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Порака од Претседателот 

Почитувани, 

Во извештајната година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија работеше 

согласно Програмата за работа за 2020 година и Стратешкиот план  2019-2021 година, многу важни и 

битни акти непосредно за институцијата, посредно за пазарот на капитал, во кои не беше можно да 

предвидиме со какви предизвици ќе се соочиме, кои ќе бидат несаканите ефекти и колкави периметри 

ќе зафатат ризиците кои со себе ги носи непознатиот Sars-Cov-19 (корона) вирус. Овој вирус како 

здравствен ризик многу брзо предизвика и економски неприлики од светски размери и на тест го стави 

функционирањето на државите како систем, но и поединечно на секоја институција како дел од тој 

систем.    

Коронакризата ја предизвика досега најголемата глобална економска криза во поновата светска 
историја. Брзиот редослед на настаните и влошувањето на здравствената состојба кон крајот на февруари 
и на почетокот на март 2020 година резултираа во егзогени шокови, па во многу кус период потоа, скоро 
сите земји влегоа во фаза на „lock down“. Ваквите појави доведоа до силно намалување на економските 
активности во вториот квартал во многу национални економии, па со тоа делумно системскиот стрес се 
прелеа во сите сегменти на финансиските пазари.  
 
Генерално и глобално, брзината и соодветноста на реакциите и на мерките преземени од креаторите на 
економската политика на секоја држава одделно придонесуваа и помагаа да се стават економиите во 
„индуцирана кома“ и да се стабилизираат пазарите. И, покрај историските високи контракции на 
економиите, сепак шокот врз финансиските пазари беше помал и побрзо надминат, но неизвесноста 
остана присутна на пазарите во текот на целата година, па дури и со осцилаторни покачувања од поновите 
бранови и удари на COVID 19.  Овие  околности се рефлектираa на очекувањата и на расположението на 
инвеститорите , кои како резултат на неизвесностите , видно поткопани од појавата, а потоа и од 
интензитетот и развојот на настаните ги натераа повеќето од нив да чекаат среднорочно закрепнување 
на економиите.  
 
Ваквиот развој на настаните, не ја одмина и нашата држава, што неизбежно се одрази и на пазарот на 

капитал. За да ја илустрирам подобро и попрецизно корона кризата локално ќе кажам дека и за нас 

важеше правилото дека “Main street и  Wall street не се паралелни улици” или ако сакате, како 

дисонантноста помеѓу реалните движења и движењата на финансиските пазари во светски размери не ја 

заобиколиja и нашата економија и пазарот на хартии од вредност (примарниот, секундарниот - Берзата и 

фондовската индустрија).  

Првичниот шок веднаш резултираше со значителни негативни корекции на цените на акциите на 
Македонската берза и на вредноста на уделите на инвестициските фондови. Пандемијата ги раслои 
движењата на одредени акции на Македонската Берза и главните берзански индекси од причина што 
поради својата природа, кризата влијаеше и силно ги погоди одредени активности на акционерските 
друштва од најранливите сектори (беа и најсилно погодени), додека брзо закрепнување, па и раст 
остварија компаните како на пример од здравствената и од прехрамбената индустрија. 
 
Од аспект на динамиката, во текот на 2020 година се забележува дека индексот се движеше по нагорна 
патека до крајот на февруари односно до 26 февруари кога е регистриран и првиот потврден случај на 
корона вирусот во државата, а од овој период сѐ до крајот на март тој длабоко одеше во надолна насока 
наспроти драстичното зголемување на прометот.  
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Само во март индексот забележа пад од 22,47%, што претставува втор најголем месечен пад на вредноста 
на МБИ10 од неговото воведување во јануари 2005 година(поголем месечен пад е регистриран само во 
октомври 2008-мата година).  
Оваа комплексна состојба негативно се одрази и на отворените инвестициски фондови. Имено, нето 
вредноста на фондовите на крајот на првиот квартал од 2020 година бележи пад од 11% во однос на нето 
вредноста на крајот на четвртиот квартал од 2019 година. Ваквиот пад пред се се должи на намалување 
на вредноста на портфолијата на отворените инвестициски фондови, но и на зголемениот одлив на 
средства од истите. 
 
Соочени со ваквата состојба, заедно со Комисионерите и  со Стручната служба, оценивме дека сме пред 
историската можност да покажеме дека во услови кога околностите се надвор од наша контрола, 
реакцијата и одговорот се под наша контрола. Оваа мисла, најблиску и најточно ја отсликува нашата 
висока институционална мотивираност, посветност и проактивност за обезбедување на континуитет и 
стабилност на пазарот на хартии од вредност со оглед на тоа што  кризата која не затекна,  земаше се 
поголем залет и прерасна во вонредна состојба. 
 
Ги преземавме неопходните институционални мерки, но препорачавме и побаравме соодветни 
активности од страна на учесниците на пазарот на хартии од вредност, прилагодени на моменталната 
кризна состојба и предизвиците кои дојдоа со неа. Прилагодувањето на работењето, Комисијата го 
започна и го спроведе и во сопствените редови преку измени во Деловникот за работа и со донесување 
на посебна Одлука за континуитет во работењето, па работењето соодветно го модификува и го 
приспособи на актуелната состојба. Специфичноста на моментот бараше да постапуваме по принципот  
“повеќе од “па побаравме акционерските друштва да ја исполнат обврската за транспарентност и да ги 
обелоденат своите планови од аспект на корона кризата, и да го модифицираат вообичаеното планирање 
за одржување на годишните собранија на акционери со разгледување на опцијата за виртуелно 
одржување на собранието или пак учество по пат на писмена коресподенција.  
Ги повикавме инвеститорите на берзата и во инвестициските фондови, своите одлуки да ги носат 
рационално и базирано на релевантни и на проверени информации кои се објавени преку официјални 
канали.  
 
Спроведувавме секојдневен мониторинг на тргувањето со хартии од вредност и имавме проактивна улога 
при промените на дневните ценовни ограничувања и при воведувањето на новиот механизам за 
автоматско времено прекинување на  тргувањето со хартии од вредност, кое за првпат се активира на 
Македонската берза АД Скопје, се со цел берзанското тргување да се одвива редовно и уредно, односно 
да се контролира тргувањето во паника. Овој нов институционален механизам беше активиран четири 
пати во март 2020. Мерките кои ги имплементиравме како регулатор на пазарот покажаа дека се 
целисходни и исправни поради што немаше пречки во функционирањето на Комисијата за хартии од 
вредност, ниту пак прекин во работењето на било кој овластен учесник на пазарот на хартии од вредност. 
Истовремено, континуирано, на издавачите и на инвеститорите им обезбедувавме целосно 
функционален примарен и секундарен пазар на хартии од вредност.  
 
 
Нашето проактивно делување ги даде посакуваните резултати. Охрабрено нагласувам дека од 
годишните сублимати на одредени показатели и параметри на пазарот на хартии од вредност се чини 
неверојатно во контраст со сликата на економските остварувања генерално. Меѓутоа, не мора да е 
контрадикторност ако берзата и економијата одат во различни насоки. Тие мерат различни работи: 
сегашната вредност на идните профити во првиот случај и тековните деловни услови и состојби во 
вториот.  
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Во поткрепа на ова мое тврдење дека пазарот на капитал забележува стабилизирачки, па дури во 
одредени сегменти и нагорен тренд истакнувам дека откако во првиот квартал МБИ-10 индексот оствари 
засилен и најголем квартален пад од 22.06% во последните десет години, во следниве три квартали 
ценовните перформанси доведоа до квартален раст на индексот од 13.62%, 8.95% и 4.90% соодветно. Па 
така, на годишна основа вредноста на МБИ-10 ја надмина предпандемиската вредност и бележи 
минимален раст од 1.2%. Вкупната пазарна капитализација на акции на крајот на 2020 година изнесуваше 
183,15 милијарди денари што претставува намалување од 1,22% во однос на пазарната капитализација 
на 31.12.2019 година. Зголемување од 258% на пазарната капитализација на 31.12.2020 во однос на 
31.12.2019 година (од 3,72 милијарди денари на 13,36 милијарди денари) имаме кај обврзниците, раст 
кој сепак се должи на начинот на пресметување на пазарната капитализација, особено на котираните 
државни обврзници. Во целина земено, вкупната пазарна капитализација на 31.12.2020 година беше 
196,83 милијарди денари што претставува зголемување од 3,89% во однос на 31.12.2019 година. 
 
Вкупниот промет со хартии од вредност на домашен пазар во 2020 година беше во износ од 8.20 
милијарди денари или ≈133.26 милиони евра, односно за 6.4% повисок промет наспроти 2019 година. Во 
2020 година се интензивираше тргувањето на странски пазари , односно резиденти на Република Северна 
Македонија, преку домашни овластени правни лица, на странски пазари вложиле вкупно 3,498,246,629 
денари (или 56.88 милиони евра). Сепак, во вкупно реализираниот промет на годишно ниво на тргување 
на странски пазари отпаѓаат 29.92%, наспрема 70,08%  реализиран на домашниот пазар,  од што може да 
се заклучи дека доминантно било тргувањето на домашниот пазар во 2020 година.  
 
Нето вредноста на средствата на инвестициските фондови со кои управувале друштвата за управување на 
31 декември 2020 година изнесувала 8,94 милиарди денари, што претставува зголемување од 3.72% во 
однос на нето вредноста на 31 декември 2019 година. Доминираат вложувањата на инвестициските 
фондови во Република Северна Македонија, а највисоко учество на вложени средства има во четири 
клучни сектори: финансиски услуги, здравство, нециклична потрошувачка и информатичка технологија. 
Затоа, со право може да заклучиме дека за разлика од негативните показатели во реалниот сектор, на 
пазарот на капитал се забележуваат резултати кои најавуваат дека полека и етапно се враќаме на 
преткризната патека.  
 
Од  оваа временска дистанца кога правам сублимат на сработеното и на перформансите на пазарот на 

капитал во исклучително предизвикувачката година за сите нас, слободно и со полно право истакнувам 

дека Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија институционално, но и 

секторски - пазарот на капитал кој го супервизираме, остварија добри деловни резултати, па дури  и 

своевиден напредок во поедини сегменти. Во изминатиот период, како никогаш претходно беа 

реализирани низа активности со прилагодено и пренасочено работење на сите пазарни учесници, 

клиенти, инвеститори и акционери најчесто преку дигиталната технологија. 

Особено ме прави горда визијата и делувањето од почетокот на Претседателскиот мандат да ги 

прифатам сите стратешки иницијативи и инвестициите на Комисијата за хартии од вредност да ги 

насочиме во  применување на најсовремени технологии во работењето кои носат позитивно корисничко 

искуство  како што се Document Management System (DMS), електронска архива и нов систем за 

електронска седница, со што Комисијата прерасна во модерна paperless институција. 

Резултатот од сето ова дојде до израз кога можеби тоа беше и најпотребно за ублажување на негативните 

последици од корона кризата. Со задоволство морам да истакнам дека овој наш тренд го следат во чекор 

и овластените учесници на пазарот на капитал.  
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Процесот на дигиталната трансформација на работењето на финансискиот сектор е започнат и нема 

запирање. Како регулатор продолжуваме да ги следиме финансиските иновации за да се обезбеди 

стабилност на системот, охрабрени од претходно сработеното кога во услови на корона криза развивме 

и ставивме во функција  нова софтверска апликација за брокерските куќи и за овластените банки, преку 

унифициран формат да ги доставуваат финансиските и нефинансиските извештаи, како и другите акти со 

што се олеснува доставувањето и обработката на извештаите, а има свој придонес и за поголема 

ефикасност и за подобри стандарди за известување.  

Паралелно, заради зголемување на довербата на инвеститорите во компаниите и за примена на сите 

аспекти на доброто корпоративно управување, во работењето на компаниите, КХВ со поддршка на ЕБРД 

и во соработка со Македонска Берза, интезивно работеше на подготовка на нов Кодекс за корпоративно 

управување. Целта е поголема транспарентност и обелоденување на информации и податоци за 

работењето на котираните компании, интегритет и одговорност на менаџментот за политиките на 

управување со нив, како и еднаков третман на сите акционери.  

Со сето ова, покажавме како кризата која носеше големи ризици, донесе и нови предизвици во чие 
надминување и справување успеавме да се надградиме уште повеќе како проактивен регулатор и 
порезистентен пазар на капитал. Затоа, на оваа криза која ја одбележа цела 2020 година ни останува да 
гледаме како на референтна точка од која работите ќе ги правиме подобро. 
 
Пораката нема да биде целосна ако не нагласам дека постигнувањата и оствареното во 2020 година не 

можеа да се случат без  несебичното залагање и придонес на членовите (комисионерите) на Комисијата 

за хартии од вредност и вработените во Стручната служба, па во услови на пандемија, сите ние успеавме 

да го задржиме високото ниво на професионалност, редовно и навремено извршување на обврските и 

како резултат на сето тоа да овозможиме стабилен, ефикасен и ефективен пазар на капитал, заради што 

ја изразувам мојата голема и искрена Благодараност. 

Со оглед на фактот дека и во 2021 година пандемијата нема да исчезне така брзо, на крајот сакам да 

подвлечам дека проактивно ќе продолжиме да остваруваме и подобро и повеќе за пазарот на капитал.  

Ова не е крај. Не е ни почеток на крајот. Но, ова можеби е крај на почетокот. Влегуваме во друга фаза на 
развој на пазарот на капитал. 

 
 
 
 

 

 

Со почит, 

                      Mr.Sc. Nora Aliti  

            

Претседател  

Комисија за хартии од вредност   

на Република Северна Македонија 
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Мандат и надлежности  

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (во натамошниот 

текст: Комисијата) е самостојно и независно регулаторно тело кое врши јавни овластувања 

утврдени со Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“бр. 95/05,…….. 83/18 и 

„Службен весник на РСМ“ бр.31/20), Законот за инвестициски фондови, Законот за преземање 

на акционерски друштва и сите подзаконски акти, кои произлегуваат од нив. Основана е на 

19.06.1992 година со Одлука на Владата на Република Северна Македонија. Претседателот и 

комисионерите ги избира и разрешува Собранието на Република Северна Македонија, по 

предлог на Владата на Република Северна Македонија. Со заедничка координација и 

дејствување членовите на Комисијата ги поставуваат и имплементираат правилата со кои се 

регулира пазарoт на хартии од вредност и неговите учесници. Претседателот е одговорен за 

спроведување и надзор врз извршните, административните и врз оперативните функции на 

Комисијата. 

 
❖ Mr.Sc. Nora Aliti - Претседател; 
❖ Лиле Делиџакова – Комисионер;  
❖ Проф.Д-р Зоран Колев- Комисионер;  
❖ Д-р Кирил Јовановски – Комисионер;  
❖ Душко Гошевски- Комисионер.  

 

Согласно своите законски овластувања и надлежности, Комисијата ги врши следниве 

функции: 

• се грижи за законит, чесен и транспарентен пазар на хартии од вредност; 

• врши контрола над целокупната документација на издавачите на хартии од вредност, 
презема мерки и носи одлуки за заштита на интересите на лицата кои се сопственици или 
инвестираат во хартии од вредност и спречува нечесни и незаконски дејствија, поврзани со 
работењето со хартии од вредност; 

• издава дозволи, одобренија и согласности врз основа на Законот за хартии од вредност и 
другите закони во нејзина надлежност; 

• го регулира начинот на тргување со хартии од вредност на берзите; 

• го следи и контролира работењето на учесниците на пазарот на хартии од вредност; 

• го следи и контролира функционирањето на пазарот на хартии од вредност; 

• одредува стандарди на конкуренција меѓу учесниците на пазарот на хартии од вредност, како 
и овластените друштва за управување со фондови, односно инвестициските фондови, по пат 
на контроли или на друг начин; 

• дава согласност за именување на директори на брокерски куќи, на одделот во банката кој е 
надлежен за вршење на услуги со хартии од вредност, како и на друштвата за управување со 
инвестициски фондови; 

• ги одобрува барањата за издавање на хартии од вредност; 

• ги одобрува донесувањето и сите измени на актите на депозитарот и на берзата; 
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• соработува со други институции во Република Северна Македонија и надвор од неа; 

• поблиску ги пропишува условите кои треба да ги исполнува овластениот ревизор за да може 
да дава мислења во постапка за одобрување зделка со заинтересирана страна, согласно со 
Законот за трговските друштва;  

• ги пропишува содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во 
постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна. 
 

Во текот на 2020 година во услови на пандемија со COVID-19 и рестрикции во 

комуникацијата и на движењето, Комисијата активно ги остваруваше своите законски утврдени 

функции, во насока на креирање на цврсто регулиран, транспарентен  и на високо развиен пазар 

на хартии од вредност што подрaзбира континуирано одржување на ефикасен и на фер пазар, 

како и заштита на правата и на интересите на инвеститорите. 

Комисијата е колективен орган кој работи на седници и донесува одлуки со мнозинство 

гласови од вкупниот број комисионери. Во текот на 2020 година, Комисијата одржа 40 седници 

од кои 4 беа со физичко присуство на сите комисионери, додека 36 беа одржани on-line  со 

гласање од далечина. 

 

Нашата Мисија    

 

          Мисијата на Комисијата е да ги заштити инвеститорите, да се грижи за создавање и за 
одржување на фер, сигурен, транспарентен и на ефикасен пазар на хартии од вредност и да го 
олесни привлекувањето на капитал со што придонесува кон економскиот раст и развој на 
државата. 
 

Нашата Визија  

 

          Комисијата се залага за создавање и за одржување на пазарно опкружување кое ја 
оправдува довербата на инвеститорите и се карактеризира со транспарентност и со интегритет. 
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Нашите Вредности  

 
          Во насока на постигнување на визијата, а со цел максимизирање на нивото на 
продуктивност во остварувањето на работните цели и задачи, Комисијата и нејзините вработени 
во своето делување ги почитуваат следниве вредности: 
 

Интегритет: Секој вработен во Комисијата има одговорност да ги демонстрира 

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

инвеститорите и на учесниците на пазарот на хартии од вредност. 

 

Отчетност: Комисијата ја прифаќа одговорноста врз основа на закон и презема 

се што е потребно за зголемување на транспарентноста кон јавноста. Во извршувањето на 

својата мисија, вработените се одговорни и отчетни пред јавноста и преземаат 

одговорност за постигнување на целите на Комисијата. 

 

Ефективност: Комисијата се стреми кон и воспоставува проактивен и иновативен 

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

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

исполнување на нејзината мисија и цели.  

 

Тимска работа: Успехот на Комисијата зависи од разновиден, координиран тим 

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

комуникација. Вработените се посветени на ефикасно работење и на меѓусебно 

координирање и комуникација. 

 

Правичност: При спроведувањето на своите регулаторни и извршни овластувања, 

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

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

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

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

 

Извонредност: Комисијата е посветена на највисоките стандарди за извонредност 

во исполнувањето на законските надлежности, мисијата и на визијата.  
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Транспарентност во работењето на Комисијата 

 

Тргнувајќи од еден од постулатите на своето работење дека информациите, се и треба да 

бидат централниот столб на ефикасното функционирање на пазарот на капитал и дека 

инвеститорите треба да имаат сигурен пристап до сите релевантни податоци, Комисијата како 

регулатор  во континуитет  работеше на  зајакнување на  довербата во информациите, а особено 

во оваа ,,lockdown“ година која е предмет на овој извештај.  

