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I. Резиме 

Во Q-2 неизвесноста во економијата се повеќе спласнуваше, економските текови полека но сигурно се нормализираа, а главен фактор за 
тоа е губењето на силата и намалувањето на интензитетот на пандемијата, процесот на масовната имунизација и постепеното 
олабавување, односно исклучување на рестриктивните мерки. Ваквата состојба во домицилната економија, секако позитивно се одрази 
и на состојбите на пазарот на капитал во земјава.  
 
Имено, на домашниот пазар, како и на меѓународните финансиски пазари преовладуваа очекувањата за поддршка за економиите од 
страна на носителите на политиките и оптимизмот, поради како што споменаваме охрабрувачката состојба со корона-вирусот што 
резултираше со закрепнување на економиите и одржување севкупно поволни економски услови.  
Пандемијата не научи колку денешниот свет е поврзан и како оддеднаш еден глобален системски ризик речиси преку ноќ ја промени 
сликата на глобалната економија. Ваквото искуство не упатува да не забораваме, туку напротив сериозно да го имаме предвид ширењето 
на делта сојот на коронавирусот, кое загрижува и може да го успори опоравувањето на економиите и негативно да ги корегира главните 
економски параметри. 
 
Овој квартален период е најпогодната сезона за позиционирање на инвеститорите и креирање на нивните инвестициски цели наспрема 
годишните акционерски собранија на издавачите и важните одлуки за деловните резултати кои на овие собранија се усвојуваат.  Се 
разбира од ваквото инвеститорско позиционирање се креираат и цените на акциите и динамиката на нивно тргување, па за неколку акции,  
состојбата на пазарот во Q-2 покажува дека се топло дочекани и се основата врз која се гради позитивното пазарно расположение и 
порастот на индексот на Македонската Берза.    
 
Овде ги бележиме и другите битни пазарни показатели за овој период: 
Вкупната пазарна капитализација на компаниите на Берзата, без Слободниот пазар, изнесува 201.760.230.413,54 денари, што претставува 
нагорна корекција од 16,8% споредено со вкупната пазарна капитализација на крајот од Q2 од 2020 година, односно 5,71% споредено со 
вкупната пазарна капитализација на крајот од Q1 од 2021 година.  
 
Вкупниот берзански промет по сите основи во Q2 2021 година реализиран на домашен пазар изнесува 2,708,883,601.59 денари (≈44,05 
милиони евра) што значи остварен e мал раст од 1,75 % во споредба со претходниот квартал, додека на годишна основа забележаno e 
значително зголемување од 61,50% односно за 1,031,595,010.64 денари. Годишниот пораст е исклучиво резултат на прометот преку блок 
трансакции, поточно во најголема мера се должи на прометот преку блок трансакции со обични акции на Комерцијална Банка 
(991,006,831.00 денари во Q2 2021).    
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Од аспект на структурата на прометот, приматот во учеството во вкупниот промет во во Q2 од 2021 година и понатаму го има прометот 
остварен од тргување со акции, кој учествува во вкупниот промет со 50,75%, додека втор е прометот преку блок трансакции со учество од 
46,09%. За разлика од првиот квартал од 2021 година, кога беше евидентно зголемувањето на учеството во вкупниот остварен промет на 
прометот остварен од тргување со обврзници, за вториот квартал од 2021 година е карактеристично минималното учество на овој промет 
во вкупниот промет. 
Негативно движење кое сепак е со позитивен  контекст во овој период е забележано кај учеството на домашните инвеститори на странски 
пазари со реализиран промет во износ од 627,003,564.00 денари што во однос на вториот квартал лани кога прометот на странски пазари 
преку домашни овластени учесници беше 1,075,090,842 денари, евидентно е намалување за 41,68%. Позитивниот контекст е заклучокот 
дека и покрај непречената можност за излез на странските пазари на капитал и искуствата кои домашните инвеститотри ги стекнале таму, 
реалност е перцепцијата дека домашниот пазар на капитал е перспективен и како таков е доминантно актуелен за домашните 
инвеститори.  
 
Перформансата на индексот МБИ10, што го мери општото ниво на цените на најликвидните десет акции на Македонска берза, во вториот 
квартал од 2021 година бележи континуитет во движењето во нагорна насока, задржувајќи се во зоната на позитивни промени, петти 
квартал по ред, остварувајќи квартален раст од 9,0% кој воедно е и најголем евидентиран раст во петте изминати квартали. Највисока 
вредност на МБИ10 во периодот 01.04.2021 година-30.06.2021 година е постигната на 01.06.2021 година кога изнесувал 5.282,91 индексни 
поени, додека најниска вредност на индексот во истиот период е забележана на 01.04.2021 година со 4.885,55 индексни поени. 
И во фондовската “индустрија” кварталните показатели се задоволителни и се движат по нагорна линија. Нето вредноста на средствата 
на инвестициските фондови со кои управувале друштвата на крајот на вториот квартал од 2021 година изнесувала 9,958,284,162.01 
денари, што во однос на нето вредноста на крајот од претходниот квртал претставува зголемување од 4.82%, односно раст од 5.89% на 
годишна основа. 
 
Движењата на основните макроекономски параметри во рамките на предвидувањата, добрите остварувања во Q-2 на пазарот се добра 
основа за премин во следниот квартал. Комисијата за хартии од вредност продолжува доследно, како и во изминатиот период  
проактивно и внимателно да ги следи трендовите и потенцијалните ризици, заради соодветна реакција и тоа  заедно со учесниците на 
пазарот , бидејќи парцијални мерки и привремени ,,поправки на некакви дефекти,, не  спречуваат ,,лошо,, сценарио.  
Она што охрабрува е дека воља да се изгради поконкурентен пазар на капитал постои, затоа мораме преку поенергични и поефективни 
мерки да го менуваме пазарниот амбиент, па затоа во фокусот на Комисијата секогаш се значајни работи, кои бараат и од учесниците во 
од  да се прилагодуваат.   

Mr.Sc. Nora Aliti, 
Претседател 
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II. Берзански движења и учесници на пазарот на хартии од вредност 

i. Секундарен пазар 

            На крајот од вториот квартал од 2021 година, исто како и на крајот од првиот квартал од 2021 година, на Официјалниот пазар беа 
котирани акции на 95 компании, што претставува надолно поместување од 5% во споредба со бројот на друштва, чии акции котираа на 
Официјалниот пазар на крајот од вториот квартал од 2020 година, кога нивниот број изнесуваше 100.1 
 
 Пазарната капитализација на котираните друштва на последниот ден на тргување во вториот квартал од 2021 година (30.06.2021 
година) изнесуваше 197.619.873.498,54 денари и бележи зголемување од 17,22% во споредба со пазарната капитализација на котираните 
друштва на последниот ден на тргување во вториот квартал од 2020 година (30.06.2020 година), односно зголемување од 5,83% во 
споредба со износот на пазарната капитализација на последниот ден на тргување од првиот квартал од 2021 година2.  
 
              Пазарната капитализација на акционерските друштва со посебни обврски за известување на истиот датум изнесуваше 
4.140.356.915,00 денари и бележи мало намалување од 0,04% споредено со пазарната капитализација на акционерските друштва со 
посебни обврски за известување на 30.06.2020 година и на последниот ден на тргување од првиот квартал од 2021 година.  
              Вкупната пазарна капитализација на компаниите на Берзата, без Слободниот пазар, изнесуваше 201.760.230.413,54 денари, што 
претставува нагорна корекција од 16,8% споредено со вкупната пазарна капитализација на крајот од вториот квартал од 2020 година, 
односно 5,71% споредено со вкупната пазарна капитализација на крајот од првиот квартал од 2021 година.  
 
             Пазарната капитализација на обврзниците на ден 30.06.2021 година изнесуваше 14.712.268.640,50 денари, додека на ден 
30.06.2020 година беше 12,522,203,683.00 денари. Пазарната капитализација на обврзниците на ден 30.06.2021 година изнесуваше 
14.712.268.640,50 денари, додека на ден 30.06.2020 година беше 12. 522.203.683,00 денари. Зголемувањето на пазарната капитализација 
на обврзниците на последниот ден на тргување од вториот квартал од 2021 година споредено со истиот датум од вториот квартал од 2020 
година изнесува 17,49% и се должи на зголеменото тргување со државните обврзници во вториот квартал од 2021 година споредено со 
истиот период од 2020 година. 
 

 
1 Намалувањето на бројот на котирани друштва на Македонската берза АД Скопје на крајот на вториот квартал од 2021 година се должи на исклучувањето од котација 
на акциите на Карбо Нова АД Крива Паланка и Агроплод АД Ресен и на долгорочното суспендирање од котација на акциите на издавачите АрцелорМиттал Скопје (ХРМ) 
АД Скопје, Благој Туфанов АД Радовиш и Идевелоп АД Скопје од страна на Македонската берза АД Скопје. 
2 Намалувањето на пазарната капитализација на акционерските друштва со посебни обврски за известување на последниот ден на тргување од вториот квартал од 
2021 година се должи на отварањето на стечајна постапка на Пролукс АД Велес 
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Пазарна капитализација 
по пазарни сегменти 

30.06.2020 31.03.2021 30.06.2021 % на промена 
(30.06.2021-30.06.2020) 

% на промена 
(30.06.2021-31.03.2021) 

Берзанска котација 168,594,489,405.46 186,728,620,258.72 197,619,873,498.54 17.22% 5.83% 

АДПОИ 4,142,042,315.00 4,142,042,315.00 4,140,356,915.00 -0.04% -0.04% 

Обврзници 12,522,203,683.00 14,992,869,105.95 14,712,268,640.50 17.49% -1.87% 

Други ХоВ 313,102,125.00 312,850,405.00 313,102,125.00 0.00% 0.08% 

Вкупно 185,571,837,528.46 206,176,382,084.67 216,785,601,179.04 16.82% 5.15% 

 

Реализиран промет на домашен пазар  

           Во вториот квартал од 2021 година, вкупниот промет со хартии од вредност реализиран на домашен пазар изнесуваше 

2,708,883,601.59 денари (≈44,05 милиони евра) и оствари мал раст од 1,75 % во споредба со претходниот квартал, додека на 

годишна основа забележа значително зголемување од 61,50%, односно за 1,031,595,010.64 денари. Годишниот пораст е исклучиво 

резултат на прометот преку блок трансакции, поточно во најголема мера се должи на прометот преку блок трансакции со обични акции 

на Комерцијална Банка (991,006,831.00 денари во Q2 од 2021).    

           Вкупниот промет во првото полугодие на 2021 година забележа полугодишно намалување за 8,04% во однос на 2020 година. 

Сепак, прометот во првото полугодие на 2020 година, особено во март, беше под нагласено влијание од случувањата поврзани со 

пандемијата. 
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            Приматот во учеството во вкупниот промет во Q2 од 2021 година и понатаму го има прометот остварен од тргување со акции, кој 

учествува во вкупниот промет со 50,75%, додека втор е прометот остварен преку блок трансакции со учество од 46,09%. За разлика од Q1 

од 2021 година, кога беше евидентно зголемувањето на учеството во вкупниот остварен промет на прометот остварен од тргување со 

обврзници, за вториот квартал од 2021 година е карактеристично минималното учество на овој промет во вкупниот промет. Сепак 

учеството на обврзниците во прометот во Q1 од 2021 се должи на тргувањето со деветнаесеттата емисија на обврзници за 

денационализација, која беше издадена и примена на котација на Македонската берза АД Скопје на ден 11.02.2021 година. 

  
Q2 Q1 

2021 2020 2021 2020 

Акции 1,374,732,736 1,248,267,674 1,301,278,949 2,567,786,098.00 

Обврзници 85,619,867.59 186,676,017.28 520,810,051.27 47,556,623.78 

Други ХоВ 0 21,917,752.67 0 0 

Јавни берзански аукции 0 73,806,150.00 0 0 

Блок трансакции 1,248,530,998.00 146,620,997.00 840,105,496.82 1,455,313,281.00 

Јавни понуди на ХоВ 0 0 0 92,477,395.00 

Вкупно 2,708,883,601.59 1,677,288,590.95 2,662,194,497.09 4,163,133,397.78 
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  Вкупен промет 
Разлика во ден. % промена 

Период 2021 2020 

 Јуни  1,549,452,343.96 445,771,891.56 1,103,680,452.40 247.59% 

 Мај  472,874,000.60 476,045,889.69 -3,171,889.09 -0.67% 

 Април  686,557,257.03 755,470,809.70 -68,913,552.67 -9.12% 

 Q2  2,708,883,601.59 1,677,288,590.95 1,031,595,010.64 61.50% 

 Март  757,514,703.42 2,785,792,356.29 -2,028,277,652.87 -72.81% 

 Февруари  1,390,563,281.29 795,420,117.89 595,143,163.40 74.82% 

 Јануари  514,116,512.38 581,920,923.60 -67,804,411.22 -11.65% 

 Q1  2,662,194,497.09 4,163,133,397.78 -1,500,938,900.69 -36.05% 

 Q1+Q2  5,371,078,098.68 5,840,421,988.73 -469,343,890.05 -8.04% 

 

Структура на прометот на домашен пазар по пазарни сегменти 

 Во табелата подолу е прикажана структурата на прометот според различни пазарни сегменти во вториот квартал од 2020 година 

и од 2021 година, како и во првиот квартал од 2021 година. Најголемо учество од 99,67% во вториот квартал во 2021 година има 

Официјалниот пазар со апсолутен износ на прометот од 2.699.931.617,59 денари. Структурно гледано, иста е динамиката и во Q1 од 2020 

година и во Q1 од 2021 година со учество на Официјалниот пазар во вкупниот промет од 94,44%, односно 87,56% соодветно (класично и 

блок тргување). Сепак, за вториот квартал од 2021 година, како што може да се забележи од табелата, исто како и во првиот квартал од 

2021 година, карактеристично е отсуството на јавни понуди на хартии од вредност. За разлика од вториот квартал од 2021 година, во 

истиот период минатата година реализирана е една јавна понуда на хартии од вредност, со акции на издавачот Агроплод АД Ресен од 

втората емисија. 

Структура на промет 2021 2020 

Пазарен сегмент Вредност Вредност-блок Вкупно Вредност Вредност-блок Вкупно 

Официјален пазар 1,451,400,619.59 1,248,530,998.00 2,699,931,617.59 1,452,517,488.95 131,592,901.00 1,584,110,389.95 

Редовен пазар 8,951,984.00 0 8,951,984.00 4,343,955.00 15,028,096.00 19,372,051.00 

Јавна понуда на ХоВ 0 0 0 73,806,150.00 0 73,806,150.00 

Вкупно 1,460,352,603.59 1,248,530,998.00 2,708,883,601.59 1,530,667,593.95 146,620,997.00 1,677,288,590.95 
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Број на склучени трансакции и истргувана количина                                                                                  

Вкупниот број на склучени трансакции и истргувана количина во вториот квартал од 2021 година изнесуваше 4.615, односно 

1.914.477 респективно, додека вкупната вредност на склучени трансакции изнесуваше 2.708.883.601.59 денари. Споредено со вториот 

квартал од 2020 година, во овој извештаен квартал е евидентно зголемување на вкупната количина на истргувани хартии од вредност и 

вредноста на склучените трансакции, при истовремено намалување на вкупниот број на склучени трансакции. Имено, во вториот квартал 

од 2021 година е евидентно зголемување на количината на истргувани хартии од вредност за 268,09% споредено со истиот период од 

2020 година, што се должи на истргуваната количина на обврзниците за денационализација, кои претставуваат 46,28% од вкупната 

количина на истргувани хартии од вредност во извештајниот период, како и на зголемениот интерес за тргување со акции кои котираат 

на Задолжителна котација, кои претставуваат 28,18% од вкупната количина на истргувани хартии од вредност во вториот квартал од 2021 

година.  

Структура на промет 2021 2020 % на промена 

  Q2 Q1 Q2 Квартална Годишна  

Класични трансакции 4,571 5,476 5,654 -16.5% -19.2% 

Блок трансакции 44 40 23 10.0% 91.3% 

Количина 1,641,942 8,646,023 478,622 -81.0% 243.1% 

Количина - блок 272,535 258,252 46,939 5.5% 480.6% 
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Топ 10 најтргувани акции на официјален пазар 

Во продолжение е даден преглед на 10-те друштва со чии акции е остварен најголем промет на Официјалниот пазар (без блок 
трансакции) за Q2 од 2021 година (вкупен број на денови на тргување=60) и Q2 од 2020 година (вкупен број на денови на тргување=60), 
нивното процентуално учество во вкупниот промет остварен на Официјалниот пазар, како и постигнатата квартална просечна цена на 
Официјалниот пазар. 

