вложувања на 
инвестициските фондови не    се разликува од 
претходно презентираните податоци. Како што може 
да се види во графиконот десно најголем дел од 
средствата на фондовите односно 71% се вложени во 
македонски денар. Истовремено, 19% од средствата се 
вложени во евра, додека 7% се вложени во 
американски долари.  
 
Во првиот квартал во 2019 година, во инвестициските фондови се уплатени вкупно 3.176.177.762,54 
денари. Согласно табелата подолу најголем процент од приливите се од домашните банки на кои отпаѓа 
38,73%, потоа следуваат приливи од домашни нефинансиски правни лица со учество од 27,09% и другите 
домашни финансиски институции со учество од 23,61% во вкупните приливи.  
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Структура на приливите на средства (уплати на 
сопствениците на удели) на отворените инвестициски 
фондови во текот на првиот квартал од 2019 година 

Износ (во денари) Учество во вкупните 
приливи во % 

Домашни 
  

Домашни физички лица 326,092,520.54 10.27 

Домашни нефинансиски правни лица 860,277,437.00 27.09 

Домашни банки 1,230,000,000.00 38.73 

Домашни други финансиски институции 749,801,805.00 23.61 

Држава и субјекти од јавен сектор 10,000,000.00 0.31 

Вкупно домашни средства 3,176,171,762.54 100.00 

Странски 
  

Странски физички лица 6,000.00 0.00 

Странски нефинансиски правни лица 0.00 0.00 

Странски финансиски институции 0.00 0.00 

Вкупно странски средства 6,000.00 0.00 

Вкупно 3,176,177,762.54 100.00 

 
За истиот период од инвестициските фондови се одлеани 2.659.207.546,62 денари. Најголем процент на 
повлечени средства од инвестициските фондови има од страна на домашните банки на кои отпаѓа 46,31% 
од вкупниот број на повлечени средства, додека домашните небанкарски правни лица учествуваат со 
23,31% од вкупниот број на повлечени средства од инвестициските фондови.  
Другите домашни финансиски институции повлекле 22,51% од вкупната сума на повлечени средства од 
отворените инвестициски фондови. Нето приливите за наведениот период изнесуваат 516.970.215,92 
денари. 
 

Структура на одливите на средства (исплати на 
сопствениците на удели) на отворените инвестициски 
фондови во текот на I квартал од 2019 година 

Износ (во ден) Учество во вкупните 
одливи во % 

Домашни 
  

Домашни физички лица 207,393,733.12 7.80 

Домашни нефинансиски правни лица 619,911,506.09 23.31 

Домашни банки 1,231,432,647.09 46.31 

Домашни други финансиски институции 598,659,660.32 22.51 

Држава и субјекти од јавен сектор 1,200,000.00 0.05 

Вкупно домашни средства 2,658,597,546.62 99.98 

Странски 
  

Странски физички лица 610,000.00 0.02 

Странски нефинансиски правни лица 0.00 0.00 

Странски финансиски институции 0.00 0.00 

Вкупно странски средства 610,000.00 0.02 

Вкупно 2,659,207,546.62 100.00 

 
 

1.5. Акционерски друштва со посебни обврски за известување 

На 01.01.2019 година во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување се водеа 
вкупно 11 акционерски друштва. Во првото тримесечие од 2019 година Комисијата избриша две 
акционерски друштва (СФ Мак Месо АД с.Таринци, Карбинци и Живино Комерц АД Штип), за кои доби 
известување дека се избришани од Регистарот на Трговски друштва што се води во Централниот Регистар 
на Република Северна Македонија. На 31.03.2019 година во Регистарот на акционерски друштва со 
посебни обврски за известување се водат 9 акционерски друштва, од кои 2 се банки, 1 брокерска куќа и 6 
акционерски друштва од стопанството 
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1.6.Преземања на  акционерски друштва 

Во првиот квартал од 2019 година се реализираше едно преземање на акционерско друштво. Имено, во 
текот на јануари, 2019 година, КХВ донесе Решение со кое на лицата Васил Георгиев и Ристо Масев, им 
издаде дозвола за давање понуда за преземање на „Нова Стоковна Куќа“ АД Струмица. Понудата се 
однесуваше на 659 обични акции со право на глас, кои претставуваат 52,76% од основната главнина на 
друштвото, а преземачите се обврзаа да ги откупат хартии од вредност по цена од  61.500,00 денари по 
акција.   Најмалата количина на хартии од вредност која треба да се прифати за понудата да се смета за 
успешна е 438 обични акции, што изнесува 35,06 проценти од вкупниот број на обични акции со право на 
глас издадени од  „Нова Стоковна Куќа“ АД Струмица. По истекот на рокот за прифаќање на понудата, во 
текот на февруари 2019 година, презмачите известија дека Понудата за преземање била прифатена од 
вкупно 8 сопственици на обични акции со право на глас во „Нова Стоковна Куќа“ АД Струмица, кои 
поседуваат вкупно 636 обични акции, што претставува 50,92% од вкупниот број на обични акции со право 
на глас. Со тоа, заедно со акциите што претходно ги поседуваа од друштвото, преземачите Васил Георгиев 
и Ристо Масев имаат вкупно 948 обични акции издадени од друштвото Нова Стоковна куќа АД Струмица, 
што претставува 75,90% од вкупниот број обични акции издадени од друштвото.  
Врз основа на тоа, Комисијата донесе Решение со кое ја утврди за успешна понудата дадена од лицата 
Васил Георгиев и Ристо Масев за преземање на Нова стоковна куќа АД Струмица.  
Во првото тримесечие од 2019 година, до КХВ беше доставена и намера за преземање на Охридска Банка 
АД Скопје од страна на Steiermarkische bank und Sparkassen AG од Грац, Австрија, при што прагот за 
успешност на понудата ќе се постигне со прифаќање на 74,53% од вкупно издадените обични акции на 
Банката. Преземачот Steiermarkische bank und Sparkassen AG од Грац, Австрија утврди цена од 6.298,79 
денари по акција. Воедно, во намерата преземачот напоменува дека ќе постапува согласно член 26а од 
Законот за преземање на акционерски друштва и дека понудата за преземање на акциите издадени од 
Охридска Банка АД Скопје ќе ја дадат во рок од една година од давањето на намерата, а по добивање на 
сите дозволи и  согласности како од домашните, така и од странските тела и институции. 
 