Во новата реалност што се создаде поради пандемијата со вирусот COVID 19 ,  пазарот на 

хартии од вредност функционираше во опкружување на турболенции, неизвесности и 

непредвидливост. Сето тоа предизвика висока ценовна осцилираност и флуктуации на пазарот 

поради што КХВ презеде ургентни мерки за обезбедување на континуирано и уредно тргување 

со хартиите од вредност во такви услови, кои генерално беа дочекани од берзанските 

инвеститори со олеснување и поздравување. Следејќи и анализирајќи ги состојбите коишто или 

настанаа поради COVID 19 или коишто кризата ги нагласи - голема неизвесност, забавена 

економска активност, зголемување на задолженоста во приватниот и во јавниот сектор и 

сериозни оперативни предизвици на компаниите, за Комисијата се наметна потребата од 

поголема побарувачка на информации за влијанието на моменталната состојба врз пазарот на 

капитал,  но пред се на точни, проверени и на официјални.  

Како регулатор на пазарот на капитал и центар во кои се собираат сите релевантни податоци 

и информации за неговото функционирање, Комисијата освен со веќе воспоставените 

извештајни алатки на ,,гладот“ за податоци и за анализи одговори со нови информативни 

формати со цел да даде придонес при креирањето на реалната слика кај инвеститорите за 

случувањата на пазарот на хартии од вредност. Попрецизно, КХВ во изминатата година изработи:  

1. Вонреден четиримесечен извештај- за состојбите и движењата на пазарот на капитал 

предизвикани од првичното влијание на глобалната здравствена и економска криза 

поради пандемијата со COVID 19, осцилациите во тргувањето и цените на хартиите од 

вредност, активностите на Комисијата во вонредните околности и преземените мерки за 

стабилизирање на состојбите;  

2. Извештај за финансиските перформанси на Акционерските друштва (јануари-јуни 2020)-

во кој беа анализирани финансиските резултати на акционерските друштва во првите 

шест месеци од 2020 година со анализа на успешноста во работењето преку оперативните 

приходи, оперативната добивка/загуба, нето добивка/загуба и нето профитна маржа по 

сектори и индустрии и финансиската состојба преку активата, пасивата, капиталот, 

ликвидноста и солвентноста;   

3. Извештај за транспарентност на акционерските друштва (јануари-јуни 2020)-во кој беше 

детално опфатена транспарентноста на акционерските друштва од аспект на објави за 

собранија на акционери, ценовно чувствителни информации, тековни објави, објави за 

влијанијата на пандемијата на COVID 19 врз нивното севкупно работење;  
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4. Извештај за деветмесечните финансиски перформанси на котираните друштва-во кој се 

анализираа финансиските перформански во повеќе категории на друштвата од 

стопанството-реален сектор (градежништво, фармација, трговија со нафта, индустрија, 

угостителство), банките, друштвата за осигурување. 

Паралелно, Комисијата  за хартии од вредност ја комуницираше јавноста  преку постојните 

модалитети и објави 12 месечни извештаи и 4 квартални извештаи во кои беа содржани 

информации и податоци за состојбите на пазарот на капитал-примарен и секундарен, 

транспарентноста на акционерските друштва и нивните финансиски резултати, активностите на 

регулаторот во услови на пандемија.  

За тековните активности кои главно се одвиваа виртуелно во текот на 2020 година беа 

објавени вкупно 54 соопштенија поврзани со одржаните седници на Комисијата и за 

активностите кои беа тековно преземани во насока на исполнување на законските функции и 

надлежности.  

 

Барања за пристап до информации од јавен карактер 

Комисијата во текот на пандемиската 2020 година ја продолжи практиката  дека слободниот 

пристап до информации е правило, а одбивањето е исклучок, па и во ,,новата реалност“ 

доследно го применуваше Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.   

До Комисијата пристигнаа три барања за пристап до информации од јавен карактер, по кои  

уредно беше постапено. 

КХВ во континуитет има одговорен  пристап кон секое пристигнато барање, бидејки смета 

дека слободниот пристап до информации е дополнителен коректив од граѓаните за 

,,исправноста“ на политиките што ги спроведува и одлуките кои  ги носи институцијата. 

Генерално, Комисијата во своето работење  се води од начелото дека транспарентноста и 

отчетноста на институциите и правото на граѓаните за пристап до информации од јавен карактер 

се основа на демократските процеси во општеството и се една од основните европски вредности. 

 

 

 

 

  



 

  
                  Наш проактивен регулатор!                                                                                                                     www.sec.gov.mk  

16 

НА ПРВ ПОГЛЕД 

  

 

 

 

 

 

 

 

Пазарна капитализација- 

183.150.945.751 МКД 

↓1.22% 

 

Вредност на одобренија на 
емисии на акции 

 

2.150.875.279 МКД 

Нето вредност на 

фондовите

 

8.948.636.532 МКД 

 

Промет 
8.195.475.839 MКД 

 

↑6.43% 

Овластени учесници 

5 брокерски куќи 

5 банки 

5 ДУИФ 

 

16 фондови 

Издадени/обновени 
лиценци за брокер и 

советник 
 

 

24 

Супервизија 
100 котирани акционерски 

друштва 

 

336 останати АД-a 

 

Вкупно седници на 
Комисија 

 

40 

Одржани виртуелни 
состаноци со странки 

  

>30 

Транспарентност 

 
54 соопштенија 

12 месечни извештаи 
4 квартални извештаи 
4 останати извештаи 

Спроведени контроли 
 

 
20 
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ДЕЛ I: ИНКЛУЗИВЕН И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ 

 Во 2020 година на примарниот пазар на капитал, Комисијата одобри вкупно 8 емисии на 

долгорочни хартии од вредност, при што сите 8 емисии се однесуваа на издавање на 

сопственички хартии од вредност – акции. Од нив, 7 емисии беа реализирани по пат на приватна 

понуда, а една емисија на акции беше распишана и реализирана по пат на јавна понуда. За 

споредба, во текот на 2019 година, Комисијата разгледа и одобри 15 емисии на долгорочни 

хартии од вредност, од кои 11 емисии на акции, 3 емисии на обврзници и 1 емисија на 

перпетуални обврзници, додека во текот на 2018 година, Комисијата одобри вкупно 9 барања за 

издавање долгорочни хартии од вредност, во 2017 година беа одобрени само 3 барања, а во 

2016 година Комисијата одобри 5 барања за издавање долгорочни хартии од вредност. 

Намалувањето на интересот за финансирање преку пазарот на капитал во извештајниот 

период во споредба со претходната година се должи на прогласената пандемија со Covid-19 во 

првиот квартал од годината, заради која голем дел од друштвата особено оние од најпогодените 

сектори на стопанството бележеа значајни намалувања на обемот на работа што се ефектуира и 

на страната на оперативните приходи преку нивно очигледно кратење. Пандемијата влијаеше на 

зголемување на неизвесноста на работењето на друштвата што водеше кон ревидирање на 

нивните планови и програми за работа, воздржување од инвестиции, а тоа влијаеше на 

намалување на потребата од долгорочни извори на финансирање. 

1.1. Издавање на акции 

 Во 2020 година, вкупната вредност на одобрените 8 емисии на акции изнесуваше 

2.150.875.279 денари, односно 34.870.089 евра. Одобрениот износ на емисии на акции во 2020 

година бележи намалување од 30,62% во однос на 2019 година, како и намалување за 11,37% во 

однос на 2018. Имено, во 2019 година беа одобрени 11 емисии на акции во вкупна вредност од 

3.099.968.157 денари, односно 50.416.732 евра, во 2018 година 9 емисии на акции во вкупна 

вредност од 2.426.859.501 денари, односно 39.436.945 евра,  во 2017 година 2 емисии на акции 

во вкупна вредност од 249.025.970 денари, односно 4.039.000 евра, а во 2016 година Комисијата 

одобри 4 емисии на акции во вкупна вредност од 1.111.492.400 денари, односно 18.023.794 евра. 

 Во 2020 година, седум од осумте одобрени емисии на акции се реализирани како приватни 

понуди, а една емисија на акции по пат на јавна понуда. За споредба, во претходната 2019 

година, девет од единаесетте одобрени емисии на акции се реализирани како приватни понуди, 

а две емисии на акции по пат на јавна понуда.  Во 2018 година, осум емисии на акции беа 

реализирани по пат на приватна понуда, а само една емисија по пат на јавна понуда, додека во 

2017 и во 2016 година, сите емисии на акции кои Комисијата ги одобри беа реализирани по пат 

на приватна понуда. 
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 Од аспект на друштвата кои се јавија како издавачи на акции, 5 друштва се од секторот 

финансии (2 емисии одобрени на банка, 1 емисија одобрена на друштво за осигурување, 1 

емисија одобрена на осигурително посредничко друштво и 1 друштво за управување со 

инвестициски фондови), а 3 друштва се акционерски друштва од стопанството. Претходната 2019 

година, 5 емисии на акции беа одобрени на банки и друштва за осигурување, а 6 емисии на акции 

на друштва од стопанството. Во 2018 година, 6 емисии на акции беа распишани од страна на 

акционерски друштва, чија претежна дејност е од доменот на финансиските дејности, а 3 

акционерски друштва од стопанството се докапитализираа преку емисии на акции. Што се 

однесува до 2017 и 2016 година, од одобрените две емисии на акции во 2017 година, едната 

беше реализирана од акционерско друштво од стопанството, а другата од банка, додека во 2016 

година акционерските друштва од стопанството кои се јавија како издавачи на акции беа 

друштва во државна сопственост, а од финансискиот сектор една банка и едно друштво за 

осигурување реализираа приватни понуди на акции. 

Заради компаративна споредба и анализа, во продолжение се дадени податоците за бројот 

и за вредноста на издадените решенија за одобрување на емисии на акции во последните 5 

години. 

 

 

  

Број на издадени одобренија за емисии на акции                               Вредност на издадени одобренија за емисии на акции 
   

Година Број на издадени одобренија за 
емисии на АКЦИИ 

Вредност на издадени одобренија за емисии за 
АКЦИИ 

во денари  во евра 

2016 4 1.111.492.400 18.075.986 

2017 2 249.025.970 4.049.861 

2018 9     2.426.859.501 39.467.547 

2019 11 3.099.968.157  50.414.184 

2020 8 2.150.875.279 34.870.089 
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Вредноста и бројот на издадените одобренија за емисии на акции во 2020 година според 

типот на понуда и по видови на издавачи се прикажани во табелата и графиконите наведени 

подолу. 

 
Издавачи на акции 

 
Број на издадени 

решенија 

Вредност на емисиите  
во милиони 

 
Јавна 

понуда  
(ЈП) 

 
Приватна 

понуда 
(ПП) 

 

    Евра                                        Денари 
                                                                  

Акционерски друштва од 
стопанството 

3 2.24 137.74 JП 1  ПП 2 

 
Банки и други финансиски 
друштва 

 
5 

 
32.63 

 
2,013.13 

 
ЈП/ 

 
ПП 5 

Вкупно 8 34.87 2,150.88 ЈП1  ПП 7 

 

  Структурата според вредноста на издадените одобренија за издавање на акции по типот  

на понуда е следна: 

 

Структурата според бројот на издадените одобренија за издавање на акции по типот на   

понуда е следна: 
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 Структурата според вредноста на издадените одобренија за издавање на акции по 

издавачи е следна:  

 

 

       Структурата според бројот на издадените одобренија за издавање на акции по издавачи е 

следна: 
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1.1.1. Приватни понуди 
 

 Во текот на 2020 година на примарниот пазар на капитал во Република Северна Македонија 

доминираат приватните понуди, односно понудите наменети за познати купувачи. Вкупната 

вредност на одобрените 7 емисии на акции по пат на приватна понуда во 2020 година 

изнесуваше 2.077,07 милиони денари, односно околу 33,67 милиони евра, што претставува 

намалување за 17,73% во однос на вредноста на приватните понуди на акции во 2019 година. 

Одобрените емисии на акции по пат на приватна понуда, се извршени на следните начини:  

• 4 емисии на акции по пат на приватна понуда преку нови парични влогови; 

• 2 емисии на акции по пат на приватна понуда заради исплата на дивиденда во акции (скрип 

емисии) и 

• 1 емисија на акции по пат на приватна понуда заради спроведување на постапка на статусна 

промена - присоединување. 

 Во претходната, 2019 година, на примарниот пазар на капитал во Република Северна 

Македонија доминираа приватните понуди. Вкупната вредност на одобрените 9 емисии на 

акции во 2019 година изнесуваше 2,524.68 милиони денари, односно околу 41,18 милиони евра, 

што претставува зголемување од 15,81% во однос на вредноста во 2018 година. Од одобрените 

емисии на акции по пат на приватна понуда во 2019 година, 6 емисии на акции беа реализирани 

преку нови парични влогови, 2 емисии на акции од средства на друштвата заради исплата на 

дивиденда во акции (скрип емисии) и 1 емисија на акции беше реализирана заради 

трансформација на заем даден од страна на единствениот акционер на Друштвото во траен влог. 

 Во 2018 година, Комисијата одобри 8 приватни понуди на акции во вкупна вредност од 

2,180 милиони денари, односно околу 35.43 милиони евра. При тоа, 4 понуди беа реализирани 

преку нови парични влогови, 3 понуди беа скрип емисии при што издавачите исплатија 

дивиденда во акции, а една емисија на акции беше реализирана по пат на приватна понуда преку 

трансформација на заем во влог. 

 Претходно, во 2017 година Комисијата одобри две емисии на акции во вкупна вредност од 

249,03 милиони денари, односно околу 4,04 милиони евра. При тоа, едната емисија се реализира 

со трансформација на заем даден од страна на единствениот акционер на друштвото во нови 

влогови, а другата емисија е реализирана со нов паричен влог од единствениот акционер – 

Владата на Република Северна Македонија. 

 Во 2016 година, пак Комисијата одобри 4 емисии на акции во вкупна вредност од 1.111,49 

милиони денари, односно околу 18,07 милиони евра. Сите 4 приватни понуди се реализираа по 

различни основи.  
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           Имено, една емисија на акции е реализирана со непарични влогови, како конверзија на 

побарување од Влада на РСМ во траен влог согласно посебен закон, една емисија на акции е 

реализирана со трансформација на заем даден од страна на единствениот акционер на 

друштвото во нови влогови, една емисија на акции е реализирана со нови парични влогови, и е 

наменета за постојниот акционер-институционален инвеститор и една е од средства на 

друштвото и е наменета за Владата за РСМ, како институционален инвеститор.  

 

Број на одобрени емисии на акции по пат на приватна понуда - начин на реализација 
Година Парични 

влогови 
Скрип емисија 

(дивиденда во акции) 
Непарични 

влогови 
Присоединување Трансформација на 

заем во влог 
ВКУПНО 

2016  2 0 1 0 1 4 

2017  1 0 0 0 1 2 

2018  4 3 0 0 1 8 

2019 6 2 0 0 1 9 

2020 4 2 0 1 0 7 

ВКУПНО 17 7 1 1 4 30 

 

 

 

1.1.2. Јавни понуди 
 

 Во текот на 2020 година, Комисијата одобри една емисија на акции по пат на јавна понуда. 

Имено, друштвото Агроплод АД Ресен објави јавна понуда на акции од втора емисија, која беше 

реализирана во целост, односно предвидениот износ на емисијата беше запишан и уплатен. 

Продажната вредност на втората емисија на акции на друштвото изнесуваше 73.806.150 денари 

односно 1.200.246 евра, а акциите од јавната понуда ги купи постојниот доминантен акционер 

на друштвото - Свисслион ДОО Скопје, кој потоа даде и понуда за преземање на друштвото 

Агроплод АД Ресен. 

 Во текот на 2019 година, Комисијата одобри две емисии на акции по пат на јавна понуда. 

Имено, две друштва од стопанството реализираа иницијални јавни понуди на акции во вкупна 

вредност од 575,28 милиони денари односно зголемување од повеќе од 130% во однос на 

износот во 2018 година. Притоа, друштвото Вардар АД Градско распиша јавна понуда на акции 

во износ од 398.61 милиони денари односно 6.48 милиони евра, а друштвото Црвени брегови 

АД Неготино распиша јавна понуда на акции во износ од 176.68 милиони денари односно 2.87 

милиони евра. Двете јавни понуди беа во целост реализирани, по што друштвата се запишаа во 

Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување. 

За споредба, во текот на 2018 година Комисијата одобри една емисија на акции по пат на 

јавна понуда. Друштвото Фруктал Мак АД Скопје се докапитализираше преку јавна понуда на 

акции во износ од 246.65 милиони денари односно 4.01 милиони евра. Во 2017 и во 2016 година 

не се реализираше ниту една јавна понуда на акции. 
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1.2. Издавање на обврзници 

 Во текот на 2020 година не беше одобрена ниту една емисија на долгорочни должнички 

хартии од вредност – обврзници, за разлика од претходната 2019 година кога беа одобрени три 

емисии на различни видови обврзници. Имено, во 2019 година три банки распишаа јавни понуди 

на обврзници. Централна кооперативна банка АД Скопје издаде прва емисија на конвертибилни 

обврзници во износ од 307.52 милиони денари односно 5 милиони евра, а ТТК банка АД Скопје 

распиша две емисии на субординирани обврзници во износ од по 92,24 милиони денари секоја 

односно 1,5 милиони евра поединечно. Вкупната вредност на јавните понуди на обврзници 

изнесуваше 492,10 милиони денари односно 8 милиони евра. Споредбено во 2018 година не 

беше издадена ниту една обврзница, додека во 2017 година само една компанија емитираше 

обврзница во износ од 61,54 милиони денари односно 1 милион евра. 

 

1.2.1. Издавање на други хартии од вредност – перпетуални обврзници 

 Во текот на 2020 година немаше иницијатива од друштвата за издавање на други видови 

хартии од вредност, додека во 2019 година за прв пат беа издадени перпетуални обврзници, 

како посебен вид хартии од вредност. Имено, УНИ банка АД Скопје ја издаде првата емисија на 

перпетуални обврзници по пат на приватна понуда, во износ од 307.47 милиони денари односно 

5 милиони евра. Понудата беше наменета за однапред утврдени купувачи. По успешната 

реализација на емисијата, перпетуалните обврзници беа котирани на Македонската берза АД 

Скопје пришто во изминатите две години со истите се тргува на секундарниот пазар. 

 

1.2.2. Издавање на краткорочни хартии од вредност 
 

Во текот на 2020 година до Комисијата не беше поднесено ниту едно барање за 

одобрување на понуда на краткорочни хартии од вредност. 

 

1.2.3. Одобренија за продажба на сопствени акции на акционерските друштва 

 Согласно Законот за хартии од вредност, продажбите на сопствени акции од акционерските 

друштва се вршат по пат на јавна понуда и подлежат на одобрение од Комисијата за хартии од 

вредност. Во  2020 година, до Комисијата не беше поднесено ниту едно барање за одобрување 

на јавна понуда на сопствени акции. Во текот на 2019 година, Комисијата одобри една јавна 

понуда на сопствени акции на друштвото Нова стоковна куќа АД Струмица во износ од 17.10 

милиони денари, односно 278 илјади евра, која беше во целост реализирана. Во 2018 година до 

Комисијата не беше поднесено ниту едно барање за одобрување на јавна понуда на сопствени 

акции, додека во 2017 година Комисијата одобри една продажба на сопствени акции, која 

заврши неуспешно односно не беше продадена ниту една акција. Во 2016 година, Комисијата не 

одобри ниту една понуда за продажба на сопствени акции. 