 
Топ 10 најтргувани акции во Q2 2021 

Издавач ХВ Количина Вредност Просечна 
цена 

% учество во 
вкупен промет 

Број на 
трансакции 

Број на денови на 
тргување 

Комерцијална банка Скопје KMB 44,723 380,951,787.00 8,798.75 27.89% 1,133 60 

Алкалоид Скопје ALK 15,319 236,419,555.00 15,500.00 17.31% 826 60 

Гранит Скопје GRNT 114,528 130,875,924.00 1,200.00 9.58% 399 48 

Македонски Телеком Скопје TEL 399,510 130,557,123.00 344.00 9.56% 77 27 

Реплек Скопје REPL 1,033 116,318,907.00 108,000.00 8.52% 185 15 

Макпетрол Скопје MPT 1,416 104,421,273.00 76,196.92 7.65% 377 55 

НЛБ Банка Скопје TNB 3,154 65,669,675.00 22,090.91 4.81% 225 42 

Стопанска банка Скопје STB 40,319 48,546,984.00 1,200.00 3.55% 245 45 

Македонијатурист Скопје MTUR 10,454 45,387,657.00 4,500.00 3.32% 132 27 

Стопанска банка Битола SBT 6,281 19,144,232.00 3,150.00 1.40% 118 29 

Вкупно топ 10 636,737 1,278,293,117.00 / 93.59% 3,717 / 

Останати 139,381 87,487,635.00 / 6.41% 594 / 

Вкупно Официјален пазар (обични акции) 776,118 1,365,780,752.00 / 100.00% 4,311 60 
Топ 10 најтргувани акции во Q2 2021 на Официјалниот пазар. Забелешка: Прометот прикажан во табелата е промет со акции преку класични трансакции (без блокови); Вкупен број на денови на 

тргување во Q2=60 

Вкупниот промет реализиран со 10-те најтргувани акции на Официјалниот пазар (без блокови) во вториот квартал од 2021 година 

изнесуваше 1,169,055,837.67 денари (≈20,78 милиони евра) и претставуваше 93,59% од вкупниот квартален промет остварен на 

Официјалниот пазар, односно е на приближно исто ниво со прометот реализиран со 10-те најтргувани акции на Официјалниот пазар во 

вториот квартал од 2020 година, кога прометот со истите хартии од вредност учествуваше во вкупниот промет остварен преку класично 

тргување со 93,99%. Во периодот април-јуни 2021 година, на Официјалниот пазар, топ четири најтргувани беа акциите издадени од 

Комерцијална банка АД Скопје со вкупен промет од 380,95 милиони денари (≈6,19 милиони евра), потоа следат акциите издадени од 

Алкалоид АД Скопје со вкупен промет од 178,0236,42 милиони денари (≈3,84 милиони евра), па акциите на Гранит АД Скопје со вкупен 

квартален промет од 130,87 милиони денари (≈2,13 милиони евра) и на крајот акциите на Македонски Телеком АД Скопје со вкупен 

промет од 130,56 милиони денари (≈2,12 милиони евра).  
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Состојбата со десетте најтргувани акции на Официјалниот пазар била слична и во вториот квартал од 2020 година, односно и во 

тој квартален период приматот го имале акциите на издавачите Комерцијална банка АД Скопје и Алкалоид АД Скопје, додека на трето 

место била акцијата на Макпетрол АД Скопје, по што следи акцијата на издавачот Гранит АД Скопје. 

Топ-4 со 63% 

учество 

Топ-4 со 80% 

учество 
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Пазарна капитализација на друштва чии акции се во топ 10 најтргувани акции на Официјален пазар во Q2 2021 година 
Податоците за пазарната капитализација на десетте најтргувани акции на Официјалниот пазар во вториот квартал од 2021 година 

покажуваат раст на пазарната капитализација од 23,95% споредено со истиот период во 2020 година. Најголем квартален раст на 
пазарната капитализација е евидентиран кај акцијата на издавачот НЛБ Банка АД Скопје од 19%, по што следуваат акциите на издавачите 
Гранит АД Скопје и Комерцијална банка АД Скопје, додека во истиот период најмал квартален раст на пазарната капитализација е 
евидентиран кај акцијата на Стопанска банка АД Скопје од помалку од 1%.   

  
Пазарна капитализација (ден.) % на промена 

Издавач  Q2 2021 Q1 2021 Q2 2020 Квартална Годишна  

KMB 20,052,940,766.25 18,175,445,371.65 13,221,277,899.06 10.33% 51.67% 

ALK 22,185,971,500.00 20,459,931,544.36 17,040,329,032.65 8.44% 30.20% 

GRNT 3,685,652,400.00 3,234,589,973.78 2,859,759,124.70 13.94% 28.88% 

TEL 32,968,540,320.00 31,266,443,587.20 29,986,995,874.00 5.44% 9.94% 

REPL 2,799,360,000.00 2,589,408,000.00 2,125,433,520.00 8.11% 31.71% 

MPT 8,563,162,263.44 8,091,508,495.28 7,304,830,000.00 5.83% 17.23% 

TNB 18,866,984,685.51 15,839,534,874.54 13,664,976,000.00 19.11% 38.07% 

STB 20,952,216,000.00 20,812,534,560.00 18,333,189,000.00 0.67% 14.29% 

MTUR 2,035,111,500.00 1,881,799,767.00 2,026,066,560.00 8.15% 0.45% 

SBT 1,231,577,550.00 1,167,457,322.00 1,016,782,606.00 5.49% 21.12% 
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 i.Учество на домашни и на 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 на странските инвеститори во вкупниот промет на Берзата на последниот ден на тргување од периодот 
01.04.2021-30.06.2021 година и во периодот 01.04.2020-30.06.2020 година било следно: 

  Q2 2021 Q2 2020 

Инвеститори Купување (% на учество) Продавање (% на учество) Купување (% на учество) Продавање (% на учество) 

Странски физички лица 0.60% 0.77% 0.17% 1.35% 

Странски правни лица 2.12% 10.11% 0.70% 1.96% 

Вкупно странски 2.72% 10.88% 0.88% 3.30% 

Домашни физички лица 28.58% 23.23% 53.02% 63.73% 

Домашни правни лица 68.70% 65.90% 46.10% 32.96% 

Вкупно домашни 97.29% 89.12% 99.12% 96.70% 

Податоците за вториот квартал од 2021 година, идентично како и во вториот квартал од 2020 година, упатуваат на поголемо 

учество во вкупниот промет на домашните инвеститори и на куповна и на продажна страна, меѓутоа видливо е и дека учеството на 

странските инвеститори е поголемо на продажна страна.  

Табелите подолу го прикажуваат учеството на странските инвеститори-правни и физички лица на Официјалниот пазар на Берзата 

по месеци за вториот квартал од 2021 година. 

 Од табелите може да се заклучи истоветно како и во првиот квартал од 2020 година, и во првиот квартал од 2021 година е 

евидентно доминантното учество на странските правни лица во однос на странските физички лица на Официјалниот пазар на Берзата. 

Исто така, може да се забележи дека е зголемено учеството на странските лица во вкупниот промет реализиран со акции и  со обврзници 

за денационализација споредено со првиот квартал од 2020 година3. 

 
3 Анализата на процентот на учество на странските инвеститори е во однос на вкупниот промет реализиран на Официјалниот пазар на  Берзата, а не во однос на прометот реализиран од домашните инвеститори. 

  Странски правни лица Странски физички лица Вкупно странски инвеститори 

Месец Април Мај Јуни Април Мај Јуни Април Мај Јуни 

Акции 35.14% 35.14% 35.10% 1.19% 1.18% 1.18% 36.32% 36.32% 36.28% 

Обврзници за денационализација 0.13% 0.13% 0.14% 0.07% 0.07% 0.06% 0.20% 0.20% 0.20% 

Континуирани државни обврзници 0.09% 0.09% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.09% 0.09% 

Вкупно Официјален пазар * 17.33% 16.37% 16.15% 0.59% 0.55% 0.54% 17.92% 16.92% 16.69% 
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ii.Македонски Берзански Индекс – МБИ10 

 Во вториот квартал од 2021 година, вредноста на индексот МБИ10 продолжи да се движи во нагорна насока, задржувајќи се во 
зоната на позитивни промени, петти квартал по ред, остварувајќи квартален раст од 9,0% кој воедно е и најголем евидентиран раст во 
петте изминати квартали. Највисока вредност на МБИ10 во периодот 01.04.2021 година-30.06.2021 година е постигната на 01.06.2021 
година кога изнесувал 5.282,91 индексни поени, додека најниска вредност на индексот во истиот период е забележана на 01.04.2021 
година со 4.885,55 индексни поени. 
             Гледано според годишната динамика, и во овој квартал МБИ10 оствари значителен раст од 28,3%, но поумерено, во споредба со 
годишната динамика од претходниот квартал кога се оствари раст од 33,72% на годишно ниво. Притоа, ваквиот раст на вредноста на 
индексот, пред сѐ, се должи на кварталниот пад од 22,06% во Q1 од 2020 (најголем квартален пад во последните 10 години) предизвикан 
главно од првичните интензивирани ценовни шокови под влијание на пандемијата. 
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Q2 2021 
% на промена 

Квартална +9% 
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Котирани друштва од МБИ-10 

 Пазарната капитализација на друштвата кои го сочинуваат индексот МБИ10 во вториот квартал од 2021 година бележи раст од 

23,80% во однос на истиот период од 2020 година, односно раст од 7,91% во споредба со првиот квартал од 2021 година.  

Тикер Хартија од вредност Пазарна капитализација % на промена 

 Q2 2021  Q2 2020  Q2 2021/ Q2 2020 

ALK Алкалоид АД Скопје 22,185,971,500 17,040,329,032 30.20% 

GRNT Гранит АД Скопје 3,685,652,400 2,859,759,125 28.88% 

KMB Комерцијална банка АД Скопје 20,052,940,766 13,221,277,899 51.67% 

MPT Макпетрол АД Скопје 8,563,162,263 7,304,830,000 17.23% 

MTUR Македонијатурист АД Скопје 2,035,111,500 2,026,066,560 0.45% 

SBT Стопанска банка АД Битола 1,231,577,550 1,016,782,606 21.12% 

STB Стопанска банка АД Скопје 20,952,216,000 18,333,189,000 14.29% 

TEL Македонски Телеком АД Скопје 32,968,540,320 29,986,995,874 9.94% 

TNB НЛБ Банка АД Скопје 18,866,984,686 13,664,976,000 38.07% 

TTK ТТК Банка АД Скопје 1,325,679,900 1,062,228,960 24.80% 

Вкупно 131,867,836,885.04 106,516,435,055.76 23.80% 
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Регионални берзански индекси 

             Во анализираното тримесечје, одбраните регионални берзански индекси бележат нагорен квартален тренд, со исклучок на 

индексите SBITOP и MBI10, кои бележат пораст во месеците април и мај 2021 година, по што следува мал пад на нивната вредност во 

месец јуни 2021 година. Споредено со вториот квартал од 2020 година, најзначајно зголемување (32,33%) бележи Словенечкиот SBITOP, 

по што следува МБИ10 со пораст од 28,29%, а трет е Бугарскиот SOFIX со 23,04%. 

Вредност на регионалните индекси 

  2021 2020 

  Март Април Мај Јуни Април Мај Јуни 

SBITOP 990.21 1,065.42 1,138.94 1,124.53 801.85 833.96 849.82 

BELEX15 754.40 757.31 778.88 779.45 655.41 673.16 665.85 

CROBEX 1,872.22 1,893.51 1,932.84 1,980.49 1,544.30 1,635.37 1,621.55 

SOFIX 502.28 522.39 528.53 557.69 447.45 452.71 453.26 

MBI10 4,845.05 5,039.99 5,281.96 5,281.14 4,463.98 4,262.97 4,116.66 
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iii.Индекс на обврзници – ОМБ 

              Вредноста на ОМБ индексот на последниот ден на тргување од вториот квартал од 2021 година изнесува 133,71 индексни поени, 

односно е со непроменета вредност во однос на последниот ден на тргување од првиот квартал од 2021 година (31.03.2021 година). Во 

однос на последниот ден на тргување од вториот квартал од 2020 година (30.06.2020 година), индексот бележи зголемување од 0,60%. 

Индексот ОМБ го сочинуваат должничките хартии од вредност за денационализација, од единаесеттата до деветнаесеттата емисија. 

 

 Во вториот квартал од 2021 година со обврзниците кои го сочинуваат индексот ОМБ се реализирани вкупно 188 трансакции, што 

претставува зголемување од 1.242,86% споредено со вториот квартал од 2020 година. 

 Од обврзниците кои го сочинуваат индексот ОМБ, во вториот квартал од 2021 година најмногу е тргувано со обврзниците од 

деветнаесеттата емисија (29,288,825.19 денари, односно ≈476 илјади евра), втори се обврзниците од шеснаесеттата емисија (8,995,186.67 

денари, односно ≈146 илјади евра), додека трети по реализиран промет се обврзниците од осумнаесеттата емисија (6,963,344.42 денари, 

односно ≈113 илјади евра). Во вториот квартал од 2021 година, слично како и во истиот период од 2020 година, или воопшто не е тргувано 

со должничките хартии од вредност за денационализација од единаесеттата до петнаесеттата емисија и седумнаесеттата емисија или 

нивното учество во вкупниот промет со котирани обврзници на Официјалниот пазар е незначително. 
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 Во вториот квартал од 2021 година, доминантно е учеството на прометот остварен со обврзниците за денационализација во 

вкупниот промет со обврзници, за разлика од Q1 од 2020 година, кога доминантно било учеството на прометот остварен со државни 

обврзници во вкупниот промет со обврзници кои се котирани на Официјалниот пазар. 

Класично тргување Q2 2021  Q2 2020 

Вредност % на учество Вредност % на учество 

Државни обврзници 8,003,200.00 14.61% 183,599,720.00 98.35% 

Обврзници за денационализација 46,776,917.59 85.39% 3,076,297.28 1.65% 

Вкупно Берзанска котација-обврзници 54,780,117.59 100.00% 186,676,017.28 100.00% 

  

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

Во Република Северна Македонија во вториот квартал од 2021 година како учесници и членки на Македонската берза АД Скопје, 
активно функционираат 10 правни лица, од кои 5 се брокерски куќи, а 5 банки кои имаат посебни оддели за работа со хартии од вредност. 
Бројот на пазарни учесници во овој квартал во однос на првиот квартал од оваа година е непроменет, но истиот во однос на втoриот 
квартал од минатата 2020 година е променет во насока на намалување на еден пазарен учесник (Еуростандард Банка) на кој Комисијата 
за хартии од вредност минатата година му ја одзема дозволата за работење со хартии од вредност. 

Во вториот квартал од 2021 година на Македонската берза АД Скопје е остварен вкупен промет од 5.417.767.203,18, 4 денари, што 
во однос на првиот квартал од 2020 година кога е остварен промет од 8,326,266,795.56 денари, претставува намалување од 36,05 %. 
денари, што во однос на вториот квартал од 2020 година, кога е остварен промет од 3.354.577.181,90, денари претставува зголемување 
од 61,50%. 

Кумулативно за првото шестомесечје од 2021 година на Македонската Берза АД Скопје е реализиран промет од 10.742.156.197,36 
денари и во однос на првото шестомесечје од 2020 година кога бил остварен промет од 11.680.843.977,46 денари се забележува 
намалување од 8,04%. 

 
 
 
 

 
4 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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  Q 2   2021 Q 2   2020 Q2 2021 vs 
Q2 2020 

6 М 2021 6 М 2020 6 М 2021 vs 
6 М 2020 Овластено правно лице Вредност % Вредност  % Вредност Вредност 

Комерцијална банка АД Скопје 1,626,466,661.52 30.02 603,000,094.05 18 169.73 2,424,124,992.55 3,979,565,321.43 -39.09 

Еурохаус АД Скопје 1,315,863,380.41 24.29 683,352,526.91 20.4 92.56 2,875,557,443.83 1,708,458,799.69 68.31 

Илирика Инвестментс АД Скопје 984,500,322.71 18.17 950,619,287.63 28.3 3.56 2,836,185,159.62 2,502,300,533.67 13.34 

НЛБ Банка АД Скопје 582,291,121.75 10.75 369,475,631.90 11 57.6 810,700,100.82 1,030,498,862.12 -21.33 

Инвестброкер АД Скопје 361,255,736.85 6.67 202,398,574.00 6.03 78.49 581,933,001.77 603,092,877.00 -3.51 

ТТК Банка АД Скопје 218,497,505.01 4.03 171,730,200.74 5.12 27.23 336,915,789.66 715,042,040.26 -52.88 

Стопанска банка АД Скопје 112,362,258.47 2.07 79,785,053.27 2.38 40.83 227,429,896.75 270,516,862.85 -15.93 

Фершпед Брокер АД Скопје 98,675,557.76 1.82 36,935,620.00 1.1 167.16 253,044,200.46 127,906,313.00 97.84 

Иново Брокер АД Скопје 92,413,110.12 1.71 117,904,139.40 3.51 -21.62 326,801,073.99 353,326,501.33 -7.51 

Шпаркасебанка  Македонија  
АД Скопје 

25,441,548.58 0.47 76,341,604.00 2.28 -66.67 69,464,537.91 192,428,349.11 -63.9 

Еуростандард Банка АД Скопје 0 /  63,034,450.00 1.88 -100  / 197,707,517.00 -100 

Вкупно 5,417,767,203.18 100 3,354,577,181.90 100 61.5 10,742,156,197.36 11,680,843,977.46 -8.04 

 
Од анализираниот промет по брокерски куќи во  вториот квартал од 2021 година, може да се согледа дека, најголемо учество на 

домашниот пазар е сконцентрирано кај четири членки на Берзата: Комерцијална Банка АД Скопје , Еурохаус АД Скопје,  Илирика 
Инвестментс АД Скопје и НЛБ Банка АД Скопје,  кои во вкупниот промет учествуваат со 83,23%. Во вкупниот промет во овој квартал, 
поединечно Комерцијална Банка АД Скопје има најголемо учество со 30,02%, втора е Еурохаус АД Скопје со 24,29 %, по неа следи Илирика 
Инвестментс АД Скопје со 18,17 % и како четврта е НЛБ Банка АД Скопје  со 10.75 % од прометот во овој квартал.  

Овие пазарни учесници (Комерцијална Банка АД Скопје, Еурохаус АД Скопје, Илирика Инвестментс АД Скопје и НЛБ Банка АД 
Скопје ) имале доминатно учество и во прометот во вториот квартал од 2020 година кога учествувале во истиот со 77,7 %. Останатите 
овластени учесници имаат скромно учество во вкупниот остварен промет како во вториот квартал од оваа година така и во вториот квартал 
од претходната година. 