II. ПОНУДА НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ  

2.1. Издавање на акции  

Во првиот квартал од 2019 година, до Комисијата за хартии од вредност беа поднесени 3 барања за 
давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност-акции по пат на приватна понуда. 
Вкупната вредност на одобрените 3 емисии на акции во првото тромесечие од 2019 година изнесува 
1.156.898.947 денари, односно 18.780.153 евра. 
Од аспект на друштвата кои се јавија како издавачи на акции, забележано е дека две се од страна на 
финансиски институции, односно една банка и едно друштво за осигурување, а третиот издавач е 
акционерско друштво од стопанството кое се докапитализира преку емисии на акции. 
Воедно, сите 3 емисии на акции по пат на приватна понуда се реализирани преку нови парични влогови, 
и тоа преку уплата на истите од страна на доминантните акционери во издавачите. 

 
Издавачи на акции Број на издадени решенија Вредност на емисиите 

во милиони 
               Евра                                          Денари 

Акционерски друштва од 
стопанството 

1 0,8 50 

Банки и осигурителни друштва 2 18 1.107 

Вкупно 3 18.8 1.157 
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2.2. Издавање на обврзници  

Откако во текот на 2018 година се пројавија иницијативи за издавање на нови видови финансиски 
инструменти, кои до сега не беа присутни на македонскиот пазар на капитал, банките како главни 
носители на финансиската активност во државата пројавија интерес за издавање на перпетуални 
обврзници, конвертибилни обврзници и субординирани обврзници. Оттаму, на крајот на 2018 година две 
банки до Комисијата и формално поднесоа барања за одобрување на јавна понуда на обврзници, за кои 
барања Комисијата одлучуваше во 2019 година. Имено, една од банките одлучи да ја прекине постапката 
за одобрување на јавната понуда на обврзници,  заради измени на Проспектот и истата ќе продолжи откако 
издавачот до Комисијата ќе достави на барање за продолжување на постапката за давање одобрение за 
прва емисија на обврзници по пат на јавна понуда. 
Другата банка реализираше успешна јавна понуда на конвертибилни обврзници, и тоа во вкупен износ од 
307.524.500 денари, односно 5 милиони евра. Согласно условите наведени во одлуката за нивно издавање, 
истите ќе може да се конвертираат во акции на секои 3 месеци, почнувајќи од денот на издавањето на 
конвертибилните обврзници. Обврзницата што се издаде е долгорочна со каматен принос (купонска), 
неограничено пренослива, во нематеријализиран облик и гласи на име, со рок на доспевање од 7 години 
и со годишна фиксна каматна стапка од 2,2%.  

 

2.3. Издавање на краткорочни хартии од вредност;  

Во првиот квартал од 2019 година немаше издавање на краткорочни хартии од вредност за кои е потребно 
одобрение од страна на Комисијата за хартии од вредност. 
 

Нови инструменти како хартии од вредност- Перпетуални обврзници 

 
Една од позначајните активности на Комисијата во доменот на развојот на пазарот на капитал е 
признавањето на нов финансиски инструмент како хартија од вредност.  
Имено, на 22.06.2018 година Комисијата донесе одлука со која финансиските инструменти издадени од 
банка како капитални инструменти  во  форма на перпетуални обврзници  се сметаат за хартии од 
вредност при што истите можат да се вклучат во додатен основен капитал на банката согласно Одлуката 
за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот од НБРМ.  
Комисијата ја донесе Одлуката по иницијатива на една банка, меѓутоа донесената Одлука е релевантна за 
сите деловни банки во Република Македонија и истата е објавена во Службен весник на Република 
Северна Македонија. 
Всушност, банакта што беше иницијатор за признавање на овој нов тип на инструмент на пазарот на хартии 
од вредност кај нас, на почетокот од 2019 година поднесе и барање за нивно издавање, и тоа по пат на 
приватна понуда, наменета за однапред познати купувачи. 
Вкупната вредност на издадената емисија на перпетуални обврзници изнесуваше 307.524.500 денари, 
односно 5 милиони евра.  
Обврзницата што се издаде е некумулативна, неконвертибилна, пренослива, субординирана, 
необезбедена, трајна обврзница, со фиксна каматна стапка од 9% на годишно ниво за првите 5 години од 
датумот на издавање на обврзницата (датумот на регистрирање на обврзницата во ЦДХВ), а после тој 
период каматната стапка ќе се зголемува за 2 процентни поени и ќе изнесува 11% на годишно ниво. 
По успешна реализација на приватната понуда на перпетуалните обврзници, истите беа примени на 
котација на Македонска берза на подсегментот Берзанска котација-Котација на други хартии од вредност. 
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III. РЕГУЛАТОРНА РАМКА И ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА  

3.1. Законска регулатива  
Во првиот квартал 2019 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија почна 
со примена на измената и дополнувањето на Законот за преземање на акционерските друштва кои сe 
донесоа со цел да се прецизираат критериумите за заедничко дејствување, како и известувањата кои се 
доставуваат до Комисијата во однос на заедничкото дејствување заради заштитата на малите акционери, 
да се поттикне тргувањето со хартии од вредност и да се олесни постапката за преземање на акционерски 
друштва од страна на странски инвеститори.  
 
