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               Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија како рамноправен член во Координациското тело за 

финансиска едукација и инклузија изминатата 2020 година индивидуално реализираше многубројни едукативни активности,  но и беше 

дел од заедничките активности кои се реализираа заедно со останатите финансиски институции. Како членка на телото измината 2020 

година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија беше редовна на седниците на телото, како и на работните 

средби и вебинарите кои се организираа и беа дел од соработката со Меѓународната мрежа за финансиска едукација при 

Организацијата за економска соработка и развој ИНФЕ-ОЕЦД  и Регионалниот проект за техничка помош од страна на Министерството 

за Холандија и ОЕЦД доделен на Република Северна Македонија за унапредување на финансиската едукација на населението (2018-

2022). 

               Во 2020 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија  даде свој придонес во унапредување на 

текстот од Нацрт Националната стратегија за финансиска едукација, инклузија и заштита на потрошувачите за чија што примена ќе се 

реализираат многубројни активности во текот на оваа година. 

             Во рамки на својата едукативна функција, но пред се подигнувањето на финансиската писменост на населението во Република 

Северна Македонија, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија изминатата 2020 година ги реализираше 

следните едукативни активности:     

 

Период 
 

Активност Реализација 

20.01.2020 Објавен ЈАВЕН ПОВИК до основните и 
средните училишта во Република 
Северна Македонија 

Во подготовка на Европскиот квиз на парите се објави јавен повик за сите ученици кои 
имаа интерес за учество во Европскиот квиз на пари, заеднички проект на КХВ, НБРСМ 
и МБА. 
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21.01.2020 Студенти беа на практична настава 
 во Kомисијата 

КХВ беше домаќин на студентите од трета година на Факултетот за деловна економија 
и организациони науки при Универзитетот „Американ Колеџ„ од Скопје кои го 
презентираа семинарскиот труд “Подготовка на Проспект за издавање на 
корпоративна обврзница од страна на банка” но воедно и се запознаа со надлежноста 
на Комисијата. 

03.02.2020 Избор на најдобар труд по конкурсот за 
доделување на годишна награда за 2019 
година на КХВ за млади истражувачи 

“Анализа на моделите на предвидување на банкротот за деловните компании 
котирани на Македонската берза” од авторот Зекије Азизи е избран за најдобар труд 
од областа на пазарот на капитал. 
Авторот на прворангираниот труд ја доби Годишната награда- бесплатно следење на 
обука за инвестиционо советување, а на авторите на второрангираните трудови 
поединечно им се додели наградата: бесплатно следење на обука за работење со 
хартии од вредност. 

25.02.2020 Работна средба со наставниците за 
подготовка за Европскиот квиз на парите 

КХВ по вторпат е дел од Европскиот квиз на парите – еден од најзначајните 
меѓународни настани чија цел е финансиска едукација на младите од 13 до 15 години.  
Во Народната банка се одржа работна средба со наставниците и професорите 
координатори од основните и средните училишта кои се пријавија за учество. На 
работната средба беа презентирани одделните фази и беше извршена обука за учество 
во овој исклучително важен натпревар во знаења од областа на финансиите зад кој 
стои Европската банкарска федерација. Во нашата земја, носител е МБА во соработка 
со Народната банка и Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија, а активностите се спроведуваат со поддршка од Министерството за 
финансии и Министерството за образование и наука. На овој настан, со свои 
презентации се приклучија и другите регулатори на финансискиот систем. 

09.03.2020 КХВ ги едуцираше студентите за  
пазарот на капитал 

Во рамките на својата едукативна функција, претставник на КХВ ги посети студентите 
од втора година на Економскиот факултет при Унивезитетот Св. Кирил и Методиј во 
Скопје и одржа предавање од областа на пазарот на капитал, како и за функцијата и 
надлежностите на регулаторот на пазарот на хартии од вредност односно Комисијата. 