 Гледано поединечно по овластени учесници се забележува дека скоро кај сите (кај 8 од 10) е евидентно зголемување на прометот 

во вториот квартал оваа година во однос на истиот период од претходната. Па така, Комерцијална Банка го зголемила својот промет за 

169.73 %, Фершпед Брокер АД Скопје за 167.16 %, Еурохаус АД Скопје за 92.56 %, Инвестброкер за 78.49 % итн. Единствено кај две членки 

на Берзата: Иново Брокер АД Скопје и Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје има намалување на прометот на домашниот пазар во однос 

на вториот квартал од  минатата година за 21.62%, односно за 66.67 % соодветно. 
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Анализирајќи ги сумарно податоците за вредноста на реализираниот промет во првите шест месеци од 2021 година во однос на 
истиот период од претходната година се констатира дека истиот забележува пад од 8,04%. Трендот на пад на прометот е присутен кај 7 
овластени учесници (Шпаркасебанка Македонија АД Скопје со -63.90%, ТТК Банка АД Скопје  со -52.88%, Комерцијална Банка АД Скопје 
со -39.09 % итн ), наспрема 3 учесници (Фершпед Брокер АД Скопје со 97.84%, Еурохаус АД Скопје со 68.31 % и Илирика Инвестментс АД 
Скопје со 13.34 %) кои имаат остварено пораст на прометот во ова шестомесечје, во однос на лани. 

  
Q2 2021 Q2 2020 % на промена 

класично тргување 
% на промена 

блок 
трансакции 

ОПЛ Класично 
тргување 

блок 
трансакции 

Класично 
тргување 

Вредност - 
блок 

Вредност - 
Други хв 

Комерцијална банка АД Скопје 535,086,427.52 1,091,380,234.00 544,487,742.05 58,512,352.00 0 -1.73 1765.21 

Еурохаус АД Скопје 666,513,880.41 649,349,500.00 572,025,076.91 111,327,450.00 0 16.52 483.28 

Илирика Инвестментс АД Скопје 604,724,135.71 379,776,187.00 907,020,487.63 43,598,800.00 0 -33.33 771.07 

НЛБ Банка АД Скопје 273,140,146.75 309,150,975.00 221,863,331.90 0 147,612,300.00 23.11   

Инвестброкер АД Скопје 361,255,736.85 0 197,026,534.00 5,372,040.00 0 83.35 -100 

ТТК Банка АД Скопје 179,126,405.01 39,371,100.00 122,273,520.74 49,456,680.00 0 46.5 -20.39 

Стопанска банка АД Скопје 112,362,258.47 0 79,785,053.27 0 0 40.83 0 

Фершпед Брокер АД Скопје 70,641,557.76 28,034,000.00 36,935,620.00 0 0 91.26   

Иново Брокер АД Скопје 92,413,110.12 0 117,904,139.40 0 0 -21.62 0 

Шпаркасебанка Македонија   
АД Скопје 

25,441,548.58 0 61,728,932.00 14,612,672.00 0 -58.79 -100 

Еуростандард Банка АД Скопје     52,672,450.00 10,362,000.00 0     

Вкупно 2,920,705,207.18 2,497,061,996.00 2,913,722,887.90 293,241,994.00 147,612,300.00 0.24 751.54 

 
 

Во напреднаведениот преглед е прикажан реализираниот промет во вториот квартал од 2021 година, разложен по пазарни 

сегменти во однос на вториот квартал од 2020 година и процентуалната промена по пазарни сегменти за споредбените 2 квартала (Q2 

2021/Q2 2020). Од прикажаното може да се заклучи дека прометот од сегментот -класично тргување во вториот квартал од 2021 година 

забележува незначителен пораст од 0,24%, а тргувањето со блок трансакции бележи значителен пораст од 751,54%.  

Гледано по пазарни сегменти, за вториот квартал од 2021 година, брокерската куќа Еурохаус АД Скопје има  реализирано подобар 

промет од претходниот квартал и во двата пазарни сегмента (класично тргување и блок трансакции), а поголем број од учесниците имаат 

остварено поголем промет во класичното тргување каде предничи Фершпед Брокер АД Скопје со  91,26%, па следуваат Инвестброкер АД 

Скопје со 83.35 %, ТТК Банка АД Скопје со 46.50 % и Стопанска Банка АД Скопје со 40.83 %.  
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              Соодносот во остварениот промет прикажан по пазарни сегменти може да се види и од следните графикони:  
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Учеството на  секое овластено правно лице по одделни сегменти од вкупниот промет (класично тргување и блокови) може да се 

согледа и од следниот приказ:  
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Број на реализирани трансакции по брокерски куќи/овластени банки 

Анализата на бројот на реализирани трансакции на Македонската берза АД Скопје во Q2 од 2021 година упатува на намалување 
од 19 % во однос на вториот квартал од минатата 2020 година, што на агрегирано ниво не е во корелација со висината на остварениот 
промет. Меѓутоа, ваквите движења произлегуваат исклучиво од порастот на прометот преку  блок трансакции (96% од годишниот пораст 
на прометот е придонес на прометот преку блок трансакции).  Трендот на намалување на број на реализирани трансакции е присутен и 
за првото полугодие од 2021 година во однос на 2020 година, кога е евидентиран пад од 31,33%.  

  Q2 2021 Q2 2020 
Q2 2021 vs 

Q2 2020 

6м 2021 6м 2020 
6 М 2021 
vs 2020    Број на 

трансакции 
% 

 Број на 
трансакции 

% 
 Број на 

трансакции 
 Број на 

трансакции 

Илирика Инвестментс АД Скопје 2,311 25.04 4,245 37 -45.56 5,098 8,865 -42.49 

Комерцијална банка АД Скопје 1,848 20.02 1,717 15.12 7.63 3,632 5,529 -34.31 

Еурохаус АД Скопје 1,666 18.05 1,431 12.6 16.42 4,296 3,781 13.62 

Инвестброкер АД Скопје 694 7.52 683 6.02 1.61 1,281 1,992 -35.69 

НЛБ Банка АД Скопје 680 7.37 1,075 9.47 -36.74 1,536 3,105 -50.53 

ТТК Банка Скопје 604 6.54 419 3.69 44.15 972 1,400 -30.57 

Стопанска банка АД Скопје 528 5.72 533 4.69 -0.94 1,047 1,406 -25.53 

Иново Брокер АД Скопје 493 5.34 596 5.25 -17.28 1,249 1,655 -24.53 

Фершпед Брокер АД Скопје 289 3.13 164 1.44 76.22 829 476 74.16 

Шпаркасебанка Македонија АД Скопје 117 1.27 232 2.04 -49.57 322 610 -47.21 

Еуростандард Банка АД Скопје 0 0 259 2.28 -100 0 689 -100 

 Вкупно 9,230 100 11,354 100 -19 20,262 29,508 -31.33 

 

Од вкупно 9,230 трансакции во овој период, 2,311 или 25,04% има реализирано брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје. 
Втора по број е Комерцијална Банка АД Скопје со 1,848 трансакции што претставува 20.02 % од вкупно реализираните трансакции, а по 
неа следи Еурохаус АД Скопје со 1,666 трансакции, односно 18.05%. Поединечното учество на останатите брокерски куќи во 
реализираните трансакции е под 10%. Трендот на намалување на бројот на реализирани трансакции во вториот квартал од 2021 година 
во однос на вториот квартал од 2020 година е присутен кај следните овластени учесници: Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје со 49.57 
%, Илирика Инвестментс АД Скопје со 45.56 %, НЛБ Банка АД Скопје со 36.74%, Иново Брокер АД Скопје со 17.28 % и минимално 
намалување кај Стопанска Банка АД Скопје со 0.94 %. За разлика од овој тренд на намалување, забележано е зголемување на бројот на 
реализирани трансакции кај следниве учесници: Фершпед Брокер АД Скопје со 76.22%, ТТК Банка АД Скопје со 44.15%, Еурохаус АД Скопје 
со 16.42 %, по неа следи Комерцијална Банка АД Скопје со 7.63 % и Инвестброкер АД Скопје со минимални 1.61 % пораст на бројот на 
реализирани трансакции. 
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                 ii.Тргување на странски пазари 

Во вториот квартал од 2021 година на странски пазари е реализиран промет во износ од 627,003,564.00 денари. Во однос на 

вториот квартал од минатата 2020 година кога прометот на странски пазари преку домашни овластени учесници беше 1,075,090,842 

денари, евидентно е намалување за 41,68%. 

Прометот реализиран на странски пазари прикажан по месеци во Q2  од  2021 година, како и процентот на годишна промена може 

да се види на следната табела: 
Тргување на странски пазари 

  Во денари Во евра % на учество % на годишна промена  

Април 228,883,568 3,721,684.03 36.50% -42.28% 

Мај 221,610,599 3,603,424.37 35.34% -26.56% 

Јуни 176,509,397 2,870,071.50 28.15% -53.15% 

Вкупно Q2 2021 627,003,564 10,195,179.90 100.00%  
 

-41.68% 
Април 396,551,240.00 6,447,987.64 36.89% 

Мај 301,748,934.00 4,906,486.73 28.07% 

Јуни 376,790,668.00 6,126,677.53 35.05% 

Вкупно Q2 2020 1,075,090,842.00 17,481,151.90 100.00% 

 

Видно од наведеното може да се заклучи дека во aприл е евидентиран најголем промет во ова тримесечје од 2021 година, 

односно 228,883,568.00 денари промет или на овој месец отпаѓаат  36.6 % од вкупниот промет во вториот квартал од 2021 година, што е 

приближно со остварениот промет и во мај кога е остварен промет од 221,610,599.00 денари, односно 35.34 % од овој квартал. Најмало 

учество во овој квартал е реализиран во јуни кога е остварен промет од 176,509,397.00 денари или 28.15 % од кварталот. 
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Прометот на странски пазари е реализиран преку четири овласени учесници: Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, 
Комерцијална Банка АД Скопје, НЛБ Банка АД Скопје и Инвестброкер АД Скопје.  
 

 
          И во овој квартал, Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје има реализирано најголем промет со учество од 43,82% од вкупниот 
промет, односно 274,780,895.00 денари , по неа следи Комерцијална Банка АД Скопје со 252,452,012.00 денари или 40,26%, НЛБ Банка 
АД Скопје учествува со 11.24 % , а скромен учинок има Инвестброкер АД Скопје со 4,67% од остварениот промет. 

Странски пазари 
Шпаркасе Банка 
Македонија 

Комерцијална 
Банка 

НЛБ Банка Инвестброкер Вкупно 

Q2 2021 

Април 100,357,382.00 101,340,559.00 15,592,041.00 11,593,586.00 228,883,568.00 

Мај 73,758,172.00 112,888,842.00 30,929,440.00 4,034,145.00 221,610,599.00 

Јуни 100,665,341.00 38,222,611.00 23,952,734.00 13,668,711.00 176,509,397.00 

Q2 2021 274,780,895.00 252,452,012.00 70,474,215.00 29,296,442.00 627,003,564.00 

% учество во Q2 2021 43.82% 40.26% 11.24% 4.67% 100.00% 

Q2 2020 

Април 146,500,483.00 186,192,218.00 63,858,539.00 / 396,551,240.00 

Мај 172,925,236.00 75,805,463.00 53,018,235.00 / 301,748,934.00 

Јуни 169,084,285.00 130,707,750.00 76,998,633.00 / 376,790,668.00 

Q2 2020 488,510,004.00 392,705,431.00 193,875,407.00 / 1,075,090,842.00 

% учество во Q2 2020 45.44% 36.53% 18.03% 0.00% 100.00% 

Q2 2021 /Q1 2020 -43.75% -35.71% -63.65%   -41.68% 
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Доколку се анализира прометот на учесниците кои тргуваат на странски пазари, наспрема реализираниот промет на домашниот 
пазар5, може да се заклучи дека дел од нив првенствено се насочени кон тргување на странските пазари. Имено, од приложеното може 
да се заклучи дека Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во вториот квартал од оваа година речиси целото тргување и е ориентирано на 
странските пазари. Кај оваа банка, од реализираниот промет во април 90.62% отпаѓа на тргување на странски пазари, во мај овој процент 
е 91.27 % од тргувањето на оваа членка, а во јуни 92.64 % наспрема 7.36% на домашен пазар. Ваквиот тренд на тргување бил присутен и 
во вториот квартал од 2020 година, кога од вкупното тргување 86,48% се тргувало на странските пазари , наспрема 13,52% на домашниот 
пазар. 

 
Сите 

пазари 
Шпаркасе Банка Македонија 

АД Скопје 
Комерцијална Банка АД 

Скопје 
НЛБ Банка АД Скопје Инвестброкер АД 

Скопје 
Вкупно 

Странски пазари Домашен 
пазар 

Странски 
пазари 

Домашен 
пазар 

Странски 
пазари 

Домашен 
пазар 

Странски 
пазари 

Домашен 
пазар 

Странски 
пазари 

Домашен 
пазар 

Април 100,357,382 10,384,139 101,340,559 247,351,924 15,592,041 53,041,995 11,593,586 185,795,460 228,883,568 496,573,518 

Мај 73,758,172 7,054,225 112,888,842 236,773,976 30,929,440 42,312,329 4,034,145 52,285,204 221,610,599 338,425,734 

Јуни 100,665,341 8,003,185 38,222,611 1,142,340,763 23,952,734 486,936,797 13,668,711 123,175,078 176,509,397 1,760,455,823 

Q2 2021 274,780,895 25,441,549 252,452,012 1,626,466,663 70,474,215 582,291,121 29,296,442 361,255,742 627,003,564 2,595,455,075 

Април 146,500,483 27,653,007 186,192,218 262,533,538 63,858,539 293,784,986 0 351,244,129 396,551,240 935,215,660 

Мај 172,925,236 26,044,109 75,805,463 216,232,529 53,018,235 44,255,875 0 293,703,074 301,748,934 580,235,587 

Јуни 169,084,285 22,644,488 130,707,750 124,234,027 76,998,633 31,434,771 0 305,672,085 376,790,668 483,985,371 

Q2 2020 488,510,004 76,341,604 392,705,431 603,000,094 193,875,407 369,475,632 0 950,619,288 1,075,090,842 1,999,436,618 

 
5 Со цел да се направи соодветна споредба на податоците за тргување на странски пазари и на домашниот пазар, прометот по брокерски куќи/банки за домашниот пазар е поделен на пола со цел истиот да не се 
пресметува од продажна и од куповна страна 
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iii.Друштва за управување со инвестициски фондови 

Во вториот квартал од 2021 година во Република Северна Македонија работеа вкупно 5 друштва за управување со инвестициски 

фондови кои управуваат со 19 отворени инвестициски фондови, со што бројот на друштва за управување во однос на првиот квартал, се 

зголеми за едно друштво6, а бројот на отворени инвестициски фондови се зголеми за два фонда7. Имено, фондовите КБ Публикум Златен 

и КБ Публикум – Акции кои што со одобрение од Комисијата беа основани во Q1 2021 (Март), почнаа со работа во Q2 од 2021. 

Нето вредноста на средствата на инвестициските фондови со кои управувале друштвата на крајот на вториот квартал од 2021 

година изнесувала 9,958,284,162.01 денари, што во однос на нето вредноста на крајот од претходниот квартал претставува зголемување 

од 4.82%, односно раст од 5.89% на годишна основа. 

 

 
6 Комисијата на 29.06.2021 донесе решение со кое даде одобрение за основање на Друштво за управување со инвестициски фондови Вега Фондови АД Скопје 
7 На самиот крај од 2020 година ДУИФ Илирика Фунд Менаџмент се припои кон ДУИФ Генерали Инвестментс, со што тоа друштво престана да постои, а ДУИФ 
Генерали Инвестментс го превзеде управувањето на фондовите Илирика Југоисточна Европа, Илирика Глобал Растечки Пазари и на Илирика Кеш Фонд. 
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                      Гледано од аспект на поединечните друштва за управување со инвестициски фондови, квартален раст на нето вредноста под 

нивно управување е забележан кај сите друштва со исклучок на ново-основаното Друштво за управување со инвестициски фондови Вега 

Фондови АД Скопје8. Од друга страна, податокот за 100% годишен пад на нето вредноста под управување на ДУИФ Илирика Фунд 

Менаџмент АД Скопје се должи на нивното припојување кон ДУИФ Генерали Инвестментс АД Скопје , со што тоа друштво престана да 

постои, а ДУИФ Генерали Инвестментс АД Скопје го превзеде управувањето на фондовите Илирика Југоисточна Европа, Илирика Глобал 

Растечки Пазари и Илирика Кеш Фонд. 

 

 

 

 
8 Друштво за управување со инвестициски фондови Вега Фондови АД Скопје е основано на 29.06.2021 и сеуште нема основано инвестициски фонд. 
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Во графиконите прикажани подолу е претставено процентуалното учество во кварталниот раст (4,82% односно 457,742,964.30 

денари ) на нето вредноста на секое од друштвата, односно на разликата на нето вредноста на отворените инвестициски фондови со кои 

тие управуваат на квартална основа. 

Гледано во апсолутни износи, највисок индивидуален позитивен придонес на ниво на Друштво за управување има зголемувањето 

на нето вредноста на инвестициските фондови под управување на ДУИФ КБ Публикум инвест АД Скопје (55,4% од евидентираното 

квартално зголемување), во чии рамки растот на нето вредноста се должи на двата нови фондова, КБ Публикум - Златен Фонд и  КБ 

Публикум-Акции. Исто така, солиден позитивен придонес во кварталниот раст на нето вредноста има и  ДУИФ ВФП Фонд Менаџмент АД 

Скопје (35,5% од евидентираното квартално зголемување). Анализирано по индивидуални инвестициски фондови, најголем придонес во 

кварталниот раст има ВФП Премиум Инвест и Генерали Кеш Депозит со учество од 36,4% и 23,2% соодветно. Од друга страна , седум 

инвестициски фондови (од кои 4 се под управување на ДУИФ Генерали инвестментс АД Скопје ) забележаа квартален пад во распон од 

околу 6% до 62%. Најголем квартален пад во проценти забележа Илирика Кеш Фонд (16,40%), додека во апсолутен износ КБ Публикум – 

Паричен со квартален пад од 979 илјади евра. Впрочем, во рамките на паричните фондови само Генерали Кеш Депозит бележи 

зголемување на квартална основа, додека останатите три бележат пад од -1,88% до  16,40%. 
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Во графиконот прикажан подолу е претставено процентуалното учество на секое од друштвата, односно на отворените 

инвестициски фондови со кои тие управуваат, во вкупната вредност на сите отворени инвестициски фондови. 