Основни решенија на овој Закон се: 

 се проширува опфатот на лица кои дејствуваат заеднички; 

 се воведува можност лицата кои сами или заедно со лицата со кои дејствуваат да се стекнат со 25% 
или повеќе од хартиите од вредност со право на глас, вклучувајќи ги и акциите кои претходно ги 
поседувале, а потоа да имаат обврска да дадат понуда за преземање и 

 се продолжува периодот во кој лице кое објавило намера за преземање акционерско друштво, а 
за тоа му е потребна согласност или одобрение од странски надлежен орган, може да поднесе 
барање за добивање на дозвола за понуда за преземање.    

 

3.2. Подзаконски акти 

Во првиот квартал од 2019 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија 
корегираше постојни,  но донесе и нови подзаконски акти кои произлегуваат од законите во нејзина 
надележност и тоа на: седум правилници кои произлегуваат од Законот за хартии од вредност, еден 
правилник од Законот за преземање на акционерски друштва и еден правилник од Законот за 
инвестициски фондови. 
 

3.2.1. Правилници кои произлегуваат од Законот за хартии од вредност 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и 
полагање на посебен стручен испит за работење со хартии од вредност; 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и 
полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување; 

 Правилник за измена и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот 
на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од 
вредност. 

 Правилник за престанување на важење на Правилникот за условите и начинот за добивање 
одобрение за издавање или регистрирање на домашни хартии од вредност во странство; 

 Правилник за начинот и постапката за вршење контрола и надзор; 

 Правилник за измена и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на водење на 
книгата на налози и  

 Правилник за измена и дополнување на Правилникот за содржина на месечниот извештај за 
работењето на овластено правно лице со дозвола за работа со хартии од вредност. 

 3.2.2.Правилници кои произлегуваат од Законот за преземање на акционерски друштва 

 Правилник за критериумите за утврдување на заедничко дејствување согласно Законот за 
преземање на акционерски друштва. 
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 3.2.3. Правилници кои произлегуваат од Законот за инвестициски фондови 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумот за рангирање на 
субдепозитарна банка на инвестициски фонд. 

 

3.3. Усогласување со ЕУ регулативата  

 Во првиот квартал, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија номинираше свои 
претставници за претстојниот Поткомитет за внатрешен пазар и конкуренција во рамките на Комитетот за 
стабилизација и асоцијација на Европска унија и Република Северна Македонија , што ќе се одржи на 22 
мај 2019 година во Скопје. Како учесник на Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика 
во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна 
Македонија, КХВ ја разгледа и даде свое мислење за  Информацијата за одржувањето на петнаесеттиот 
состанок кој се одржа на 4 октомври 2018 година во Скопје. Воедно, Комисијата ја реализираше својата 
обврска при подготовката на Извештајот за Поглавје 9 “Финансиски услуги”, односно ажурирање на НПАА 
(2019-2021), како и изработка на Придонесот кон Годишниот извештај на Европската комисија за 
Економските критериуми на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија. Исто 
така, претставници  на КХВ  учествуваа на објаснувачкиот скрининг во рамките на Поглавјето 9 “Финансиски 
услуги” во организација на Европската Комисија, кој се одржа во Брисел, како  и на информативната сесија 
за TAIEX, со фокус на користењето на инструментот, развојот, отворените прашања, предизвиците како и 
потенцијалните потреби / проблеми на корисниците на TAIEX алатката. 

3.3.1 .Упатство за вршење на проценка на ризик од перење пари и финансирање тероризам за 

субјектите под надзор на Комисијата 

Ова упатство го донесе КХВ согласно новиот Закон за спречување на перење и финансирање тероризам и 
со него се уредуваат сите аспекти кои овластените учесници на пазарот треба да ги почитуваат и да ги 
имлементираат во ова поле. 
 

3.4. Развој на административниот капацитет согласно ЕУ стандардите 

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија во првиот квартал усвои стратешки 
документи во кои се дефинирани целите, правците за  унапредување и за развој на пазарот на хартии од 
вредност, но и за зголемување на ефикасноста и ефективноста на секојдневното работење на Комисијатa. 
Станува збор за  ги донесе следниве акти: 

3.4.1. Програма за едукација на Комисијата за периодот од 2019-2022 

Една од обуките кои беа спроведени во првиот квартал беше TAIEX 
Експертската мисија. Имено, Комисијата за хартии од вредност на 
Република Северна Македонија преку Секретаријатот за Европски 
прашања (СЕП) на Владата на Република Северна Македонија 
поднесе апликација за користење на средства за техничка помош и 
размена на информации преку TAIEX Инструментот (Technical 
Assistance and Information Exchange Instrument) на Европската 
Комисија со цел имплементација на најдобрите практики на ЕУ за 
пазарни злоупотреби и супервизија на кредитните институции. По 
одобрување на апликацијата Експертската мисија се реализираше 
во Скопје со експерти од Република Бугарија. На истата присуствиваше менаџментот на Комисијата и 
вработените од Секторот за супервизија на пазарот на капитал и Секторот за корпоративни финансии.  
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Целта на реализираната Експертската мисија беше: 