11.05.2020 Објава на Извештајот од спроведеното 
мерење на нивото на финансиска 
писменост во 2019 година 

Во рамките на Регионалниот проект за техничка помош за финансиска едукација (2018-
2022) од страна на ИНФЕ-ОЕЦД, согласно со програмата на Конституенцата на 
Министерството за финансии на Холандија, во втората половина на 2019 година во 
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седум земји од регионот, вклучително и во нашата земја, се спроведе анкета за 
мерење на нивото на финансиската писменост на возрасното население. Резултатите 
од мерењето се вградени во Извештајот „Финансиската писменост на возрасните во 
Југоисточна Европа“. Мерењето покажа дека возрасното население од Југоисточна 
Европа постигна околу 57% од можниот максимум, што е пониско од постигнатите 
резултати на земјите од ЕУ и ОЕЦД, добиени преку истата методологија од 
истражувањата, од 64% и 65%, соодветно. Значајно е да се истакне дека оваа 
публикација ги опфаќа резултатите од второто мерење на нивото на финансиска 
писменост кај возрасното население во Северна Македонија. Првото мерење беше 
извршено во првиот квартал на 2018 година. Добиените резултати од двете мерења се 
споредливи, со оглед на тоа што во двете анкети е употребена иста методологија. Со 
оглед на тоа дека станува збор за релативно краток временски период во којшто се 
спроведени двете мерења, агрегатниот резултат е ист. 

29.05.2020 Реализација на Националниот натпревар 
на Европскиот квиз на парите 

Близу 500 ученици од основните и средните училишта од целата земја, учествуваа на 
националниот натпревар на Европскиот квиз на парите, кој како и во другите европски 
земји се одржа преку електронската платформа Кахут (Kahoot!). 
- Првото место го освои Едон Хамбари од основното училиште „Исмаил Ќемали“ од 
Скопје, под менторство на Мерита Таири 
- Второто место го освои Андреј Шумански од основното училиште „Кирил Пејчиновиќ“ 
од Скопје, под менторство на Александра Бошковска-Спасовска. 
- Третото место го освои Антонио Јорданоски основното училиште „Рампо Левката“ од 
Прилеп, под менторство на Илчо Јорданоски. 

15.06.2020 КХВ беше дел од вебинарот во рамки на 
проектот за техничка помош за 
финансиска едукација на ОЕЦД и 
Министерството за финансии на 
Холандија 

КХВ со свој претставник учествуваше на вебинарот под наслов „Финансиска писменост 
и финансиска флексибилност во Југоисточна Европа (ЈИЕ) – Увид во информациите и 
импликациите од справувањето со корона вирусот (COVID-19)“. 
Оваа средба беше организирана во рамките на проектот за техничка помош на ОЕЦД 
за финансиска едукација во регионот на Југоисточна Европа (ЈИЕ), поддржан од страна 
на Министерството за финансии на Холандија. 
Целта на состанокот беше да се разгледаат импликациите врз политиките за 
спроведување на финансиската едукација во регионот во контекст на кризата со COVID-
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19 и да се земат предвид неодамнешните резултати од истражувањето за 
финансиската писменост спроведено во земјите кои се дел од проектот. 

16.06.2020 Финалето на Европскиот квиз на пари Европскиот квиз на пари е една од многуте активности што се организираат секоја 
година за време на Европската недела на пари. Меѓународниот натпревар за 
финансиска писменост, привлекува повеќе од 100.000 студенти од 28 европски земји. 
Во 2020 година поради пандемијата со вирусот (COVID-19) на ден 16-06-2020 година во 
14 часот, големото финале на овој квиз се одржа преку online конекција вклучувајќи ги 
сите пријавени земји учеснички, а кој во живо се пренесуваше на YouTube.  
На ова европско натпреварување во сферата на финансиската едукација, вторпат по 
ред се случи голем успех за нашата земја. Европската банкарска федерација (ЕБФ) ги 
објави победниците на годинешното издание на европското финале на Европскиот 
квиз на парите и соопшти дека европски вицешампион е Христијан Андовски од 
средното училиште „Коле Неделковски“ од Велес. Првото место го освои претставник 
на Шпанија, додека третопласирани се претставници на Чешка. 

24.09.2020 Доделени наградите за најдобрите на 
Европскиот квиз на парите 

Комисијата за хартии од вредност, Македонската банкарска асоцијација и Народната 
банка ги наградија учениците со најдобри резултати на Европскиот квиз на парите и 
нивните ментори. Активностите во сферата на финансиската едукација се и мора и 
натаму да бидат еден од приоритетите. Тоа се потврдува и во текот на ковид-кризата, 
којашто и покрај нејзиниот карактер не ги запре активностите за поттикнување 
повисока финансиска писменост.  