 

Притоа, може да се забележи дека поединечните друштва, на крајот од  вториот квартал од 2021 година, со минимални отстапки, 

го задржуваат истото учество во вкупната нето вредност на сите отворени фондови, во однос на претходниот квартал. Имено, со најголем 

процент (49,75%) од нето вредноста на отворените инвестициски фондови продолжува да управува ДУИФ КБ Публикум Инвест АД Скопје, 

а најмало учество со помалку од 1% во нето вредноста на средствата под управување во текот на истиот период има ДУИФ Иново Статус 

АД Скопје.  

И покрај тоа што во вториот и во првиот квартал од 2021 година во споредба со Q2 од 2020,  ДУИФ Генерали Инвестментс АД  

Скопје управува со плус  3 фондови, односно вкупно 7 инвестициски фондови, а заради намалување на нето вредноста на средствата на 

дури 5 инвестициски фондови, не дојде до зголемување на нивното пазарно учество. Припојувањето на ДУИФ Илирика Фунд Менаџмент 

АД Скопје кон ДУИФ Генерали Инвестментс АД Скопје, односно нивното учество од 6,18% не се одрази за зголемување на учеството во 

нето вредноста на Генерали Инвестментс.   
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ДУИФ Генерали инвестментс  
АД Скопје 

Нето вредност 
Квартална разлика 

  
Годишна разлика 

  

Инвестициски фондови Јуни 2021 Март 2021 Јуни 2020 Во денари во % Во денари во % 

 Илирика Глобал Растечки Пазари   66,356,667.78 83,837,034.42 98,249,085.79 -17,480,366.64 -20.85% -31,892,418.01 -32.46% 

 Илирика Југоисточна Европа   61,601,927.42 66,750,065.22 79,410,791.09 -5,148,137.80 -7.71% -17,808,863.67 -22.43% 

Илирика Кеш Фонд   153,135,834.89 183,183,993.22 403,600,166.60 -30,048,158.33 -16.40% -250,464,331.71 -62.06% 

 Генерали Кеш Депозит   1,407,193,267.96 1,300,894,411.79 1,541,530,567.39 106,298,856.17 8.17% -134,337,299.43 -8.71% 

 Генерали Нова ЕУ   24,691,553.29 23,902,355.60 21,565,782.05 789,197.69 3.30% 3,125,771.24 14.49% 

 Генерали Топ Брендови   290,539,103.22 306,620,619.58 238,620,656.66 -16,081,516.36 -5.24% 51,918,446.56 21.76% 

Генерали Брик  57,797,916.76 55,675,044.53 42,708,167.45 2,122,872.23 3.81% 15,089,749.31 35.33% 

Вкупно  2,061,316,271.32 2,020,863,524.36 2,425,685,217.03 40,452,746.96 2.00% -364,368,945.71 -15.02% 

 
Паричните фондови ја задржуваат доминантната позиција и во Q2 од 2021,  меѓутоа нивното учество на квартално ниво е 

намалено за 2.65 п.п  односно за 10.52 п.п на годишно ниво, за сметка на зголемување на учеството на акциските фондови за 3,37 п.п 
односно 10,14 п.п. Ваквите движења на агрегираните квартални податоци за нето вредноста на паричните фондови се резултат на 
вкупниот пад во апсолутен износ од 116 милиони денари на три фондови (од вкупно 4 парични фондови) кои што делумно беше 
неутрализиран од порастот на нето вредноста на еден фонд од 106 милиони денари. 
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Парични фондови  Нето вредност Квартална Разлика Годишна ралика 

Јуни 2021 Март 2021 Јуни 2020 во ден во % во ден во % 

 КБ Публикум – Паричен   3,147,638,047.02 3,207,871,379.12 3,409,461,412.16 -60,233,332.10 -1.88% -261,823,365.14 -7.68% 

 Илирика Кеш Фонд   153,135,834.89 183,183,993.22 403,600,166.60 -30,048,158.33 -16.40% -250,464,331.71 -62.06% 

 Генерали Кеш Депозит   1,407,193,267.96 1,300,894,411.79 1,541,530,567.39 106,298,856.17 8.17% -134,337,299.43 -8.71% 

 ВФП Кеш Депозит   663,951,309.65 685,077,215.73 708,004,106.21 -21,125,906.08 -3.08% -44,052,796.56 -6.22% 

 Вкупно   5,371,918,459.52 5,377,026,999.86 6,062,596,252.36 -5,108,540.34 -0.10% -690,677,792.84 -11.39% 
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Акциските фондови бележат најголем пораст на нето вредноста на средствата (14,29%) во однос на првиот квартал од 2021 година, 

додека  истите во споредба со истиот период претходната година бележат раст од 41.1%. Ваквите движења на акциските фондови 

делумно произлегуваат од ново-основаните акциски фондови (2 во Q1 од 2021 и уште еден во Q2 од 2021). Имено, придонесот кон растот 

на акциските фондови ВФП Дивиденда , КБ Публикум - Златен Фонд  и КБ Публикум-Акции е со 26,8% на годишна основа и со 52,9% на 

квартална основа. Дополнително, годишниот раст од 41,1% е значително одраз и на закрепнувањето на загубата од првиот квартал од 

2020 година како реакција на кризата, предизвикана од глобалната пандемија. 

Акциски фондови Нето вредност Квартална промена Годишна промена 

Јуни 2021 Март 2021 Јуни 2020 во ден во % во ден во % 
 ВФП Дивиденда       107,025,438.22        47,995,639.54   /    59,029,798.68  122.99% /  / 

 ВФП Премиум Инвест    1,730,334,270.53   1,563,730,714.18   1,255,482,541.06   166,603,556.35  10.65%        474,851,729.47  37.8% 

 Генерали Брик         57,797,916.76        55,675,044.53        42,708,167.45        2,122,872.23  3.81%          15,089,749.31  35.3% 

 Генерали Нова ЕУ         24,691,553.29        23,902,355.60        21,565,782.05           789,197.69  3.30%            3,125,771.24  14.5% 

 Генерали Топ Брендови       290,539,103.22      306,620,619.58      238,620,656.66   (16,081,516.36) -5.24%          51,918,446.56  21.8% 

 ГРАВЕ Глобал         41,492,542.61        39,477,405.39        31,855,651.59        2,015,137.22  5.10%            9,636,891.02  30.3% 

 Илирика Глобал Растечки Пазари         66,356,667.78        83,837,034.42        98,249,085.79   (17,480,366.64) -20.85%        (31,892,418.01) -32.5% 

 Илирика Југоисточна Европа         61,601,927.42        66,750,065.22        79,410,791.09     (5,148,137.80) -7.71%        (17,808,863.67) -22.4% 

 Иново Статус Акции         65,466,966.43        64,661,917.19        60,640,471.96           805,049.24  1.25%            4,826,494.47  8.0% 

 КБ Публикум – Балансиран       602,533,419.49      557,434,146.33      406,409,510.08     45,099,273.16  8.09%        196,123,909.41  48.3% 

 КБ Публикум - Златен Фонд       106,676,984.33       106,676,984.33   /        106,676,984.33   / 

 КБ Публикум- МБИ 10       788,402,752.31      729,043,126.80      631,769,428.49     59,359,625.51  8.14%        156,633,323.82  24.8% 

 КБ Публикум-Акции       101,914,637.36       101,914,637.36   /        101,914,637.36   / 

 Вкупно     4,044,834,179.75     3,539,128,068.78     2,866,712,086.22     505,706,110.97  14.29%    1,178,122,093.53  41.1% 

 

Анализата по видови фондови упатува на позначително поместување во надолна насока кај нето вредноста на обврзничките 

фондови, коишто остварија квартален пад од 7,33% со што се намали и нивното учество во вкупната нето вредност на сите видови 

фондови, главно како одраз на негативниот ефект на кварталното намалување на нето вредноста на  ВФП 100% БОНД  за 11,61% 

односно за 713 илади евра во апсолутен износ. 
Обврзнички фондови Нето вредност Квартална промена Годишна промена 

Јуни 2021 Март 2021 Јуни 2020 во денари во % во денари во % 

 ВФП 100% БОНД          334,002,466.94     377,879,517.76     287,719,354.41    (43,877,050.82) -11.61%    46,283,112.53  16.09% 

 КБ Публикум – Обврзници          207,529,055.80     206,506,611.31     187,515,644.28         1,022,444.49  0.50%    20,013,411.52  10.67% 

Вкупно        541,531,522.74     584,386,129.07     475,234,998.69    (42,854,606.33) -7.33%    66,296,524.05  13.95% 
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Набљудувано по структура на дејности, највисоко учество на вложени средства на крајот на првиот квартал од 2021 година е 
забележано во три клучни сектори: финансиски услуги (22,4%), здравство (16,2%) и информатичка технологија (11,1%). Средствата 
вложени во овие три сектори на крајот од извештајниот период во однос на крајот од 2020 година го задржале скоро истото учество. 
Имено, кумулативно вложените средства во овие три сектори претставуваат скоро 50%. Во продолжение е прикажана структурата на 
вложување по дејности.  

 
Од аспект на географската структура на вложувањата на инвестициските фондови, во континуитет доминираат вложувањата во 

Република Северна Македонија, кои на крајот на извештајниот период изнесуваат 6.758 милиони денари, што претставува учество од 

66,86%. Во земјите членки на Европската Унија, инвестициските фондови на крајот од истиот период вложиле околу 13% од вкупно 

собраните средства. Помал дел од вложувањата се насочени кон САД (8,26%), додека средствата вложени во Русија имаат незначително 

учество во вложувањата на инвестициските фондови од географски аспект. Релативно ниската променливост на географската структура 

на вложувањата претставува директна рефлексија на вложувањата на фондовите во депозити кои согласно законот може да бидат 

пласирани само во македонски банки. 
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Анализата на валутната структура на вкупните вложувања на инвестициските фондови на крајот од извештајниот период, укажува 

на благ раст на вложувањата во американски долар во однос на крајот на првиот квартал од 2021 година од 2,06 процентни поени, за 

сметка на намалувањето на учеството на вложувањата во денари за 2,58 процентни поени. На годишно ниво се забележува и зголемување 

од 4,07 п.п на вложувањата во евра како резултат на зголемените вложувања во акциски фондови кои инвестираат на пазарите од ЕУ. 

Сепак, значително високата ориентираност на вложувањата во денари и понатаму останува непроменета.  
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Во текот на првото полугодие од 2021 година, во инвестициските фондови се уплатени вкупно 9.659,56 милиони денари (≈157 

милиони евра), а се одлеани 9.072,54 милиони денари, креирајќи позитивна нето разлика од 587,02 милиони денари, односно ≈9,54 

милиони евра. Во текот на првото полугодие од 2020 година, забележана е позитивна нето разлика од 987,57 милиони денари ( ≈16,06 

милиони евра). 

  
30.06.2021 30.06.2020 Разлика (апсолутен износ) % на промена 

Приливи                    9,659,562,972.14          10,979,642,091.49                       (1,320,079,119.35) -12.02% 

Одливи                    9,072,540,176.69            9,992,071,069.34                           (919,530,892.65) -9.20% 
Нето разлика                        587,022,795.45                987,571,022.15                           (400,548,226.70) -40.56% 
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Согласно графиконот и табелата подолу, најголем процент од приливите, односно одливите во првото полугодие од 2021 година, 

како и од 2020 година се од домашните банки, на кои отпаѓа скоро 50%, по што следуваат други домашни нефинансиски правни лица и 

други домашни финансиски институции. 

Структура на приливите и 
одливите на средства 

  

30.06.2021 30.06.2020 Разлика (Приливи) Разлика (Одливи) 

Приливи Одливи Приливи Одливи во денари во % во денари во % 

Домашни 

Домашни физички лица    1,016,541,728.14         785,285,167.32        1,527,935,583.49     1,123,198,276.79          (511,393,855.35) -33.47%       (337,913,109.47) -30.08% 

Домашни нефинансиски 
правни лица 

   1,726,241,710.00     1,680,132,631.64        1,961,707,989.00     2,188,766,357.80          (235,466,279.00) -12.00%       (508,633,726.16) -23.24% 

Домашни банки    4,679,000,000.00     4,683,487,010.40        4,455,015,000.00     4,457,511,833.83            223,985,000.00  5.03%         225,975,176.57  5.07% 

Домашни други финансиски 
институции 

   2,215,375,905.00     1,904,051,052.07        2,976,625,348.00     2,172,421,032.28          (761,249,443.00) -25.57%       (268,369,980.21) -12.35% 

Држава и субјекти од јавен 
сектор 

           2,725,000.00                   48,000.00              56,470,000.00           49,797,819.69            (53,745,000.00) -95.17%         (49,749,819.69) -99.90% 

Вкупно домашни средства 9,639,884,343 9,053,003,861 10,977,753,920 9,991,695,320     (1,337,869,577.35) -12.19%       (938,691,458.96) -9.39% 

Странски  
Странски физички лица            3,688,629.00             1,554,649.03                1,888,171.00                 375,748.95                 1,800,458.00  95.35%              1,178,900.08  313.75% 

Странски нефинансиски правни 
лица 

                                 -                                     -                                       -                                     -                                        -                                        -      

Странски финансиски 
институции 

         15,990,000.00           17,981,666.23                                     -                                     -                 15,990,000.00              17,981,666.23    

Вкупно странски средства          19,678,629.00           19,536,315.26                1,888,171.00                 375,748.95               17,790,458.00  942.21%           19,160,566.31  5099.30% 

Вкупно    9,659,562,972.14     9,072,540,176.69     10,979,642,091.49     9,992,071,069.34      (1,320,079,119.35) -12.02%       (919,530,892.65) -9.20% 
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iv.Акционерски друштва со посебни обврски за известување 

 Во вториот квартал од 2021 година во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување се водеа вкупно 

11 акционерски друштва. Како што е прикажано во табелата подолу, во тој период Комисијата не изврши промена на бројот на 

акционерски друштва во Регистарот, односно во Регистарот се водеа истите друштва кои беа регистрирани и на крајот од првиот квартал 

од 2021 година, како и на крајот на вториот квартал од 2020 година. Од 11-те акционерски друштва со посебни обврски за известување 

регистрирани во Регистарот на Комисијата на 30.06.2021 година, 2 друштва се банки, 1 брокерска куќа и 8 акционерски друштва од 

стопанството. 

Акционерски друштва со посебни обврски за известување 
  

Q2 2021 Q1 2021 Q2 2020 

Состојба на почеток на кварталот 11 11 11 

Број на запишани друштва 0 0 0 

Број на избришани друштва 0 0 0 

Состојба на крајот на кварталот 11 11 11 

 

Од вкупниот број на друштва кои се водеа во Регистарот, 8 друштва објавуваат континуирано информации, како и во текот на 

претходната годината, додека останатите 3 друштва од Регистарот веќе подолг период не обелоденуваат никакви податоци за своето 

работење, од причина што немаат никаква деловна активност, но сепак не постои основ за нивно бришење од Регистарот на АДПОИ. 

Комисијата и во таа насока презема соодветни мерки кон овие акционерски друштва. 

Бројот на објави од страна на акционерските друштва со посебни обврски за известување во овој извештаен период е вообичаен, 

при што посебен акцент се става на објавувањето на јавен повик за одржување на собранија на акционери и материјали за собранијата, 

како и одлуки донесени на одржаните собранија на акционери. 

 Имено, шест акционерски друштва со посебни обврски за известување во вториот квартал од 2021 година имаат извршено вкупно 

106 објави во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување. Во вториот квартал од минатата  2020 година, осум 

друштва извршија вкупно 115 објави во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.  

 Вредноста на добивката остварена во 2020 година согласно неревидираните финансиски извештаи е за 30% помала во однос на 

истата остварена во 2019 година, додека пак остварената загуба во 2020 година е за околу 95%  помала од онаа која 4 АДПОИ ја прикажале 

за своето работење во 2019 година. 
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v.Транспарентност на котираните акционерски друштва 

Во вториот квартал од 2021 година, односно во периодот од 01.04.2021 година до 30.06.2021 година на Официјалниот пазар на 

Македонска берза АД Скопје котираат акциите на 98 друштва (97 акционерски друштва и едно командитно друштво со акции) и може да 

се каже дека состојбата е непроменета во однос на првиот квартал од годината, кога исто така котираа акциите на истите 98 друштва. Во 

вториот квартал минатата година котираа акциите од 100 друштва (99 акционерски друштва и едно командитно друштво со акции). 

Во Q2 од 2021 година, од 98-те гореспоменати друштва евидентирани се вкупно 789 објави на СЕИ-НЕТ системот на Македонската 

берза, што претставува зголемување за 54,5% во однос на бројот на објави во Q1 од 2021 година, кога 98-те друштва направиле вкупно 

511 објави. Зголемувањето на бројот на објави во вториот квартал од годината е очекувано, имајќи предвид дека станува збор за период 

во кој се свикуваат и одржуваат годишните собранија на акционери на друштвата. Инаку, бројот на објави во вториот квартал од 2021 

година е идентичен со бројот на објави во вториот квартал од 2020 година, кога од 100-те друштва кои во тој период котирале на 

официјалниот пазар на берзата исто така евидентирани се вкупно 789 објави на СЕИ-НЕТ системот на Македонската берза.   