 Зајакнување на правната рамка за да се обезбеди интегритет на пазарот и заштита на 
инвеститорите обезбедени од MAD (Market Abuse Directive); 

 Зајакнување на извршните, истражните и санкционирачките овластувања на Регулаторот; 

 Што се подразбира под внатрешни информации, инсајдерско тргување, незаконско откривање на 
внатрешни информации, пазарна манипулација, јавно откривање на внатрешни информации; 

 Што се подразбира под препорачување, поттикнување или помагање друго лице да се вклучи во 
инсајдерски работи;  

 Дефинирање на мерки/казни за физички лица, одговорност на правни лица и санкции за правни 
лица; 

 Погодни одредби за почетен капитал на инвестициски фирми и основен капитал на одделни 
видови инвестициски фирми; 

 Внатрешна и надворешна супервизија на кредитните институции.       

3.4.2. Стратешки план за развој на човечкиот капитал (2019-2021)  

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. Таа верува дека е важно вработените да се чувствуваат вредни и ценети, така што тие 
ќе можат да придонесат најдобро за работата во институцијата. Затоа, на почетокот на годината, 
Комисијата донесе Стратешки план за развој на човечкиот капитал за периодот 2019 - 2021 година. Овој 
Стратешки план за развој на човечкиот капитал во Комисијата има за цел да ги оптимизира човечките 
ресурси на Комисијата за ефикасно и ефективно исполнување на мисијата на Комисијата преку 
долгорочно, планирано и поддржано управување со човечките ресурси. Имено, клучен елемент за 
успешно спроведување на мисијата на Комисијата и одржување чекор со промените во опкружувањето 
претставува развојот на човечкиот капитал и институционалната зрелост. 
 

3.4.3.Годишна програма за стручно усовршување на вработените за 2019 година  

   Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија постојано се грижи за 
професионален развој на своите вработени за да можат тие да одговорат на идните потреби на работното 
место на кое се наоѓаат. Најголемата инвестиција за Комисијата се самите вработени, а нејзиниот успех е 
успех на сите вработени. Во таа насока, Комисијата ја донесе Годишна програма за стручно усовршување 
на вработените во Комисијата за 2019 година која има за цел да обезбеди систематски приод во 
координацијата, планирањето и спроведувањето на процесот на стручното усовршување на вработените, 
да придонесе во остварувањето на стратешките цели на Комисијата и успешна реализација на Годишната 
програма за работа на Комисијата, како и да помогне во процесот на утврдување на насоките за развој на 
човечките ресурси потребни за успешна реализација на поставените цели.   
Со оваа годишна програма се потенцира важноста на учењето како непрекинат процес во текот на животот 
и се обезбедува едукација за уште поголемо зголемување на способностите на своите вработени. 
Едукациите и обуките се достапни преку процесот на стручно усовршување со ангажирање на внатрешни 
или надворешни експерти во соодветни области, во зависност од опсегот на компетенциите кај 
вработените коишто треба да се подобрат.  
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3.5.Соработка со државните органи и асоцијации во Република Северна Македонија  

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија 
со цел што е можно поблиску да го доближи пазарот на хартии од 
вредност до субјектите и воопшто до јавноста, во првиот квартал ја 
продолжи практиката активно да комуницира и да соработува со 
институции и  со  асоцијации кои во нивното работење го третираат 
пазарот на капитал преку најразлични форми: 
Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на Република 
Северна Македонија на 15-ти јануари, 2019 година го отвори  
Семинарот на тема ,,Акција против економскиот криминал,, кој е 
финансиран од Советот на Европа, а  организиран на иницијатива на 
Комисијата за хартии од вредност.   
 
На 15-ти јануари 2019 година се потпиша Меморандум за соработка со Академијата на судии и јавни 
обвинители Павел Шатев, со што  двете институции се обврзаа да спроведуваат проекти од заеднички 

интерес, да разменуваат информации, да организираат 
симулација на судски процеси, да реализираат практични обуки 
за слушателите на почетна и континуирана обука. 
 
Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на 
Република Северна Македонија на 14-ти март, 2019 година во 
Министерството за финансии учествуваше на Третата седница 
на Советот за развој на пазарот на капитал на која што се 
дискутираше за прашања поврзани со пазарот на хартии од 
вредност. Инаку, со Советот претседаваше Министерот за 
финансии Драган Тевдовски, а во него членуваат и Гувернерот 

на НБРСМ, министрите за труд и социјална политика и за економија, првите луѓе на Агенцијата за 
супервизија на осигурувањето, Агенцијата за супервизија на капитално осигурување (МАПАС), на 
Македонската Берза, Централниот депозитар, претседателите на групациите за банкарство и хартии од 
вредност и директорите на приватните пензиски фондови.        
 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија, Народната банка, Министерството за 
финансии, Агенцијата за супервизија на капитално 
финансираното пензиско осигурување и Агенцијата за 
супервизија на осигурувањето во март склучија нов Меморандум 
за соработка во сферата на финансиската едукација и 
финансиската инклузија. 
Со овој документ, за прв пат петте институции, во редот на своите 
заеднички активности ги вбројуваат и оние коишто се во доменот 
на финансиската инклузија на населението.  
 

