
Квартален извештај 

 

  
2019 

ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ   
2019 

 

       

 



 
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ | Октомври-декември   2019 

I. БЕРЗАНСКИ ДВИЖЕЊА И УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ....................................... 3 

1.1. Секундарен пазар ............................................................................................................................. 3 

1.2. Брокерски куќи и овластени банки кои работат со хартии од вредност ......................................... 8 

1.3. Друштва за управување со инвестициски фондови ....................................................................... 11 

1.4. Акционерски друштва со посебни обврски за известување .............................................................. 15 

1.5.Преземања на  акционерски друштва ................................................................................................. 15 

II. ПОНУДА НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ ....................................................................................................... 16 

2.1. Издавање на акции .............................................................................................................................. 16 

2.2. Издавање на обврзници ...................................................................................................................... 16 

2.3. Продажба на сопствени акции ............................................................................................................ 17 

III. РЕГУЛАТОРНА РАМКА И ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА.......................................................................................... 17 

3.1. Законска регулатива ............................................................................................................................ 17 

3.2. Подзаконски акти ................................................................................................................................ 17 

3.2.1. Усвоени правилници ..................................................................................................................... 17 

3.2.2. Правилници за јавна расправа ..................................................................................................... 17 

3.2.3. Пречистени текстови на подзаконските акти ............................................................................... 17 

3.2.4. Интерни акти ................................................................................................................................. 18 

3.3. Усогласување со ЕУ регулативата ........................................................................................................ 19 

3.4. Развој на административниот и на институционалниот капацитет согласно ЕУ стандардите .......... 19 

3.4.1. Стратешки план на внатрешната ревизија на Комисијата ........................................................... 19 

3.4.2.Годишна програма за стручно усовршување на вработените за 2019 година ............................. 19 

3.5.Соработка со државни органи и асоцијации во Република Северна Македонија ............................. 21 

3.5.1.Заедничка тркалезна маса на КХВ и на Македонска берза .......................................................... 21 

3.5.2. КХВ и Академијата за судии и јавни обвинители организраа  Советување за судии на теми за 

пазарот на капитал ................................................................................................................................. 21 

3.5.3. Работен состанок на  КХВ со Агенцијата за примена на јазикот .................................................. 22 

3.6. Меѓународна соработка ...................................................................................................................... 22 

3.6.1. IOSCO Technical Assistance Program for Developing Enforcement Manual ..................................... 22 

IV. КОНТРОЛА НА ПАЗАРОТ И ПРИМЕНА НА ЗАКОНИТЕ ................................................................................ 23 

4.1. Согласности, одобренија и дозволи на овластени учесници на пазарот на хартии од вредност ..... 23 

4.1.2. 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 ................. 23 



 
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ | Октомври-декември   2019 

4.1.3. Согласности за директори на овластени учесници на пазарот на хартии од вредност .............. 23 

4.2. Супервизија на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност и на други субјекти .... 23 

4.2.1. Супервизија на објави од акционерските друштва чии хартии од вредност котираат на берза на 

подсегментот задолжителна котација ................................................................................................... 23 

4.3. Изречени мерки спрема овластени учесници .................................................................................... 24 

4.4. Заеднички контроли на Комисијата за хартии од вредност со други државни органи ..................... 24 

4.5. Комисија за одлучување по прекршок при КХВРСМ .......................................................................... 24 

V. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЕДУКАЦИЈА ............................................................................................................. 24 

5.1 .Односи со јавноста .............................................................................................................................. 24 

5.2. Обуки за брокери, инвестициски советници, корпоративни секретари, обуки за потенцијални 

инвеститори и сертификациона програма за портфолио менаџери ........................................................ 24 

5.3. Едукација.............................................................................................................................................. 25 

5.3.1.Конкурс за доделување на Годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа 

на пазарот на капитал............................................................................................................................. 25 

5.3.2. Работен состанок на Координациското тело за финансиска едукација и инклузија .................. 25 

5.3.4. Едукативните посети на студентите во КХВ продолжија и во четвртиот квартал ....................... 26 

5.4. Општествена одговорност ................................................................................................................... 26 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 



 
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ | Октомври-декември   2019 

I. БЕРЗАНСКИ ДВИЖЕЊА И УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД 

ВРЕДНОСТ  

1.1. Секундарен пазар  

 

На крајот од четвртиот квартал на Официјалниот пазар беа котирани акции на 100 компании. Нивната 
пазарна капитализација на ден 30.12.2019 година изнесуваше 181,2 милијарди денари. Пазарната 
капитализација на акционерските друштва со посебни обврски за известување на истиот датум 
изнесуваше 4,14 милијарди, со што вкупната пазарна капитализација на компаниите на берзата, без 
слободниот пазар изнесуваше 185,42 милијарди денари. Пазарната капитализација на обврзниците на ден 
30.12.2019 година изнесуваше 3,72 милијарди денари. Во истиот период се склучени вкупно 4,991 
трансакции, а вредноста на индексот МБИ10 на последниот трговски ден од четвртиот квартал изнесуваше 
4.648,09 индексни поени. 

 

ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА ПРОМЕТ БРОЈ НА ТРАНСАКЦИИ МБИ10 

185.421.433.527 2.111.687.582 4.991 4.648,09 

 

Вкупниот промет во четвртиот квартал од 2019 година изнесуваше 2.111.687.582,00 денари. Во табелата 
подолу се дадени детални статистички податоци за реализираните трансакции на секундарниот пазар на 
Македонска берза АД Скопје за периодот од 01.10.2019-31.12.2019 година. Од презентираните податоци 
евидентно е дека во вкупниот промет, најголемо учество од 54,78% има класичното тргување со акции, 
кое изнесуваше 1.156.886.933,00 денари1, а на трансакциите со обврзници прометот изнесува 
43.072.018,00 денари, што претставува 2,04% од вкупно реализираниот промет во четвртиот квартал. Во 
истиот период од вкупно склучените 4.991 трансакции, 4.928 се склучени со класично тргување, две 
трансакции се реализирани преку јавна берзанска аукција, 2 трансакции се  реализирани како јавна 
понуда на хартии од вредност, а 59 како блок трансакции.  