 

  
                  Наш проактивен регулатор!                                                                                                                     www.sec.gov.mk  

26 

1.2.4. Одобренија за давање понуда за преземање 

 Согласно Законот за преземање на акционерските друштва, понуда за преземање се дава 

врз основа на претходна дозвола од Комисијата. Во текот на 2020 година, Комисијата издаде три 

дозволи за преземање на акционерски друштва чии хартии од вредност котираат на Македонска 

берза АД Скопје. 

 

 Понуда за преземање на Агроплод АД Ресен дадена од Прехранбена индустрија Свисслион ДОО 
Скопје 

 Во текот на јули, 2020 година, Комисијата донесе Решение со кое на друштвото 

Прехранбена индустрија Свисслион ДОО Скопје му издаде дозвола за давање понуда за 

преземање на Агроплод АД Ресен. Понудата се однесуваше на 8.364 обични акции со право на 

глас, кои претставуваат 31,59% од основната главнина на друштвото, а преземачот се обврза да 

ги откупи акциите по цена од 13.530 денари по акција.  

 По истекот на рокот за прифаќање на понудата, во текот на август 2020 година, преземачот 

извести дека Понудата за преземање била прифатена од вкупно 13 сопственици на обични акции 

со право на глас во Агроплод АД Ресен, кои поседуваат вкупно 7.956 обични акции, што 

претставува 30,05% од вкупниот број на обични акции со право на глас. Со тоа, заедно со акциите 

што претходно ги поседуваше од друштвото, преземачот Прехранбена индустрија Свисслион 

ДОО Скопје има вкупно 26.072 обични акции издадени од друштвото Агроплод АД Ресен, што 

претставува 98,46% од вкупниот број обични акции издадени од друштвото. Врз основа на тоа, 

Комисијата донесе Решение со кое ја утврди за успешна понудата дадена од Прехранбена 

индустрија Свисслион ДОО Скопје. 

 Имајќи предвид што во постапката за преземање, преземачот откупи повеќе од 95% од 

акциите со право на глас на Агроплод АД Ресен, во случајот се применуваат одредбите од член 

63 и член 64 од Законот за преземање на акционерските друштва. Имено, со надминувањето на 

прагот од 95% од акциите со право на глас на Агроплод АД Ресен, преземачот Прехранбена 

индустрија Свисслион ДОО Скопје се стекна со правото да ги откупи сите преостанати акции 

издадени од Агроплод АД Ресен согласно член 63 од Законот за преземање на акционерските 

друштва. 

 Во текот на ноември 2020 година, Прехранбена индустрија Свисслион ДОО Скопје го 

реализираше своето право на принудна продажба согласно член 63 од Законот за преземање на 

акционерските друштва и се стекна со 100% сопственост на акциите со право на глас издадени 

од Агроплод АД Ресен.  
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Понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје дадена од Градежен институт Македонија АД 
Скопје 

 Во октомври, 2020 година, Комисијата донесе Решение со кое на друштвото Градежен 

институт Македонија АД Скопје му издаде дозвола за давање понуда за преземање на Фабрика 

Карпош АД Скопје. Понудата се однесуваше на 63.892 обични акции со право на глас, кои 

претставуваат 21,36% од основната главнина на друштвото, а преземачот се обврза да ги откупи 

акциите по цена од 470 денари по акција.  

 По истекот на рокот за прифаќање на понудата, во текот на ноември 2020 година, 

преземачот извести дека Понудата за преземање била прифатена од вкупно 20 сопственици на 

обични акции со право на глас во Фабрика Карпош АД Скопје, кои поседуваат вкупно 5.154 

обични акции, што претставува 1,72% од вкупниот број на обични акции со право на глас. Со тоа, 

заедно со акциите што претходно ги поседуваше од друштвото, преземачот Градежен институт 

Македонија има вкупно 229.893 обични акции издадени од друштвото Фабрика Карпош АД 

Скопје, што претставува 76,86% од вкупниот број обични акции издадени од друштвото. Врз 

основа на тоа, Комисијата донесе Решение со кое ја утврди за успешна понудата дадена од 

Градежен институт Македонија АД Скопје. 

 

Понуда за преземање на Либерти АД Скопје дадена од Либерти Холдко Галати & Скопје Лимитед од 
Лондон, Обединето Кралство 

 Во декември, 2020 година, Комисијата за хартии од вредност донесе Решение со кое на 

Либерти Холдко Галати & Скопје Лимитед од Лондон, Обединето Кралство, му издаде дозвола 

за давање понуда за преземање на Либерти Акционерско друштво за производство и промет со 

производи на црна металургија – ладно валан, поцинкован и пластифициран лим Скопје 

(Либерти АД Скопје). Понудата за преземање се однесуваше на 2.227.750 обични акции со право 

на глас издадени Либерти АД Скопје. Преземањето на хартиите од вредност се вршеше по цена 

од 40,00 денари по акција, а рокот за прифаќање на понудата изнесуваше 28 дена од денот на 

објавување на понудата за преземање, односно рокот за прифаќање на понудата заврши на 

12.01.2021 година. Успешноста на ова преземање, Комисијата ќе ја утврдува во 2021 година. 

Во 2019 година, Комисијата издаде две дозволи за давање понуда за преземање кои се 

однесуваа за откуп на акции издадени од Нова стоковна куќа АД Струмица и на Охридска банка 

АД Скопје, во 2018 година една дозвола за понуда за преземање на ГД Тиквеш АД Кавадарци, а 

во 2017 година Комисијата има издадено 3 дозволи за понуди за преземање врз основа на 

Законот за преземање на акционерските друштва кои се однесуваа на откуп на акции издадени 

од Единство АД Струмица, Технокомерц АД Скопје и Триглав осигурување АД Скопје. 
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Вкупно одобрени и завршени понуди за преземање на акционерски друштва 

  
Број на одобрени 

понуди за 
преземање 

Број на завршени 
понуди за 

преземање 

Вкупна вредност на 
понудите за преземање  

( во денари) 

Вкупна вредност на 
преземените акции 

2016  0 0 0  0  

2017  3 3        255,158,309               67,576,222  

2018  1 1                4,464,766                 2,509,017  

2019  2 2         3,292,908,717          3,017,427,565  

2020 3 2            232,304,160             110,731,620  

Вкупната вредност на понудите за преземање во 2019 година во најголем дел се должи на 

вредноста на понудата за преземање на една од петте големи банки во Република Северна 

Македонија. Имено, во 2019 година предмет на преземање беше Охридска банка АД Скопје,  за 

што преземачот Шпаркасе банк унд Шпаркасен А.Г. Грац, Австрија понуди вкупно 

3.252.380.216,50 денари, а по завршување на постапката на акционерите кои ја прифатија 

понудата им исплати вкупен износ од 2.978.33.564,81 денари. 

Во продолжение е даден графички приказ на бројот на одобрени и завршени постапки за 

преземање на акционерски друштва, како и вредноста на истите. 

 

1.3.  Државни обврзници 

Во текот на 2020 година на Македонска берза АД Скопје евидентно беше тргувањето со 

обврзници што Република Северна Македонија ги има издадено по основ на денационализација. 

Со оглед на фактот што издавач на овие обврзници е државата, нивното издавање не подлежи 

на одобрение од страна на Комисијата. 

Инаку, освен овие структурни обврзници кои котираат и се тргуваат на Македонска берза, 

за финансирање на јавниот долг државата издава и континуирани државни обврзници како и 

државни записи, чие издавање не подлежи на одобрение од страна на Комисијата. 
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ДЕЛ II: ПРАВНА РАМКА И РЕГУЛАТОРНА СОРАБОТКА 

2.1. Усогласување на законодавството со правото на ЕУ 

2.1.1. Закони од надлежност на Комисија за хартии од вредност 
На почетокот на 2020 година, беа усвоени измени и дополнувања на Законот за хартии од 

вредност се со цел усогласување на прекршочните одредби од Законот со одредбите од Законот 

за прекршоци и со одредбите на Амандманот XXXIII на Уставот на Република Северна Македонија 

со кој се изврши промена на уставното име на државата. Основните решенија на усвоениот Закон 

беа во насока на: промена на висината на прекршочните санкции, утврдување на висината на 

глобата за правни лица и за одговорните лица во правните лица во распон, а за физичките лица 

и овластените службени лица во фискен износ, како и продолжување на рокот за задолжителна 

котација на акционерските друштва на Берза. 

Во 2020 година беа усвоени измени и дополнувања на Законот за преземање на 

акционерски друштва и на Законот за инвестициски фондови, заради усогласување на 

прекршочните одредби од Законите со одредбите од Законот за прекршоци и со одредбите на 

Амандманот XXXIII на Уставот на Република Северна Македонија со кој се изврши промена на 

уставното име на државата. 

 

Закон за трговските друштва 

Во делот на усогласување со ЕУ регулативата, кон крајот на 2020 година се измени Законот 

за трговските друштва со кој се воведе обврска органот на управување на акционерско друштво 

чии акции котираат на берзата да даде „Изјава за примена на кодекс за корпоративно 

управување” во посебен дел од годишниот извештај за работењето на друштвото. Оваа законска 

новина  претставува значаен исчекор на домашното законодавство, но бара и понатамошно 

дополнително усогласување на релевантната секундарна регулатива пред се на изменување на 

Правилата за котација и секако најдоминатното усогласување кое треба да се изврши е 

усвојувањето на нов по квалитет и содржина Кодекс за корпоративно управување, со кој 

всушност ќе се надополнува примената на Законот за хартии од вредност и на Законот за 

трговските друштва од страна на котираните акционерските друштва. 

 

2.1.2. Подзаконски акти 

Во текот на 2020 година, Комисијата продолжи со својата улога за законско доуредување и 

поефикасна имплементација на материјата од својата надлежност и во таа  насока усвои 

правилници и други подзаконски акти. 

 

 

 



 

  
                  Наш проактивен регулатор!                                                                                                                     www.sec.gov.mk  

32 

Правилници и други подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за хартии од вредност 

  1. Правилник за потребната дополнителна документација за добивање 
согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска куќа, берза на 
хартии од вредност, депозитар за хартии од вредност и друштво за управување 
со инвестициски фондови. Со овој Правилник се воедначува постапката за давање 
согласност за стекнување на квалификувано учество кај овластените правни лица кои се 
предмет на регулирање со Законот за хартии од вредност (берза, депозитар и брокерска 
куќа) и друштвата за управување со инвестициски фондови кои се предмет на 
регулирање со Законот за инвестициски фондови. Исто така, со Правилникот се 
подобрува нормативното уредување на материјата за давање на согласност за 
квалификувано учество.  Претходно, оваа материја беше предмет на регулирање на два 
посебни Правилника. 

  2. Правилник за начинот и постапката за давање согласност за именување 
директор на овластен учесник на пазарот на хартии од вредност и утврдување на 
формата и содржината на барањето за давање на согласност за именување 
директор на овластен учесник на пазарот на хартии од вредност. Со овој 
Правилник се воедначува постапката за давање согласност за именување на директор 
на брокерска куќа, берза и депозитар која до донесувањето на овој Правилник беше 
пропишана со три посебни правилници. Со овој нов Правилник со кој се заменуваат 
претходните правилници се предвидуваат критериуми за утврдување на подобност на 
предложените кандидати за директор, односно се воведува fit и proper проценка на 
кандидатите за директор имајќи ги предвид нивните претходни ангажмани, однесување 
и интегритет. 

  3. Правилник за формата, содржината и дополнителните информации кои 
треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска 
куќа. Со овој нов Правилник (со кој се замени претходно важечкиот Правилник кој 
имаше неколку измени и дополнувања) се иновира неговата содржина и соодветно се 
пропиша формата, содржината и дополнителните информации кои треба да ги содржи 
барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа. 

  4. Правилник за документацијата која се поднесува кон барањето за 
добивање на дозвола за работење на друштво за инвестиционо советување. Со 
појавувањето на интерес за основање и работење на друштва за инвестиционо 
советување, кои досега се немаат основано, Комисијата го усвои овој нов Правилник (со 
кој се замени претходно важечкиот Правилник) со кој од една нова перспектива за 
функционирањето на домашниот пазар на хартии од вредност се редизајнира и уреди 
потребната документација која се приложува до Комисијата заедно со барањето за 
добивање дозвола.        

  5. Правилник за изменување на Правилникот за документите што ги 
доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за 
одобрение на јавна понуда на хартии од вредност. Заради стимулирање на 
примарното издавање на хартии од вредност по пат на јавни понуди со оваа измена се 
продолжи рокот за издавање на иницијални јавни понуди на акции и на иницијални 
општински обврзници без надоместок за Комисијата за хартии од вредност и тоа до 
31.12.2020 година. 
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  6. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и 
постапката за вршење контрола и надзор.  Со овие измени и дополнувања на 
Правилникот се овозможи, овластените лица за спроведување на контрола/надзор од 
страна на Комисијата, при констатирање на прекршокот на сторителот да му предложат 
постапка за издавање на прекршочен платен налог, пред да го поднесат барањето за 
прекршочна постапка. 

  7. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и 
содржината на прекршочен платен налог. Со овие измени и дополнувања на 
Правилникот се изврши негово комплетно усогласување со Законот за прекршоци од 
аспект на задолжителните податоци кои треба да ги содржи едно барање за 
поведување на прекршочна постапка, а оттаму и неговото влијание врз образецот на 
прекршочниот платен налог. Од таа причина се усогласија обрасците на прекршочниот 
платен налог со новиот Закон за прекршоци. 

  8. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и 
содржината на известувањето за запишани и платени хартии од вредност од 
приватна понуда и на известувањето за реализација на приватна понуда на 
хартии од вредност. Со оваа измена на Правилникот, Комисијата ги доуреди времето 
на известување за запишани и уплатени акции до јавноста и до Комисијата, како и 
документацијата за известување на Комисијата. 

  9. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и 
содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од 
вредност. Со оваа измена на Правилникот, Комисијата ги допрецизира податоците за 
лицата во надзорен и во управен одбор, како и се поедностави пополнувањето на 
барањето за одобрување на приватна понуда. 

  10. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување 
на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина 
на берза и на средствата што ја сочинуваат основната главнина на берзата. Со 
измените и дополнувањата на Правилникот се овозможува и уделите во отворените 
инвестициски фондови да се признаваат како инструмент за одржување на основната 
главнина на берзата и се укинуваат членови од Правилникот за определување на 
задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на берза и на 
средствата што ја сочинуваат основната главнина на берзата, а кои се составен дел на 
Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на 
извештаите за работењето на овластените учесници, берзи и депозитари.  

  11. Правилник за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на 
извештаите за работењето на овластените учесници, берзи и депозитари. Со овој 
Правилник се пропишува содржината, формата и роковите за доставување на 
финансиските и нефинансиските податоци и нов унифициран формат на нивно 
доставување од страна на брокерските куќи, банки, берзата и  на депозитарот преку 
нова софтверска апликација во целосно електронски формат, потпишани со 
електронски потпис. Со новиот софтверски систем ќе се олесни доставувањето и 
обработката на извештаите, а ќе се придонесе и за поголема транспарентност, 
ефикасност и подобри стандарди за известување. 
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  Во насока на регулаторно доуредување врз основа на Законот за хартии од вредност, 

Комисијата  усвои Упатство за сослушување на лица во Комисијата за хартии од вредност. 

Со овој подзаконски акт се регулира начинот и постапката за повикување на лица и 

спроведување на сослушување од страна на Комисијата со цел обезбедување на што поголем 

број на информации во врска со спроведување на контролата/надзорот што ги врши Комисијата. 

Ова упатство се однесува на сите лица кои можат да бидат предмет на контрола/надзор од 

страна на Комисијата, а особено: директори, вработени, членови на управен и на надзорен одбор 

или одбор на директори на учесниците на пазарот на хартии од вредност;  директори, вработени, 

членови на управен и на надзорен одбор или на одбор на директори на акционерски друштва; 

акционери во акционерските друштва и други лица кои Комисијата за хартии од вредност 

проценила дека можат да ги обезбедат потребните информации и податоци. 

Правилници кои произлегуваат од Законот за инвестициски фондови 

  1. Правилник за потребната документација, начинот и постапката за 
давање согласност за именување на членови на управниот одбор, односно извршни 
членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски 
фондови. Со овој Правилник се воведуваат критериуми за оценување на подобноста и 
на интегритетот на кандидатите за членови на управниот одбор, односно извршни 
членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови  
и се врши поедноставување на постапката за давање на согласност со тоа што со 
интегрираа двата посебни Правилника со кои овој процес претходно се уредуваше.    

  2. Правилник за формата и содржината на барањето, начинот, постапката 
и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за 
управување со инвестициски фондови. Со овој нов Правилник (со кој се замени 
претходно важечкиот Правилник кој имаше неколку измени и дополнувања) се иновира 
неговата содржина и соодветно се пропиша формата, содржината на барањето, 
начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на 
друштво за управување со инвестициски фондови.  

 
  3. Правилник за измени и дополнувања на Правилникот за задолжителната 

содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од 
страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната 
банка. Со овие измени и дополнувања се додава нов образец во месечното 
известување кое друштвата за управување со инвестициски фондови го доставуваат до 
Комисиjата, а се однесува на структурата на имотот под управување на портфолио за 
индивидуални клиенти, како и за инвестициско советување. Меѓудругото, усогласени се 
и законските рокови пропишани со Законот за инвестициски фондови, за поднесување 
на квартални извештаи од страна на ДУИФ за работењето на секоj отворен фонд.  

Постапката на носење на подзаконските акти (правилниците) е во 2 фази, односно секој 

правилник донесен од Комисијата мора претходно да се објави на јавна расправа која трае 30 

дена, при што секое заинтересирано лице или било која засегната страна може да даде 

забелешки, сугестии и коментари на предлог актите кои се објавени на јавна расправа. По 

завршување на јавната расправа, Комисијата финално ги усвојува подзаконските акти. 
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2.2. Зголемување и продлабочување на билатералната и на мултилатералната 
соработкa 

2.2.1. Учество во работата на IOSCO 
Како резултат на пандемијата предизвикана од COVID 19,  во 2020 година, Комисијата за 

хартии од вредност своето учество во работата на Меѓународната организација на Комисиите за 

хартии од вредност-IOSCO го реализира преку разгледување и анализа на извештаите, 

истражувањата и на активностите кои ги преземаше IOSCO  со цел давање на насоки/препораки 

на регулаторните тела во земјите членки за справување со последиците од пандемијата.  

Исто така, Комисијата согласно мултилатералниот Меморандум како највисока форма на 

соработка помеѓу регулаторите на пазарите на хартии од вредност од земјите-членки, достави 

неколку барања за размена на податоци и информации за отворени прашања кои се однесуваат 

на подготовка и одлучување по неколку актуелни барања. 
 