16.10.2020 Објава на традиционалниот конкурс за 
доделување годишна награда на КХВ за 
2020 година за млади истражувачи за 
најдобар труд од областа на пазарот на 
капитал 

Заради поттикнување на развојот на научната мисла и изработка на трудови од областа 
на пазарот на хартии од вредност, како и афирмација на млади и стручни кадри, 
традиционално и изминатата година го објави конкурсот за доделување на  награда за 
млади истражувачи за најдобар труд од областа на пазарот на хартии од вредност. 

31.10.2020 Одбележување на Месецот на книгата Комисијата во октомври го одбележа „Месецот на книгата“ поддржувајќи ги 
активностите на СОС Детското село и на неговата заложба „Ниту едно дете не треба да 
расте само!“. Со тоа, КХВ се приклучи на 100-те СОС Суперхерои. Воедно се потруди 
преку донирање на училишен прибор и едукативен материјал да им ги олесни 
училишните денови на децата од Детско село, со што им даде помош на оние на кои 
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им е најпотребна. Инаку, КХВ континуирано работи на вакви позитивни општествени и 
едукативни активности, при тоа втемелувајќи ја грижата за општеството во 
вредностите на институцијата. Комисијата на овој начин своевидно учествува во 
поставувањето на стандардите за континуиран општествен и едукативен развој во 
интерес на заедницата во коа делува и за генерациите што доаѓаат. 

12.11.2020 Реализација на едукација на тема: „ 
Правните лекови во постапките за упис 
во трговскиот регистар во корелација со 
правната заштита предвидена во 
законот за трговските друштва и другите 
закони “ 

Тргнувајќи од фактот дека добрата пракса на корпоративно управување, јакнењето на 
свеста за неговaтa вредност и усогласената институционална рамка од сите државни 
органи кои ги спроведуваат законите претставуваат значајни фактори во развивањето 
на ефикасен пазар на капитал и воспоставување на здрава инвестициска клима, 
Комисијата и Академијата на судии и обвинители Павел Шатев организираа 
едукативно советување во Скопје. 
На ова советување судии од граѓански оддели, стручни соработници од сите 
апелациони подрачја, судии од Управниот суд и Вишиот управен суд, како и овластени 
учесници на пазарот на хартии од вредност интерактивно дискутираа  за актуелни 
правни прашања од областа на пазарот на капитал во делот на работењето на 
акционерските друштва, издавањето на нови хартии од вредност, за задирање во 
сопственоста на сопствениците/вложувачите во хартии од вредност, а поврзано со 
спроведувањето на уписите во трговскиот регистар кој се води во Централниот 
регистар на РСМ. 

24-26.11.2020  Одржување на Деновите на финансиска 
писменост во Република Северна 
Македонија 

Во рамки на одбележувањето на Деновите на финансиската писменост, во што е 
вклучена и Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија 
заедно со останатите финансиски институции, како од јавниот така и од приватниот 
сектор организираа бројни активности, за коишто јавноста ја известуваа и преку своите 
веб-страници и преку официјалните страници на социјалните мрежи. 

24.11.2020 Објава на нова едукативна публикација 
под наслов “Инвестирај мудро, 
управувај паметно” 

Со оваа Публикација, Комисијата има за цел да придонесе кон подигнување на 
степенот на финансиската писменост, како и препознавањето на поимите поврзани со 
парите и нивното управување да станат подостапни до помладите генерации и 
пошироката популација во државата.  
Истата е изготвена на разбирлив јазик и наменета за лицата со ниско и средно 
разбирање на проблематиката која ја опфаќа областа на финансиите, тргувањето со 
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хартии од вредност и инвестирањето во финансиските инструменти. Со цел опфаќање 
на целокупното мултиетничко население во нашата држава оваа Публикација е 
изготвена на македонски, албански и англиски јазик. 

24.11.2020 Објава на нови едукативни анимирани 
видеа за финансиска едукација на сите 
посетители на страната на Комисијата 

За секој дел од Публикацијата под наслов “Инвестирај мудро, управувај паметно”, 
Комисијата изготви и едукативни анимирани видеа, исто така на македонски, албански 
и англиски јазик се со цел на пошироката популација независно на возраста, да и е 
подостапна и секако по разбирлива финансиската терминологија од областа на 
хартиите од вредност и пазарот на капитал. 

 