 

ПРОМЕТ (ДЕНАРИ) Октомври 2019 Ноември 2019 Декември 2019 
ВКУПНО                 

(01.10.2019-31.12.2019) 

КЛАСИЧНО ТРГУВАЊЕ 362,625,740 361,318,759 476,014,452 1,199,958,951 

АКЦИИ 355,057,778 334,944,880 466,884,275 1,156,886,933 

ОБВРЗНИЦИ 7,567,962 26,373,879 9,130,177 43,072,018 

ДРУГИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 0 0 0 0 

БЛОК ТРАНСАКЦИИ 318,719,721 303,349,950 272,373,661 894,443,332 

ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ АУКЦИИ 0 188,390 0 188,390 

ЈАВНА ПОНУДА НА ХВ 0 0 17,097,000 17,097,000 

ВКУПНО 681,345,461 664,857,099 765,485,112 2,111,687,672 
 
 
         

                                                             
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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БРОЈ НА ТРАНСАКЦИИ 

КЛАСИЧНО ТРГУВАЊЕ 1,753 1,426 1,749 4,928 

БЛОК ТРАНСАКЦИИ 24 18 17 59 

ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ АУКЦИИ 0 2 0 2 

ЈАВНА ПОНУДА НА ХВ 0 0 2 2 

ВКУПНО 1,777 1,446 1,768 4,991 

ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА 31.10.2019 30.11.2019 30.12.2019   
ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА 
АКЦИИ 177,876,537,799 182,367,190,332 185,421,433,527  

БЕРЗАНСКА КОТАЦИЈА 173,734,495,484 178,225,148,017 181,279,391,212  

ПАЗАР НА АДПОИ 4,142,042,315 4,142,042,315 4,142,042,315  
ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА 
ОБВРЗНИЦИ 3,720,719,944 3,721,230,155 3,724,334,677  
ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА 
ДРУГИ ХВ 313,009,550 313,009,550 313,009,550  

ВКУПНО 181,910,267,293 186,401,430,037 189,458,777,754  

МБИ10 4,273.24 4,468.50 4,648.89  

ОМБ 132.86 133.08 132.91  

БРОЈ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА 101 100 100  

БРОЈ НА ДЕНОВИ НА ТРГУВАЊЕ 21 21 20 62 

 

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 (57%) од тој аспект во прометот има официјалниот пазар со апсолутен износ на прометот од 
1,194,748,381 денари, по што следува прометот остварен преку блок трансакции 42%, во износ од 
894,443,332 денари. 

 

 

55%

2%

42%

1%

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
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ПРОМЕТ 

 
Октомври 2019 Ноември 2019 Декември 2019 Вкупно  

361,416,635 360,596,836 472,734,910 1,194,748,381  
1,209,105 721,923 3,279,542 5,210,570  

318,719,721 303,349,950 272,373,661 894,443,332  
0 188,390 0 188,390  
0 0 17,097,000 17,097,000  

681,345,461 664,857,099 765,485,113 2,111,687,673  

                                  

Графиконот подолу ја прикажува структурата на прометот по пазарни сегменти: 

 

 

Во продолжение е даден преглед на 10-те компании со чии акции е остварен најголем промет во периодот 

од 01.10.2019-31.12.2019 година. 

Хартија од вредност Вредност 
Вкупно 

трансакции 
Пазарна капитализација 

Комерцијална банка Скопје 321.474.475,00 1.053 15.151.237.416,00 

Макпетрол Скопје 220.175.291,00 746 8.748.960.052,00 

Алкалоид Скопје 183.882.652,00 758 17.033.286.775,89 

Гранит Скопје 91.343.167,00 528 3.459.261.201,33 

НЛБ Банка АД Скопје 87.835.481,00 272 14.693.410.634,37 

Македонија турист Скопје 36.559.104,00 118 2.546.250.104,34 

Стопанска банка Битола 35.658.237,00 128 1.212.028.700,00 

Стопанска банка Скопје 28.108.434,00 174 20.980.152.288,00 

ТТК Банка АД Скопје 27.986.021,00 143 1.414.671.081,60 

УНИ Банка АД Скопје 24.463.648,00 137 1.337.105.783,39 
 
 
 

Учество на домашни и на странски инвеститори во вкупниот промет 

Официјален пазар
57%

Редовен пазар
0%

Блок трансакции
42%

Јавни берзански 
аукции

0%

Јавна понуда на ХВ
1%
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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. 

 

 

Табелата подолу, пак го прикажува доминантното учество на правни во однос на физички лица кај 
инвеститорите од странство, на официјалниот пазар на Берзата за четвртиот квартал од 2019 година. 

 

СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ НА ОФИЦИЈАЛНИОТ ПАЗАР НА БЕРЗАТА 
 

СТРАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА ВКУПНО СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ 
 

Октомври  
2019 

Ноември  
2019 

Декември 
 2019 

Октомври  
2019 

Ноември  
2019 

Декември  
2019 

Октомври  
2019 

Ноември 
 2019 

Декември  
2019 

Акции 34,71% 34,93% 34,92% 1,20% 1,20% 1,20% 35,91% 36,13% 36,12% 

Обврзници 0,12% 0,12% 0,12% 0,05% 0,05% 0,05% 0,17% 0,17% 0,17% 

Вкупно официјален  
пазар 

33,54% 33,75% 33,74% 1,16% 1,16% 1,16% 34,70% 34,91% 34,91% 

Македонски Берзански Индекс – МБИ10 

Странски инвеститори
2%

Домашни 
инвеститори

98%

УЧЕСТВО НА ДОМАШНИ  И СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ НА КУПОВНА СТРАНА

Странски инвеститори
9%

Домашни инвеститори
91%

УЧЕСТВО НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ НА ПРОДАЖНА СТРАНА
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Вредноста на МБИ-10 на последниот ден на тргување од четвртиот квартал на 2019 година (30.12.2019 
година) изнесува 4.648,89  индексни поени, што претставува зголемување од 7,41% во однос на неговата 
вредност на последниот трговски ден од третиот квартал во 2019 година (30.09.2019 година). Највисока 
вредност на МБИ10 во четвртиот квартал е постигната на 30.12.2019 година кога изнесувал 4.468,89 
индексни поени, додека најниска вредност на индексот е забележана на 21.10.2019 година, кога изнесувал 
4.085,03 индексни поени. 

 

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

 

 

 

 

 

  

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 

3,800

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

Движење на индексот МБИ10 во периодот од 01.10.2019 година до 31.12.2019 
година
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Индекс на обврзници – ОМБ 

Вредност на ОМБ на последниот ден на тргување во четвртиот квартал (30.12.2019 година) изнесува 132,91 
индексни поени, што значи минимален пад од 0,02% во споредба со вредноста на индексот постигната на 
последниот ден на тргување на третиот квартал во 2019 година (30.09.2019 година). Највисока вредност 
на ОМБ во четвртиот квартал е постигната на 29.11.2019 година, 02.12.2019 година и 03.12.2019 година 
кога изнесувал 133,08 индексни поени, додека најниска вредност е постигната на 22.10.2019 година, кога 
изнесувал 132,70 индексни поени. Индексот ОМБ го сочинуваат должничките хартии од вредност за 
денационализација, од десеттата до осумнаесеттата  емисија. 