3.6. Меѓународна соработка 

Во првиот квартал на 2019 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија 
потпиша еден меморандум со регулатор, а беше домаќин на две странски делагации.  
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Претседателката на Комисијата се сретна со Извршниот директор на Агенцијата за регулирање на 
финансискиот пазар во Република  Албанија  (FSA). На оваа средба се  утврдија заедничките приоритети и 
можностите за поблиски билатерални односи, кои треба да придонесат за инклузивен и одржлив развој 

на пазарите на капитал во двете земји.  Посебен акцент беше 
ставен на активностите што двата регулатора ги преземаат за 
перманентно усогласување и примена на домашното 
законодавство со европските директиви, а со цел пазарите на 
капитал да бидат конкурентни со финансиските пазари на земјите 
во регионот, како резултат на изедначени услови и правила за 
инвеститорите. Беа разменети и искуства за супервизорската 
функција и надзорните овластувања, а во тој контекст и за 
супервизијата базирана на ризик (risk-based approach).  

Се дискутираше и за проектите кои досега ги реализирале или се во тек, а сe однесуваат  за зајакнување 
на интегритетот на пазарот, за можностите за нови финансиски инструменти, за унапредување на 
институционалните перформанси, како што се инвестициите во ИТ и дигиталната инфраструктура, развој 
на оперативно - стручниот капацитет на институциите, како и за алтернативите за заедничко промовирање 
на пазарите на капитал и за финансиска писменост.   
Претседателката на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија имаше работен 
состанок со делегација од American Council of Young Political Leaders, составена од млади и политички 
активни луѓе во САД.  
На средбата, Претседателката ги запозна со улогата на институцијата на пазарот на капитал и за нејзиното 
значење во целокупните економски текови во земјата, како и со условите и можностите за инвестирање 
во хартии од вредност во компаниите кои котираат на берза и имаат инвеститорски потенцијал.  
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија потпиша нов Меморандум за 
соработка со Регулаторот за финансиско однесување на Велика Британија (FSA) каде се утврдија сите 
позиции на двата регулатори и насоки во понатамошната соработка и размената на информации и 
податоци клучни за пазарот на капитал. 

 

IV. КОНТРОЛА НА ПАЗАРОТ И ПРИМЕНА НА ЗАКОНИТЕ 

4.1 Согласности, одобренија и дозволи на овластените учесници на пазарот на хартии од 

вредност  

Во првиот квартал од 2019 година, Комисијата за хартии од вредност издаде повеќе согласности, 
одобренија и дозволи на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност. 

4.1.1. Централен Депозитар АД Скопје   

Правилата за работа 

Во месец февруари, Комисијата за хартии од вредност даде согласност на измените и дополнувања на 
Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. Со овие измени се врши 
измена односно дополнување на Правилата кои се однесуваат на дефинирање, функционирање и 
одржување на ИТ центар самостојно од страна на Депозитарот или преку целосна или делумна 
интеграција со други правни лица. 
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4.1.2. Македонската Берза АД Скопје 

 

Правила за котација 

На почетокот на годината, 2019 година, Комисијата за хартии од вредност одлучуваше по поднесено 
барање за измени и дополнувања на Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје. Со оваа 
измена на Правилата за котација врши усогласување на одделни одредби од Правилата со Законот за 
трговски друштва, понатаму се врши и прецизирање на рокот за објавување на финансиски план и се 
воведува обврска за друштвата котирани на подсегментот Берзанска котација за објавување на 
финансискиот план, а за издавачите кои нема да објават финансиски план во пропишаниот рок се воведува 
обврска за објавување известување со образложение зошто нема извршено објавување на финансискиот 
план. Воедно се допрецизира објавувањето на известувања од страна на котираните друштва во врска со 
воспоставени заложни права.   
 

Правила за тргување 

Во месец февруари 2019 година, Комисијата даде согласност за изменување и дополнувања на Правилата 
за тргување на Берзата. Со овие измени се врши измена односно дополнување на Правилата кои се 
однесуваат на дефинирање, функционирање и одржување на ИТ центар самостојно од страна на Берзата 
или преку целосна или делумна интеграција со други правни лица. 
 

4.1.3. Издавање на дозволи за работење на брокер и дозволи за работење на инвестициони 

советници и обновување на дозволи за работење на брокер и инвестициски советници во текот 

на првиот квартал од 2019 година 

Во првиот квартал од 2019 година, Комисијата за хартии од вредност  обнови две дозволи на овластени 
брокери за период од 5 години согласно Законот за хартии од вредност.Во овој период Комисијата на три 
(3) лица им издаде дозвола за работа на инвестициски советник за период од 5 години.  
 

4.1.4. Согласности за директори на Овластени учесници на пазарот на хартии од вредност 

Во првиот квартал од 2019 година, Комисијата за хартии од вредност, одлучуваше по едно барање за 
добивање согласност за директори на брокерска куќа и притоа одлучи на досегашниот директор на Иново 
Брокер АД Скопје да му даде согласност и во наредниот период од 4 години да управува со оваа брокерска 
куќа. 
 