Од аспект на видот на објавите во вториот квартал од 2021 година , 80 објави се однесуваат на јавен повик за собрание на 

акционери (10,14% од сите објави во вториот квартал на 2021 година), 111 објави се предлог одлуки за собрание на акционери (14,07% 

од објавите), 108 објави се други одлуки од собрание на акционери (13,69% од објавите), а во врска со распределба на добивка, 

дивиденден календар, измени во органи на управување, откуп/продажба на сопствени акции, голема зделка, зделка со заинтересирана 

страна и нови емисии на хартии од вредност извршени се вкупно 90 објави (11,41% од објавите), објави во врска со финансиски извештаи 

се: 87 објави на ревидирани финансиски извештаи (11,03% од објавите), 117 објави на неревидирани тримесечни биланси на успех 

(14,83% од објавите) и 9 објави на неревидирани финансиски извештаи за 2020 година (1,14% од објавите), а останатите 187 објави (23,70% 

од објавите) се други ценовно чувствителни информации. 

За споредба, во 2020 година во истиот период е забележан приближно ист тренд на објави, па така од вкупно објавените 789 

известувања во вториот квартал од 2020 година,  86 објави се однесуваа на јавен повик за собрание на акционери (10,90% од сите објави 

во вториот квартал од 2021 година), 107 објави се предлог одлуки за собрание на акционери (13,56% од објавите), 89 објави се други 

одлуки од собрание на акционери (11,28% од објавите), а во врска со распределба на добивка, дивиденден календар, измени во органи 

на управување, откуп/продажба на сопствени акции, голема зделка, зделка со заинтересирана страна и нови емисии на хартии од 

вредност извршени се вкупно 92 објави (11,66% од објавите), објави во врска со финансиски извештаи се: 70 објави на ревидирани 

финансиски извештаи (8,87% од објавите), 123 објави на неревидирани тримесечни биланси на успех (15,59% од објавите) и 11 објави на 

неревидирани финансиски извештаи за 2019 година (1,39% од објавите), а останатите 211 објави (26,74% од објавите) беа извршени како 

други ценовно чувствителни информации. 
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Како и за акционерските друштва со посебни обврски за известување, така и за котираните компании, најзначани информации 
кои котираните компании ги објавуваат во вториот квартал од годината се информациите за годишните собранија на акционери и 
годишните ревидирани финансиски извештаи со годишен извештај за работа, како и тримесечните биланси на успех за првиот квартал од 
годината. 

Имено, Законот за трговските друштва уредува дека годишното собрание се свикува најдоцна три месеци по составувањето на 
годишната сметка, односно на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работа, а не подоцна од шест месеци од завршувањето  
на календарската година или 14 месеци од одржувањето на последното годишно собрание. Но, друштвата чии хартии од вредност 
котираат на берза врз основа на член 80 и член 80-а од Законот за хартии од вредност се обврзани и на почитување на Правилата за 
котација на берза. Со Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје, рокот за објавување на ревидираните финансиски извештаи 
е утврден на 31. мај, до кога котираните друштва имаат обврска да го одржат годишното собрание на акционери и да ги објават 
ревидираните финансиски извештаи, усвоени од собранието на акционери. 
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Анализа на објавите на котираните друштва                                       

Во рамките на својата редовна активност за следење на објавите од страна на друштвата, Комисијата за хартии од вредност на 
РСМ изврши проверка во СЕИ-НЕТ- системот на објавите на друштвата чии хартии од вредност котираат на Македонската Берза АД Скопје, 
а кои се однесуваат на објавување јавен повик за годишно собрание на акционери на друштвата, чии акции котираат на официјалниот 
пазар на берзата и на ревидираните финансиски извештаи.  

Од извршената анализа на објавите на јавен повик за свикување собрание на акционери на СЕИ-НЕТ и на интернет страните на 

одделните друштва чии хартии од вредност котираат на Македонска берза АД Скопје, Комисијата го констатира следното: 

- Од вкупно 98 акционерски друштва чии хартии од вредност котираат на официјалниот пазар на берзата, заклучно со 30.06.2021 
година, 85 друштва9 имаат објавено јавен повик за годишно собрание на акционери. Со оглед на фактот што 4 друштва се 
долгорочно суспендирани од котација, а едно друштво има одржано годишно собрание на акционери без да објави јавен 
повик на СЕИ-НЕТ, остануваат уште 8 друштва кои заклучно со 30.06.2021 година не свикале годишно собрание на акционери. 

- Од вкупно 86 годишни собранија на акционери, 83 собранија на акционери се одржани заклучно со 30.06.2021 година, додека 
3 од објавените собранија на акционери до 30.06.2021 година се закажани во текот на јули 2021 година; 

- Заклучно со 30.06.2021 година, вкупно 83 друштва објавиле ревидирани финансиски извештаи за 2020 година, од кои 80 
друштва објавија дека ревидираните финансиски извештаи се усвоени на Собрание на акционери10, а извештаите од 
останатите 3 друштва кои ги објавија ревидираните финансиски извештаи како материјали за собрание на акционери, ќе бидат 
предмет на усвојување на претстојните собранија; 

- Од проверените 94 друштва, 79 друштва имаат активни интернет страници, а 15 друштва воопшто немаат интернет страници. 
Од друштвата што имаат интернет страници, 61 друштво имаат објавено јавен повик и материјали за собрание на акционери 
на своите интернет страници, 18 друштва немаат објавено. 

 

Врз основа на извршената анализа, Комисијата упати опомени до друштвата кои не ги почитуваат условите и роковите за 
објавување на информации за собрание на акционери, пропишани со законската и подзаконската регулатива како превентивна мерка и 
основа за корегирање на понатамошното постапување на друштвата. Воедно, Комисијата за хартии од вредност им предочи на друштвата 
дека ќе продолжи да делува со преземање на сите правни мерки кои и стојат на располагање за санкционирање на работењето кое не е 
во согласност со Правилата за котација и позитивните законски прописи.      

 
9 Едно друштво нема објавено јавен повик и материјали за годишно собрание на акционери, а има одржано годишно собрание и по одржаното собрание ги има објавено донесените одлуки, 
но не и извештаите. 
10 Две од друштвата кои објавија дека собранието на акционери ги усвоило ревидираните финансиски извештаи за 2020 година, не ги имаат објавено ревидираните финансиски извештаи. 
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Анализа на тримесечните извештаи                                      

Во поглед на рокот за објавување на неревидиран тримесечен биланс на успех со Правилата за котација на берзата е утврдено 
дека издавачите чии акции се котирани на Супер котација, Берзанска котација и на Задолжителна котација се должни да објават 
неревидирани биланси на успех за периодот 01.01.-31.03. што е можно поскоро по завршувањето на релевантниот период ,но најдоцна 
до 30.04. во тековната година, како и неревидиран консолидиран Биланс на успех за периодот 01.01.-31.03. најдоцна до 15.05. во 
тековната година.  

На 04.05.2021 година11, кога истекува рокот за објавување на неревидираните  тримесечни биланси на успех , 87 друштва чии 
хартии од вредност котираат на Македонска берза АД Скопје објавија неревидирани тримесечни биланси на успех за периодот 01.01-
31.03.2021 година, додека по истекот на рокот за објавување уште 7 друштва ја исполнија обврската за објавување на неревидирани 
тримесечни биланси на успех за периодот 01.01-31.03.2021 година. Заклучно со 30.06.2021 година објавени се вкупно 94 неревидирани 
биланси на успех за периодот 01.01.-31.03.2021 година. 

Од 94-те котирани компании кои објавиле неревидиран тримесечен биланс на успех за првото тромесечје од 2021 година, 66 
регистрирале добивка, а 28 загуба, што значи дека 70,21% од друштвата што објавиле неревидирани тримесечни биланси на успех, 
прикажале нето добивка од своето работење во првото тромесечје од 2021 година, во вкупна вредност од 3.688 милиони денари, односно 
од околу 60 милиони евра. 

Вкупната вредност на прикажаната загуба на друштвата што оствариле негативен нето финансиски резултат од своето работење 

во првото тромесечје од годината изнесува 249,72 милиони денари, односно околу 4 милиони евра.  

Споредбено во првото тромесечје од 2020 година, 56 друштва оствариле нето добивка во вкупен износ од околу 2.461 милиони 

денари или околу 40 милиони евра, додека 38 друштва оствариле нето загуба во вкупен износ од 744 милиони денари или околу 12 

милиони евра. 

Бројот на друштва и износот на остварените нето добивки во првиот квартал од 2021 година и истиот квартал минатата година по 

дејности се прикажани на следната табела и графикон: 

 

 

 
11 Со оглед на тоа што 30.04.2021 година паѓа во неработен ден, првиот нареден работен ден е 04.05.2021 година.  
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Објавени 
Q1 2021 

Објавени 
Q1 2020 

Бр. на друштва што 
оствариле добивка во Q1 

2021 

Број на друштва што 
оствариле добивка во 

Q1 2020 

Износ на остварена 
добивка во Q1 2021 

 (во мил. ден) 

Износ на остварена 
добивка во Q1 2020  

(во мил. ден.) 

Банкарство 8 8 8 6 1,513 1,313 

Осигурување 2 2 1 2 12 23 

Индустрија 39 40 27 24 686 366 

Услуги 17 17 11 8 504 339 

Градежништво 4 4 3 3 7 18 

Трговија 12 12 8 7 50 28 

Трговија со нафтени 
деривати 

2 2 2 1 181 14 

Фармација 2 2 2 2 423 345 

Угостителство 4 4 1 1 2 2 

Земјоделство 4 4 3 2 310 15 

Вкупно 94 95 66 56 3,688 2,461 
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Остварена вкупна нето добивка / загуба од работењето по дејности во првиот квартал 2021 година и првиот квартал 2020 година 
(во милиони денари)

износ на остварена добивка во 1Q 2021 износ на остварена добивка во 1Q 2020 износ на остварена загуба во 1Q 2021 износ на остварена загуба во 1Q 2020 
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Во Q1 од 2021 година во однос на Q1 од 2020 година, забележан е пораст од 49,87% на вкупната нето добивка на котираните 

друштва остварена во периодот 01.01.-31.03.2021 година, со истовремено намалување на вкупниот износ на остварената нето загуба за 

Q1од 2021 година во однос на Q1 од 2020 година. 

Вкупно остварен финансиски резултат Во милиони денари Δ Број на друштва Δ 

Q1 2021 Q1 2020 Q1 2021 Q1 2020 

Нето добивка 3.688 2.461 49,87% 66 56 17,86% 

Нето загуба -250 -744 66,40% 28 38 -26,32% 

 

 Oд 66-те котирани друштва кои оствариле нето добивка од своето работење во првиот квартал од 2021 година, 57 акционерски 

друштва се од стопанството и оствариле нето добивка во вкупен износ од околу 2.162 милиони денари, а 27 акционерски друштва од 

стопанството во првиот квартал од 2021 година искажале нето загуба во вкупен износ од околу 219 милиони денари. Првиот квартал од 

минатата година, 48 друштва од стопанството го завршиле со нето добивка во вкупен износ од 1.125 милиони денари, додека 36 друштва  

го завршиле со нето загуба во вкупен износ од 720 милиони денари. 

Вкупниот износ на остварените нето добивки на 8-те котирани банки за периодот 01.01.-31.03.2021 година изнесува околу 1.513 
милиони денари и истиот е за 15,30% поголем од вкупниот износ на остварените нето добивки за периодот 01.01.-31.03.2020 година, кога 
изнесувал 1,313 милиони денари. 

Во поглед на друштвата од секторот осигурување, на Македонската берза котираат акциите од две друштва за осигурување. Едно 
од друштвата за осигурување за периодот 01.01.-31.03.2021 година реализирало нето добивка во износ од 12 милиони денари, а другото 
друштво за осигурување првиот квартал од 2021 година го завршило со нето загуба во износ од 31 милиони денари. Минатата година 
првиот квартал двете друштва го завршиле со нето добивка во вкупен износ од 23 милиони денари. 

 
  

  
Дејност 

Нето добивка/загуба 

Q1 2021 Q1 2020 

Нето добивка Нето загуба Нето добивка Нето загуба 

Во милиони денари 

Стопанство 2.162 -219 1.125 -720 

Банки 1.513 0 1.313 -25 

Осигурување 12 -31 23 0 

Вкупно 3.688 -250 2.461 -744 
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Гледано од аспект на дејноста на друштвата кои објавиле неревидирани тримесечни биланси на успех, бројот на друштва согласно 

остварениот финансиски резултат (добивка или загуба) во Q1 од 2021 наспроти Q1 од 2020 година по дејности е следна: 
 

Дејност Q1 2021 Q1 2020 

Добивка Загуба Добивка Загуба 

Стопанство   57 27 48 36  

Банкарство 8 0  6 2 

Осигурување 1 1 2 0  

Вкупно  66  28  56 38  

Од објавите на друштвата од стопанството може да се согледа дека друштвата закрепнуваат од последиците на пандемијата со 
КОВИД-19, која минатата година значително влијаеше на намалување на обемот на работа, како од аспект на производството, така и од 
аспект на продажбата.  
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Анализа на објавените годишни извештаи за 2020 година и објавите на СЕИ-НЕТ системот                                      

             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 2020 година со ревидираните финансиски извештаи за 2020 година (објавени во текот на 
2021 година) и на објавите во периодот 01.01.-31.12.2020 година на 5 акционерски друштва од подсегментот супер котација и берзанска 
котација, со чии акции е остварен најголем промет во 2020 година.  
             Поаѓајќи од критериумот – обем и фрекфенција на тргувањата за анализа беа избрани годишните извештаи со ревидираните 
финансиски извештаи од следните друштва, чии акции котираат на подсегментот супер котација и берзанска котација:  Алкалоид АД 
Скопје, Гранит АД Скопје, Комерцијална банка АД Скопје, Макпетрол АД Скопје и Реплек АД Скопје12. 
           Од извршениот увид во објавите на СЕИ-НЕТ за периодот 01.01-31.12.2020 година од страна на петте друштва, констатирана е 

следната состојба: евидентирани се вкупно 185 објави, од кои Алкалоид АД Скопје извршило вкупно 48 објави, Гранит АД Скопје вкупно 

31 објава, Комерцијална банка АД Скопје вкупно 36 објави, Макпетрол АД Скопје вкупно 44 објави и Реплек АД Скопје вкупно 26 објави. 

 Во продолжение е даден табеларен приказ на објавите на овие друштва во текот на 2020 година: 

Вид на објава Алкалоид 
АД Скопје 

Гранит АД 
Скопје 

Комерцијална 
банка АД Скопје 

Макпетрол 
АД Скопје 

Реплек АД 
Скопје 

ВКУПНО 

Неревидирани финансиски извештаи за период 01.01.-31.12. 2 2 2 2 2 10 

Неревидирани финансиски извештаи за период 01.01.-30.06. 2 2 2 2 2 10 

Неревидиран биланс на успех за период 01.01.-31.03. 2 2 1 2 2 9 

Неревидиран биланс на успех за период 01.01.-30.09. 2 2 1 2 2 9 

Ревидирани финансиски извештаи  1 1 1 1 1 5 

Јавен повик за собрание 1 1 1 1 1 5 

Предлог - одлуки за Собрание на акционери 2 3 3 1 3 12 

Други одлуки од собрание 1 1 1 1 2 6 

Откуп/продажба на сопствени акции 2 0 0 11 0 13 

Распределба на добивка 1 1 1 1 1 5 

Дивиденден календар 1 1 1 1 1 5 

Измени во органи на управување 0 2 0 1 0 3 

Зделка со заинтересирана страна 0 0 0 1 0 1 

Други ценовно чувствителни информации  31 13 22 17 9 92 

ВКУПНО објави на СЕИ-НЕТ во 2020 година: 48 31 36 44 26 185 

 
12 Со акциите издадени од НЛБ Банка АД Скопје се склучиле поголем број трансакции отколку со акциите на Реплек АД Скопје, но во анализата е вклучено друштвото Реплек АД Скопје 

наместо НЛБ Банка АД Скопје заради дисперзираноста на акционерската структура, како и заради случувањата на последното акционерско собрание на друштвото. 

https://www.seinet.com.mk/Default.aspx?docID=55118
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Од направената анализа на објавите е констатирано дека петте акционерски друштва во текот на 2020 година имаат објавено 

периодични неревидирани извештаи (тримесечни, полугодишни, деветмесечни и годишни). Сите периодични извештаи се објавени во 

роковите пропишани со важечките Правила за котација на Македонска берза АД Скопје. Единствено е нотирано задоцнување кај објавата 

на неревидираните посебни финансиски извештаи за периодот 01.01.-31.12.2019 година кај 1 друштво, меѓутоа друштвото во 

пропишаниот рок има објавено Известување дека истите ќе ги објави најдоцна до 24.03.2020 година (што и го има сторено). 

Во однос  објавите во врска со собрание на акционери,  друштвата минатата година објавиле јавен повик за годишно собрание на 

акционери и ги одржале годишните собранија на акционери заклучно со 30.06.2020 година, пришто тековно ги објавувале и пропишаните 

ценовно чувствителни информации. 