 

 

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

Во Република Северна Македонија во четвртиот квартал 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 четвртиот квартал од 2019 година на 
Македонската берза АД Скопје е остварен вкупен промет од  2.111.687.672,00 денари.2 Во овој период, 
Еурохаус АД Скопје е на прво место по остварен промет на Берзата. Имено, таа има реализирано 25,69% 
од вкупниот промет во овој квартал. По неа следи Комерцијална банка АД Скопје со 19,95% од вкупниот 
остварен промет, па потоа Илирика инвестментс АД Скопје и НЛБ Банка АД Скопје. Останатите овластени 
правни лица во остварениот промет учествуваат со помалку од 10% што може да се согледа од прегледот 
подолу.Во четвртиот квартал од 2019 година на Македонската берза АД Скопје се реализирани вкупно 
9.9803 трансакции.  

Во овој период, брокерската куќа Илирика инвестментс АД Скопје е на прво место по број на реализирани 
трансакции со 2.461 трансакции, што претставува 24,66% од вкупниот број на реализирани трансакции. 

                                                             
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 на јавните берзански аукции, бидејќи берзата се јавува од продажна страна. 
3 Бројот на трансакциите 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. 

132.5

132.6

132.7

132.8

132.9

133

133.1

133.2

Движење на индексот ОМБ во периодот од 01.10.-31.12.2019 година
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Комерцијална банка АД Скопје  е  втора по број на реализирани трансакции и има реализирано 1.759 
трансакции, односно 17,63% од вкупно реализираните трансакции.  

На трето место по број на реализирани трансакции е Еурохаус АД Скопје со 1.434 трансакции, односно 
14,37% од вкупно реализираните трансакции, а четврта е НЛБ Банка АД Скопје со реализирани 1.193 
трансакции, односно 11,95% од вкупно реализираните трансакции. Останатите овластени правни лица во 
бројот на реализирани трансакции учествуваат со помалку од 10%, видно од долу прикажаниот приказ. 

 

Приказ на број на реализирани трансакции и остварен промет во периодот октомври-декември 2019 

година 

Членка Број на  
реализирани трансакции 

% 
учество 

Остварен  
промет  

во денари 

% 
учество 

Илирика инвестментс  
АД Скопје 

2,461 24.66 792,404,039.80 18.76 

Комерцијална банка АД Скопје 1,759 17.63 842,613,455.66 19.95 

НЛБ Банка АД Скопје 1,193 11.95 404,934,216.03 9.59 

ТТК Банка АД Скопје 397 3.98 259,611,547.03 6.15 

Еурохаус АД Скопје 1,434 14.37 1,085,307,152.15 25.7 

Инвестброкер АД Скопје 801 8.03 295,329,470.00 7 

Иново брокер АД Скопје 800 8.01 207,791,279.04 4.92 

Стопанска банка АД Скопје 468 4.69 96,068,815.75 2.27 

Шпаркассе банка АД Скопје 253 2.54 56,764,448.00 1.34 

Фершпед брокер АД Скопје 207 2.07 53,661,553.56 1.27 

Еуростандард банка АД Скопје 207 2.07 128,700,978.00 3.05 

Вкупно 9,980 100 4,223,186,955.02 100 
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Учество на членките во вкупно остварениот промет 

 

 

 

Илирика инвестментс 
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Учество на членките во вкупниот број на реализирани трансакции

Илирика инвестментс 
АД Скопје

Комерцијална банка АД Скопје НЛБ Банка АД Скопје

ТТК Банка АД Скопје Еурохаус АД Скопје Инвестброкер АД Скопје

Иново брокер АД Скопје Стопанска банка АД Скопје Шпаркассе банка АД Скопје

Фершпед брокер АД Скопје Еуростандард банка АД Скопје
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1.3. Друштва за управување со инвестициски фондови  

 

Во овој период, во Република Северна Македонија работеа вкупно 5 друштва за управување со 
инвестициски фондови кои управуваат со 16 отворени инвестициски фондови. Нето вредноста на 
средствата на инвестициските фондови со кои управувале друштвата за управување на крајот од четвртиот 
квартал на 2019 година изнесувала 8.627.851.051,40  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 54% 
од средствата управува ДУИФ КБ Публикум Инвест АД Скопје, потоа следи  ДУИФ ВФП Фонд Менаџмент 
АД Скопје со 22%, додека ДУИФ Генерали Инвестмент АД Скопје управува со 17% од вкупно собраните 
средства во инвестициските фондови. ДУИФ Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје 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.  
 
Учество на друштвата за управување во вкупната нето вредност на инвестициските фондови на 
31.12.2019 

 
 
 

 
Вкупната нето вредност на имотот на сите 16 отворени инвестициски фонда на 31.12.2019 година изнесува 
8.627.851.051,40 денари, што во однос на крајот од третиот квартал од 2019 година претставува 
зголемување за 13,76%. Од графиконот подолу може да се согледа дека сеуште доминантно учество во 
вкупната нето вредност на фондовите со 65% имаат паричните фондови, со зголемување за 1 процентен 
поен во однос на крајот на третиот квартал. Учеството на акциските фондови пак, бележи намалување за 
1 процентен поен.  
 

22%

6%

17%
1%

54%

ВФП ФУНД МЕНАЏМЕНТ ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ ГЕНЕРАЛИ ИНВЕСТМЕНТ
ИНОВО СТАТУС КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ
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Во следниот графикон се презентирани податоци за нето вредноста на средствата на отворените 
инвестициски фондови на ден 31.12.2019 година: 

 

Согласно структурата на вложување според дејност на инвестициските фондови која е прикажана во 
графиконот подолу може да се забележи дека најголем дел од средствата на инвеститорите се вложени 
во секторот финансиски услуги на што отпаѓа дури 27% од вкупните средства на фондовите.  