4.1.5. Организирање на фонд 

Во месец март 2019, Комисијата за хартии од вредност му даде одобредние на Друштвото за управување 
со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје за организирање на нов Отворен инвестициски 
фонд ГРАВЕ ГЛОБАЛ. Според инвестициската стратегија, овој Фонд содржи високо ниво на ризик, кој е 
повисок од ризикот карактеристичен за паричните фондови или пак за фондовите кои инвестираат 
исклучиво во должнички хартии од вредност (обврзници), но во исто време е понизок од ризикот на оние 
фондови кои исклучиво инвестираат во акции од mid-cap, small-cap или start up компании. Како 
инвеститори на Фондот може да се јават домашни и/или странски, правни и физички лица.  
Депозитарна банка на отворениот инвестициски фонд ГРАВЕ ГЛОБАЛ  е Комерцијална банка АД Скопје, а 
услуги на ревизија ќе обезбедува ТП Ранѓеловиќ од Скопје. Фондот ќе започне да фунционира доколку во 
период од два (2) месеци од моментот на објавување на Проспектот во јавните медиуми прибере парични 
средства во минимален износ од 300.000,00 евра во денарска противвредност, по среден курс на 
Народната Банка на Република Северна Македонија. 
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4.2 Супервизија на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност и на други субјекти 

Во периодот јануари-март 2019 година, Комисијата спроведе една целосна контрола на работењето на 
еден овластен учесник на пазарот  на капитал, предвидена со  Годишниот план за редовни контроли за 
2019 година. Комисијата за хартии од вредност има спроведено  четири вонредни и делумни контроли од 
аспект на почитување на одредбите од Законот за преземање на акционерски друиштва 
4.3. Заштита на права на акционери 
Во првиот квартал од 2019 година, Комисијата за хартии од вредност  постапуваше и одговори на четири 
барања за заштита на акционерски права. 
Две од барањата се однесуваат за обезбедување податоци од Централен депозитар АД Скопје за 
поседување акции. Едно од поднесените барања се однесува на заштита на малцинските акционери 
иметели на приоритетни акции, додека четвртото барање се однесува на пријава на незаконски 
активности во врска со подарување на акции.   
 

4.4. Комисија за одлучување по прекршок при КХВРМ  

Комисијата за одлучување по прекршок во текот на првиот квартал  одржа 3 седници. До Комисијата за 
одлучување по прекршок беа доставени шест барања за поведување на прекршочна постапка. Едно од 
барањата беше поднесено поради непочитување на член 80-а од Законот за хартии од вредност од страна 
на акционерските друштва и неговото одговорно лице, а пет од поднесените барања беа доставени 
поради непочитување на член 166-б од Законот за хартии од вредност.За поднесените барања беа 
донесени седум заклучоци за исполнување на условите за поведување на прекршочна постапка. Воедно 
Комисијата одлучуваше и за утврдување на конечност и извршност за четири од досега донесени 
решенија. На седниците одржани во текот на првиот квартал се разгледуваа и постари предмети кои 
заради судски постапки сеуште не се завршени.  
 
 

V. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЕДУКАЦИЈА  

5.1 .Односи со јавноста 

Транспарентноста за Комисијата за хартии од вредност е клучна при оспоставувањето на добри односи со 
сите целни групи и градење на поволен публицитет, добар институционален имиџ и спречување или 
решавање на несакани појави. Во таа насока, во периодот јануари-март 2019 година објавени се 29 
соопштенија за активностите на КХВ од кои 6 како соопштенија за донесени одлуки и решенија  на 
одржани седници, а  23 за спроведени активности на Комисијата за хартии од вредност на Република 
Северна Македонија. 

5.2.  Outreach Програма  на Комисијата  

 
Една од основните цели на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија е да се 
грижи за законито и ефикасно функционирање на пазарот на хартии од вредност и истовремено да ги 
штити правата на инвеститорите и да ја јакне довербата на јавноста во истиот. Во таа насока, Комисијата 
согласно Outreach Програмата настојува да ја зголеми усогласеноста на работењето на сите учесници на 
пазарот на хартии од вредност со постоечката законска регулатива, при тоа вкучувајќи и зголемување на 
трансапрентноста на учесниците на пазарот.  
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5.2.1. Работилници со бизнис сектор – КХВ СПОДЕЛУВА 

Комисијата за хартии од вредност на РМ  како 
регулатор на  пазарот на капитал, но и како орган 
кој  има стратешка мисија да овозможува и  да креира 
знаења и искуства, организира Серија Семинари под 
мотото - КХВ СПОДЕЛУВА. Во првиот квартал беа 
одржани две, а темата беше  ,,Новините во Законот за 
преземање на акционерските друштва,,.  
Целта е преку отворена комуникација и координација 
помеѓу регулаторот и овластените учесници на пазарот 
на хартии од вредност , проактивно да се  делува 
и  секој да ја исполнува улогата на пазарот што ја 
има,  а  истовремено преку  споделување  искуства, 
ставови и идеи  да се поттикнува  поширока јавна расправа за прашања поврзани со пазарот на капитал. 
 

5.2.2. Зголемување на транспарентноста на слободниот пазар на хартии од вредност преку 

исполнувањето на обврската за објавување на податоци согласно член 166-б од Законот за 

хартии од вредност од страна на акционерските друштва 

Со цел да делува превентивно и да го намали бројот на изречени мерки и санкции  и во исто време да 
допринесе за зголемување на транспарентноста на слободниот пазар спрема инвеститорите и јавноста 
воопшто, Комисијата во првиот квартал  согласно Outreach Програмата преку допис ги потсети 
акционерските друштва дека имаат обврска да објавуваат податоци согласно член 166-б од Законот, 
односно ги повика како активни учесници на пазарот на хартии од вредност да ги почитуваат законските 
прописи вклучувајќи ја и обврската за објавување на податоци на интернет страната на берза согласно 
челн 166-б од Законот.  
   