2.2.2. Меѓународна и домашна соработка  
Заради зајакнување на сопствените капацитети за ефикасна примена на ЕУ регулативата 

во областа на пазарот на капитал, Комисијата продолжи да разменува искуства со релевантните 

регулаторни тела во ЕУ заради унапредување на своето работење. Во таа насока, на почетокот 

на 2020 година, Комисијата со свои претставници учествуваше на работните состаноци на 

Комитетот за стабилизација и асоцијација во рамки на Поткомитетот за внатрешен пазар и 

конкуренција и Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика помеѓу Република 

Северна Македонија и Европската Унија во организација на Европската Комисија, кои се одржаа 

во Брисел и во Скопје, на кои беше разговарано за напредокот на државата во имплементација 

на ЕУ стандардите и активностите кои треба да се преземат за навремено и ефикасно 

спроведување на политиките и на стандардите утврдени во acquis-то на ЕУ. 

Во текот на 2020 година, имајќи го предвид ограниченото одржување со физичко 

присуство на работилници, семинари, форуми и обуки, а притоа водејќи се од концептот на 

активно следење на случувањата во областа на пазарот на капитал, финансиската инклузија и 

писменост, претставници на  Комисијата учествуваа на неколку on-line средби: 

 

 “Western Balkans-Deepening and Diversification of Financial Sector to Support Growth” 

Во првата половина на 2020 година, Комисијата зема учество на состанокот на работната 

група за финансиски пазари при Светска Банка, Webex meeting- “Western Balkans-Deepening and 

Diversification of Financial Sector to Support Growth” организиран во соработка со Европската 

Комисија. На состанокот учествуваа претставници од Министерствата за финансии, 

централните/националните банки, Комисиите за хартии од вредност и Берзите од Република 

Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и од Србија. 

Генералните заклучоци сe однесуваат на клучните перспективни регионални активности за 

периодот од 2021-2024 во доменот на финансиските пазари.  
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Оттаму, главната тема која беше разгледана на состанокот е важноста на регионалната 

економска интеграција, која пак ќе придонесе за зајакнување на тековните перспективи за 

пристапување на Република Северна Македонија кон Европската Комисија. Претставниците на 

ЕК информираа дека за оваа активност е подготвен пакет од 3.3 милијарди евра од страна на 

Светската Банка, вклучувајќи и 450 милиони евра грантови кои ќе бидат канализирани низ 

финансиските сектори со користење на финансиските инструменти.  

 

Финансиска писменост и финансиска флексибилност во Југоисточна Европа (ЈИЕ) - Увид во 
информациите и импликациите од справувањето со COVID-19“ 

Во рамки 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, заедно со останатите регулатори, Комисијата за хартии од вредност како 

член на Координациското тело за финансиска едукација и инклузија со свој претставник 

учествуваше на работната средба под наслов „Финансиска писменост и финансиска 

флексибилност во Југоисточна Европа (ЈИЕ) - Увид во информациите и импликациите од 

справувањето со COVID-19“. Целта на состанокот беше да се разгледаат импликациите врз 

политиките за спроведување на финансиската едукација во регионот од аспект на кризата со 

COVID-19 и да се земат предвид неодамнешните резултати од истражувањето за финансиската 

писменост спроведено во земјите кои се дел од проектот. Претставниците на земјите дадоа осврт 

на најзначајните наоди од истражувањето и преглед на итните преземени мерки и ефекти за 

справување со COVID-19, како и за импликациите на домашните политики врз реализацијата на 

финансиската едукација.  

 

Координациско тело за финансиска едукација и инклузија 

На крајот од 2020 година, Комисијата за хартии од вредност заедно со другите 

регулаторни органи - членки на Координациското тело за финансиска едукација и инклузија 

учествуваше на on line состанокот со претставниците од Меѓународната организација-ОЕЦД и 

Министерството за финансии на Холандија на кој согласно акцискиот план се дискутираше за 

претстојните активности во рамки на заедничкиот проект за подготовка на стратешкиот документ 

за финансиска едукација, финансиска инклузија и заштита на потрошувачи во областа на 

финансиите на Република Северна Македонија. 

Комитет за финансиска стабилност 

Во мај 2020 година се одржа on-line седница на Комитетот за финансиска стабилност на 

која се разговараше за подготвеноста на финансискиот систем да се справи со корона-кризата. 

Притоа беше заклучено дека прудентната регулатива на финансиските регулатори, во голем дел 

усогласена со европските регулативи, што придонесе системот да е во кондиција со којашто 

може да се справи со шокот предизвикан од пандемијата на COVID-19. Истовремено, сите 

регулатори изразија решителност и за натамошно координирано следење на состојбите, при што 

се подготвени секогаш кога ќе биде потребно да преземат и натамошни мерки и активности, во 

согласност со своите надлежности. 
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Во ноември 2020 година, се одржа втората on-line седница на Комитетот за финансиска 

стабилност на која беше разговарано за првичните импликации на пандемијата со COVID-19 врз 

финансискиот систем и врз пазарот на капитал. Притоа беше заклучено дека финансискиот 

систем успешно одговори на првичниот удар од ковид-кризата и е подготвен да се справи и со 

натамошни предизвици, пришто финансиските регулатори и понатаму внимателно ќе ги следат 

состојбите и одвивањето на ковид-кризата, со подготвеност да ги прилагодуваат своите 

политики, гарантирајќи ја финансиската стабилност.  

Меморандум за соработка помеѓу регулаторните тела на финансискиот систем 

Заради следење на состојбата на финансискиот сектор и одржување на финансиска 

стабилност, како и за ефикасно управување, Комисијата за хартии од вредност потпиша 

Меморандум за соработка со Народната Банка на Република Северна Македонија, 

Министерството за финансии, Агенцијата за супервизија на осигурувањето, Агенцијата за 

супервизија на капитално финансиско осигурување и со Фондот за осигурување на депозити. 

Соработката на потписниците е насочена кон остварување на навремено и усогласено 

преземање на активности заради спречување и намалување на влијанието од идентификуваните 

ризици врз стабилноста на финансискиот систем, зајакнување на неговата отпорност на шокови 

и подобрување на подготвеноста на надлежните институции за управување со создадена 

финансиска криза.  

Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија (НПАА) 

Во втората половина на 2020 година, Комисијата зема учество во подготовката на 

Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија (НПАА) кој како документ 

ја дефинира динамиката на усвојувањето на правото на ЕУ, стратегиските насоки, политиките, 

реформите, структурите, ресурсите и роковите што треба да се реализираат со цел Република 

Северна Македонија да ги исполни условите за членство во Европската Унија.  

Овој стратешки документ поврзан со евро-интегративниот процес на државата ги 

поставува насоките за идното уредување и управување со пазарот на капитал и ги утврдува 

краткорочните и среднорочните приоритети за развој на пазарот на хартии од вредност.  

 

Проект: Кодекс за корпоративно управување EBRD 

Во текот на 2020 година со поддршка на ЕБРД и во соработка со Македонска Берза, 

Комисијата за хартии од вредност започна со реализација на проект за подготовка на нов Кодекс 

за корпоративно управување, кој ќе биде наменет за котираните компании во Република 

Северна Македонија, а во кој ќе бидат вградени најдобрите европски практики и релевантните 

стандарди на доброто корпоративно управување што ќе овозможат поголема транспарентност и 

обелоденување на информации и податоци за работењето на компаниите, интегритет и 

одговорност на менаџментот за политиките на управување со компаниите, како и еднаков 

третман на сите акционери. Новиот кодекс треба да придонесе за зголемување на довербата на 

инвеститорите во компаниите и за примена на сите аспекти на доброто корпоративно 

управување, во работењето на компаниите. 
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Проект: Стратегија за финансиска едукација и инклузија 

Во 2020 година, во рамки на работата на Координациското тело за финансиска едукација 

и инклузија, Комисијата за хартии од вредност редовно и проактивно учествуваше на седниците 

на телото на кои даваше сугестии и мислења за реализација на заедничките активности, како и 

забелешки на нацрт-текстот на Националната стратегија за финансиска едукација и инклузија и 

заштита на потрошувачи која треба да се усвои во 2021 година, кога и треба да започне процесот 

на нејзина имплементација.  

Стратегијата има за цел поддршка и натамошен развој на финансиската едукација и 

финансиската инклузија, како и подобрување и/или воспоставување на соодветна законска и 

институционална рамка за заштита на потрошувачите во областа на финансиите во Република 

Северна Македонија. Таа треба да придонесе за зајакната координација и соработка помеѓу 

финансиските регулатори, приватниот сектор и невладиниот сектор, како и  систематски пристап 

на сите вклучени субјекти во насока на зајакнување на финансиската писменост на населението, 

подобрување на степенот на финансиска инклузија, при истовремено обезбедување соодветна 

заштита на потрошувачите.  

            Соработката меѓу вклучените субјекти се очекува да придонесе за оптимизација на 

ресурсите, континуитет во напорите и зголемена колективна одговорност во однос на 

поставените цели. Стратегијата е истовремено фокусирана како на финансискиот сектор, така и 

на корисниците на финансиски услуги и производи, а ги зема предвид и позитивните светски 

практики во оваа област, како и препораките на меѓународните институции (ОЕЦД, Светска 

банка, институции на ЕУ). 
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ДЕЛ III: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ИНТЕГРИТЕТОТ НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ 

3.1. Транспарентност на пазарот на капитал 

Согласно Законот за хартии од вредност, транспарентноста од страна на акционерските 

друштва на нашиот пазар на капитал се постигнува преку Системот за електронско известување 

од котираните акционерски друштва (СЕИ Нет) на берзата, како и преку Регистарот на 

акционерски друштва со посебни обврски за известување кој се води во Комисијата. 

На 31.12.2020 година на Македонската берза котираа вкупно 100 друштва на следните 

подсегменти: суперкотација (1 акционерско друштво), берзанска котација (26 акционерски 

друштва) и задолжителна котација (73 друштва).  

Во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување на 31.12.2020 

година беа регистрирани вкупно 11 акционерски друштва. 

 

3.1.1. Акционерски друштва чии хартии од вредност котираат на берза 
На 01.01.2020 година на Македонската берза котираа 100 друштва. Во текот на годината 

ниту едно друштво не беше исклучено од котација, ниту пак имаше прием на котација на ново 

друштво, така што на 31.12.2020 година на берзата котираа истите 100 друштва. Од друштвата 

кои во текот на 2020 година котираа на берзата, 97 друштва имаат објавено неревидирани 

финансиски извештаи за 2019 година во 2020 година. Претходните години, 97 друштва објавија 

неревидирани годишни финансиски извештаи во 2019 година, 101 друштво имаат објавено 

неревидирани годишни финансиски извештаи во 2018 година, во 2017 година 104 друштва 

објавиле неревидирани годишни финансиски извештаи, а во 2016 година 105 друштва ги 

објавиле неревидираните годишни финансиски извештаи на СЕИ Нет системот. 

Во однос на полугодишните извештаи, 97 друштва кои котираат на берза ги објавиле 

извештаите за првото шестомесечје во 2020 година, додека во 2019, 2018, 2017 и во 2016 година, 

бројот на овие друштва е 100, 98, 102, односно 108 респективно. 

Тримесечен биланс на успех за првиот квартал од 2020 година имаат објавено вкупно 97 

друштва, а за првиот квартал од 2019, 2018, 2017 и од 2016 година, 102 друштва, 100 друштва, 

104 друштвa односно 106 друштва, респективно.  Деветмесечни биланси на успех во 2020 година 

објавиле вкупно 97 друштва, а претходните 2019, 2018, 2017 и 2016 година, 100 друштва, 100 

друштва, 103 друштвa односно 108 друштва соодветно. 

 

Во продолжение е даден табеларен преглед за последните пет години на периодичните 

објави од друштвата, чии акции на 31.12.2020 година котираа на берзата. 
 

2016 2017  2018  2019  2020  
Објавени Вкупно 

АДа  
Објавени Вкупно 

АДа  
Објавени Вкупно 

АДа  
Објавени Вкупно 

АДа 
Објавени Вкупно  

АДа 

Тримесечни 106 109 104 107 100 105 102 104 97 100 

Полугодишни 108 109 102 107 98 105 100 102 97 100 

Деветмесечни 108 109 103 107 100 105 100 100 97 100 

Годишни 105 109 104 107 101 105 97 100 97 100 
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Покрај периодичните финансиски извештаи, во текот на 2020 година на СЕИ Нет се 

извршени уште 1.459 објави од акционерските друштва чии хартии од вредност котираат на 

берзата. Од нив, 505 објави се поврзани со Собрание на акционери на друштвата, од кои 150 се 

известувања за свикување на собрание на акционери (јавен повик за Собрание на акционери), а 

останатите 355 објави се поврзани со предлог-одлуки за собрание на акционери и донесени 

одлуки на собрание на акционери. 

 
 

3.1.2. Акционерски друштва кои се водат во Регистарот на акционерски друштва со посебни 
обврски за известување 

Во Регистарот на акционерски  друштва со посебни обврски за известувања од 01.01.2016 

година, заклучно со 31.12.2020 година извршени се следните промени во поглед на бројот на 

акционерските друштва и тоа: 

 

 

Во текот на 2020 година не беа извршени промени во бројот на акционерските друштва во 

Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, односно истите друштва 

што беа запишани во Регистарот на почетокот на годината се водеа во Регистарот и на 31.12.2020 

година. Претходната, 2019 година, Комисијата избриша две акционерски друштва од Регистарот 

на акционерски друштва со посебни обврски за известување заради поведена стечајна постапка 

над истите, но воедно и изврши регистирање на две нови друштва кои, врз основа на успешно 

реализирана иницијална јавна понуда на акции, добија статус на акционерски друштва со 

посебни обврски за известување и беа запишани во Регистарот на Комисијата. 

Со состојба на ден 31.12.2020 година во Регистарот на акционерски друштва со посебни 

обврски за известување се водеа вкупно 11 акционерски друштва.  

Период Број на акционерски друштва во Регистарот 

01.01.2016  17 

31.12.2016  13 

31.12.2017  12 

31.12.2018  11 

31.12.2019 11 

31.12.2020 11 
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Од 11 акционерски друштва кои на 31.12.2020 година се водеа во Регистарот на 

акционерски друштва со посебни обврски за известување, 8 друштвa имаат објавено 

неревидирани полугодишни финансиски извештаи за 2020 година и неревидирани годишни 

финансиски извештаи за 2019 година. По завршување на 2020 година, 7 друштва кои се водат во 

Регистарот на Комисијата имаат објавено неревидирани годишни финансиски извештаи за 2020 

година. 

 

3.1.3. Деловно работење на акционерските друштва во 2020 година 
 

Во законски предвидениот рок за објавување на неревидираните  финансиски извештаи 95 

друштва чии хартии од вредност котираат на Македонска берза АД Скопје објавија 

неревидирани финансиски извештаи за периодот 01.01.-31.12.2020 година. Тоа значи дека 

96,94% од друштвата во пропишаниот рок ја исполниле обврската за објавување на 

неревидирани  финансиски извештаи.  

Во поглед на акционерските друштва со посебни обврски кои се водат во Регистарот на 

Комисијата, 7 друштва имаат објавено неревидирани финансиски извештаи за периодот 01.01.-

31.12.2020 година, односно 63,64% од друштвата со посебни обврски за известување ја 

исполниле обврската за објавување на неревидирани финансиски извештаи. 

Акционерските друштва кои немаат објавено финансиски извештаи се акционерски 

друштва кои во подолг период не ги исполуваат обврските за објавување, а за кои Комисијата 

има преземано и сè уште презема мерки согласно законските надлежности. 

 Предмет на анализата за деловното работење се објавените неревидирани финансиски 

извештаи од друштвата чии акции котираат на берза и од акционерските друштва со посебни 

обврски за известување кои се водат во Регистарот на Kомисијата, односно сублимирани се 

податоците од 102 друштва. Од нив, 89 друштва се друштва од стопанството, 10 акционерски 

друштва се банки, 1 друштво е брокерска куќа и 2 се друштва за осигурување. 

Од аспект на финансиското работење, забележано е намалување на приходите од 

работењето на друштвата и на остварениот финансиски резултат во 2020 година во однос на 2019 

година.  

Акционерските друштва од стопанството кои објавиле неревидирани финансиски 

извештаи, во периодот 01.01.-31.12.2020 година регистрирале намалување на приходите од 

работењето во однос на приходите од истиот период минатата година за 14,96%.  

Имено, во периодот 01.01.-31.12.2020 година, друштвата реализирале приходи од редовно 

работење во вкупен износ од 116.992,28 милиони денари, додека вкупно остварените приходи 

од редовно работење за истиот период минатата година (01.01-31.12.2019 година), изнесувале 

137.572,90 милиони денари. 

 

 



 

  
                  Наш проактивен регулатор!                                                                                                                     www.sec.gov.mk  

44 

Бројот на друштва од стопанството што реализирале нето добивка во 2020 година во однос 

на 2019 година е намален од 65 друштва на 57 друштва, додека вкупниот износ на остварената 

нето добивка на друштвата е зголемен за 7,89%, од 7.943,31 милиони денари остварен во 2019 

година на 8.570,04 милиони денари во 2020 година. 

Речиси сите друштва од стопанството кои регистрираа намалување на приходите од 

работењето објавија дека истото се должи на пандемијата COVID-19, која влијае на намалување 

на обемот на работа, како од аспект на производството, така и од аспект на продажбата. 

 

Оперативни приходи 

Акционерските друштва од стопанството кои објавиле неревидирани финансиски извештаи 

заклучно со 01.04.2021 година, во периодот 01.01.-31.12.2020 година реализирале приходи од 

редовно работење во вкупен износ од 116.992,28 милиони денари, што е намалување за 14,96% 

во однос на вкупно остварените приходи од редовно работење за истиот период минатата 

година (01.01-31.12.2019 година), кога овие друштва реализирале оперативни приходи во вкупен 

износ од 137.572,90 милиони денари. 

 
 

Оперативни приходи  

  
Сектор 

2020 2019 2019 2020   
∆  Во милиони денари % на учество 

Градежништво 7,006.23 7,951.61 5.99% 5.78% -11.89% 

Земјоделство 3,066.13 3,103.16 2.62% 2.26% -1.19% 

Индустрија 42,623.40 44,083.10 36.43% 32.04% -3.31% 

Трговија 1,755.12 1,852.91 1.50% 1.35% -5.28% 

Трговија со нафта 32,206.34 50,590.60 27.53% 36.77% -36.34% 

Угостителство 441.44 635.79 0.38% 0.46% -30.57% 
Услуги 16,054.11 16,885.17 13.72% 12.27% -4.92% 

Фармација 13,839.50 12,470.56 11.83% 9.06% 10.98% 

Вкупно 116,992.28 137,572.90 100.00% 100.00% -14.96% 
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Најголем дел од остварените приходи во 2020 година се остварени од друштвата од 

секторите: индустрија (36,43%), трговија со нафта (27,53%), услуги (13,72%) и фармација (11,83%), 

додека значително помало е учеството на другите сектори во вкупно остварените приходи 

(градежништво со 5,99%, земјоделство со 2,62%, трговија со 1,50% и угостителство со 0,38%).  

Во однос на минатата година, најголем пораст во учеството во вкупните приходи од 4,39 и 

2,77 процентни поени бележат друштвата од секторите индустрија и фармација респективно, 

додека најголем пад од 9,24 процентни поени во истиот период бележат приходите на друштвата 

од секторот трговија со нафта. 