65%

30%

5%

Учество на отворените инвестициски фондови во вкупната нето вредност  на 
31.12.2019

Парични Акциски Обврзнички

0 1 2 3 4

ВФП 100% БОНД 
ВФП Кеш Депозит 

ВФП Премиум Инвест 
ГЕНЕРАЛИ БРИК 

ГЕНЕРАЛИ Кеш Депозит 
ГЕНЕРАЛИ Нова ЕУ 

ГЕНЕРАЛИ Топ Брендови 
ГРАВЕ ГЛОБАЛ 

Илирика Глобал Растечки Пазари 
Илирика Југоисточна Европа

Илирика Кеш Фонд 
Иново Статус Акции 

КБ Публикум – Балансиран 
КБ Публикум – Обврзници 

КБ Публикум – Паричен 
КБ Публикум- МБИ 10 

Милијарди денари

Нето вредност на отворените инвестициски фондови на 31.12.2019 година
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Останатите вложувања се порамномерно распределени со тоа што голем дел од нив се во компании од 
здравството на која отпаѓаат 16% од сите вложени средства, нециклична потрошувачка со 12% 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 78% 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 10% од вкупно собраните средства, додека 4% од средствата се вложени во САД, 
2% во Русија и 6% во останати земји.   
 

Географска изложеност 
 

 
 
 

 

11%

16%

9%

7%
4%2%

12%

4%
2%

4%

2%

27%

Структура на вложувања по дејности

Енергетика Здравство Индустрија Информатичка технологија
Недвижности Општа потрошувачка Потрошувачка нециклична Потрошувачка циклична
Природни ресурси Суровини Телекомуникации Финансиски услуги
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Валутната структура на вкупните вложувања на инвестициските фондови не се разликува од претходно 
презентираните податоци. Како што може да се види во графиконот, најголем дел од средствата на 
фондовите односно 69% се вложени во македонски денар. Истовремено, 22% од средствата се вложени 
во евра, додека 6% се вложени во американски долари.  

Валутна структура на вложувањата 

 

Во последниот квартал во 2019 година, во инвестициските фондови се уплатени вкупно 7.184.821.914,21 
денари. Согласно табелата подолу, најголем процент од приливите се од домашните нефинансиски 
правни лица на кои отпаѓа 34,40%, потоа следуваат приливи од други домашни финансиски институции со 
учество од 31,66% и домашни банки со учество од 29,58% во вкупните приливи.  
 

Структура на приливите на средства (уплати на 
сопствениците на удели) на отворените инвестициски 

фондови во текот на четвртиот квартал од 2019 година 

Износ (во денари) Учество во 
вкупните 

приливи во % 

Домашни 
  

Домашни физички лица 511,423,194.21 6.92 

Домашни нефинансиски правни лица 2,471,585,216.00 33.43 

Домашни банки 2,125,000,000.00 28.74 

Домашни други финансиски институции 2,274,752,210.00 30.77 

Држава и субјекти од јавен сектор 10,020,684.00 0.14 

Вкупно домашни средства 7,392,781,304.21 100.00    

Странски физички лица 320,950.00 0.00 

Странски нефинансиски правни лица 0.00 0.00 

Странски финансиски институции 0.00 0.00 

Вкупно странски средства 320,950.00 0.00 

Вкупно 7,393,102,254.21 100.00 

 

EUR
22%

MKD
69%

CHF
1%

USD
6%

ОСТАНАТИ
2%



 
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ | Октомври-декември   2019 

За истиот период од инвестициските фондови се одлеани 6.478.777.370,49 денари. Најголем процент на 
повлечени средства од инвестициските фондови има од страна на домашните банки на кои отпаѓа 32,84% 
од вкупниот број на повлечени средства, додека другите домашни финансиски институции учествуваат со 
32,75% од вкупниот број на повлечени средства од инвестициските фондови. Другите домашни 
нефинансиски правни лица повлекле 29,22% од вкупната сума на повлечени средства од отворените 
инвестициски фондови. Нето приливите за наведениот период изнесуваат 706.044.543,72 денари. 

 
Структура на одливите на средства (исплати на 

сопствениците на удели) на отворените инвестициски 
фондови во текот на четвртиот квартал од 2019 година 

Износ (во денари) Учество во 
вкупните одливи во 

% 

Домашни 
  

Домашни физички лица 305,618,258.66 4.72 

Домашни нефинансиски правни лица 1,893,136,851.78 29.22 

Домашни банки 2,127,485,438.73 32.84 

Домашни други финансиски институции 2,121,890,191.32 32.75 

Држава и субјекти од јавен сектор 30,646,630.00 0.47 

Вкупно домашни средства 6,478,777,370.49 100.00 

Странски 
  

Странски физички лица 0.00 0.00 

Странски нефинансиски правни лица 0.00 0.00 

Странски финансиски институции 0.00 0.00 

Вкупно странски средства 0.00 0.00 

Вкупно 6,478,777,370.49 100.00 

 

1.4. Акционерски друштва со посебни обврски за известување 

 

На 01.10.2019 година во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување се водеа 
вкупно 10 акционерски друштва. Во четвртото тримесечие од 2019 година Комисијата запиша едно 
акционерско друштво во Регистарот по основ на успешно реализирана јавна понуда на акции. Следствено, 
на 31.12.2019 година во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување се водат 
11 акционерски друштва, од кои 2 се банки, 1 брокерска куќа и 8 акционерски друштва од стопанството. 

 

1.5.Преземања на  акционерски друштва 

 

КХВ  донесе решение со кое ја утврди успешноста на понудата за преземање на Охридска банка АД Скопје 
согласно Законот за преземање на акционерски друштва. Имено, на ден 25.10.2019 година Комисијата 
донесе Решение со кое ја утврди за успешна понудата за преземање на акциите издадени од Охридска 
банка АД Скопје дадена од Штаермеркише банк унд шпаркасен АГ Грац, Австрија (Steiermärkische Bank und 
Sparkassen AG). Врз основа на оваа понуда, преземачот - Штаермеркише банк унд шпаркасен АГ Грац, 
Австрија (Steiermerkische Bank und Sparkassen AG) се стекна со вкупно 472.839 обични акции што 
претставува учество од 91,5733% од вкупниот број на обични акции издадени од Охридска банка АД 
Скопје.  
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II. ПОНУДА НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ 
 

2.1. Издавање на акции  

Во четвртиот квартал од 2019 година, Комисијата за хартии од вредност разгледа и одобри три барања за 
давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – акции. Трите емисии на акции беа 
реализирани како приватна понуда. Вредноста на одобрените емисии на акции во четвртото тромесечие 
од 2019 година изнесува 563.778.871 денари, односно 9.170.434 евра.Од аспект на друштвата кои се јавија 
како издавачи на акции, едната приватна понуда на акции беше реализирана од друштво за осигурување 
кое изврши трансформација на заем даден од единствениот акционер во влог во друштвото заради 
постигнување на потребната адекватност на капиталот согласно Законот за супервизија на осигурување. 
Другите две емисии на акции се реализираа од страна на акционерски друштва од стопанството и тоа со 
едната емисија на акции беше спроведена постапка на зголемување на основната главнина од средства 
на друштвото, односно распределба на добивка во вид на дивиденда во акции, а другата емисија на акции 
беше реализирана со нов паричен влог. 