Во однос на извршената проверка на објавените годишни извештаи и ревидирани финансиски извештаи на предметните друштва 

за 2020 година, а кои друштвата ги објавија во текот на 2021 година од аспект на член 384 став (7) од Законот за трговските друштва, беа 

констатирани следните генерални заклучоци:  

➢ не постои унифициран формат на изготвување на годишните извештаи и истите се разликуваат меѓу друштвата (ова 

делумно се должи и на различниот сектор во кој работат друштвата);  

➢ генерално годишните извештаи со ревидираните финансиски извештаи ги содржат пропишаните податоци од член 384 

став (7) од Законот за трговските друштва, освен податоците за примањата на одделните членови на органите на 

управување (освен кај банката која беше предмет на проверка, кај другите четири друштва дадени се збирни податоци, 

но не и поединечно) и за нивните примања во други друштва, политика на дивиденди (годишните извештаи содржат 

податоци за исплатени дивиденди, но не и дивидендна политика на друштвата – освен кај едно друштво, каде е објавено 

дека друштвото води резидуална политика за исплата на дивиденда, нема посебен дел посветен на стекнувањето на 

сопствени акции (освен кај 1 друштво чиј годишен извештај за 2020 година содржи посебен дел за стекнувањето сопствени 

акции), но по извршените проверки, констатирано е дека кај оние друштва што вршеле откуп на сопствени акции истото 

било редовно објавувано на СЕИ-НЕТ и е нотирано во годишните извештаи, а останатите три друштва во текот на 2020 

година не извршиле откуп на сопствени акции (што е проверено и со податоците од ревидираните финансиски извештаи), 

нема посебен дел за големи зделки и за зделки со заинтересирана страна (освен кај 1 друштво, каде е содржан посебен 

дел со обелоденувања за големите зделки и зделките со заинтересирана страна). Три акционерски друштва во годишниот 

извештај имаат обелоденување дека во текот на 2020 година не склучиле големи зделки, додека во годишниот извештај 

на 1 акционерско друштво нема никаков податок во врска со склучени големи зделки и зделки со заинтересирана страна 

(во ревидираните финансиски извештаи кај сите друштва се содржани податоци за реализирани трансакции со поврзани 

страни – друштва во рамките на групацијата).  
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             Во поглед на обврската за примена  на Кодекс на корпоративно управување, Комисијата им укажа на друштвата дека изјавата за 

примена на кодексот согласно член 384-а од Законот за трговските друштва кој сите котирани акционерски друштва на Македонската 

Берза АД Скопје се должни да го применуваат  ќе започне од 2022 година, а ќе се однесува на 2021 година. 

             Имајќи ја предвид констатираната состојба, а со оглед на фактот дека станува  збор за друштва со чии акции се реализира најголем 

промет на Македонската берза АД Скопје, Комисијата се  обрати до друштвата со допис со кој  им укажа на обврската за усогласување на 

содржината на годишниот извештај за работа на друштвото, како основен документ за анализирање на работењето на друштвото во 

претходната година и за споредување со други друштва, со барањата на член 384 став (7) од Законот за трговските друштва. 
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III. ПОНУДА НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ  

i. Издавање на акции (приватни и јавни понуди) 

Во вториот квартал од 2021 година, Комисијата за хартии од вредност одобри шест барања за давање одобренија за издавање на 

долгорочни хартии од вредност – акции и тоа шест емисии на акции реализирани  по пат на приватна понуда и една емисија по пат на 

јавна понуда. За разлика од Q2 во 2021 година, во  Q2 од 2020 година се одобрени три емисии на акции релизирани по пат на приватна 

понуда наменети за однапред познат купувач. Во Q1 од 2021 година, Комисијата за хартии од вредност одобри една емисија на нови 

хартии од вредност, која се реализираше по пат на приватна понуда и тоа по основ на трансформација на даден заем во траен влог од 

единствениот акционер на друштвото. 

        Состојбата со издадените одобренија за издавање на долгорочни хартии од вредност во Q2 на 2021 година е следна:    

➢ Халк Банка АД Скопје доби одобрение од Комисијата за хартии на вредност,  за издавање на долгорочни хартии од вредност по 
пат на приватна понуда -осумнаесетта емисија на 123.000 обични акции со номинална и продажна вредност од 10.000 денари по 
акција, со вкупен износ на емисијата од 1.230.000.000 денари, за зголемување на основната главнина со нови парични влогови по 
пат на приватна понуда за познат купувач -институционален акционер кој воедно е и акционер на Банката; 

➢  Друштвото за осигурување Халк Осигурување АД Скопје доби одобрение за зголемување на основната главнина со влогови, преку 
издавање на нови акции од шестата емисија по пат на приватна понуда наменета за познат купувач-постојниот акционер на 
друштвото. Со шестата емисија на акции Халк Осигурување АД Скопје издаде 200.000  обични акции со номинална вредност од 10 
евра по акција и вкупен номинален износ од 2.000.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ објавен на 
денот пред донесување на одлуката за зголемување на основната главнина, односно 123.242.000 денари;  

➢ Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент доби одобрение за зголемување на основната 
главнина со сопствени средства на друштвото-втора емисија по пат на приватна понуда наменета за постојните акционери 
соодветно на нивното поединечно учество во вкупната основна главнина. Со втората емисија на акции ВФП Фонд Менаџмент АД 
Скопје издаде 375.000 обични акции со номинална вредност од 1 евро по акција и вкупната продажна вредност на емисијата од 
375.000 евра, во денарска противредност по средниот курс на НБРСМ на денот пред донесувањето на одлуката за зголемување 
на основната главнина, односно 23.104.687, 50 денари. 

➢ Друштвото за неживотно осигурување Кроација Осигурување АД Скопје доби одобрение за издавање на четврта емисија по пат 
на приватна понуда наменета за познат купувач-институционален инвеститор со што беа издадени 5.800 обични акции со 
номинална вредност од 100 евра по акција и вкупен номинален износ од 580.000 евра во денарска противвредност по средниот 
курс на НБРСМ објавен на денот пред донесување на одлуката за зголемување на основната главнина односно 35.716.226 денари.   
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➢  Друштвото за трговија и услуги Енерџи Деливери Солушнс АД Скопје доби одобрение за зголемување на основната главнина со 
трансформирање на заем во влог преку издавање на 370.000  нови обични  акции од втора емисија, по пат на приватна понуда, 
во висина од 3.700.000 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ објавен на денот пред донесување на одлуката 
за зголемување на основната главнина, односно 228.271.500 денари.   

➢ Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Национални енергетски ресурси Скопје во државна сопственост доби 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - деветта  емисија на  обични акции, во вредност од 2.269.200 евра 
односно 139.996.705,56 денари, за зголемување на основната главнина на Акционерско друштво за вршење на енергетски 
дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, со влогови преку издавање на нови акции од 
деветтата  емисија по пат на приватна понуда, донесена од Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание 
на акционери на друштвото. 

➢ Акционерското друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Интерпромет АД Тетово доби одобрение за продажба на 
сопствени обични  акции по пат на јавна понуда. Предмет на понудата беа 2.686 акции со номинална вредност  од 51, 13 евро  по 
акција и со вкупна номинална вредност од 137.335, 18 евра. Минималната утврдена продажна цена по акција во одлуката за 
продажба- оттуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда изнесува 3.000 денари по акција, а вкупната минимална 
продажна вредност на сопствените акции изнесува 8.058.000 денари.Бројот на акции предмет на јавната понуда (2686 обични 
акции) преставува 3, 86 % од вкупниот број на издадени акции со право на глас, односно 3, 84% од вкупниот број на издадени 
акции од Интерпромет АД Тетово. 

            Сите пет акционерски друштва и едната банка кои имаат добиено одобрение за емисии на акции по пат на приватна понуда, како 
и едното акционерско друштво кое има добиено одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда,  имаат наведено 
дека целта на зголемувањето на основната главнина на друштвата со издавање на нови акции, како и продажба на сопствени акции е 
заради постигнување на потребната адекватност на капиталот на друштвата и создавање на услови за непречено вршење на редовното 
работење на друштвата.  

            Вредноста  на одбрените емисиии на акции во второто тромесечие од 2021 година изнесува 1.788.389.199,06 денари, односно  
29.079.499,17  евра, што претставува повеќекратно зголемување во однос на вредноста на одобрените емисии во првиот квартал од 2021 
година, кога изнесуваше  92.538.750 денари, односно  1.500.000  евра, но и мало намалување во споредба со вториот квартал од 2020 
година кога вредноста на одобрените емисии изнесуваше 1.898.933.738 денари, односно 30.782.603 евра.      

 Квартал Тип на понуда 
(јавна или приватна) 

Вредност на емисиите  во милиони 

Денари Евра 

Q2 2020 /JП 1ПП    1.898.933.738      30.782.603 

Q1 2021 /ЈП 1ПП     92.538.750 1.500.000 

Q2 2021 1ЈП 6ПП     1.788.389.119,06    29.079.499,17 
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ii. Понуди за преземање на акционерски друштва 

         Во вториот квартал од 2021 година, Комисијата не издаде ниту една дозвола за превземање,  за разлика од првиот квартал од 2021 

година кога се реализирани две преземања на котирани акционерски друштва, и тоа на Либерти АД Скопје и на Скопски пазар АД 

Скопје. 
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IV. РЕГУЛАТОРНА РАМКА И ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА  

i. Законска регулатива  

             Комисијата за хартии од вредност во вториот квартал од 2021 година продолжи да ја усогласува законската регулатива, како со 

европските директиви, така и со други материјални закони кои се во надлежност на институцијата. 

ii. Подзаконска регулатива 

Правилници по завршена јавна расправа                                       

Во Q2 од 2021година, по завршена јавна расправа која согласно член 190 од Законот за хартии од вредност трае 30 дена, 

Комисијата за хартии од вредност донесе вкупно  20 Правилници. И тоа: 

 

                      Заради доусогласување и допрецизирање на законската регулатива од областа на пазарот на хартии од вредност 

1. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување на задолжителната структура и начинот на 

пресметка на основната главнина на депозитар за хартии од вредност и на средствата што ја сочинуваат основната 

главнина; 

Овие измени и дополнувања се направени со цел да нема дуализам во подзаконските акти, бидејќи истите одредби се веќе 

пропишани во Правилникот за задолжителната содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето на 

овластените учесници, берзи и депозитари; 

2. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на категориите на сопствени средства и начинот 

на пресметување на износoт и структурaта на влогови при основање и средствата на активата на овластено правно лице 

со кои треба да располага во континуитет; 

Со овие измени се врши усогласување, односно укинување на одредбите кои се однесуваат на содржината, начинот и 

роковите за поднесување на извештаите до Комисијата, од причина што истите се веќе пропишани со Правилникот за 

задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето на овластените учесници, берзи и 

депозитари. 
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3. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за 

инвестиционо советување; 

Со овие измени на Правилникот, се уредува содржината на уверението кое Комисијата го издава за положен стручен испит за 

инвестиционо советување согласно Законот за лични податоци. 

4. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за 

работење со хартии од вредност; 

Со овие измени на Правилникот, се уредува содржината на уверението кое Комисијата го издава за положен стручен испит за 

работење со хартии од вредност согласно Законот за лични податоци. 

5. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистар на овластени правни лица кои вршат услуги со хартии 

од вредност и нивните експозитури, Регистар на друштва за инвестиционо советување, Регистар на брокери и Регистар на 

инвестициони советници кои ги води Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија. 

Со овој Правилник се врши интегрирање на четири претходни Правилници во еден Правилник, бидејќи се регулира материја 

од ЗХВ поврзана со водење на регистри за овластените учесници на пазарот на хартии од вредност од страна на Комисијата за 

хартии од вредност, а поединечните правилници се донесени уште во 2006 година и не се иновирани оттогаш. 

                    Заради усогласување на одредбите од Правилниците со уставното име на државата Република Северна Македонија  

6. Правилник  за изменување и дополнување на Правилникот за известување од страна на акционерско друштво со посебни 

обврски за известување за стекнати односно оттуѓени хартии од вредност на правни или на физички лица; 

7. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на првичниот извештај за сопственост 

на акционер, извештајот за промена на сопственост на акционер и конечниот извештај за промена на сопственост на 

акционер; 

8. Правилник за условите и документацијата за докажување на исполнување на условите за овластен ревизор кој дава 

мислење во постапка на одобрување на зделка со заинтересирана страна и за содржината, начинот на водење и 

постапката за запишување на овластените ревизори во Регистарот на овластени ревизори кои даваат мислење во постапка 

на одобрување на зделка со заинтересирана страна; 

9. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на проспектот за преземање; 

10. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на проспектот и на поканата за 

запишување и уплата на хартии од вредност; 
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11. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на првичниот извештај за сопственост 

и извештајот за промена на сопственост на член на надзорен, управен одбор или одбор на директори на акционерско 

друштво со посебни обврски за известување, како и на лицата со посебни одговорности и овластувања; 

12. Правилник за содржината на известувањето за затворање на јавната понуда на хартии од вредност и на известувањето за 

исходот на јавната понуда на хартии од вредност; 

13. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање дозвола за понуда за преземање и на документацијата 

што се поднесува кон барањето; 

14. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката и условите за достапност на податоци од издавач 

на хартии од вредност и од акционерските друштва со посебни обврски за известување; 

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

соопштението за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда, на известувањето за запишани и платени 

хартии од вредност од приватна понуда и на известувањето за реализација на приватна понуда на хартии од вредност; 

16. 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; 

17. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на запишување на хартии од вредност; 

18. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, 

материјали за акционерски собранија и извештај за сопственост на АДПОИ кои се водат во Регистарот на КХВ; 

19. Правилник за изменување на Правилникот за содржината , начинот и роковите за поднесување на барање за изземање 

на обврската за доставување на годишен, полугодишен и тековен извештај по барање на акционер или друго 

заинтересирано лице; 

20. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во 

постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерското друштво чии хартии од вредност 

котираат на берза. 

 

Интерни акти согласно Закон за заштита на лични податоци  

Врз основа на Законот за заштита на личните податоци, донесен на 16.02.2020 година, Комисијата презема соодветни активности за 

подобрување, надградба и прилагодување на својот воспоставен постоечки систем за заштита на личните податоци. Во тој контекст, 

Комисијата направи длабинска анализа во корелација со одредбите од Законот за заштита на личните податоци кои се применливи на 
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операциите на собирање, обработка и чување на личните податоци и врз основа на резултатите, а со цел усогласување со новините, 

Комисијата ги усвои следните интерни акти: 

1. Политика за користење на преносливи уреди и работа од дистанца (teleworking); 

2. Донесување на Правила за пристап до сервер салата на Комисијата за хартии од вредност; 

3. Донесување на Техничко упатство за чување на резервна копија (backup) на податоците во Комисијата за хартии од вредност; 

4. Донесување на Правила за правото на пристап и исправка на личните податоци од страна на субјектот на личните податоци; 

5. Донесување на Политика на чист екран и чисто биро; 

6. Донесување на Правила за начинот на правење и чување на сигурносна копија и повторно враќање на зачуваните лични податоци; 

7. Донесување на Правила за начинот на чување и уништување на документи и начинот на бришење, чистење и уништување на 

медиуми кои се користат за обработка на лични податоци; 

8. Донесување на Правила за превенирање, реакција и санирање на инциденти во Комисијата за хартии од вредност; 

9. Донесување на Правила за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и 

овластените лица во Комисијата за хартии од вредност; 

10. Донесување на Правила за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните 

податоци; 

11. Донесување на Политика за создавање систем за заштита на личните податоци во Комисијата за хартии од вредност. 

 

Комисијата во вториот квартал од 2021 година ја донесе и Процедурата за обука и полагање на стручен испит во организација на 

Комисијата за хартии од вредност на РСМ, со цел усогласување со измените и дополнувањата на подзаконските акти за обука и полагање 

на стручни испити за работење со хартии од вредност и инвестиционо советување,  кои беа донесени од страна на Комисијата. 

iii. Усогласување со ЕУ регулативата  

Во вториот квартал на 2021 година, Комисијата за хартии од вредност ја продолжи соработката со другите регулатори во државата,  
регионот и во ЕУ. Во насока на зајакнување на сопствените капацитети за ефикасна примена на ЕУ регулативата во областа на пазарот на 
капитал, продолжи да разменува искуства од областа на имплементацијата на ЕУ директиви во домашното законодавство со релеватните 
регулаторни тела во ЕУ. 
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iv. Развој на административниот и на институционалниот капацитет согласно ЕУ стандардите 

   Во вториот квартал од годината, водејќи се од препораките на Владата на РСМ и на Комисијата за заразни болести за заштита на 
здравјето, Комисијата за хартии од вредност ги редуцира , но целосно не ги одложи активностите и учествата на вработените на настани 
за стручно усовршување, па така обуките и работилниците на кои земаа учество се реализираа по пат на обука од далечина.  Притоа во 
овој квартал се реализирани 13 учества на 6 онлајн работилници, и тоа: 

 Област на стручно усовршување 
Број на вработени кои 

учествувале на настанот 

Техничка помош за имплементација на Директивата за финансиски колатерал (Directive 2002/47/EC on financial 
collateral arrangements) во македонската легислатива 

1 

Надзор на пазарот на капитал и користење на технологии 1 

Имлементација на меѓународниот стандард за општествена одговорност ЅА8000: Одговорно и етичко работење на 
компаниите, невладините организации, државните институции и останатите правни субјекти. 

1 

Насоки за примена на Законот за општата управна постапка и најчести предизвици во практична примена 3 

Насоки и препораки за подготвување на нови акти за внатрешна организација и систематизација на работните места 
или изменување и дополнување на постоечките акти за внатрешна организација и систематизација на работните места 

3 

Симпозиум на финансиските регулатори 2021 година 4 

Вкупно  13 учества на вработени на Комисијата на 6 организирани настани/вебнари за стручно усовршување 

Од вкупно 13-те учества на вработени на Комисијата на шесте организирани настани за стручно усовршување, 4 биле учества на 
вработени на раководни позиции во Комисијата (31%), а 9 биле учества на вработени на нераководни позиции во организациските 
единици на Комисијата (69%). 

  

 

 

31% учество на обуки на 
раководен кадар во Комисијата

69% учество на обуки на нераководен 
кадар во Комисијата
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v. Соработка со институции и асоцијации во Република Северна Македонија  

 

КХВ склучи нов Меморандум  со Народната Банка 
 

Со цел продлабочување на соработката помеѓу двете регулаторни тела во месец мај, беше потпишан нов Меморандум за 
соработка со Народна Банка на РСМ. Со новиот Меморандум за соработка меѓу Комисијата за хартии од вредност и Народната банка кој 
го потпишаа Претседателката М-р Нора Алити и Гувернерката Анита Ангеловска-Бежоска значително се проширува досегашниот опфат на 
соработката и се операционализираат повеќе сегменти на содејствување на двете институции, за коишто во изминатиот неколкугодишен 
период се оцени дека е потребно заедничко вложување. 