 

Кај 27 друштвa од стопанството (30,34%) забележано е зголемување на приходите, 60 

друштва (67,41%) реализирале помали приходи од минатата година,  додека 2 друштва (2,25%) 

воопшто не оствариле приходи во 2020 година. Зголемување на приходите е регистрирано кај 

двете друштва од секторот фармација и кај дел од друштвата од секторите индустрија, 

земјоделство, услуги. Намалување на приходите доминира во секторите трговија со нафта, каде 

двете друштва регистрираа намалување на приходите од редовно работење, како и кај 

друштвата од секторите индустрија, трговија, угосителство и услуги. Согласно објавените 

информации од друштвата што регистрирале намалување на приходите, намалувањето во 

најголем дел се должи на пандемијата со COVID-19 и нејзиното влијание на работењето на 

друштвата. 

  
Сектор 

Промена на оперативните приходи во 2020 година во однос на 2019 година 

Број на друштва кои регистрирале пораст на 
оперативните приходи во 2020 година во 

однос на 2019 година 

Број на друштва кои регистрирале намалување 
на оперативните приходи во 2020 година во 

однос на 2019 година 
Градежништво 1 друштва 3 друштва 

Земјоделство 2 друштва 6 друштва 

Индустрија 16 друштва 23 друштва 
Трговија 2 друштва 11 друштва 

Трговија со нафта 0 друштва 2 друштва 

Угостителство 1 друштва 3 друштва 

Услуги 3 друштва 12 друштва 
Фармација 2 друштва 0 друштва 

Вкупно 27 друштва 60 друштва 

 

5.78% 2.26% 32.04% 1.35%
36.77% 0.46%

12.27% 9.06%

5.99% 2.62% 36.43% 1.50%
27.53% 0.38%
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Оперативни добивка/загуба 

Од акционерските друштва од стопанството кои објавиле неревидирани финансиски 

извештаи, оперативна добивка во периодот 01.01.2020 – 31.12.2020 година оствариле 57 

друштва од стопанството, односно 64,04% од акционерските друштва од стопанството 2020 

година ја завршиле со позитивен финансиски резултат од оперативни активности, а 32 

акционерски друштва од стопанството, односно 35,96% од акционерските друштва од 

стопанството годината ја завршиле со негативен финансиски резултат од оперативни активности 

– оперативна загуба. 

Во однос на минатата година, забележано е влошување на успешноста во работењето на 

дел од друштвата. Имено, од 89 друштва1, 63 друштва (70,79% од друштвата) 2019 година ја 

завршиле со оперативна добивка, додека 26 друштва (29,21% од друштвата) 2019 година ја 

завршиле со оперативна загуба. 

Во прилог е даден табеларен преглед на остварениот финансиски резултат од оперативни 

активности на акционерските друштва од стопанството по сектори за периодот 01.01.-31.12.2020 

година, како и графички приказ на вкупно остварената оперативна добивка/загуба од 

работењето на акционерските друштва од стопанството: 

 Оперативна добивка/загуба  
2020 година 2019 година 

Сектор 

Оперативна добивка Оперативна загуба Оперативна добивка Оперативна загуба 

Во милиони денари 
Градежништво 35.82 -4.31 368.96 -1.23 

Земјоделство 283.14 -23.92 202.56 -53.98 

Индустрија 5,128.07 -280.98 3,684.11 -692.97 

Трговија 145.70 -19.36 129.42 -21.07 

Трговија со нафта 341.62 -566.20 1,217.30 0.00 

Угостителство 8.24 -186.11 101.21 -1.33 

Услуги 1,723.59 -133.56 1,986.90 -65.69 

Фармација 1,531.23 0.00 1,353.81 0.00 
Вкупно 9,197.40 -1,214.44 9,044.26 -836.27 

 

1 Финансиските извештаи за 2019 година од двете друштва кои се исклучени од котација во јануари 2021 година и не објавија 
финансиски извештаи за 2020 година не се земени предвид. 
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Учеството на оперативната добивка остварена од друштвата по сектори во вкупно 
остварениот износ на оперативна добивка од друштвата од стопанството за 2020 година и за 2019 
година, како и промените во 2020 година во однос на 2019 година по сектори се прикажани во 
следната табела: 

 
Оперативна добивка  

  
Сектор 

2020 2019 2020 2019   
∆ 

 Во милиони денари % на учество 
 

Градежништво 35.82 368.96 0.39% 4.08% -90.29% 

Земјоделство 283.14 202.56 3.08% 2.24% 39.79% 

Индустрија 5,128.07 3,684.11 55.76% 40.73% 39.19% 

Трговија 145.70 129.42 1.58% 1.43% 12.58% 

Трговија со нафта 341.62 1,217.30 3.71% 13.46% -71.94% 

Угостителство 8.24 101.21 0.09% 1.12% -91.86% 
Услуги 1,723.59 1,986.90 18.74% 21.97% -13.25% 
Фармација 1,531.23 1,353.81 16.65% 14.97% 13.11% 

Вкупно 9,197.40 9,044.26 100.00% 100.00% 1.69% 

Кај друштвата од секторите угостителство, градежништво, трговија со нафта и услуги се 
забележува пад на оперативните добивки во 2020 година во однос на 2019 година, додека 
друштвата од секторите земјоделство, индустрија, трговија и фармација бележат пораст на 
износот на остварена оперативна добивка во 2020 година во однос на 2019 година. 

 

Нето добивка/загуба 
За истиот период во 2020 година, 57 акционерски друштва од стопанството (64,04%) 

оствариле нето добивка во вкупен износ од 8.570,04 милиони денари, а 32 акционерски друштва 
од стопанството (35,96%) во 2020 година искажале нето загуба во вкупен износ од 1.171,74 
милиони денари. Минатата година, од овие 89 друштва, 65 друштва (73,03% од друштвата) 2019 
година ја завршиле со нето добивка во вкупен износ од 7.943,31 милиони денари, додека 24 
друштва (26,97% од друштвата) 2019 година ја завршиле со нето загуба во вкупен износ од 995,39 
милиони денари. Три друштва 2020 година ја завршиле со оперативна загуба, но реализирале 
нето добивка, односно годината ја завршиле со позитивен финансиски резултат што се должи на 
приходите од финансирање, а не на нивното редовно работење. Од друга страна, три друштва 
годината ја завршиле со оперативна добивка, но реализирале нето загуба. 

Во прилог е даден табеларен и графички преглед на остварениот финансиски резултат на 
акционерските друштва од стопанството по сектори за периодот 01.01.-31.12.2020 година. 

 Нето добивка/загуба 

 2020 година 2019 година 

Сектор 
Нето добивка Нето загуба Нето добивка Нето загуба 

Во милиони денари 

Градежништво 83.68 -9.88 351.15 -1.23 

Земјоделство 136.94 -25.56 88.42 -25.57 

Индустрија 4,809.38 -331.01 3,248.22 -873.79 

Трговија 118.24 -10.40 90.08 -29.19 

Трговија со нафта 348.71 -520.58 1,138.57 0.00 
Угостителство 7.68 -135.50 143.87 -4.42 

Услуги 1,734.17 -138.82 1,733.75 -61.19 

Фармација 1,331.24 0.00 1,149.25 0.00 
Вкупно 8,570.04 -1,171.74 7,943.31 -995.39 
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Учеството на нето добивката остварена од друштвата по сектори во вкупно остварениот 
износ на нето добивка од друштвата од стопанството за 2020 година и за 2019 година, како и 
промените во 2020 година во однос на 2019 година по сектори се прикажани во следната табела: 

 
Нето добивка  

  
Сектор 

2020 2019 2020 2019 ∆ 
 Во милиони денари % на учество 

 

Градежништво 83.68 351.15 0.98% 4.42% -76.17% 

Земјоделство 136.94 88.42 1.60% 1.11% 54.88% 

Индустрија 4,809.38 3,248.22 56.12% 40.89% 48.06% 

Трговија 118.24 90.08 1.38% 1.13% 31.26% 

Трговија со нафта 348.71 1,138.57 4.07% 14.33% -69.37% 

Угостителство 7.68 143.87 0.09% 1.81% -94.66% 
Услуги 1,734.17 1,733.75 20.24% 21.83% 0.02% 

Фармација 1,331.24 1,149.25 15.53% 14.47% 15.84% 

Вкупно 8,570.04 7,943.31 100.00% 100.00% 7.89% 

Кај друштвата од секторите угостителство, градежништво и трговија со нафта се 
забележува пад на нето добивките во 2020 година во однос на 2019 година, додека друштвата 
од секторите земјоделство, индустрија, трговија и фармација бележат пораст на износот на 
остварената нето добивка во 2020 година во однос на 2019 година. Вкупниот износ на нето 
добивка остварена од друштвата од секторот услуги е на речиси исто ниво како минатата година. 
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Нето профитна маржа 
Од 57-те акционерски друштва од стопанството кои оствариле нето добивка во 2020 

година, 2 друштва се од градежништвото, 5 друштва од секторот земјоделство, 31 друштво од 
индустријата, 8 друштва од секторот трговија, 1 друштво од секторот трговија со нафта и нафтени 
деривати, 1 друштво од угостителскиот сектор, 7 друштва кои вршат услужна дејност и 2 друштва 
од секторот фармација. 

Остварената нето профитна маржа на овие друштва се движи во распонот од 0,02% до 
86,60% при што просечно остварената нето профитна стапка по сектори е следна: 

 

  
Сектор 

Нето добивка Просечна нето профитна маржа 

Број на друштва 
Година 2020 2019 2020 2019 

Градежништво 2 3 1.59% 4.42% 

Земјоделство 5 6 4.81% 3.06% 

Индустрија 31 31 12.14% 9.71% 

Трговија 8 8 6.92% 5.07% 

Трговија со нафта 1 2 2.07% 2.25% 

Угостителство 1 2 2.82% 27.04% 

Услуги 7 11 11.20% 10.56% 

Фармација 2 2 9.62% 9.22% 

 

 

Може да се забележи дека пораст на просечната профитна маржа има во секторите 
фармација, услуги, трговија, индустрија и земјоделство, додека намалување на просечната 
профитна стапка во 2020 година во однос на 2019 година се забележува во секторите 
угостителство, трговија со нафта и градежништво. 
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Актива, пасива и капитал 
Вкупната актива на акционерските друштва од стопанството кои објавиле неревидирани 

финансиски извештаи, на 31.12.2020 година изнесува 137.951,28 милиони денари и истата е за 
0,56% помала во однос на вкупната актива на друштвата на крајот од минатата година, кога 
изнесувала 138.734,05 милиони денари. 

 

 

 

Процентуалното учество на друштвата од различни дејности останува непроменето во 
однос на минатата година. Имено, како што е прикажано во табелата и во графиконот подолу, и 
понатаму најголемо учество во вкупната актива имаат друштвата од дејностите индустрија, 
услуги и фармација. Што се однесува до промената на вкупната актива, најзначајна е промената 
кај друштвата од секторот фармација, каде е забележан пораст на вкупната актива во 2020 година 
во однос на 2019 година за 10,46%. Најголемо намалување на вкупната актива е регистрирано во 
секторите трговија со нафта и угостителство за 5,45% и 5,35%, респективно. 

 

 Вкупна актива  

  
Сектор 

2020 2019 2020 2019 
  

∆ 
 Во милиони денари % на учество  

Градежништво 12,214  12,629  8.85% 9.10% -3.29% 

Земјоделство 8,838  9,116  6.41% 6.57% -3.05% 

Индустрија 47,241  48,520  34.24% 34.97% -2.64% 

Трговија 5,452  5,378  3.95% 3.88% 1.36% 

Трговија со нафта 13,508  14,288  9.79% 10.30% -5.45% 

Угостителство 3,455  3,651  2.50% 2.63% -5.35% 
Услуги 30,112  29,644  21.83% 21.37% 1.58% 

Фармација 17,131  15,509  12.42% 11.18% 10.46% 

Вкупно 137,951  138,734  100.00% 100.00% -0.56% 
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Во поглед на изворите на финансирање на акционерските друштва од стопанството кои 
објавиле неревидирани финансиски извештаи, вкупните обврски на друштвата од стопанството 
на 31.12.2020 година се намалиле за 6,35% од 51.429,80 милиони денари минатата година на 
48.164,96 милиони денари на 31.12.2020 година, додека вкупниот износ на капиталот и 
резервите на друштвата се зголемил за 1,77% од 87.871,27 милиони денари минатата година на 
89.424,87 милиони денари оваа година.  

Како што е прикажано во графиконот подолу, најголема вредност на капиталот и 
обврските во последните две години имаат котираните друштва од дејностите индустрија, услуги 
и фармација. 

Со оглед на фактот што во текот на 2020 година ниту едно од 89-те друштва од 
стопанството што објавиле неревидирани финансиски извештаи за 2020 година не распиша нова 
емисија на акции 2 , можеме да заклучиме дека зголемувањето на капиталот се должи на 
задржување на остварените добивки во друштвата. Од друга страна, намалувањето на обврските 
упатува на заклучок дека друштвата се воздржуваат од нови задолжувања. 

 

2 Во текот на 2020 година беа распишани две емисии на акции од друштва чии хартии од вредност котираат на берзата, но едното 
од нив е банка, а другото друштво по успешно спроведена постапка за преземање се трансформираше во друштво со ограничена 
одговорност и следствено беше исклучено од котација. Оттука, ова друштво не објави неревидирани финансиски извештаи за 
2020 година и не е вклучено во анализата. 
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Износот на вкупните обврски и капитал по сектори е прикажано во табелата и во 
графиконот подолу. Најголем пораст на вкупните обврски и на капиталот е забележан кај 
друштвата од секторот фармација, кои бележат најголем пораст и на вкупната актива. Имено, 
порастот на вкупните обврски во 2020 година во однос на 2019 година кај друштвата од секторот 
фармација е 25,49%, додека вкупниот капитал кај овие друштва се зголемил за 5,68%. Секторот 
угостителство бележи најголем пад на капиталот за 7,68%, истовремено со најголем пораст на 
вкупните обврски за 30,12%. 

  Вкупно обврски и капитал  
 Вкупни обврски Капитал 

  
Сектор 

2020 2019 ∆ 2020 2019 ∆ 
 Во милиони денари  Во милиони денари  

Градежништво 4,143  4,594  -9.83% 8,069  8,034  0.44% 

Земјоделство 4,008  4,357  -8.01% 4,830  4,759  1.49% 

Индустрија 23,347  26,132  -10.66% 23,894  22,383  6.75% 

Трговија 1,865  1,876  -0.61% 3,587  3,502  2.41% 

Трговија со нафта 4,067  4,594  -11.47% 9,081  9,693  -6.32% 

Угостителство 293  225  30.12% 3,163  3,426  -7.68% 

Услуги 5,747  5,909  -2.75% 24,366  24,306  0.24% 

Фармација 4,695  3,742  25.49% 12,436  11,768  5.68% 

Вкупно 48,165  51,430  -6.35% 89,425  87,871  1.77% 
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Ликвидност и солвентност 
Поголемиот дел од акционерските друштва од стопанството на 31.12.2020 година имаат 

задоволително ниво на ликвидност. Имено, 62 друштва од вкупно 89 друштва (69,66% од 
акционерските друштва од стопанството) имаат показател на тековна ликвидност поголем од 1, 
што значи дека овие друштва располагаат со доволно тековни средства за да ги покријат 
краткорочните обврски на друштвото. При тоа, 34 друштва од вкупно 89 друштвa од стопанството 
(38,20% од друштвата од стопанството) имаат тековна ликвидност повисока од 2, што значи дека 
краткорочните обврски се солидно покриени со тековни средства. Од друга страна, пак, 27 од 
друштвата имаат тековна ликвидност под 1, што значи дека не располагаат со доволно ликвидни 
средства за да ги покријат краткорочните обврски. Што се однесува до ликвидноста на друштвата 
во минатата година, 61 друштвo од вкупно 89-те друштва (68,54% од друштвата) имале 
ликвидност поголема од 1, додека кај 28 друштва (31,46% од друштвата), показателот на тековна 
ликвидност бил под 1. 

Во поглед на задолженоста на друштвата на 31.12.2020 година, 62 друштва (69,66% од 
друштвата) имаат коефициент на вкупна задолженост помал од 50%, што значи дека средствата 
на овие друштва претежно се финансираат со сопствени извори, додека кај 27 друштва (30,34% 
од друштвата) коефициентот на вкупна задолженост е поголем од 50%, што упатува на заклучок 
дека активата на овие друштва претежно се финансира со обврски. Коефициентот на 
задолженост и минатата година кај 63 друштва бил помал од 50%, додека 26 друштва имале 
коефициент на задолженост поголем од 50%. 

 

Просечните индикатори на ликвидност и задолженост по сектори се следни: 

 
Ликвидност и задолженост 

 Тековна ликвидност Вкупна задолженост 

 Сектор 2020 2019 ∆ 2020 2019 ∆ 

Градежништво 1.73  1.59  8.77% 0.34  0.36  -6.77% 

Земјоделство 1.10  1.03  6.72% 0.45  0.48  -5.12% 

Индустрија 1.37  1.19  15.23% 0.49  0.54  -8.24% 

Трговија 1.22  1.14  7.47% 0.34  0.35  -1.94% 

Трговија со нафта 1.32  1.47  -10.09% 0.30  0.32  -6.36% 

Угостителство 5.17  8.75  -40.88% 0.08  0.06  37.47% 

Услуги 1.69  1.33  26.81% 0.19  0.20  -4.26% 

Фармација 1.99  2.09  -4.82% 0.27  0.24  13.61% 
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3.2. Супервизија на пазарот на хартии од вредност 

Врз основа на своите законски овластувања, Комисијата спроведува контрола над 

работењето на овластените учесници, друштвата за управување со инвестициски фондови 

инвестициските фондови и депозитарните банки во делот на работењето на инвестициските 

фондови, како и надзор над физички и правни лица заради примена на регулативата во 

надлежност на Комисијата. Во рамки на својата контролна функција, Комисијата спроведува 

контрола врз исполнување на обврската за објава на извештаи согласно член 166-б од Законот 

за хартии од вредност врз акционерските друштва кои не котираат на берза, ниту се водат во 

Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување. Како резултат на 

секојдневниот проактивен пристап кон пазарот на капитал, Комисијата спроведува надзор и над 

стекнувањето со акции од страна на физички и правни лица во друштва кои котираат на берза и 

во друштва со посебни обврски за известување.  

Својата контролна функција, Комисијата ја извршува преку следење на функционирањето 

на пазарот на хартии од вредност и континуирана супервизија и надзор, односно преку 

спроведување на непосредни и посредни, вонредни и редовни контроли над овластените 

учесници на пазарот на хартии од вредност, секојдневен проактивен надзор на пазарот на 

капитал во реално време преку оn-line контрола на Берзанскиот Електронски Систем за Тргување 

(БЕСТ), надзор, следење, проверка и анализа на податоците во финансиските извештаи и 

нефинансиските известувања и друга документација која субјектите под супервизија се должни 

да ги доставуваат преку информатичкиот систем за супервизија и известување на Комисијата 

(SRIS).  