Издавачи на акции Број на издадени 

решенија 

Вредност на емисиите 

во милиони 

Евра                                              Денари 

Акционерски друштва од стопанството 2 5,17 317,98 

Банки и осигурителни друштва 1 4,00 245,80 

Вкупно 3 9,17 563,78 

 

2.2. Издавање на обврзници  

Во овој период, Комисијата издаде едно одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од 
вредност – обврзници по пат на јавна понуда. Имено, на ден 27.12.2019 година, Комисијата донесе 
Решение со кое на ТТК Банка АД Скопје ѝ даде одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии 
од вредност по пат на јавна понуда - втора емисија на 1.500 корпоративни обврзници со поединечна 
номинална вредност од 1.000 евра и вкупна номинална вредност од 1.500.000 евра односно 92.239.800 
денари пресметано по средниот курс на НБРСМ на денот на донесување на Решението од Комисијата за 
хартии од вредност на РСМ. Обврзниците што банката ги понуди на продажба преку јавна понуда се со 
каматен принос (купонски), неограничено преносливи, во нематеријализиран облик и гласат на име. 
Обврзниците се субординирани во однос на обврските на останатите депоненти и доверители на банката.  
Истите не се обезбедени или покриени со било каква гаранција од страна на Банката или лице поврзано 
со неа. Рокот на достасување на обврзниците изнесува 6 години, при што главницата ќе се исплати 
наеднаш (во целосен износ) заедно со последната исплата на каматата на крајот на рокот на доспевање. 
Каматната стапка на долгорочните должнички хартии од вредност како капитален инструмент 
(корпоративни обврзници) ќе изнесува 2,7% фиксна за целиот период, чија пресметка ќе се врши еднаш 
годишно (со примена на реален број денови во годината) во денарска противвредност, сметано од денот 
на настанатиот прилив на парични средства во Банката. Првата исплата на каматата ќе започне по истекот 
на 12 месеци од денот на настанатиот прилив на парични средства во банката.  
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2.3. Продажба на сопствени акции 

Комисијата за хартии од вредност разгледа и одобри едно барање за давање одобрение за продажба на 
сопствени акции по пат на јавна понуда. Вредноста на одобрената понуда за продажба на сопствени акции 
во четвртото тромесечие од 2019 година изнесува 17.097.000 денари, односно 278.000 евра. 

III. РЕГУЛАТОРНА РАМКА И ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА  
 

3.1. Законска регулатива  

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и во тримесечјето кое е предмет на 
овој Извештај продолжи да ја усогласува законската регулатива како со европските директиви, така и со 
други материјални закони. 
 

3.2. Подзаконски акти 

Во четвртиот квартал, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија разгледа низа  
правилници кои произлегуваат од законите во нејзина надлежност. Станува збор за следниве подзаконски 
акти:  

3.2.1. Усвоени правилници  

1. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на 
барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност и  

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

3.2.2. Правилници за јавна расправа  

1. Предлог  Правилник  за изменување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот 
на        хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии 
од вредност. 

 

3.2.3. Пречистени текстови на подзаконските акти  

1. Правилник за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник; 
2. Правилник  за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер; 
3. Правилник  за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на 

дозвола за работење на брокер; 
4. Правилник  за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на 

дозвола за работење на инвестиционен советник; 
5. Правилник  за документацијата која се поднесува кон барањето за добивање на дозвола за 

работење на друштво за инвестиционо советување; 
6. Правилник  за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на 

дозвола за работење на брокерска куќа; 
7. Правилник  за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено 

правно лице за вршење услуги со хартии од вредност; 
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8. Правилник  за начинот и постапката за давање на согласност за именување на директор на берза; 
9. Правилник  за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на депозитар 

на хартии од вредност;  
10. Правилник  за потребната дополнителна документација за добивање согласност за стекнување на 

квалификувано учество во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии 
од вредност; 

11. Правилник за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребни за основање и работа 
на друштво за управување со инвестициски фондови; 

12. Правилник за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите 
за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори 
на друштво за управување со инвестициски фондови; 

13. Правилник за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење 
на друштво за управување со инвестициски фондови; 

14. Правилник за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано 
учество во друштвото за управување со инвестициски фондови; 

15. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на 
затворен инвестициски фонд; 

16. Правилник  за начинот, постапката и потребната документација за основање на подружница на 
странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Македонија. 

17. Правилник за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на 
барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност; 

18. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии 
од вредност. 
 

3.2.4. Интерни акти  

1. Програма за работа на КХВ за 2020 година. 

Во Годишната програма , како главни постулати на делување се воспоставување на 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 инклузија, зајакнување на човечкиот капацитет и аналитичките способности и 
експертиза, унапредување на ИТ потенцијалот  и  во таа  насока изработка на нови софтверски апликации 
во функција на супервизијата, поголема достапност на податоците и на полесно нивно доставување од 
страна на овластените учесници на пазарот. 

2. План за јавни набавки  за 2020; 
3. Финански план на КХВ за 2020; 
4.   Процедура за обука и полагање на стручен испит во организација на Комисија за хартии од 

вредност на РСМ; 
5. Процедура за постапка за признавање на сертификат/ уверение за работа со хартии од вредност 

или инвестиционо советување стекнати во странство; 
6. Политика за чист екран и чисто биро која е поврзана со целосно спроведување на Законот за 

заштита на лични податоци. 
 

Целта на овој интерен акт е преку  постепена имплементација на добри практики за заштита на податоците 
да се стигне до сертификатот ИСО 27001 – Систем за управување со безбедност на информации. Преку 
политиката на чист екран и чисто биро се намалуваат ризиците од неовластен пристап, губење и 
оштетување на информации за време и вон утврденото работно време. 
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3.3. Усогласување со ЕУ регулативата  

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија со свои претставници учествуваше на 
објаснувачките состаноци во организација на Европската Комисија во Брисел во насока на усогласување 
на домашното законодавство со ЕУ легислативата во рамки на поглавјето за финансиски услуги.   

 

3.4. Развој на административниот и на институционалниот капацитет согласно ЕУ 

стандардите 

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија продолжи со имплементација на  
зацртаните цели во  стратешките документи во кои се дефинирани правците за  унапредување и за развој 
на пазарот на хартии од вредност, но и за зголемување на ефикасноста и на ефективноста на 
секојдневното работење на Комисијатa. Во тој правец , во континуитет се спроведуваа низа активности.  
 