5.2.3. Сопствените акции, дел од Outreach Програма   

Комисијата по спроведена анализа испрати дописи до сите акционерски друштва кои имаат сопствени 
акции над законски дозволениот износ од една десеттина од основната главнина со укажување дека се 
должни истите да ги оттуѓат т.е понудат за продажба по пат на јавна понуда која е регулирана со одредбите 
од Законот за хартии од вредност и истата подлежи на одобрение од Комисијата за хартии од вредност.  
 

5.2.4. Проверка на усогласеноста на Статутите  

Комисијата започна со проверка на усогласеноста на Статутите најпрвин  на акционерските друштва кои 
влегуваат во индексот МБИ 10, а потоа и на сите други акционерски друштва кои котираат на официјалниот 
пазар на Македонската берза. Усогласениот статут како највисок правен акт во акцинерското друштво кој 
претставува еден вид компаниски “устав” е од критично значење за успехот на едно друштво. Овој 
централен акт ја претставува врската како помеѓу акционерите, засегнатите лица и менаџерите, така и 
помеѓу друштвото и надворешниот свет. Затоа во статутите треба да се вградат јасни и усогласени одредби 
пред се со важечката законска регулатива, а потоа и со останатата релевантна  регулатива од областа на 
акционерството и работењето со хартиите од вредност  
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5.3. Обуки за брокери, инвестициски советници, корпоративни секретари, обуки за 

потенцијални инвеститори и сертификациона програма за портфолио менаџери 

Во рамките на обуките и стручните испити за работење со хартии од вредност и инвестиционо советување 
во првиот квартал 2019 година, Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија реализираше 
седум испитни термини од предвидениот испитен календар. 
Стручниот испит за инвестиционо советување и работење со 
хартии од вредност се полага по електронски пат, со 
одговарање на определен број прашања во вид на 
решавање на електронски тест на компјутер. 
На почетокот на март официјално започнаа предавањата од 
Сертификационата обука за портфолио менаџер која 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија ја организира во соработка со Академијата за 
банкарство и информатичка технологија – АБИТ.  
 
Структурата на слушатели кои се пријавија и ја следат Програмата за сертифициран портфолио менаџер 
се од банкарскиот сектор, како и дирекциите за работа со хартии од вредност во рамките на банките.  

5.4. Едукација  

Комисијата оствари голем број активности за подигнување на свеста за потребата од поголема финансиска 
писменост кај пошироката популација, а истовремено ги промовираше и предностите од зголемена 
финансиска инклузија. 
 

5.4.1.Практичната настава во НОВА продолжи 

Практичната настава по факултативниот предмет,, Пазар на хартии од вредност,, во меѓународната 
гимназија Нова Скопје продолжи и во првиот квартал, при што освен со теоретски знаења, слушателите на 
овој предмет на терен се запознаа со работењето и со функционирањето на овластените учесници на 
пазарот како Централниот депозитар за хартии од вредност, Македонската Берза, Друштво за управување 
со инвестициски фондови, Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерска куќа. Исто така,  
учениците  го посетија и се запознаа со работата на регулаторот и работата на неговата стручна служба.    
 

5.4.2. КХВ ги поддржува младите  

 Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија ги отвори вратите за студентите од 
сите факултети, па во рамките на оваа иницијатива беше домаќин на група студенти од I и II година на 
ПВПУ Еуро Колеџ од Куманово, запишани на отсекот Бизнис администрација и Бизнис сметководство, како 
и на студенти од втора и трета година на Факултетот за деловна економија и организациони науки при 
Универзитетот „Американ Колеџ„ од Скопје. Студентите се запознаа со значењето на регулаторот на 
пазарот на хартии од вредност, надлежностите и функцијата, но и со структурата на Комисијата односно 
со работата и надлежностите на секој сектор и одделение во Стручната служба.  
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Претставник на Комисијата за 
хартии од вредност на 
Република Северна 
Македонија  одржа предавање 
пред  студенти  од втора 
година на Економскиот 
факултет при Унивезитетот Св. 
Кирил и Методиј во Скопје од 
областа на пазарот на капитал, 
како и за функцијата и 
надлежностите на 
Регулаторот.  
 
 
 

5.5. Позначајни реализирани настани  

5.5.1. КХВ доби нов заштитен знак, знаме и слоган  

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија доби нов заштитен знак-лого. По 
анализа на идејните решенија, поднесени на јавно објавениот Конкурс, Посебната Комисија за избор на 
нов заштитен знак- лого одлучи како најдобро да го избере идејното решение поднесено од авторот Zeni 
Ballazhi.  
Едногласно беше констатирано дека идејното решение е оригинално и досега неупотребувано, 

адаптибилно на различни димензии, лесно препознатливо, 
дизајнерски и естетски конципирано, симболички и 
сугестивно ја имплементира и визуелизира  мисијата на 
Комисијата како регулатор во областа на пазарот на капитал, 
но ги изразува и трите столба на кои се темели мисијата на КХВ 
( 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), но и предизвиците кои претстојат. Идејното 