Меѓу другото, со Меморандумот е предвидено КХВ да доставува поголем сет податоци до Народната банка, коишто ќе се користат 
во анализите и согледувањата за финансиската стабилност, а предвидено е и кои податоци ќе ги споделува Народната банка со КХВ, во 
контекст на остварувањето на законските цели и задачи. Со ова значително се надминува претходниот опфат на податоци коишто ги 
разменуваа двете институции, со што податоците уште повеќе ќе придонесат за градење соодветни политики и носење соодветни одлуки, 
не само заради одржување на стабилноста, туку и за постојана модернизација на финансискиот сектор. 

Исто така, предвидена е размена на податоци меѓу двете институции во процесот на лиценцирање, како и заеднички контроли 
кај субјектите коишто се предмет на супервизија на Народната банка, односно на КХВ. Со одредбите на Меморандумот во овој сегмент 
прецизно се операционализираат ваквите заеднички активности, од коишто резултатите би биле видливи како на среден, така и на долг 
рок, бидејќи и дополнително би придонесле за успешноста со којашто се остварува мандатот на двете институции. 

Секако, и со овој Меморандум се задржува соработката за размена на податоци за статистички цели, имајќи ја предвид и важноста 
на статистиката во процесите на носењето одлуки, вклучително и од страна на реалниот сектор и инвеститорите. 

 
КХВ  на вебинар на тема:„Финансирање на локалната самоуправа -предизвици за иднината“ организиран од Економскиот 
факултет – Скопје  
Поголем дел од единиците на локалната самоуправа се уште немаат доволен капацитет за да ја искористат можноста за 

обезбедување финансии преку издавање на општински обврзници беше заклучокот кој што произлезе од дискусиите на Вебинарот на 
тема „Финансирање на локалната самоуправа – предизвици за иднината “во организација на Катедрата за финансии на Економскиот 
факултет – Скопје, а на кој свое излагање имаше претставник на КХВ. Беше констатирано дека во споредба со меѓународното искуство, 
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Република Северна Македонија заостанува со фискалната децентрализација, на која треба да се гледа позитивно од аспект на развој на 
демократските процеси во државата и придобивките за граѓаните. 

 За подобра децентрализација потребно е проширувањето на надлежностите на општините да се одвива паралелно со 
унапредување на независноста во финансирањето, односно зголемувањето на степенот на даночна автономија носи со себе поголема 
одговорност и фискална дисциплина. На вебинарот беше посочено и прашањето за општинска, односно регионална нерамномерност и 
потребата од воспоставување систем за финансиска еквилизација на општините, а презентирана беше и можноста за обезбедување 
финансии преку издавање на општински обврзници 

 

vi. Меѓународна соработка 

Комисијата за картии од вредност во вториот квартал на 2021 година, како полноправна членка продолжи со учество во работата 
на IOSCO (Меѓународна организација на комисиите за хартии од вредност). И во овој квартал се  подготвуваа статистички податоци во 
врска со размената на информации и податоци со останатите регулатори на пазарите на капитал, согласно мултилатералниот Меморандум 
како највисока форма на соработка помеѓу регулаторите на пазарите на хартии од вредност од сите земји-членки на оваа меѓународна 
организација.            
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V. КОНТРОЛА НА ПАЗАРОТ И ПРИМЕНА НА ЗАКОНИТЕ 

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

Согласност за именување на директор   

Комисијата за хартии од вредност во вториот квартал од 2021 година, издаде три (3) согласности за директори на овластени 
учесници на пазарот на хартии од вредност, споредбено со вториот квартал од 2020 година, кога беа издадени две (2) согласности за 
извршни членови- директори.  

Имено во април 2021 година, Комисијата издаде согласност на лицето Миленко Ѓошевски за раководител-директор на Одделение 
за услуги со хартии од вредност на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје. Периодот на издадената согласност е една година согласно 
Одлуката за именување раководно лице и утврдување мандат на банката. 

Во јуни, Комисијата издаде согласност на двата извршни членови на ново основаното  Друштво за управување со инвестициски 
фондови Вега Фондови АД Скопје и тоа на Сашо Дракуловски за главен извршен директор  и на Огнен Тилиќ за извршен директор на 
друштвото. Времетраењето на издадените согласности за директор на овие лица, Комисијата го издаде до првото годишно собрание на 
друштвото, согласно одредбите од Законот за трговските друштва. 

Согласност на акти  на овластени учесници на пазарот на капитал 

Комисијата во вториот квартал од 2021 година на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД 
Скопје му го одобри барањето за измени и дополнување на Статутот на друштвото. 

Со оваа измена и дополнување на Статутот, се врши измена на латиничниот назив на друштвото, на висината на основната 
главнина на друштвото, како резултат на докапитализација на друштвото, односно зголемување на основната главнина од сопствени 
средства по пат на приватна понуда на постојните акционери, сразмерно на нивното учество, како резултат на што се врши и менување 
на вкупниот и поединечниот број на издадени акции на акционерите на друштвото. 

Во однос на поднесеното барање за измена на Статутот како предуслов беше претходно од страна на Комисијата за хартии од 
вредност да биде одлучено позитивно по однос на Барањето за издавање одобрение за докапитализација на друштвото, односно давање 
одобрение за издавање на нова втора емисија на акции наменета за познат купувач, односно за постојните акционери на душтвото 
соодветно на нивното пединечно учество во главнината на Друштвото.  
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Овој предуслов беше исполнет, на  11.05.2021 кога Комисијата за хартии од вредност му даде одобрение на ВФП Фонд Менаџмент 
АД Скопје за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда- втора емисија на 375.000 обични акции  во износ 
од 375.000 евра, односно 23.104.687,50 денари од сопствени средства на Друштвото.  

На крајот од овој квартал, Комисијата даде одобрение на барањето за давање согласност на Статутот на ново основаното 
Друштвото за управување со инвестициски фондови Вега Фондови АД Скопје..  

Издавање и обновување на дозволи за работење на брокер и дозволи за работење на инвестициски советници 

Во  Q2 од 2021 година, Комисијата за хартии од вредност обнови две (2) дозволи за работа на брокер, издаде една (1) дозвола за 
работа на инвестициски советник  и обнови една (1) доволи за работа на инвестициски советник. Сумарно гледано, Комисијата во овој 
квартал издаде/обнови вкупно 4 дозволи за брокер/инвестициски советник. 

За разлика од овој период,  минатата година во вториот квартал, Комисијата не одлучувала по ниту едно барање за 
издавање/обновување на дозвола за брокер/инветициски советник. 

Важноста на обновените дозволи за работење на брокери, како и на издадените и на обновените дозволи за работа на 
инвестициски советници  е за период од 5 години согласно Законот за хартии од вредност.  

 
        Q2 2021 Q1 2021 Q2 2020 Q1 2020 

Дозвола за работење на брокер 2 / / 1 

Обновување на дозвола за работење на брокер / 3 / 1 

Дозвола за работење на инвестициски советник 1 2 / / 

Обновување на дозвола за работење на инвестициски советник 1 3 / 2 

Вкупно 5 8 / 4 

 

Сепак значајно е да се напомене дека динамиката на oбновување на дозволите, зависи од истекот на времетраењето за кој истите 

се издадени. Континуирано по истекот на пет години, лицата кои учествуваат на пазарот на капитал како брокери или инвестициски 

советници, навремено ги обновуваат своите дозволи. 
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Квалификувано учество во овластени пазарни учесници 

Во вториот  квартал од 2021 година, Комисијата за хартии од вредност во јуни 2021 година, даде согласност Загребачка берза Д.Д 
Загреб да се стекне со квалификувано учечство во Македонска берза АД Скопје, односно да се стекне со акции чиј вкупен кумулативен 
износ не надминува 20% од вкупно издадените акции со право на глас од Македонска берза АД Скопје. 
Трансакцијата за стекнување на акции издадени од Македонска Берза АД Скопје од страна на Загребачка берза Д.Д Загреб согласно 
издадената согласност треба да се изврши во рок од 90 календарски денови од добиената согласност за стекнување на квалификувано 
учество. 
 Во овој квартал, односно во јуни, Комисијата даде согласност на три лица да се стекнат со квалификувано учество во ДУИФ Вега 
Фондови АД Скопје и тоа на лицето Александра Митев да се стекне со акции со право на глас чиј вкупен кумулативен износ не надминува 
50% од вкупно издадените акции со право на глас на друштвото и на лицата Сашо Дракуловски и Стефан Степаноски да се стекнат 
поединечно со акции со право на глас , чиј вкупен кумулативен износ не надминува 30% од вкупно издадените акции со право на глас на 
друштвото. 
 

Основање на ново душво за управување со инвестициски фондови 

             Комисијата издаде одобрение на барањето за основање на ДУИФ Вега Фондови АД Скопје. Предмет на работење на ДУИФ Вега 
Фондови АД Скопје согласно издаденото одобрение е основање и управување со отворени инвестициски фондови, водење на работи на 
управување со средства за сметка на индивидуален клиент – сопственик на портфолио и инвестиционо советување согласно одредбите 
од Законот за инвестициски фондови. 
Со основањето на ДУИФ Вега Фондови АД Скопје  на македонскиот пазар на капитал функционираат пет друштва за управување со 
отворени инвестициски фондови, кои управуваат со 19 отворени инвестициски фондови. 
Со основањето на новото друштво очекувано е дека бројот на нови инвестициски фондови во РСМ ќе бележи тренд на зголемување, со 
што ќе се прошират можностите за инвестирање во повеќе фондови со различна инвестициска стратегија. 
 

Пренос на активности  на трети лица 

             Комисијата за хартии од вредност во вториот квартал од 2021 година, врз основа на Законот за инвестициски фондови и 
Правилникот за начин, постапка и вид на активностите кои може Друштвото за управување со инвестициски фондови да ги пренесе на 
трети лица, донесе Решение со кое даде согласност на Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали инвестментс АД 
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Скопје за пренос на активности, кои се поврзани со продажба и/или откуп на удели во инвестициски фондови и извршување на активности 
на рекламирање на инвестициските фондови на правното лице НЛБ Банка АД Скопје. 
 Согласно Договорот склучен помеѓу ДУИФ Генерали инвестментс АД Скопје и НЛБ Банка АД Скопје, банката во име и за сметка на 

Друштвото ќе врши посредување при продажба и/или откуп на удели во сите инвестициски фондови со кои управува Друштвото и тоа на 

следните продукти: продажба на удели во акциски фондови со еднократна уплата, продажба на удели во акциски фондови со 

програмирана уплата, продажба на удели во парични фондови (наменето за правни лица), продажба на удели во инвестициски депозит 

и продажба на удели во инвестициски фондови комбинирани со животно осигурување-Unit linked.  

              При посредувањето на продажба и/или откуп на удели во инвестициските фондови со кои управува Друштвото, Банката е должна 

да се придржува до начинот и условите наведени во Проспектот на соодветниот инвестициски фонд, тарифниците донесени од страна на 

Друштвото, Договорот и прилозите кон Договорот, а  друштвото одговара во целост за активностите поврзани со посредување при 

продажба и/или откуп на удели во инвестициските фондови со кои управува Друштвото, чие извршување е пренесено на Банката, како и 

за евентуалната штета, причинета на сопствениците на уделите.  

Промена на Депозитарна Банка 

Во Q2 од 2021 година, Комисијата во јуни даде одобрение на барањето на ДУИФ Генерали инвестментс АД Скопје за промена на 
депозитарна банка при што на инвестициските фондови Генерали Брик, Генерали Нова ЕУ, Генерали Кеш Депозит и Генерали Топ 
Брендови, со кои управува ова друштво се дозволи НЛБ Банка АД Скопје да ги преземе работите на  депозитарна банка. 

Барањето за промена на депозитарна банка е поднесено согласно одредбите од Законот за инвестициски фондови и согласно 
Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за избор на депозитарна банка. Барањето е поднесено до 
Комисијта врз основа на  одлука на Одборот на директори на ДУИФ Генерали инвестментс АД Скопјe за промена на депозитарна банка 
на инвестициските фондови Генерали Брик, Генерали Нова ЕУ, Генерали Кеш Депозит и Генерали Топ Брендови и избор на НЛБ Банка АД 
Скопје за нова депозитарна банка на овие фондови. НЛБ Банка АД Скопје ќе може да ги превземе работите на депозитарна банка со 
фондовите со кои управува ДУИФ Генерали инвестментс АД Скопје во роковите определени во Законот за инвестициски фондови и 
Депозитарниот договор склучен меѓу банката и друштвото. 

Приватни фондови 

Комисијата за хартии од вредност изврши запишување на два (2) приватни фонда во Регистарот на приватни инвестициски 
фондови кој го води Комисијата. 
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Имено, во мај во Регистарот на приватни фондови го запиша приватниот инвестициски фонд РАЗВОЕН ФОНД БС, управуван од  
страна на Друштвото за управување со приватни инвестициски фондови БС МЕНАЏМЕНТ ДОО Скопје.  

Друштвото е основано со основна главнина од 5.000.000,00 денари и истото ќе управува со еден приватен инвестициски фонд 
РАЗВОЕН ФОНД БС, кој ќе биде основан со времетраење од 10 години. 

Согласно Проспектот на приватниот инвестициски фонд РАЗВОЕН ФОНД БС, основна цел за основање на фондот е прибирање 
парични средства од заинтересирани вложувачи преку купување на удели во фондот во согласност со Статутот и со Проспектот на фондот. 
Инвестициската цел на фондот е остварување на извесен редовен принос за имателите на удели во фондот и зголемување на вредноста 
на имотот на фондот, односно пораст на цената на уделот на фондот преку вложување во финансиски инструменти и хартии од вредност 
согласно инвестициската политика на фондот и планираната структура на портфолиото на фондот, на определен рок. Поставените 
инвестициски цели на фондот се соодветни на видот на фондот: хибриден (балансиран) фонд, кој може да вложува во неколку различни 
категории на средства, односно видови на финансиски инструменти: (а) Финансиски инструменти издадени од финансиски институции со 
цел поддршка, воведување и/или развој на финансиски иновации и/или унапредувања; (б)  Преносливи хартии од вредност и 
инструменти на пазарот на пари со кои се тргува на регулирани пазари во Северна Македонија; (в) Преносливи хартии од вредност и 
инструменти на пазарот на пари со кои не се тргува на регулирани пазари; (г) Удели на други приватни инвестициски фондови. 

Во јуни, Комисијата во Регистарот на приватни фондови, изврши запишување на приватниот инвестициски фонд ГБ ПЛАТИНУМ 
ИНВЕСТМЕНТ, управуван од страна на Друштвото за управување со приватни фондови ГБ ИНТЕРКАПИТАЛ ДООЕЛ Скопје. Согласно 
поднесената пријава, Друштвото ќе управува со еден приватен инвестициски фонд ГБ ПЛАТИНУМ ИНВЕСТМЕНТ, кој ќе биде основан за 
времетраење од 20 години.  

При инвестирање на средствата на Фондот, Друштвото ќе применува различни  стратегии во зависност од моменталните услови, 
а клучен критериум во формирање и извршување на инвестициските одлуки ќе бидат макроекономските движења на пазарите во светот 
во кои се планира да се инвестира, па врз основа на овие параметри анализата понатаму ќе се фокусира кон најпросперитетните сектори 
и дејности во економијата и на најдобрите компании во рамки на овие дејности. Вложувањето во овој фонд подразбира високо ниво на 
ризик, а инвестирањето на средствата ќе се темели на принципот на максимизирање на приносите при дадено ниво на ризик. 

Со новозапишаните два приватни инвестициски фондови, во Регистарот на Комисијата се евидентирани 18 приватни инвестициски 
фондови.Во вториот квартал од 2020 година не бил запишан ниту избришан приватен фонд во Регистарот на Комисијата. 

Во прилог се прикажани податоците по квартали во однос на запишување и бришење од Регистарот на приватни фондови за 
првите два квартала од 2021 година наспрема истиот период од 2020 година.  

 

Регистар на приватни инвестициски фондови 

  Q2 2021 Q1 2021 Q2 2020 Q1 2020 

Ново запишани 2 / / 2 

Избришани  / 1 / / 

Вкупно активни  18 16 14 14 
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Од прикажаното може да се согледа дека и минатата и оваа година во првото полугодие има запишано идентичен број приватни 

инветстициски фондови , по 2 фонда, наспрема еден избришан во првиот квартал од годинава.  

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

Во периодот април-јуни 2021 година, Комисијата спроведе вкупно две редовни целосни контроли. Една од контролите се 
однесуваше на работењето на брокерска куќа, а другата на работењето на друштво за управување со инвестициски фондови. 

Во првиот квартал беше извршена и една вонредна контрола за исполнување на кадровските, техничките и организационите 
услови на друштво за управување со инвестициски фондови, кое беше во постапка на основање. 

Воедно, во Q2 се спроведе и еден надзор над објавувањето на податоци од страна на акционерско друштво котирано на 
Македонска берза АД Скопје.  