3.4.1. Стратешки план на внатрешната ревизија на Комисијата  

Согласно Стратешкиот план на внатрешната ревизија на Комисијата за периодот 2018-2020, во четвртиот 
квартал спроведена  е ревизија на неколку процеси од работењето на институцијата. 
И тоа на : 
 

 процесот на заштита на лични податоци ; 
 процесот на спроведување на законот за преземање н аакционерски друштва; 
 процесот на издавање на  емисии на хартии од вредност 
 процесот на издавање одобренија за именување на директори,извршни членови и членови на 

органи на управување.  
 

Одделението за внатрешна ревизија во четвртиот квартал изготви Стратешки план на внатрешната 
ревизија на Комисијата за хартии од вредност  за периодот 2020 -2022 година, вклучително и Годишен 
план за работа за истиот период.  
 

3.4.2.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. Во таа насока, во овој квартал, согласно Годишната програма за стручно 
усовршување за 2019 година, вработените на Комисијата земаа учество на следните настани за нивно 
стручно оспособување, при што беа ангажирани експерти од соодветни области во зависност од опсегот 
на компетенциите кај вработените кои што треба да се подобрат: 
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Област на стручно усовршување Број на вработени кои 
учествувале на настанот 

Едукација за ресертификација за јавни набавки 1 

Се што треба да се знае за канцелариско и архивско работење - од прием на 
документација, па се до нејзино уништување 

2 

Предизвици при примената на MIFID директивата 1 

Конференција во врска со тргување на хартии од вредност и инфраструктура на пазарот 
со посебен акцент на регулаторни, правни проблеми и проблеми со усогласеноста 

3 

Меѓународен семинар за пазарни регулатори „Вршење ефикасен надзор на пазарот - 
Алатки и предизвици“ 

2 

Вкупно 9 учества на вработени на Комисијата на 5 организирани настани за стручно усовршување 

 

Од 9-те учества на вработени на Комисијата на овие организирани четири настани за стручно 
усовршување, 5  биле учества на раководни лица од Комисијата (56%), а 4 лица вработени на нераководни 
позиции во организациските единици на Комисијата (44%).  

 

 

  

56% учество 
на обуки на 
раководен 

кадар

44% учество 
на обуки на 

нераководен 
кадар
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3.5.Соработка со државни органи и асоцијации во Република Северна Македонија  

3.5.1.Заедничка тркалезна маса на КХВ и на Македонска берза  

Комисијата за хартии од вредност и Македонската берза АД Скопје  организираа  тркалезна маса на тема: 
„Идната улога на пазарите на капитал во мали и отворени економии “ која што се одржа на 2 октомври, 
2019 година.Тркалезната маса се организираше во период 
на интензивна подготовка на новите законски  решенија 
од областа на пазарот на хартии од вредност што треба да 
бидат целосно усогласени со европските директиви и по 
иницирањето на определени промени во постојните 
нормативни решенија заради подобрување на амбиентот 
во кој функционира македонскиот пазар на хартии од 
вредност. Воедно, учеството на реномирани странски 
експерти од оваа област овозможи интересна дискусија за 
перцепциите и плановите на странските инвеститори, 
меѓународните финансиски институции и поголемите 
регионални берзи и нивните размислувања и очекувања 
поврзани со идните трендови на регионалните пазари, вклучително и македонскиот. Трибината ја отвори 
Заменик Претседателот на Владата на Република Северна М кедонија, задолжен за економски 
прашања,Кочо Анѓушев,  а  учесници на дебатата беа : М-р Нора Алити, Претседател на Комисијата за 
хартии од вредност , Д-р Глигор Бишев, Претседател на Управниот одбор на Шпаркасе банка Македонија, 
Д-р Владимир Филиповски, Професор на Економски факултет при УКИМ во Скопје, Henning 
Eßkuchen,  Head of CEE Equity Research, Erste Group Bank  
Ivana Gažić, President of the Management Board, Zagreb Stock Exchange,André Küüsvek, Director for Local 
Currency and Capital Markets Development, EBRD и Иван Штериев, Главен извршен директор на  Македонска 
берза. 

3.5.2. КХВ и Академијата за судии и јавни обвинители организраа  Советување за судии на теми за 

пазарот на капитал  

 
Комисијата за хартии од вредност во рамките на континуираната соработка со Академијата за судии и 
јавни обвинители на 8 ноември, 2019 година организираа Советување на тема: „Тужби поврзани со 
надомест на штета при забранети дејствија во работењето со хартии од вредност“. Советувањето беше 
наменето за судии од граѓански оддели и стручни соработници од сите апелациони подрачја.  

Беа опфатени повеќе теми поврзани со Законот за хартии од 
вредност, Закон за преземање на акционерски друштва, Закон 
за инвестицски фондови и со Закон за трговските друштва, а 
беше направен и осврт на забранетите дејствија при работење 
со хартии од вредност и право на тужба во случај на понуда на 
хартии од вредност, се дискутираше за ценовна манипулација, 
ширење неточни информации, користење на манипулативни и 
измамнички дејствија, за злоупотреба на внатрешни 
информации, за неточни финансиски извештаи и извештаи што 
предизвикуваат заблуда, за проспект кој содржи измамнички 

податоци. Исто така, стана збор за надоместот на штета во случај на преземање на акционерско друштво 
и при користење на правата од хартии од вредност. Беа разменети и ставови околу поништувањето на 
берзанска трансакција што е спорна судска пракса од аспект на пазарот на хартии од вредност. 
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Целта на КХВ и на Академијата на судии и јавни обвинители е преку вакви советувања да се зајакне 
судскиот систем и да се овозможи специјализација во споровите поврзани со хартиите од вредност, 
бидејќи токму судството ја претставува клучната оска за наметнување на прописите, што е предуслов за 
кредибилен систем на корпоративно управување. 

3.5.3. Работен состанок на  КХВ со Агенцијата за примена на јазикот  

На 30 декември, 2019 година, Претседателката  на КХВ М-р Нора Алити оствари работна средба со 
Директорот на Агенцијата за примена на јазикот Д-р Илбер Села на која се дискутираше за степенот на 
имплементација на Законот за употреба на јазиците. По извршениот увид, Директорот на Агенцијата за 
примена на јазикот Д-р Илбер Села со своите соработници оценија дека Законот за употреба на јазиците 
во КХВ е целосно спроведен и дека Комисијата за хартии од вредност не само што успешно ја завршила 
првата фаза на спроведување на Законот, туку како резултат на посветеноста и на напорното работење 
на Претседателката на КХВ М-р Нора Алити со својот тим, процесот е подигнат на повисоко ниво и Законот 
се почитува соодветно. Беше констатитрано дека КХВ  е меѓу првите институции која целосно го 
имплементира Законот за употреба на јазиците во своето работење. 