решение упатува на, отворени карти, кои сугерираат транспарентност, чесност и отвореност на 
институцијата, а сончевите зраци на благосостојба и оптимизам.  
Преку скалилата одразува чекорење на повисоко ниво, просперитет и економски раст. Логото е  
едноставно и мултифункционално, остава простор да се модифицира, со еден збор е промотивно и лесно 
се меморира. Преку сината боја и тројазичноста (македонски, албански и англиски), ги следи 
општествените трендови и евроинтегративните процеси на државата.  
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Инаку, Конкурсот беше јавно објавен на 24 јануари, 2019 година и заклучно со крајниот рок ,7 февруари, 
2019 година  до Комисијата за хартии од вредност, аплицираа четворица автори, тројца со по едно идејно 
решение, а еден автор понуди петнаесет идејни решенија , што е во согласност со објавениот Конкурс.  
Знамето е едно од обележјата на Комисијата по кое како институционален симбол треба да се препознава 
Комисијата во јавноста. Позадината на знамето е сребрено сива, а го содржи слоганот “Наш проактивен 
регулатор! Rregullatori ynë proaktiv! Our proactive regulator!”испишан на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо, на албански јазик и неговото писмо и на англиски јазик и неговото писмо.  
 

5.5.2. 20- та Годишна конференција на Македонската берза  

Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на 
Република Северна Македонија М-р Нора Алити учествуваше 
на 20-тата Годишна Конференција што се одржа на 29 март во 
Охрид, а ја организираше Македонската берза АД Скопје. Во 
своето воведно обраќање Претседателот на КХВ М-р Алити 
рече:,, Добар регулатор, како впрочем и добар судија, е тој што 
е постојано на теренот и следи се што се случува- почитуван, 
фер и конзистентен. Строг и стриктен по потреба. Во центарот 
на натпреварот, во центарот на акцијата, без да биде во 
центарот на вниманието.  
Ова бара поставување и спроведување на правилата. А фаулите да се адресираат на фер, праведен и 
одлучен начин. Но, крајно, правилата не би биле вредни ниту од некој посебен интерес за инвеститорите 
доколку не постои натпревар помеѓу учесниците. Нашата цел е да имаме еднакви услови за играње, со 
правила кој што не би фаворизирале еден наспроти друг учесник. Да се постават граници кои се јасни, 
конзистентни и предвидливи, но, во рамките на тие, да им овозможуваме на компаниите да иновираат, 
да развиваат нови пристапи и да понудат нови финансиски инструменти. Амбицијата на целиот тим на КХВ 
за иднината на нашиот пазар на капитал да стане основен двигател и мотор на развојот на нашата 
економија, ќе ја комбинираме со стрпливоста за нашиот напредок,, заврши Алити.  
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5.5.3. Глобална недела на парите 

Како и секоја година, Комисијата како член на Координациското 
тело на регулаторни институции за финансиска едукација и 
инклузија се вклучи во едукативниот караван кој овој пат се 
организираше за училиштата од рурални делови на земјава, а на 
нивната агенда во текот на Глобалната недела на парите беа 
сите регулаторни институции на финансискиот систем. Така, на 
25 март 2019 година, Комисијата за хартии од вредност на 
Република Северна Македонија беше домаќин на учениците ОУ 
„Фаик Коница“ од с. Дебреше, Гостивар.  
При посетата на регулаторот на пазарот на хартии од вредност, 
учениците се запознаа со надлежностите и функциите на 
Комисијата, како и за пазарот на хартии од вредност и неговите 
учесници. 
Одбележувањето на Глобалната недела на парите, Комисијата го заокружи на 29 март со организација и 

реализација на посета на Дирекцијата за работа 
со хартии од вредност во рамките на Шпаркасе 
Банка АД Скопје од страна на учениците од ОУ 
“Св.Климент Охридски” с.Миравци, Гевгелија 
каде младите се запознаа со тоа што значи пазар 
на хартии од вредност, купување и продавање на 
хартии од вредност и задачата на брокерот во тој 
процес. При реализацијата на овие посети, 
учениците имаа можност да проследат 
едукативни презентации, да добијат материјали 
коишто во иднина ќе им овозможат финансиско 
едуцирање соодветно на нивната возраст. 

5.5.4. Европски квиз на парите 

Марко Инѓилизов и Викторија Панова од Гимназијата “Кочо 
Рацин” од Велес ќе ја претставуваат нашата земја на 
финалето на националниот натпревар,,Европскиот квиз на 
парите,, кое ќе се одржи во Брисел на 7-ми мај, во 
организација на Европската банкарска федерација.  
 
Европскиот квиз на парите  за првпат се одржува во нашава 
земја, а е заеднички проект на  Македонската банкарска 
асоцијација, Комисијата за хартии од вредност на Република 
Северна Македонија, НБРМ како и Министерството за 
образование и наука. Целта е  финансиска едукација на 
младите од 13 до 15 години.  
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5.6. Општествена одговорност 

 

5.6.1. КХВ се приклучи во борбата против аерозагадувањето 

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија како општествено одговорна 
институција која се грижи за заедницата, се приклучи во борбата против аерозагадувањето  и заштитата 

на животната средина. Имено, доставувачката служба своите активности  во 
централното градско подрачје ќе ги врши со велосипед. На тој начин, КХВ 
дава свој придонес кон мерките за намалување на аерозагадувањето и 
сообраќајниот метеж, што ги спроведува Владата на Република Северна 
Македонија.  
 
Во континуитет, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија има грижлив однос кон животната средина и една од нашите 
заложби е имплементацијата на paperless office, односно работење без 
хартија.  
 
По повод 2 април Светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизам, КХВ 
беше дел од настанот организиран од НВО ИмагоПлус во Културно 
Информативниот центар –Скопје.  
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