Комисијата за хартии од вредност во текот на 2020 година вкупно има извршено 20 

контроли/надзори над работењето на сите чинители на пазарот на капитал. Имено, оваа бројка 

преставува збир на сите извршени контроли независно дали се работи за контроли на брокерски 

куќи или друштва за управување со инвестициски фондови, контроли над котирани компании 

или пак на поединечни акционери во котираните компании во зависност  од тоа дали контролата 

се однесува на исполнување на обврските од Законот за хартии од вредност или правилата за 

котација или пак на обврските кои произлегуваат од Законот за преземање на акционерски 

друштва. 

 

3.2.1 Супервизија на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност 

Со цел проверка на усогласеноста на работењето на овластените учесници на пазарот на 

хартии од вредност со законската и со подзаконската регулатива, Комисијата во текот на 2020 

година спроведе вкупно 10 контроли над нивното работење, од кои 7 редовни и 3 вонредни 

контроли.  

 

 



 

  
                  Наш проактивен регулатор!                                                                                                                     www.sec.gov.mk  

55 

Спроведени контроли над овластените учесници на пазарот 

Редовните контроли беа целосни, односно се однесуваа на целокупното работење на 

овластените учесници, додека вонредните беа делумни од кои 2 се однесуваа на утврдување на 

фактичка состојба поради трајно одземање на дозвола на еден овластен учесник, 1 се 

однесуваше на спроведена контрола врз основа на поднесена пријава од едно правно лице и 1 

се однесуваше на начинот на поништување на берзанска трансакција. Од спроведените контроли 

на овластените учесници, кај две беше извршено продолжување на контролите.    

Од спроведените контроли во текот на 2020 година, Комисијата утврди определени 

неправилности во работењето на овластените учесници во однос на непочитување на Законот за 

хартии од вредност и на Законот за преземање на акционерски друштва. 

 Заради утврдени неправилности во текот на 2020 година, Комисијата изрече 10 мерки кон 

7 овластени учесници: 

 Едно решение за отстранување на утврдена неправилност; 

 Едно решение за времена забрана за работење; 

 Едно решение за јавна опомена на одговорно лице; 

 Едно решение за времено одземање на согласноста на директор на овластено 

правно лице; 

 Едно решение за трајно одземање на дозволата за работење; 

 Пет укажувања до овластени учесници за доследно почитување на законските и на 

подзаконските прописи. 

 

Споредбено со претходните години, Комисијата во 2016 и во 2017 година нема изречено 
ниту една мерка спрема овластените учесници, во 2018 година изрекла 5 мерки спрема 3 
овластените учесници, а 2019 година има изречено исто 10 мерки спрема овластени учесници. 
 

 

Контроли 2016 2017 2018 2019 2020 
Редовни 5 6 7 10 7 

Вонредни 7 2 9 5 3 

Вкупно 12 8 16 15 10 

Изречена мерка 2016 2017 2018 2019 2020 

Укажувања 0 1 0 2 5 

Јавна опомена 0 0 2 5 1 

Отстранување на неправилност 0 0 1 1 1 

Времена забрана 7/15 дена 0 0 1 2 1 

Одземање на дозвола (поради затварање/ 
ликвидација)  

0 0 0 0 1 

Времена забрана на услуги 0 0 1 0 0 

Времено одземање на согласност за директор 0 0 0 1 0 

Трајно одземање на дозволата за работа 0 0 0 0 1 

ВКУПНО 0 0 5 10 10 
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3.2.2. Супервизија над ДУИФ и инвестициски фондови 
 

Комисијата како орган кој врши контрола над работењето на друштвата за управување со 

инвестициски фондови, отворените и затворените фондови и депозитарната банка, презеде низа 

активности во насока на остварување на супервизорската и на надзорната функција.  

Супервизорската функција над работењето на фондовите, Комисијата ја извршуваше 

преку контролата на дневните, неделните, месечните, кварталните и на полугодишните 

извештаи кои друштвата за управување со инвестициски фондови ги доставуваат до Комисијата.  

Преку овие извештаи кои се доставуваат преку информатичкиот систем за супервизија и 

известување (SRIS), Комисијата врши сеопфатна посредна контрола врз работењето на 

инвестициските фондови, ги контролира нивните трансакции, начинот на вложување на 

средствата на инвеститорите и врши проверка на трошоците кои друштвата за управување со 

инвестициски фондови ги наплаќаат од инвеститорите и од инвестициските фондови со кои 

управуваат.  

Во текот на 2020 година, заради усогласеност со законската и со подзаконската 

регулатива, Комисијата спроведе вкупно 3 контроли врз работењето на друштвата за управување 

со инвестициски фондови, од кои 1 редовна и 2 вонредни контроли. 

 
Спроведени контроли над друштва за управување со инвестициски фондови 

 

Редовната контрола беше целосна, односно се однесуваше на целокупното работење на             

друштвото за управување со инвестициски фондови, додека вонредните беа делумни од кои 

една се однесуваше на законитоста во објавувањето на рекламен материјал и една беше 

спроведена врз основа на поднесена пријава од правно лице. Од спроведените контроли на 

друштвата за управување со инвестициски фондови, кај две беше извршено продолжување на 

контролите.    

Комисијата врз основа на спроведените контроли, утврди неправилности во работењето 

на едно друштво за управување со инвестициски фондови во однос на непочитување на Законот 

за инвестициски фондови и на Законот за преземање на акционерски друштва. 

Заради утврдени неправилности во текот на 2020 година, Комисијата донесе 2 мерки 

спрема едно друштво: 

 Едно решение за јавна опомена на друштво за управување со инвестициски 

фондови; 

 Едно решение за времено одземање на согласноста на директор на друштво за 

управување со инвестициски фондови. 

 

Контроли 2016 2017 2018 2019 2020 
Редовни 2 4 1 2 1 

Вонредни 1 0 1 0 2 

Вкупно 3 4 2 2 3 
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Споредбено со претходните години, Комисијата во 2016 и 2019 година има донесено по 

едно решение за отстранување на утврдена неправилност во работењето, а во 2017 и во 2018 

година Комисијата нема изречено мерка спрема друштво за управување со инвестициски 

фондови. 

 

 

3.2.3. Надзор врз акционерските друштва преку исполнување на обврската за објавување 
податоци според член 166-б од Законот за хартии од вредност 

Согласно член 166-б од Законот за хартии од вредност, акционерските друштва од 

подсегментот Слободен пазар, односно акционерските друштва кои не се водат во Регистарот на 

акционерски друштва со посебни обврски за известување и чии хартии од вредност не котираат 

на овластена берза се должни на интернет страница на овластена берза да ги објавуваат 

следниве податоци: приходи (вкупно), добивка од редовно работење пред оданочување, 

добивка за финансиската година, нето готовински тек, добивка за финансиска година по акција 

и дивиденда по акција, додека пак акционерските друштва кои имаат обврска според закон да 

ги подведат своите финансиски извештаи на ревизија треба и ревидираните финансиски 

извештаи да ги објават. 

Комисијата за хартии од вредност во рамките на своите надзорни активности, како и 

предходните години, така и во 2020 година изврши посреден надзор на исполнување на 

обврската за објавување на податоци согласно член 166-б од Законот за хартии од вредност. Со 

надзорот беа опфатени вкупно 336 друштва.   

Податоците до кои дојде Комисијата со овој спроведен надзор во 2020 година, како и 

надзорите спроведени во изминатите години, укажаа на фактот дека транспарентноста на 

Слободниот пазар на хартии од вредност се зголемува, односно дека бројот на акционерски 

друштва кои континуирано обjавуваат податоци согласно член 166-б од Законот од година в 

година расте , благодарение на активности кои ги презема Комисијата и проактивниот пристап 

во текот на годините (објавување на известување на интернет страниците на Комисијата и на 

Берзата, доставување на известувања до друштвата со цел да се потсетат за обврската за објава 

на податоци, контактирање со овластените лица од друштвата во повеќе наврати во текот на 

годината и слично).   

Изречена мерка 2016 2017 2018 2019 2020 

Укажувања 0 0 0 0 0 

Јавна опомена 0 0 0 0 1 

Отстранување на неправилност 1 0 0 1 0 

Времена забрана  0 0 0 0 0 

Времено одземање на дозвола 0 0 0 0 0 

Времено одземање на согласност за директор 0 0 0 0 1 

ВКУПНО 1 0 0 1 2 
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Горенаведениот заклучок може да се види од следната табела каде се прикажани  

процентот на друштва кои објавуваат податоци на интернет страната на Берза согласно член 166-

б од ЗХВ  и  процентот на друштва кои воопшто не објавуваат или објавиле нецелосни податоци:  

Објава на податоци согласно член 166-б 

од ЗХВ  

на интернет страната на Берза 

Акционерски друштва кои објавиле 

податоци на интернет страната на 

Берза  (%) 

Акционерски друштва кои делумно или 

воопшто не објавиле податоци на 

интернет страната на Берза (%) 

Надзор во 2014 година 22% 78% 

Надзор во 2017 година 33% 67% 

Надзор во 2019 година 71% 29% 

Надзор во 2020 година 85% 15% 

 

Во текот на посредниот надзор во 2020 година, како што е прикажано погоре во табелата, 

за 15% од вкупниот број на друштва опфатени со надзорот, односно за 52 друштва од вкупно 

опфатените 336 друштва се утврди дека не ја исполниле обврската за објава на податоците на 

интернет страната на Берза согласно од член 166-б од ЗХВ, па за овие друштва соодветно беше 

изготвен и доставен записник од извршениот посреден надзор во кој беше констатирано дека 

акционерското друштво не ја исполнило обврската за објава на податоците во 2020 година на 

интернет страната на Берза и дека со тоа друштвото го прекршило член 166-б од Законот за 

хартии од вредност.   

 Сепак, и покрај вака констатираната состојба во записникот, 12 друштва по приемот на 

записникот ги објавија потребните податоци на интернет страната на Берза со што ја отстранија 

утврдената неправилност, додека пак останатите 38 друштва не го сторија тоа . Во меѓувреме, 

две друштва беа избришани од Централниот регистар на Република Северна Македонија и за 

нив постапката запре. За 12-те друштва кои постапиле и ги објавиле податоците на интернет 

страната на Берза,  Комисијата одлучи да запре со понатамошна постапка и да не се изрекуваат 

мерки против нив и воедно им укажа во иднина редовно и навремено да ги исполнуваат 

обврските согласно член 166-б од Законот.  
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 За 38-те друштва до кои уредно беше доставен записник, а кои и покрај тоа не ја 

исполниле обврската за објава на податоци на интернет страната на Берза и со тоа го прекршилe 

член 166-б од Законот за хартии од вредност, Комисијата одлучи да спроведе постапка за 

издавање на прекршочен платен налог согласно член 232-в од Законот за хартии од вредност, а 

за друштвата кои нема да го прифатат плаќањето на прекршочниот платен налог, да поднесе 

барање за поведување на прекршочна постапка до Прекршочната комисија. 

 

3.2.4. Барања за заштита на акционерски права 
  Како регулатор кој се грижи за заштита на акционерите и зајакнување на нивната 

доверба во пазарот на капитал, Комисијата во текот на 2020 година постапи по сите поднесени 

барања за заштита на акционерски права, вкупно 20.  Тие се однесуваа на остварување на права 

од хартиите од вредност (право на глас, дивиденда и сл.), права од приоритетни акции, проверка 

на одредени трансакции, барања за заштита на правата при примена на Законот за преземање 

на акционерски друштва и слично.  

За компарација, во 2016 година беа поднесени 24 барања , во 2017 година 16  барања, во 

2018 година 17 барања и во 2019 година 21 барање.  

 

3.2.5. Контрола/надзор над физички и правни лица 
Вршејќи ја својата контролна функција заснована на постојан надзор над  тргувањето со 

хартии од вредност, како и постојан надзор над објавувањето на ценовно чувствителни 

информации од страна на друштвата, Комисијата во текот на 2020 година спроведе 3 контроли 

над физичко и над правни лица. Едната контрола се однесуваше на тргување со хартии од 

вредност од аспект на почитување на Законот за хартии од вредност од страна на физичко лице 

која што резултираше со поднесено барање за поведување на прекршочна постапка против тоа 

физичко лице. Другите две контроли беа спроведени над правни лица- издавачи од аспект на 

објавување на ценовно чувствителна информација од која произлезе укажување на правното 

лице  за доследно почитување на законските прописи. 

 

3.2.5. Супервизија согласно Законот за преземање на акционерски друштва 
Комисијата континуирано го следеше стекнувањето со акции од страна на физички и на 

правни лица и активно вршеше надзор над почитувањето на одредбите од Законот за преземање 

на акционерски друштва. 

Врз основа на своите овластувања, Комисијата спроведе една контрола над стекнувањето 

со акции од едно правно лице во котирано акционерско друштво, која резултираше со давање 

на понуда за преземање од страна на правното лице за останатите акции на котираното 

акционерско друштво.  

Во текот на 2020 година Комисијата изврши и два надзор за стекнувањето на акции во 

едно котирна друштво од аспект на примена на одредбите од Законот за преземање на 

акционерски друштва.  Имено, надзорот беше фокусиран на можно заедничко дејствување 

помеѓу акционери во правно лице котирано на берзата. 
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Споредбено со претходните години, Комисијата во 2016 има донесено едно решение за 

ограничување на правото на глас и на дивиденда спрема едно лице поради утврдено заедничко 

дејствување, во 2017 и во 2019 година нема изречено ниту една мерка согласно Законот за 

преземање на акционерски друштва, а во 2018 година утврди заедничко дејствување кај едно 

друштво и донесе едно решение за ограничување на правото на глас и на дивиденда. 

 

3.2.6. Заеднички контроли на Комисијата со други државни органи 
Во текот на 2020 година, поради настанатата здравствена ситуација предизвикана од 

глобалната пандемија со вирусот на COVID-19,  беше ограничено движењето на граѓаните, а како 

резултат на тоа и директната физичка комуникација помеѓу вработените од разни институции во 

државата. Имајќи предвид дека предуслов за спроведување на on-site контроли со претставници 

од други државни институции над субјекти од заеднички интерес е меѓусебната интеракција, 

договарање и спроведување на контролата во деловните простории на субјектите, во 2020 

година не беше спроведена заедничка контрола со претставници на други надлежни органи. 

 

3.2.7. Активности за спречување перење пари и финансирање на тероризам 
Согласно своите надлежности, Комисијата презема активности и мерки во однос на 

спроведување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.  

Оттаму, во рамки на  спроведените контроли над овластените правни лица како дел од 

предметот на контрола во 2020 година, Комисијата задолжително го контролираше и 

постапувањето по обврските кои произлегуваат од Законот за спречување перење пари и 

финансирање на тероризам. Посебен акцент беше ставен на идентификување на клиентите, 

полномошниците и вистинските сопственици, спроведување на анализа на клиенти, водење на 

регистар за тргување со хартии од вредност, како и пополнување на апликациите за 

регистрација/ажурирање на податоци за клиенти согласно Одлуката за 

регистрирање/ажурирање на податоци  донесена од страна на Комсиијата.  

Во текот на 2020 година беше изречена мерка -јавна опомена спрема една брокерска куќа 

и воедно беше испратено и укажување за доследно почитување на законските прописи.  

 

3.2.8. Судски постапки 
Во текот на 2020 година, Комисијата водеше три граѓански судски постапки од кои една 

постапка е по изјавен приговор на Комисијата на нотарски платен налог, една во која е донесена 

(неправосилна) одлука со која судот одлучи дека не е надлежен да одлучува по тужба против 

решение на Комисијата донесено во 2004 година и една судска постапка (повторена постапка по 

усвоена ревизија на Врховен суд на РСМ) во која Комисијата е третотужена странка во врска со 

реализирани берзански трансакции во 2001 и во 2003 година.  

До повторувањето на судската постапка, Комисијата со Решение на судот беше изземена 

од оваа постапка, бидејќи Комисијата во овој спор нема пасивна легитимација, односно не може 

да биде тужена странка.     
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3.2.9. Комисија за одлучување по прекршок 
Комисијата за одлучување по прекршок која работи во составот на Комисијата за хартии 

од вредност одлучува по барања за поведување на прекршочна постапка за сторени прекршоци 

по законите кои се во надлежност на Комисијата за хартии од вредност. 

Во текот на 2020 година беа одржани 21 седница на Комисијата за одлучување по 

прекршок. До Комисијата за одлучување по прекршок беа доставени 37 барања за поведување 

на прекршочна постапка. Од поднесените барања, 32 беа поради непочитување на член 166-б од 

Законот за хартии од вредност од страна на акционерските друштва, 1 беше против акционерско 

друштво и неговото одговорно лице  поради непочитување на член 80-а од Законот за хартии од 

вредност, 1 против физичко лице поради непочитување на член 173 од Законот за хартии од 

вредност и 3 беа поднесени поради непочитување на член 154, 156 и член 160 од Законот за 

хартии од вредност. 

За поднесените барања беа донесени вкупно 39 решенија (35 за правни лица, 3 за 

одговорни лица на правните лица и 1 решение за физичко лице), од кои  7 решенија беа за 

изрекување на прекршочна санкција - глоба и 32 решенија за изрекување на  прекршочна 

санкција – опомена. 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Поднесени барања 8 22 8 15 37 

Донесени решенија 8 25 8 18 39 

Утврдена конечност и извршност 6 10 7 18 3 

 
Изречени глоби 

Физички лица 0 3.675 ЕУР 3.675 ЕУР 2,625ЕУР 300ЕУР 

Правни лица 25.500 ЕУР 56.250 ЕУР 20.750 ЕУР 46,750 ЕУР 6.000ЕУР 

 
 
Комисијата за одлучување по прекршок со донесените решенија за изрекување глоба, 

изрече глоби во вкупен износ од 6.000,00 ЕУР односно 370.170,00 денари за правни лица и 300 

ЕУР односно 18.509,00 денари за едно физичко лице.  