 

3.6. Меѓународна соработка 

3.6.1. IOSCO Technical Assistance Program for Developing Enforcement Manual 

Во четвртиот квартал на 2019 година, Комисијата за хартии од 
вредност беше домаќин на претставници од регулаторните тела 
на Хрватска, Ерменија, Казакстан, Албанија и Украина кои под 
покровителство на Меѓународната организација на комисиите за 
хартии од вредност (IOSCO) заеднички ги утврдија стандардите и 
принципите за работа. Оваа работна средба беше дел од третата 
фаза на проектот IOSCO Technical Assistance Program for Developing 
Enforcement Manuals, кој започна пред неколку месеци. 
Основната цел е регулаторите на пазарите на капитал од регионот 
да изработат упатство кое ќе го опфати начинот на спроведување 
на супервизија и истраги од страна на регулаторите. Имено, една од основните начела на IOSCO е да 
постави униформирани стандарди и принципи кои ќе можат да ги применуваат сите регулатори кои се 
членки на оваа организација. Резултатот од оваа работилница е изработката на сеопфатно упатство за 
Комисијата за хартии од вредност преку кое се опишани начинот на вршење на супервизијата и истрагите.  

Во овој период, КХВ  учествуваше на 14-тата конференција на тема “Прашања 
поврзани со тргувањето со хартии од вредност и пазарната инфраструктура” во 
организација на Меѓународната организација на комисиите за хартии од 
вредност (IOSCO) во Мадрид, Шпанија, како и на работилницата организирана 
од Регулаторот на пазарот на финансиски услуги на Република Франција во 
насока на размена на искуство и новитети на пазарот на капитал во Париз, 
Франција. Со свој претставник, КХВ беше претставена и на Вториот работен 
состанок на земјите кои се дел од Проектот за подготовка на Националната 
стратегија за финансиска едукација во соработка со OECD и Министерството за 

финансии на Холандија кој се одржа во Тблиси, Грузија.  
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IV. КОНТРОЛА НА ПАЗАРОТ И ПРИМЕНА НА ЗАКОНИТЕ 

 

4.1. Согласности, одобренија и дозволи на овластени учесници на пазарот на хартии од 

вредност  

Во четвртиот квартал од 2019 година, Комисијата за хартии од вредност издаде повеќе дозволи на 
властените учесници на пазарот на хартии од вредност. 

4.1.2. 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  

Комисијата за хартии од вредност издаде една дозвола за работа на брокер за период од 5 години  и две 
дозволи за работење на инвестиционен советник за период од 5 години. 

4.1.3. Согласности за директори на овластени учесници на пазарот на хартии од вредност 

Комисијата за хартии од вредност, одлучуваше по едно барање за добивање согласност за директор на 

брокерска куќа и притоа одлучи на досегашниот директор на брокерската куќа да му даде согласност и во 

наредниот период од 4 години да ја обавува оваа функција. 

4.2. Супервизија на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност и на други 
субјекти 

Во периодот октомври-декември 2019 година, Комисијата има спроведено три редовни целосни контроли 
и три вонредни делумни контроли на работењето на овластените учесници на пазарот на хартии од 
вредност. Согласно измените на Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола и надзор, КХВ 
донесе и решенија за продолжување на контролите во два субјекти.  

4.2.1. Супервизија на објави од акционерските друштва чии хартии од вредност котираат на берза 

на подсегментот задолжителна котација  

Во насока на остварување на своите законски функции и надлежности, Комисијата за хартии од вредност 
изврши проверка на објавите на СЕИ-НЕТ на годишните извештаи за 2018 година на 10 акционерски 
друштва од подсегментот задолжителна котација со чии акции е остварен најголем промет во првото 
полугодие од 2019 година. Спроведената проверка е согласно член 90 став (2) од Законот за хартии од 
вредност, согласно кој Комисијата врши надзор и над котирањето на хартии од вредност. Од извршената 
анализа се констатира дека анализираните друштва имаат извршено објава на Годишен извештај за 2018 
година. Најчесто, друштвата го објавуваат Годишниот извештај интегрално со ревидираните финансиски 
извештаи и со годишната сметка на друштвото. Генерално, објавените годишни извештаи на 
анализираните друштва ги содржат информациите кои се бараат согласно Законот за трговските друштва. 
Сепак, при разгледување на извештаите воочени се пропусти во известувањето. Имено, кај некои друштва 
недостигаат информации за зделките со заинтересирана страна и начинот на нивното одобрување, 
информации за стекнувањето на сопствени акции и слично. Во поглед на политиката на дивденди, се 
констатира дека друштвата известуваат за износот на исплатени дивиденди, но не и за некоја политика 
усвоена од страна на друштвата, односно недостигаат информации на детално дефинирана политика на 
дивиденди. Врз основа на извршената анализа, Комисијата презема активности согласно законските 
надлежности, а во насока на подобрување на корпоративното управување во друштвата и заштита на 
правата на инвеститорите. 
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4.3. Изречени мерки спрема овластени учесници 

Во периодот октомври-декември 2019 година, Комисијата изрече две мерки-јавна опомена спрема 
овластени учесници на пазарот на хартии од вредност и една мерка привремена забрана во траење од 15 
дена за вршење на сите услуги со хартии од вредност на овластен учесник, за кои има добиено дозвола 
од Комисијата за хартии од вредност. Воедно, во овој период Комисијата има донесено решение за 
времено одземање на согласноста за директор во траење од 30 дена на одговорно лице на овластен 
учесник на пазарот на хартии од вредност.  

4.4. Заеднички контроли на Комисијата за хартии од вредност со други државни органи 

Комисијата за хартии од вредност има реализирано една заедничка контрола на друштво за управување 
со приватни фондови со Управата за финансиско разузнавање од аспект на проверка на почитување на 
одредбите од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.  

4.5. Комисија за одлучување по прекршок при КХВРСМ  

Комисијата за одлучување по прекршок одржа 1 седница.  
Воедно во овој период беа донесени две решенија за изрекување на опомена на едно правно лице и на 
одговорното лице на правното лице, по барање кое беше поднесено во претходниот период. Исто така,  
Комисијата  утврди конечност и извршност на 10 решенија за изрекување на прекршочна санкција -
глоба.  

V. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЕДУКАЦИЈА  

5.1 .Односи со јавноста 

Транспарентноста за Комисијата за хартии од вредност е клучна за одржување на  добри односи со сите 
целни групи и градење на позитивен институционален имиџ. Во таа насока, во ова тримесечје објавени се 
месечни извештаи и 17 соопштенија за активностите на КХВ од кои  8 како соопштенија за донесени одлуки 
и решенија на одржани седници,  а  9  за спроведени активности на Комисијата за хартии од вредност на 
Република Северна Македонија. 
 

5.2. Обуки за брокери, инвестициски советници, корпоративни секретари, обуки за 
потенцијални инвеститори и сертификациона програма за портфолио менаџери 

Согласно испитниот календар, а во рамките на обуките и стручните испити за работење со хартии од 
вредност и инвестиционо советување, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија реализираше шест испитни термини за полагање на стручниот испит за работење со хартии 
од вредност и на стручниот испит за инвестиционо советување.   

Во овој период, Комисијата објави оглас и направи избор на нови едукатори на обуките за работење со 
хартии од вредност и  инвестиционо советување. Воедно, согласно Законот за хартии од вредност објави 
Соопштение за организирање на 8-ма обука за инвестиционо советување и 18-та обука за работење со 
хартии од вредност. 
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Во рамки на Програмата за сертифициран портфолио 
менаџер во четвртиот квартал слушателите продолжија со 
предавањата од Второто ниво од програмата, но истовремено 
се стекнаа и со сертификат за успешно положено Прво ниво 
од обуката. Во првата недела од месец декември слушателите 
на обуката го полагаа и успешно го положија Второто ниво на 
Програмата за сертифициран портфолио менаџер. Главна цел 
на оваа обука е развивањето на вештини за проценка на 
основната веројатност и статистика, запознавањето со сите 
инструменти и концепти на фиксниот принос и запознавање 
со развиените концепти за вреднување на капиталот. 

 

5.3. Едукација  

Водејќи се од фактот  дека континуираната едукација на корисниците на финансиски услуги и соодветното 
и деталното информирање за можностите за инвестирање и за заштита на вложените средства  е клучен 
постулат за функционирањето  на пазарот на капитал, Комисијата продолжи со спроведување на своите 
законски утврдени едукативни активности и со соработката со високообразовните институции, 
универзитетите, факултетите, основните и средните училишта, со цел проширување и надградба на 
знаењата кај различните целни групи за пазарот на хартии од вредност. 

5.3.1.Конкурс за доделување на Годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од 

областа на пазарот на капитал 

Заради поттикнување на развојот на научната мисла и изработка на трудови од областа на пазарот на 
хартии од вредност , како и афирмација на млади и стручни кадри, Комисијата за хартии од вредност на 
Република Северна Македонија во октомври  распиша  Конкурс за доделување на Годишна награда за 
млади истражувачи за најдобар труд од областа на пазарот на хартии од вредност. Годишната награда на 
Комисијата е бесплатно следење на обука за инвестиционо советување, а за второрангираниот труд  
бесплатно следење на обука за работење со хартии од вредност. Ова е втора година како КХВ доделува 
награда за младите истражувачи.  
 

5.3.2. Работен состанок на Координациското тело за финансиска едукација и инклузија 

 
Комисијата спроведе сет активности за подигнување на свеста за потребата од поголема финансиска 
писменост кај пошироката популација, а истовремено ги промовираше и предностите од зголемена 
финансиска инклузија. Комисијата за хартии од вредност со свој претставник/член учествуваше на втората 
седница на Координациското тело за финансиска едукација и инклузија на која се утврди планот на 
заедничките активности кои телото ќе ги преземе во следната 2020 година, како и подготовките на текстот 
на Националната стратегија во рамките на “OECD/INFE Technical Assistance Project on Financial Education 
through the Constituency Programme of the Ministry of Finance of the Netherlands“ во организација на 
Министерството за финансии на Холандија и  на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД). 
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5.3.4. Едукативните посети на студентите во КХВ продолжија и во четвртиот квартал 

Студентите од  Факултетот за бизнис и економија при Универзитетот 
на Југоисточна Европа беа во едукативна посета на Комисијата за 
хартии од вредност.Тие имаа прилика да се запознаат со основните 
функции на регулаторот, историјатот и со постапката за 
спроведување мониторинг врз тргувањето со акции и обврзници. 
Низ исцрпни презентации, претставниците на КХВ од Секторот за 
супервизија на пазарот на капитал се осврнаа кон главните аспекти 
на надлежностите на КХВ како регулатор, а одговараа и на прашања 
од студентите  коишто со интерес ги проследија презентациите. Со 
ваквиот пристап, но и со серијата посети што се организираат, 
Комисијата за хартии од вредност продолжува во континуитет да обезбедува соодветна едукација и 
запознавање на младите со случувањата на пазар на капитал. 

5.4. Општествена одговорност 

И во четвртиот квартал, Комисијата и нејзините вработени се однесуваа етички спрема општествените, 

културните и економските прашања, како и кон прашањата поврзани со животната средина, со што 

помагаа да се направи позитивно влијание врз развојот на бизнисот и општеството.  Свесна дека општото 

добро е еден од највисоките приоритети во системот на вредности, Комисијата и во ова тримесечје  

поддржуваше  и  учествуваше  во хуманитарни акции, кои имаат за цел да им се помага на оние што се на 

маргините на општеството и на кои им е потребна помош. Па така, во 

месец октомври, во Комисијата беше поставен контејнер преку 

социјалното претпријатие „Копче“ кое е основано и функционира во 

рамки на Црвен крст на Република Северна Македонија, со цел 

вработените да донираат сочувани и чисти облека, обувки, постелнина и 

ќебиња. На тој начин, КХВ повторно промовираше солидарност, хуманост 

и волонтеризам и даде свој придонес за лицата со ниски примања на кои 

им треба помош. Исто така, КХВ  ја продолжи соработката со граѓанската 

иницијатива #РетвитниОброк со цел да им се помогне на социјално 

загрозените семејства и бездомни лица. Не помалку важно за КХВ е  и 

намалувањето на негативното 

влијание на отпадот врз животната 

средина, како и промовирањето 

одговорен однос на институциите кон хартиениот и амбалажниот 

отпад, овозможувајќи со тоа поквалитетен живот за сите. За таа цел, 

Комисијата продолжи со  претходно воспоставениот систем за 

управување со својот хартиен и амбалажен отпад и со секојдневна 

селекција и одвојување, со што отпадот на Комисијата завршува на 

рециклирање наместо на депониите во нашата земја.  
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