Споредбено со вториот квартал во 2020 година, Комисијата има спроведено четири редовни целосни контроли и една  вонредна 
контрола на овластени учесници. 

iii. Заштита на права на инвеститори 

         Во Q2 од 2021 година, Комисијата за хартии од вредност постапуваше по 1 барање за заштита на акционерски права во врска со 
сопственичката структура на неколку правни лица од аспект на почитување на одредбите од Законот за преземање на акционерски 
друштва.  Исто така, КХВ отфрли и едно барање од акционер како недопуштено. 
        Во  Q2 од  2020 година, Комисијата постапуваше по вкупно 6 барања за заштита на акционерски права. 

iv. Изречени мерки од страна на КХВРСМ 

Врз основа на спроведените контроли, Комисијата во вториот квартал од 2021 година достави едно укажување на служба/оддел 
за работа со хартии од вредност на овластена банка во врска со усогласување на интерните акти со законската и со подзаконската 
регулатива. За една од контролите донесено е Решение за продолжување на контрола спрема друштво за управување со инвестициски 
фондови која сеуште е во тек.   

Споредбено со вториот кваратал во 2020 година, Комисијата од спроведените контроли достави две укажувања спрема брокерска 
куќа и акционерско друштво. 
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v. Заеднички контроли на Комисијата за хартии од вредност со други државни органи 

Поради прогласената пандемија од COVID -19 и неможноста да се вршат теренски контроли, Комисијата и во вториот квартал од 
2021 година нема спроведено заедничка контрола со друг државен орган. 

vi. Комисија за одлучување по прекршок при КХВРСМ  

Комисијата за одлучување по прекршок во текот на вториот квартал  од 2021 година одржа 6 седници. 
До Комисијата за одлучување по прекршок беа доставени 37 барања за поведување на прекршочна постапка. За поднесените 

барања беа донесени 34 заклучоци за исполнување на условите за поведување на прекршочна постапка. 
 
Во овој квартал Комисијата донесе 5 решенија за изрекување на прекршочни санкции од кои 2 решенија за изрекување на глоба 

и 3 решенија за изрекување на опомена.   
Во вториот квартал од 2020 година пак, Комисијата одржала 2 седници, доставено било едно барање за поведување на 

прекршочна постапка, донесен 1 заклучок за исполнување на условите за поведување на прекршочна постапка и биле донесени 2 
решенија за изрекување на прекршочна санкција- опомена за правно лице и за одговорното лице на правното лице. 
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VI. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЕДУКАЦИЈА  

i. Односи со јавноста 

Комисијата за хартии од вредност како колективно тело во второто тромесечје одржа  9 редовни  е -седници со гласање од 
далечина. И тоа:  

➢ 3 седници во април;  

➢ 2 седници во мај и  

➢ 4 седници во јуни.  
 

И во вториот квартал од 2021 , проактивноста  и транспарентноста беше лајтмотив на Комисијата, а соработката со сите 
заинтересирани страни врвен приоритет. Па така, Комисијата функционираше тековно и обезбеди континуитет во работењето, а преку 
директни и индиректни активности, интензивно работеше на зголемување на транспарентноста, како на сопствената така и на учесниците 
на пазарот. Заради обезбедување на континуитет во достапноста на статистички податоци, аналитика и информации за овластените 
пазарни учесници, инвестициските фондови, берзата, депозитарот и за акционерските друштва со посебни обврски за известување, 
Комисијата во  Q2  ги објави  следниве Извештаи/Соопштенија:   
 

➢ Kвартален извештај за првиот квартал од 2021 година, во кој се сублимирани сите значајни податоци и информации за пазарот на 
хартии од вредност и за активностите на регулаторот во првите 3 месеци од 2021 година; 

➢ 3 месечни извештаи во кои се опфатени најзначајните движења и параметри за пазарот на хартии од вредност во месеците: април, 
мај и јуни; 

➢ Краток Извештај за финансиските перформанси на котираните друштва и АДПОИ во кој сублимирани се податоците од 102 
друштва од кои 89 од стопанството, 10 акционерски друштва се банки, 1 друштво е брокерска куќа и 2 се друштва за осигурување, 

➢ Извештај од извршена анализа на објавените годишни извештаи за 2020 година и за објавите на СЕИ-НЕТ системот во текот на 
2020 година од 5 акционерски друштва чии хартии од вредност (акции) беа најтргувани на Берзата и  

➢ 16 соопштенија за активностите на КХВ од кои 8 како соопштенија за донесени одлуки и решенија на одржани седници, а 8 за 
спроведени активности. 
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Барања за пристап до информации од јавен карактер 

Комисијата во континуитет го применува Законот за слободен пристап до информации и има одговорен пристап кон секое 
пристигнато барање, бидејќи смета дека овој процес значително придонесува кон негување на интегритетот, ефикасноста, ефективноста 
и одговорноста на институцијата  – имател  на информации, со што  истовремено го афирмира  својот легитимитет пред јавноста. 
 

Во второто тромесечје, до Комисијата за хартии од вредност пристигнаa 3 барањa за пристап до информации од јавен карактер. 

Бараните информации се однесуваа на работењето на институцијата, па Комисијата за хартии од вредност како имател, врз основа на 

спроведена постапка согласно со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, позитивно одговори на 3 –те барања и 

тоа во утврдениот рок од 20 дена. 

Научно-истражувачки труд 

Откако Одборот за оценување и избор на најдобар труд од областа на пазарот на капитал ( во состав: Dr. Jeton Mazllami - Професор 
на Факултет за бизнис и економија при УЈИЕ, Претседател, Z. Nebi Hoxha - Претседател на Стопанската Комора  на Северозападна 
Македонија, Член, Д-р Александар Наумоски-  Професор на Економскиот факултет при  УКИМ, Член и Г-дин Мате Стојановски- Главен 
правен советник, Комисија за хартии од вредност, Член,) ги разгледа, соодветно евалуира 14-те трудови и изврши рангирање и избор на 
најдобар труд  за 2020 година,  на 2 април, 2021 година,  Комисијата за хартии од вредност ги додели наградите и тоа: 

ПРВА НАГРАДА 
-“Моделирање и предвидување на приносите и волатилноста на МБИ 10 индексот “  од авторот  Димитар Фуна  и 
- “Стохастичко моделирање на волатилност за дневен поврат на МБИ 10 ” од авторката Јоана Маџоска. 

 
На авторите на прворангиранитe трудови им се додели Годишната (прва) парична награда од 35 000 денари поединечно 

исплатена во нето износ. 
 

ВТОРА НАГРАДА 
- “Детерминанти на развојот на пазарот на хартии од вредност во Северна Македонија “ од авторите Сања Андреевска и Горан 

Мојановски; 
- “Емпириско истражување на индивидуалниот инвеститорски сентимент и неговото влијание врз Македонскиот пазар на 

капитал “ од авторката Ана Јовановска и 
- “Потенцијалот за индексирање на отворени инвестициски фондови – случајот на Северна Македонија (кратка верзија)“ од 

авторите Ана Михајловска и Јаков Павловиќ Латас. 
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Авторите на второрангираните трудови добија парична награда од 25. 000 денари поединечно исплатена во нето износ (кај 
коавторските трудуви износот од наградата сразмерно се дели на коавторите). 
 

ТРЕТА НАГРАДА 
 - “Влијанието на COVID-19 врз MBI10 индексот – пазарната капитализација” во Република Северна Македонија “ од 

авторката Albina Sulejmani; 
-“Отстапувањата од рационални инвестициски одлуки на македонските инвеститори на Македонската берза “ од авторката Ивона 

Тасевска и 
- “Оптимизација на портфолио на акции: Примена на непараметарски пристап на Македонската берза  “ од авторот Андреј Мајнов. 
На авторите на треторангираните трудови им се додели парична награда од 15. 000 денари поединечно исплатена во нето износ. 
  

Европски квиз на пари 
 
 Во Q2 од 2021 година,  се одржа  големото финале на Европскиот квиз на парите, на кое  учество земаа нашите национални 

победници Благоја Трајчески и Михаил Атанасовски од основното училиште „Св. Климент Охридски “од Битола кои во конкуренција од 
25 тима од 174 одделенија успеаа да го освојат првото место на националниот натпревар „Европски квиз на пари“ кој се одржа на 24 март 
2021 година. 

Европското натпреварување во рамки на Европскиот квиз на пари е еден од најмасовните настани од натпреварувачко-едукативен 
карактер, наменет за ученици. 

Оваа година, големото финале се одржа виртуелно со емитување во живо на ЈуТјуб (YouTube) каналот на Европската банкарска 
федерација, преку платформата Кахут (Kahoot!) на англиски јазик. Првото место го освоија претставниците на Република Унгарија, второто 
место го освоија претставниците на Република Ирска, додека третопласиран беше тимот на Република Словачка.  

Комисијата за хартии од вредност во соработка со Македонската банкарска асоцијација и Народната банка, а со поддршка од 
Министерството за финансии и од Министерството за образование и наука по третпат го организираа овој натпревар, како дел од 
значајниот проект на Европската банкарска федерација. 

Едукативна работилница 

Кон крајот на април, Kомисијата за хартии од вредност во соработка со Џуниор Ачивмент Македонија-членка на светската мрежа 

Junior Achievement Worldwide реализираше уште една едукативна работилница за учениците од Програмата-ученичка компанија на 

Џуниор Ачивмент. 
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На работилницата беа поканети ученици од различни средни училишта во нашата земја, а на која вработените од Стручната служба 

на Комисијата ги презентираа целите и задачите на регулаторот на пазарот на хартии од вредност со осврт на едукативната функција која 

што ја врши во насока на подигнување на финансиската писменост во Република Северна Македонија. 

Во првата половина на работилницата беше опфатено сето она што досега е сработено на полето на финансиската писменост, 

едукација и инклузија од страна на Комисијата, промоцијата која се прави во однос на едукацијата и информирањето на јавноста, како и 

подигањето на свесноста за пазарот на капитал, за краткорочното и долгорочното инвестирање, за пазарните манипулации и најважното-

регулацијата и заштитата при инвестирањето. Во втората половина на работилницата, учениците и останатите присутни имаа можност да 

поставуваат прашања.   

Национален натпревар на ученички компании 

На 31-ви мај на YouTube каналот на Џуниор Ачивмент Македонија, се одржа завршната церемонија за доделување наградите на 

Националниот натпревар на ученички компании за учебната 2020/2021 година. КХВ со свој претставник учествуваше во жири комисијата 

за избор на најдобрата ученичка компанија за учебната 2020/2021 година.  На овогодинешниот натпревар учествуваа 23 ученички 

компании од 14 средни училишта од земјава. Победникот ќе има можност да се претстави на Европскиот натпревар на ученички 

компании, кој оваа година се организира од Џуниор Ачивмент Европа и Џуниор Ачивмент Литванија. 

Рангирањето беше следно: 

➢ Прво место за ученичката компанија на учениците од СУГС „Никола Карев“ од Скопје  насловена “Life Pal”, 

➢ Второ место за ученичката компанија на учениците од СУГС Гимназија „Јосип Броз Тито“ од Скопје насловена “TechBook” и 

➢ Трето место за ученичката компанија на учениците од СУГС „Кочо Рацин“ од Скопје насловена “Grow Green”. 

Покрај наградите за најдобри ученички компании, на церемонијата беа прогласени и наградите за најдобар наставник и 

најпретприемничко училиште во програмата на Џуниор Ачивмент Македонија за изминатата учебна година, како и победникот на 

Конкурсот за етичка дилема и ученичката компанија, која најуспешно ги прикажа научените вештини за претставување на социјалните 

мрежи и преку промотивното видео, како и тимскиот дух. 
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Активности со средни училишта 

Во вториот квартал од 2021 година, Комисијата за хартии од вредност заедно со останатите компании во државата, адвокатски 
канцеларии и сметководствени бироа учествуваше на Oтворениот ден за промоција на стручните смерови при Средното економско и 
правно училиште “Арсени Јовков” од општина Чаир. 

Комисијата за хартии од вредност со свој штанд го презентираше работењето и функцијата на регулаторот на пазарот на капитал 
и одговараше на прашањата од  присутните лица. На учениците и на наставниците, преставниците од Комисијата им поделија примероци 
од Поимникот на основните поими од областа на хартии од вредност, како и едукативниот флаер насловен “Запознајте се со Комисијата 
за хартии од вредност”. 

Во рамките на потпишаниот Меморандум за соработка со Средното економско и правно училиште “Арсени Јовков” од општина 
Чаир, Комисијата за хартии од вредност ќе продолжи да учествува во активностите за подигнување на квалитетот на средното стручно 
образование, стручно усовршување на наставниот кадар и на наставните програми, се со цел практичната настава за учениците да даде 
одлични резултати и успеси во едукацијата, но пред се во подигнувањето на свеста за финансиска писменост и на практичното знаење на 
средношколците. 

ii. Општествена одговорност       

Комисијата за хартии од вредност гледа на општествената  одговорност не само како додаток на нејзините редовни деловни 

активности, туку како на составен  дел од нејзината деловна стратегија и воедно секојдневно работи на подигнување на јавната свест за  

развој на општествената одговорност при тоа преземајќи активности во областите како што се  образование, животна средина, 

истражување, хуманитарна помош, како и градење на доверба помеѓу  самата институција и заедницата. Во таа насока, Комисијата за 

хартии од вредност и во овој квартал  реализира низа на општествено-одговорни активности: 

Комисијата го одбележа Април како месец на солидарност и подигање на свеста за поголема хигиенизација и здравје кај најмладите 
генерации 

Април е месец кога се одбележуваат  7 Април – Светски  ден на здравјето, 8-15 Април- Недела  на  хигиенизација, како и 12-18 
Април- Недела на солидарноста. Во таа насока, Комисијата за хартии од вредност се придружи кон одбележување на овие  значајни 
датуми и водејќи се од мотото “Хигиената – лична обврска за колективно здравје” донираше  средства за хигиена во Основното училиште 
„Хасан Приштина“ кое се наоѓа во општина Чаир во Скопје.  

На тој начин, Комисијата за хартии од вредност сакаше да  допринесе за подобро запознавање на децата со фактот дека хигиената 
претставува гранка на  здравствените науки, која што промовира зачувување на здравјето, превенира инфективни болести и се залага за 
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хигиенска практика и однесување на индивидуата од најмали нозе, и дека  правилната  хигиена на рацете има  клучна улога и суштинско 
значење во контрола и превенција на  КОВИД-19 пандемијата во нашето  секојдневие. 

Дополнително, Комисијата за хартии од вредност донираше во училиштето храна за децата и на тој начин уште еднаш покажа 

дека солидарноста треба да биде една  од нашите животни практики. 

Да ја зачуваме планетата, затоа што резервна планета немаме! 

Меѓународниот ден на планетата Земја – 22 Април, секоја година се одбележува ширум светот со разни манифестации и акции, 

со цел да се сврти вниманието на јавноста за значењето на зачувување на животната средина и да доведат до промена на еколошката 

свест кај граѓаните. Во таа смисла, Комисијата за хартии од вредност веќе има воспоставено систем за управување со својот хартиен и 

амбалажен отпад и секојдневно го селектира и го одвојува отпадот што го создава, со што истиот завршува на рециклирање, наместо на 

депониите во нашата земја. Истовремено, Комисијата за хартии од вредност користи Систем за управување со документи (Document 

Management System) и е-Архива кои служат за скенирање, управување (workflow) и архивирање на хартиени и електронски документи. 

На тој начин, се автоматизира комуникацијата, известувањето и одобрувањето на сите дефинирани чекори во деловниот процес во 

институцијата, а со тоа се избегнува непотребното печатење и трошење на хартија, со што средината се ослободува од непотребен отпад 

и се намалува потребата од набавка на хартија. 

15-ти Мај  - Меѓународен ден на семејството 

       Комисијата за хартии од вредност во континуитет преку своето делување тежнее да се јакне заедништвото, семејството и 

солидарноста меѓу луѓето, но и да се зголеми знаењето за социјалните, економските и демографските процеси што ги засегаат 

семејствата. Во таа насока по повод 15 Мај-Меѓународниот ден на семејството донираше парични средства за децата сместени во СОС 

Детското село во Скопје каде наоѓаат сигурност, љубов и топол дом и каде децата без родители растат во стабилна семејна средина 

добивајќи индивидуална поддршка се додека станат независни млади личности. Исто така, КХВ овој ден го искористи како можност да се 

нагласат разликите, приоритетите и интересите на семејствата и да им се помогне на оние семејства кои се на маргините од општеството, 

па донираше финансиски средства во граѓанската иницијатива #РетвитниОброк со што се обезбедија топли оброци за семејствата кои тоа 

не можат да си го дозволат. 
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1 Јуни – Меѓународен ден на детето 

Со донирање на столчиња и чадори за сонце на децата од СОС Детското село во Скопје, КХВ го одбележа 1 Јуни – Меѓународниот 

ден на детето. 

5 Јуни – Меѓународен ден на животната средина 

Тргнувајќи од фактот дека секој има право на здрава и чиста животна средина, но и обврска  во континуитет  да  дава личен придонес за 
поттикнување на глобалната свест за заштита на животната средина, Комисијата за хартии од вредност се вклучи во  одбележувањето на 
Светскиот ден на животната средина-5 јуни. 
Менаџментот и вработените во Стручната служба на КХВ преземаа акција на расчистување на сопственото биро и соодветно рециклирање 
на неупотребливата хартија, пластика и амбалажен отпад во соодветните ПакоМак контејнери за селекција и одвојување на отпадот што 
го создава. Со отстранувањето на отпадната хартија во канцелариите се ослободува простор во работната околина и се овозможува истата 
да се користи порационално. 
КХВ смета дека токму Светскиот ден на животна средина не охрабрува да преземаме чекори за заштита на животната средина и да водиме 
грижа за планетата, уште повеќе што  Светскиот ден на животната средина е креиран од Генералното Собрание на Обединетите нации, 
па бројни меѓународни конвенции, декларации, протоколи не обврзуваат на тоа. 
Имено, почнувајќи од 1974 година па до денес,  на 5 јуни во повеќе од 140 земји во светот се спроведуваат различни еколошки акции, 
активности и кампањи за подигање на еколошката култура, при што истовремено се нотираат проблемите и се поттикнуваат промените 
како во националните еколошки стратегии на државите, така и на меѓународната политика. 

 