За донесените решенија во текот на 2020 година од страна на Комисијата за одлучување 

по прекршок, досега не е поднесена жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен 

во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка. 
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ДЕЛ IV: ПАЗАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РСМ-Преглед и перспектива 

4.1. Показатели на пазарот на хартии од вредност во 2020 година 

Структурата на сметки во Централниот депозитар за хартии од вредност, според типот на 

инвеститорот (физичко или правно лице, домашно или странско) со состојба на последниот ден 

од 2016, 2017, 2018 2019 и 2020 година може да се види од следната табела: 
Инвеститор Состојба 

31.12.2016 
Состојба  

31.12.2017 
% на промена  

(2017/2016) 
Состојба 

31.12.2018 
% на промена  

(2018/2017) 
Состојба  

(31.12.2019) 
% на промена  

(2019/2018) 
Состојба 

31.12.2020 
% на промена 

(2020/2019) 

Домашни физички лица 70.834 69.608 -1.73 67.009 -3.73 64.723 -5.85 63,870 -1.32% 

Домашни правни лица 2.107 2.054 -2.52 2.015 -1.9 2.126 -1.89 2,007 -5.60% 

Странски физички лица 1.201 1.145 -4.66 1.128 -1.48 1.033 -8.83 994 -3.78% 

Странски правни лица 193 195 1.04 174 -10.77 172 -7.03 162 -5.81% 

 
Структурата на сметки во Централниот депозитар за хартии од вредност по типови на 

сметки со состојба на ден 31.12.2020 година е следната: 
Тип на сметка Номинален капитал 

(во денари) 
%  ∆  

(2020/2019) 
Број на сметки %  ∆  

(2020/2019) 
Сопственичка 231,234,382,823 4.99% 63,955 -1.49% 
Портфолио 148,846,967 19.40% 139 -6.08% 
Застапничка 39,103,335 108.32% 8 -27.27% 
Старателска 54,309,860,264 15.71% 40 -16.67% 
Други сметки 58,143,160,926 2.66% 2,891 -1.13% 

 
Видно од табелата погоре е дека намалување има кај сите типови на сметки кои се водат 

во Депозитарот, но намалениот интерес на странски инвеститори е евидентен преку 

значителното намалување кај старателските и кај застапничките сметки во 2020 година во однос 

на бројот на овој тип на сметки на крајот од 2019 година. Имено, странските финансиски 

институции најчесто го користат овој тип на сметки (старателски и застапнички) за да инвестираат 

во земјава.Во табелите кои следат е даден преглед на номиналниот капитал и бројот на сметки 

по видови сметки за хартии од вредност во последните пет години.3  

  2016  2017  2018  2019  2020  

Тип на 
сметка 

Номинален 
капитал  

(во денари) 

Номинален 
капитал  

(во денари) 

% ∆ 
(2017/2016) 

Номинален 
капитал  

(во денари) 

%  ∆ 
(2018/2017) 

Номинален 
капитал  

(во денари) 

% ∆ 
(2019/2018) 

Номинален 
капитал  

(во денари) 

% ∆ 
(2020/2019) 

Сопственичка 216,818,829,717 216,356,903,818 -0.21% 230,877,359,196 6.71% 220,241,224,007 -4.61% 231,234,382,823 4.99% 

Портфолио 48,057,552 168,701,045 251.04% 125,963,193 -25.33% 124,661,333 -1.03% 148,846,967 19.40% 

Застапничка 53,920,623 63,987,276 18.67% 19,896,059 -68.91% 18,771,184 -5.65% 39,103,335 108.32% 

Старателска 31,851,697,583 38,754,906,951 21.67% 39,815,978,070 2.74% 46,936,255,828 17.88% 54,309,860,264 15.71% 

Други сметки 52,985,308,385 54,208,849,475 2.31% 42,733,742,370 -21.17% 56,637,188,618 32.54% 58,143,160,926 2.66% 

 

3 Прегледот на номиналниот капитал и бројот на сметки по видови сметки за хартии од вредност е со состојба 31.12. 
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Од изнесените податоци во горната табела е евидентно дека во 2020 година се зголемува 

износот на номиналниот капитал кај сите видови сметки за хартии од вредност кои се водат во 

Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, за разлика од 2019 година, кога 

зголемување настапило само кај старателската сметка, додека кај другите видови сметки 

(сопственичката, портфолио и застапничката сметка) е евидентирано намалување на 

регистрираниот номинален капитал. Во 2020 година, најголемото зголемување на 

евидентираниот номинален капитал настанало кај застапничката сметка (108,32%), а потоа 

зголемување е евидентирано кај портфолио сметките (19,40%) и кај старателските сметки 

(15,71%), додека зголемувањето на номиналниот капитал кај сопственичката сметка е 

незначително. Зголемувањето на вредноста на номиналниот капитал во 2020 година споредено 

со 2019 година се должи на порастот на количината на хартии од вредност кои се водат на 

различните видови сметки за хартии од вредност.  

 

За разлика од евидентното зголемување на номиналниот капитал кај сите видови сметки 

за хартии од вредност, во 2020 година е евидентно намалување на бројот на сите видови сметки 

за хартии од вредност. Ваквата појава, од една страна, се должи на значително намаленото 

присуство на странски инвеститори на македонскиот пазар на хартии од вредност, што резултира 

со намалување на бројот на застапничките и на старателските сметки, додека од друга страна се 

должи на отворените постапки на стечај и на ликвидација на акционерските друштва, како и 

поради фактот што на одредени сметки повеќе не се евидентирани хартии од вредност, што  

доведува до намалување на бројот на останатите видови сметки за хартии од вредност. 

Во текот на 2020 година немаше непорамнети трансакции, додека пак податоците во 

врска со порамнетите трансакции во 2016, 2017, 2018, 2019 и во 2020 година склучени на 

Македонската Берза, се дадени во следната табела: 

 

Тип на сметка 2016 2017 2018 2019 2020 

Број на 
сметки 

Број на 
сметки 

% ∆ 
(2017/2016) 

Број на 
сметки 

% ∆ 
(2018/2017) 

Број на 
сметки 

% ∆ 
(2019/2018) 

Број на 
сметки 

% ∆ 
(2020/2019) 

Сопственичка 71,533 70,176 -1.90% 67,494 -3.82% 64,923 -3.81% 63,955 -1.49% 

Портфолио 59 97 64.41% 128 31.96% 148 15.63% 139 -6.08% 

Застапничка 11 12 9.09% 11 -8.33% 11 0.00% 8 -27.27% 

Старателска 62 69 11.29% 53 -23.19% 48 -9.43% 40 -16.67% 

Други сметки 4,705 4,642 -1.34% 4,546 -2.07% 2,924 -35.68% 2,891 -1.13% 

   
2016 

 
 2017 

%  ∆  
(2017/2016) 

 
2018 

%  ∆  
(2018/2017) 

 
2019 

%  ∆  
(2019/2018) 

 
2020 

%  ∆  
(2020/2019) 

Вредност 3,025,507,772 4,740,486,330 56.68% 10,416,058,219 119.73% 7,702,821,641 -26.05% 8,199,553,421 6.45% 

Количина 
ХВ 

11,648,329 6,662,493 -42.80% 13,413,529 101.33% 9,951,718 -25.81% 2,817,220 -71.69% 

Број на 
трансакции 

12,933 16,227 25.47% 23,931 47.48% 18,878 -21.11% 22,689 20.19% 
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Од податоците презентирани во горната табела е воочлив тренд на зголемување на 

вредноста и на бројот на порамнетите трансакции во 2020 година, за разлика од 2019 година, 

кога е евидентно намалување на трите параметри споредено со 2018 година. Имено,  во 2020 

година е евидентно зголемување на вредноста на реализираните трансакции при истовремено 

намалување на количината на истргувани хартии од вредност, појава која, пред се, се должи на 

порастот на цените на хартиите од вредност на Македонската берза. Воедно, во 2020 година е 

евидентно и зголемување на бројот на реализираните трансакции, што и покрај пандемиските 

услови во кои опстојуваше македонскиот пазар на хартии од вредност заедно со зголемувањето 

на цените на хартиите од вредност, сигнализира интерес, пред се, на домашните инвеститори за 

инвестирање на Берзата. 

Вредноста на порамнетите трансакции по брокерски куќи и банки со дозвола за работа со 

хартии од вредност (куповна и продажна страна) во 2020 година е прикажана со следниот 

графикон: 

 

Од горниот графикон е евидентно дека, според вредноста на реализирани продажни 

трансакции, на прво место е брокерската куќа Илирика инвестментс АД Скопје со реализирани 

продавања во вредност од 2,235,595,001.00 денари, а потоа следат Комерцијална банка АД 

Скопје (2,177,716,663.00 денари) и брокерската куќа Еурохаус АД Скопје (1,675,395,671.00 

денари). Гледано од куповна страна, приматот по реализирана вредност во 2020 година го држи 

Комерцијална банка АД Скопје со вкупна вредност на купувања во износ од 2,586,820,361.00 

денари, додека на второ и на трето место се брокерските куќи Илирика инвестментс АД Скопје 

(1,788,565,638.00 денари) и Еурохаус АД Скопје (1,125,268,218 денари). 

 

Бројот на порамнети берзански трансакции по брокерски куќи и банки со дозвола за 

работа со хартии од вредност (куповна и продажна страна) во 2020 година е прикажан со 

следниот графикон: 
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Од аспект на реализиран број на купувања и на продавања во 2020 година по членки, 

претставени во горниот графикон, брокерската куќа Илирика инвестментс АД Скопје го држи 

приматот и има реализирано најголем број на купувања и на продавања. Од гледна точка на 

реализирани купувања, втора е брокерската куќа Еурохаус АД Скопје, по што следат 

Комерцијална банка АД Скопје и НЛБ Банка АД Скопје, додека од аспект на број на реализирани 

продавања, второто место и припаѓа на Комерцијална банка АД Скопје, по што следат 

брокерската куќа Еурохаус АД Скопје и НЛБ Банка АД Скопје.  

 

Вредноста на порамнетите трансакции по брокерски куќи и банки со дозвола за работа со 

хартии од вредност во 2016, 2017, 2018, 2019 и во 2020 година (одделно за куповна и продажна 

страна) е прикажана со следните графикони:  

 
Вредност на порамнети трансакции (куповна страна)                       Вредност на порамнети трансакции (продажна страна) 
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Бројот на порамнетите трансакции по брокерски куќи и банки со дозвола за работа со 

хартии од вредност во 2016, 2017, 2018, 2019 и во 2020 година (одделно за куповна и продажна 

страна) е прикажана со следните графикони:   
Број на порамнети трансакции (куповна страна)                       Број на порамнети трансакции (продажна страна) 

 

4.1.2. Нетрговски преноси на хартии од вредност 

Нетрговските преноси се спроведуваат во Централниот депозитар за хартии од вредност 

како резултат на преноси врз правни основи (наследство, подарок, судски одлуки), за нетрговски 

пренос предвидени со Законот за хартии од вредност, но и преноси по известувања на 

издавачите како корисници на услугите на Депозитарот, по основ на запишани и отплатени или 

неотплатени акции. Податоците за спроведени нетрговски преноси во текот на 2016, 2017, 2018, 

2019 и на 2020 година од кои најчести се по основа на подарок, наследство или судски одлуки се 

прикажани во следната табела: 

Од податоците во табелата може да се воочи дека во 2020 година продолжува трендот на 

намалување на нетрговските преноси по основ на наследство и на подарок кој започна во 2019 

година, но и дека, за разлика од претходната година, е евидентно намалување на бројот на 

нетрговски преноси спроведени врз основа на судска одлука. Имено, за разлика од 2019 година, 

кога се спроведени вкупно 11 нетрговски преноси врз основа на судска одлука, во 2020 година, 

бројот на овие нетрговски преноси изнесува 4, што претставува намалување од 63,64% во однос 

на 2019 година. Второ најголемо намалување кај бројот на реализирани нетрговски преноси е 

евидентно кај нетрговските преноси врз основа на наследство, кои се намалени за речиси 42% 

во споредба со 2019 година, што воедно е и најголемо намалување на нетрговските преноси 

спроведени по овој основ во последните 5 години. 

  
2016 

 
2017 

% ∆  
(2017 / 2016)  

 
2018 

% ∆  
(2018/ 
2017) 

 
2019 

% ∆  
(2019/ 2018) 

 
2020 

% ∆  
(2020/ 2019) 

Наследство 957 673 -29.68 1,051 56.17 952 -9.42 553 -41.91% 

Подарок 272 215 -20.95 321 49.3 285 -11.21 262 -8.07% 

Судски одлуки 33 19 -42.42 4 -78.95 11 175 4 -63.64% 

ВКУПНО 1262 907 -28.13 1376 51.7 1248 -9.1 819 -34.37% 
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4.2. Секундарен пазар 

4.2.1. Пазарна капитализација и вредноста на индексот МБИ-10 

Во текот на 2020 година на Македонската берза се тргуваше на пазарните сегменти: 

Официјален пазар (Супер котација, Берзанска котација и Задолжителна котација) и Редовен 

пазар (Слободен пазар и Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување). 

На крајот на 2020 година на котација на Официјалниот пазар беа котирани акции на 100 

друштва, од кои 27 друштва на подсегментите Супер котација и Берзанска котација и 73 друштва 

на подсегментот Задолжителна котација. 

Пазарната капитализација на акции кои котираат на Официјалниот пазар на последниот 

ден на тргување во 2020 година (30.12.2020 година) изнесува 179.008.903.436 денари (околу 2.91 

милијарди евра) и бележи намалување од 1,25% во споредба со пазарната капитализација во 

2019 година (30.12.2019 година). Пазарната капитализација на акциите на акционерските 

друштва со посебни обврски за известување на 30.12.2020 година изнесуваше 4.142.042.315 

денари (околу 67,35 милиони евра) и е иста со пазарната капитализација на акциите на 

акционерските друштва со посебни обврски за известување на 30.12.2019 година.  

Вкупната пазарна капитализација на компаниите на Берзата на последниот ден на 

тргување во 2020 година, без Слободниот пазар, изнесува 183.150.945.751 денари, што 

претставува мала надолна корекција од 1,22% споредено со последниот ден на тргување во 2019 

година. 

Пазарната капитализација на обврзниците на 30.12.2020 година изнесува 13.363.516.830 

денари (околу 217,29 милиони евра) што претставува зголемување од 258,82% во споредба со 

пазарната капитализација на обврзниците на 30.12.2019 година. Ова троцифрено зголемување 

од скоро 259% се должи на начинот на пресметување на пазарната капитализација особено на 

котираните државни обврзници. Имено, доколку со одредена хартија од вредност која е 

котирана на берзата не се тргува тогаш за истата не постои пазарна цена и таа не се вклучува во 

пресметката за вкупната пазарна капитализација. Во 2020 година е тргувано со 8 котирани 

државни обврзници и за нив е формирана пазарна цена, поради што се вклучени во пресметката 

на пазарната капитализација на обврзниците.  

Пазарната капитализација на акциите на Слободниот пазар на последниот ден на 

тргување во 2020 година изнесува 13.177.598.582 денари (214,279 милиони евра) и бележи 

намалување од 0,64 % во споредба со 2019 година.  

Конечно, вкупната пазарна капитализација на Официјалниот пазар и на Редовниот пазар 

на последниот ден на тргување во 2020 година достигна 210.066.984.108 денари (€3. 

404.905.132,46), што е за 3,59% повисока од вкупната пазарна капитализација на последниот ден 

на тргување во 2019 година. 
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Во однос на движењето на вредностите на индексот МБИ-10 во 2020 година, гледано 

според кварталната динамика, во првиот квартал МБИ-10 индексот оствари засилен и најголем 

квартален пад од 22.06% во последните десет години. Наспроти ова, во следните три квартала 

ценовните перформанси доведоа до квартален раст на индексот од 13.62%, 8.95% и 4.90% 

соодветно. Споредено со вредноста на МБИ-10 на последниот ден на тргување од 2019 година 

(30.12.2019 година), индексот ја надмина претпандемиската вредност и бележи минимален 

годишен раст од 1.2%. 

ПК по 
пазарни 
сегменти 

2016 2017 %  ∆ 
(2017/
2016) 

2018 %  ∆ 
(2018/
2017) 

2019 %  ∆ 
(2019/
2018) 

2020 %  ∆ 
(2020/2

019) 

                    

Берзанска 
котација 

112,313,643,687 132,942,125,248 18.37% 158,772,531,030 19.43% 181,279,391,212 14.18% 179,008,903,436 -1.25% 

АДПОИ 3,396,631,165 3,396,631,165 0.00% 3,396,631,165 0.00% 4,142,042,315 21.95% 4,142,042,315 0.00% 

Обврзници 4,438,483,765 3,493,014,392 -21.3% 3,389,570,084 -2.96% 3,724,334,677 9.88% 13,363,516,830 258.82% 

Други ХоВ - - - - - 313,009,041 100% 313,104,155 0.03% 

Вкупно 120,148,758,617 139,831,770,805 16.38% 165,558,732,279 18.40% 189,458,777,245 14.44% 196,827,566,736 3.89% 

 

 

4.2.2. Реализиран промет на домашен пазар 
Во 2020 година на домашниот пазар е остварен вкупен промет со хартии од вредност во 

износ од 8,19 милијарди денари или ≈132,88 милиони евра, односно за 6,43% повисок промет во 
споредба со 2019 година.  

Според кварталната динамика, најголем дел од годишниот промет е остварен во првиот 

квартал од годината, како резултат на неизвесноста предизвикана од пандемијата со COVID-19 

од аспект на времетраењето на истата и можните ефекти врз домашната економија. Прометот 

во првиот квартал во 2020 година бележи најголемо учество во вкупниот годишен промет (со 

скоро 51%), додека во 2019 година се забележува поголема дисперзираност и урамнотеженост 

на прометот по четирите квартали. 

Промет по квартали - во денари % на учество 

Период 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Q1 538,775,079.57 1,035,531,543.45 4,404,290,022.43 1,784,338,700.56 4,163,133,397.78 17.82% 21.85% 42.29% 23.17% 50.80% 

Q2 832,689,598.98 1,008,523,973.86 2,424,695,108.17 1,938,338,714.56 1,677,288,590.95 27.54% 21.29% 23.29% 25.17% 20.46% 

Q3 630,991,170.90 1,167,228,355.34 1,864,593,418.57 1,866,260,594.52 1,117,630,777.37 20.87% 24.63% 17.90% 24.24% 13.64% 

Q4 1,020,938,322.05 1,527,161,046.18 1,720,488,697.20 2,111,687,672.51 1,237,423,072.97 33.77% 32.23% 16.52% 27.42% 15.10% 

Вкупно 3,023,394,171.50 4,738,444,918.83 10,414,067,246.37 7,700,625,682.15 8,195,475,839.07 100% 100% 100% 100% 100% 
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Најголемо учество во остварениот пораст на прометот има прометот остварен преку 
класично тргување со хартии од вредност, кој во 2020 година во споредба со 2019 година, 
регистрира пораст од 42,17%. Оттука, прометот реализиран преку класично тргување во 2020 
година учествува со 72,79% во вкупниот годишен промет за разлика од 2019 година кога 
учествуваше со 54,26%.  Втор по учество е прометот остварен преку блок трансакции, кој 
учествува во вкупниот промет во 2020 година со скоро 25%, додека незначително е учеството на 
јавните понуди на хартии од вредност (2,03%). 

Структурната анализа на прометот одделно по видови на хартии од вредност и начин на 
реализација на трансакциите, покажува дека годишниот раст на прометот од 6,43% се должи на 
значителното зголемување на прометот од класично тргување, како резултат на растот на 
прометот со акции од 48,75%. Таквиот пораст на прометот од класично тргување со акции во 2020 
година ги неутрализира негативните ефекти од високите двоцифрени стапки на пад на прометот 
со обврзници (-20,79%), други хартии од вредност (-34,29%), јавна понуда на хартии од вредност  
(-83,24%) и блок трансакции (-17,22%). 

 
  2016 2017 Разлика во 

ден. 
(2017/2016) 

2018 Разлика во 
ден. 

(2018/2017) 

2019 Разлика во 
ден 

(2019/2018) 

2020 Разлика во 
ден. 

(2020/2019) 

Акции 1,823,563,761 2,728,863,225 905,299,464 4,358,179,597 1,629,316,372 3,819,148,938 -539,030,659 5,681,114,611 1,861,965,673 

Обврзници 508,898,633 178,946,695 -329,951,937 530,973,291 352,026,596 358,856,286 -172,117,005 284,241,135 -74,615,151 

Други ХоВ 0 0 0 0 0 33,353,480 33,353,480 21,917,753 1,435,727 

Јавни 
берзански 

аукции 

0 12,890,642 12,890,642 0 -12,890,642 30,561,751 30,561,751 0 30,561,751 

Блок 
трансакции 

645,400,592 1,817,744,356 1,172,343,763 5,261,265,005 3,443,520,649 2,466,611,816 -2,794,653,188 2,041,918,796 -424,693,020 

Јавни 
понуди на 

ХоВ 

0 0 0 246,645,000 246,645,000 992,093,410 745,448,410 166,283,545 -825,809,865 

Вкупно 2,977,862,986 4,738,444,918 1,760,581,932 10,397,062,894 5,658,617,975 7,700,625,682 -2,696,437,212 8,195,475,840 494,850,157 

17.82% 21.85%
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23.17%

50.80%
27.54% 21.28%

23.28%

25.17%

20.47%
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  % промена  
(2017/2016) 

% промена  
(2018/2017) 

% промена  
(2019/2018) 

% промена  
(2020/2019) 

Акции 49.64% 59.71% -12.37% 48.75% 

Обврзници -64.84% 196.72% -32.42% -20.79% 

Други ХоВ 0% 0% 100% -34.29% 

Јавни берзански аукции 100% -100% 100% -100% 

Блок трансакции 181.65% 189.44% -53.12% -17.22% 

Јавни понуди на ХоВ 0% 100% 302.24% -83.24% 

Вкупно 59.12% 119.42% -25.93% 6.43% 

     

 

На следниот графикон е прикажан прометот остварен од класично тргување со хартии од 

вредност во секој месец од 2020 споредбено за последните пет години: 

2,332.46
2,907.81
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Од горниот графикон може да се забележи тренд на постојан пораст на прометот од 

класичното тргување, односно забележливо е зголемување на прометот во 2017 година во однос 

на 2016 година, како и во 2018 година во однос на 2017 година, додека трендот на прометот е 

променлив во 2019 година (во некои месеци е помал во споредба со прометот во 2018 година, а 

во некои месеци бележи зголемување во однос на истиот месец во 2018 година). Во 2020 година 

е регистриран поголем промет по месеци споредено со 2019 година во првата половина од 

годината, додека во втората половина од 2020 година, со исклучок на јули, прометот е помал 

споредено со истиот период од 2019 година. Исто така, од горниот графикон е евидентно дека 

најголем промет од класично тргување во 2020 година на Берзата е остварен во февруари, март 

и во април. 

Во структурата на прометот од класичното тргување и во 2020 година продолжува да 

преовладува тргувањето со акции, односно структурата на прометот остварен со класично 

тргување по видови на хартии од вредност во 2020 година е следна: 

 

 

 промет со акции: 94,89% од вкупниот остварен 

промет на класичното тргување; 

 

 промет со обврзници: 4,75% од вкупниот 

остварен промет на класичното тргување. 

 

Воедно, прометот со акции во рамки на класичното тргување (без блок трансакции) во 2020 

година достигна највисок апсолутен износ во последните пет години, од околу 5.68 милијарди денари 

(≈92 милиони евра). 
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Од споредбениот преглед на прометот остварен со класично тргување по видови на 

хартии од вредност е воочливо дека прометот со акции бележи константен пораст во последните 

5 години, додека прометот со обврзници е во опаѓање.  

4.2.3. Структура на прометот на домашен пазар по пазарни сегменти 

Во табелата подолу е прикажана структурата на прометот според различни пазарни 

сегменти во 2020 година. Најголемо учество од 83,68%  во вкупниот промет има Официјалниот 

пазар со апсолутен износ на прометот од 6,857,970,338.07 денари (класично тргување и блок 

трансакции). 

Структура на промет 

Пазарен сегмент Вредност Вредност-блок Вкупно % учество  
во вкупен промет 

Официјален пазар 5,951,869,719.31 906,100,618.76 6,857,970,338.07 83.68% 

Редовен пазар 35,403,779 1,135,818,177 1,171,221,956 14.29% 

Јавна понуда на ХоВ 166,283,545 0 166,283,545 2.03% 

Вкупно 6,153,557,043.31 2,041,918,795.76 8,195,475,839.07 100% 

Во 2020 година, евидентно е учеството во вкупниот промет на прометот реализиран со 

хартии од вредност кои се тргуваат на Редовниот пазар, со апсолутен износ на прометот од  

1,171,221,956 денари (вклучувајќи ги блок трансакциите). 

Во 2020 година на Берзата се реализирани пет трансакции како реализација на јавни 

понуди на хартии од вредност во вкупна вредност од 166,283,545 денари (околу 2,7 милиони 

евра). Од реализираните јавни понуди на хартии од вредност, четири трансакции се јавни понуди 

на корпоративните обврзници на ТТК Банка АД Скопје, додека една е јавна понуда на акции на 

издавачот Агроплод АД Ресен. 

Во 2020 година, најголемо учество во вкупниот промет има класичното тргување со хартии 

од вредност кои се тргуваат на Официјалниот пазар, односно неговото учество изнесува 72,62%. 

Второ по големина учество во вкупниот промет имаат блок трансакциите (официјален и редовен 

пазар), кои учествуваат со 24,92% во вкупниот промет.  
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Во 2020 година е евидентно скромното учество во вкупниот промет на прометот 

реализиран со хартии од вредност кои се тргуваат на Редовниот пазар, кое изнесува 0,43%. 

Ваквиот тренд на незначително учество на прометот реализиран со хартии од вредност кои се 

тргуваат на Редовниот пазар во вкупниот промет е присутен и во претходните четири години. 

Во наредниот графикон е даден споредбен приказ на структурата на прометот по пазарни 

сегменти за 2016, 2017, 2018, 2019 и за 2020 година. Од направениот споредбен приказ е 

воочливо дека постојано доминантно учество во прометот во сите пет години имаат 

трансакциите склучени на Официјалниот пазар и блок трансакциите. 

 

Прометот од 5,951,869,719.31 денари на Официјалниот пазар на Берзата во 2020 година е 

остварен преку 22.399 трансакции. Тој учествува во вкупниот промет од класичното тргување со 

99,41%. Од тоа, 5,645,710,832 денари отпаѓаат на тргувањето со акции (94,3%) при што се 

склучени 22.138 трансакции, додека прометот со обврзници изнесува 284,241,135 денари (4,75%) 

и истиот е остварен преку 258 трансакции. Прометот од 35,403,779 денари на Редовниот пазар 

на Берзата во 2020 година е остварен преку 176 трансакции и учествува во вкупниот промет од 

класичното тргување со 0,59%. Во 2020 година целиот промет на Редовниот пазар е остварен 

преку тргување со хартии од вредност на Слободниот пазар, односно не се склучени трансакции 

со хартии од вредност кои се тргуваат на Пазарот на акционерски друштва со посебни обврски за 

известување. 

Пазарен сегмент Промет (денари) % на учество Број на трансакции 

ОФИЦИЈАЛЕН ПАЗАР  

Акции 5,645,710,832 94.30% 22,138 

Обврзници 284,241,134.64 4.75% 258 

РЕДОВЕН ПАЗАР 

Слободен пазар 35,403,779 0.59% 176 

ВКУПНО (РЕДОВЕН ПАЗАР) 35,403,779 0.59% 176 

ВКУПНО СИТЕ ПАЗАРИ 5,965,355,745.64 100% 22,572 
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Структура на класичниот промет по пазарни сегменти во периодот 2016-2020 година 

 

Од споредбениот приказ на класичниот промет по пазарни сегменти во 2016, 2017, 2018, 

2019 и во 2020 година може да се воочи дека најголем промет постојано се остварува од 

класичното тргување со акции на Официјалниот пазар. Воедно, значајно е да се одбележи дека 

и покрај функционирањето на македонскиот пазар на хартии од вредност во пандемиски услови, 

прометот со акции на Официјалниот пазар е најголем во 2020 година споредено со претходните 

четири години. Карактеристично е дека во 2020 година не се склучени трансакции со акции на 

Пазарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување. Ваквата пракса на мал број 

на реализирани трансакции со акции кои се тргуваат на Пазарот на акционерски друштва со 

посебни обврски за известување е карактеристична и за претходните четири години, односно 

евидентно е континуирано намалување на бројот на склучени трансакции со овие акции.  

 

 

4.2.4. Број на склучени трансакции и истргувана количина 

Вкупниот број на склучени трансакции и вкупната количина на истргувани хартии од 

вредност во текот на 2020 година изнесува 22.689, односно 2.817.220 респективно, што во однос 

на 2019 година претставува нагорно поместување од 20,23%, односно намалување за 71,63% 

соодветно. Учеството на блок трансакциите во вкупниот број на реализирани трансакции и во 

2020 година ја задржа истата динамика како и во 2019 година, односно се задржува на скоро 

исто ниво под 1%.  
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Зголемувањето на бројот на реализирани трансакции во 2020 година во однос на 2019 

година се должи на динамичното тргување во првиот квартал, додека намалувањето на 

количината на истргувани хартии од вредност се должи на значајното намалување на 

истргуваната количина на обврзници за денационализација.4 

Од горната табела може да се види дека во 2020 година е намалена количината на хартии 

од вредност која е истргувана преку класично тргување, но истовремено е зголемена вредноста 

на класичните трансакции. Вредноста на трансакциите реализирани преку класично тргување е 

највисока во 2020 година, споредено со претходните четири години. 

Во 2020 година на Берзата се реализирани 109 блок трансакции во вкупна вредност од 

2,041,918,795.76 денари (околу 33,2 милиони евра). Од овие реализирани 109 блок трансакции 

на Берзата, 15 се администраторски блок трансакции (8 блок трансакции пријавени на 

Официјалниот пазар и 7 блок трансакции пријавени на Редовниот пазар на Берзата) со вкупна 

вредност од 1.283.749.183,76 денари (околу 20,87 милиони евра). Во следната табела е прикажан 

прометот реализиран со овие администраторски блок трансакции по пазарни сегменти во 2020 

година: 
 

 
Промет (денари) 

 
Промет (eвра) 

 
Број на трансакции 

Официјален пазар  
Супер котација 16,633,050.00 269,601.26 1 

Берзанска котација 135,269,103 2,192,538 5 

Задолжителна котација 16,988,192 275,357 2 

Редовен пазар 

Слободен пазар 1,114,858,839 18,070,491 7 

ВКУПНО 1,283,749,184 20,807,986 15 

 

Во 2020 година на Берзата биле склучени 94 системски блок трансакции (89 блок 

трансакции пријавени на Официјалниот пазар и 5 блок трансакции пријавени на Редовниот пазар 

на Берзата) со вкупна вредност од 758.169.612,00 денари (околу 12,29 милиони евра).  

 

 

4 Во 2020 се истргувани 663.539 обврзници за денационализација, додека во 2019 се истргувани 5.780.735 обврзници за денационализација. 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Количина 10,876,852 5,331,696 12,099,957 8,834,910 2,350,215 

Вредност 2,332,462,394 2,920,700,562.56 5,135,797,888.62 5,203,452,114.35 6,153,557,043.31 

Класични трансакции 12,765 16,046 23,717 18,695 22,580 

Количина-блок 658,037 1,330,797 1,292,586 1,096,730 467,005 

Вредност-блок 645,400,592.50 1,817,744,356.27 5,261,265,005.75 2,466,611,816.80 2,041,918,795.76 

Блок трансакции 145 181 200 176 109 

Вкупно количина 11,534,889 6,662,493 13,392,543 9,931,640 2,817,220 

Вкупно вредност 2,977,862,986.50 4,738,444,918.83 10,397,062,894.37 7,670,063,931.15 8,195,475,839.07 

Вкупно трансакции 12,910 16,227 23,917 18,871 22,689 
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Во следната табела е прикажан прометот реализиран со овие системски блок трансакции 

по пазарни сегменти во 2020 година: 

   
Промет (денари) 

 
Промет (Евра) 

 
Број на трансакции 

Официјален пазар 

Супер котација 229,558,740.00 3,723,901.47 24 

Берзанска котација 287,579,334 4,663,647 43 

Задолжителна котација 220,072,200 3,568,069 22 

Редовен пазар 

Слободен пазар 20,959,338 339,723 5 

ВКУПНО 758,169,612 12,295,340 94 

 

Во следниот графикон е даден приказ на администраторските и системските блок 

трансакции реализирани на Македонската берза АД Скопје во 2016 година, 2017 година, 2018 

година, 2019 година и во 2020 година. Од споредбениот преглед може да се заклучи дека во 2020 

година, блок трансакциите со обичните акции кои се тргуваат на Слободен пазар бележат 

зголемување, додека блок трансакциите кои се тргуваат на сите останати пазарни сегменти 

бележат намалување. Како и во претходните четири години, и во 2020 година е евидентно 

отсуството на склучени блок трансакции со обврзници, приоритетни акции кои се на 

Задолжителна котација и обични акции кои се тргуваат на Пазарот на акционерски друштва со 

посебни обврски за известување. За разлика од 2019 година, во 2020 година отсуствуваат и 

склучени трансакции со приоритетни акции кои се тргуваат на Берзанска котација, но и во 

претходните години за блок трансакциите склучени со овие хартии од вредност е 

карактеристично мало учество во вкупната вредност на реализирани блок трансакции, а во некои 

години и целосно нивно отсуство. 

Приказ на блок трансакции по промет по пазарни сегменти 
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Приказ на блок трансакции по број на реализирани трансакции 

 

Од горниот графикон е евидентно дека по број на реализирани трансакции постојано 

доминираат блок трансакциите склучени со обични акции кои се тргуваат на Берзанска котација, 

додека во 2020 година доминираат и блок трансакциите со обичните акции кои се тргуваат на 

Супер котација и на Задолжителна котација. 

 

4.2.5. 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) во 2020 година, нивното процентуално учество во 

вкупниот промет реализиран од класично тргување и во прометот реализиран на Официјалниот 

пазар, како и постигнатата просечна цена на овие хартии од вредност на Официјалниот пазар. 

Издавач ХоВ Количина Вредност Просечна 
цена 

% учество 
во вкупен 
промет од  
класично 
тргување  

% учество 
во вкупен 
промет на 

Официјален 
пазар  

Број на 
трансакции 

Број на 
денови 

на 
тргување 

Комерцијална банка АД 
Скопје 

KMB 333,907 2,183,942,606.00 6,590.08 36.48% 36.69% 7,476 245 

Алкалоид АД Скопје ALK 89,995 1,054,482,870.00 12,174.86 17.61% 17.72% 3,883 240 

Макпетрол Скопје MPT 9,735 643,927,219.00 67,741.70 10.75% 10.82% 2,417 195 

НЛБ Банка АД Скопје TNB 31,414 533,617,378.00 17,138.02 8.91% 8.97% 1,563 195 

Гранит АД Скопје GRNT 434,720 438,689,254.00 1,012.14 7.33% 7.37% 2,102 226 

Стопанска банка АД Скопје STB 132,386 145,268,999.00 1,108.73 2.43% 2.44% 927 181 

ТТК Банка АД Скопје TTK 74,712 106,444,000.00 1,377.52 1.78% 1.79% 607 135 

УНИ Банка АД Скопје UNI 42,420 89,951,931.00 2,165.02 1.50% 1.51% 413 104 

Стопанска банка АД Битола SBT 21,267 60,021,914.00 2,782.34 1.00% 1.01% 373 121 

Реплек АД Скопје REPL 610 51,099,282.00 86,051.59 0.85% 0.86% 152 42 

Вкупно топ 10 1,171,166 5,307,445,453.00 / 88.65% 89.17% 19,913 / 

Останати 468,967 360,183,131.67 / 6.02% 6.05% 2,228 / 

Вкупно Официјален пазар (обични 
акции) 

1,640,133 5,667,628,584.67 / 94.66% 95.22% 22,141 246 
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           Вкупниот промет реализиран со 10-те најтргувани акции на Официјалниот пазар (без 

блокови) во 2020 година изнесува 5,307,445,453.00 денари (≈86,05 милиони Евра) и претставува 

94,66% од прометот на Официјалниот пазар остварен преку класично тргување, односно 95,22% 

од вкупниот промет на Официјалниот пазар (класично тргување и блок трансакции). 

 Во 2020 година на Официјалниот пазар најтргувани беа акциите издадени од 

Комерцијална банка АД Скопје со вкупен промет од 2,183,942,606.00 денари (≈35,4 милиони 

Евра), потоа следат акциите издадени од Алкалоид АД Скопје со вкупен промет од 

1,054,482,870.00 денари (≈17,09 милиони Евра), акциите издадени од Макпетрол АД Скопје со 

вкупен промет од 643,927,219.00 денари (≈10,44 милиони Евра) и на крај акциите издадени од 

НЛБ Банка АД Скопје со вкупен промет од 533,617,378.00 денари (≈8,65 милиони Евра). 

 Годишните податоци на топ-4 најтргувани акции на официјалниот пазар упатуваат и на 

натамошно задржување на непроменети позиции на акциите на Комерцијална банка, Алкалоид, 

Макпетрол и на НЛБ банка. Високата концентрација на прометот со овие четири акции во 2019 

бележи зголемување во 2020 година. Имено, нивното збирно учество во вкупниот промет на 

официјален пазар се зголеми од 66% на 78% во 2020 година. Зголемената концентрација на 

прометот со овие четири акции, во најголем дел, произлегува од зголемувањето на прометот со 

акцијата на Комерцијална банка АД Скопје, а во помал дел како резултат на зголемувањето на 

прометот со акциите на Алкалоид АД Скопје, при истовремен раст на прометот и со акциите на 

НЛБ Банка АД Скопје и на Макпетрол АД Скопје. Имено, споредено со 2019 година, прометот со 

акцијата на Комерцијална банка АД Скопје бележи пораст од скоро 125%, додека неговото 

учество во вкупниот промет на реализиран пазар во 2020 година споредено со 2019 година е 

зголемено за 13,06%.  

Зголемувањето на прометот со акциите на издавачот Алкалоид АД Скопје во 2020 година 

во споредба со 2019 година изнесува 67,78%, а неговото учество во вкупниот промет на 

реализиран пазар во 2020 година споредено со 2019 година е незначително зголемено (2,15%).  

Перформансите на акцијата на Алкалоид АД Скопје се карактеристични и за акцијата на 

издавачот НЛБ Банка АД Скопје, односно прометот со оваа акција бележи пораст од 61%, додека 

неговото учество во вкупниот промет на реализиран пазар во 2020 година е незначително 

зголемено во споредба со 2019 година (0,74%).   

Промет на Официјален пазар  
(без блок трансакции) 

2020 2019 % на промена 

  Вредност % на учество Вредност % на учество 2020 vs 2019 

Комерцијална банка АД Скопје 2,183,942,606.00 38.53% 972,269,537.00 25.47% 124.62% 

Алкалоид АД Скопје 1,054,482,870.00 18.61% 628,476,646.00 16.46% 67.78% 

Макпетрол АД Скопје 643,927,219.00 11.36% 600,658,524.00 15.74% 7.20% 

НЛБ Банка АД Скопје 533,617,378.00 9.42% 331,387,183.00 8.68% 61.03% 

Вкупно Топ 4 4,415,970,073.00 77.92% 2,532,791,890.00 66.35% 74.35% 

Останати 1,251,658,511.67 22.08% 1,284,512,595.10 33.65% -2.56% 

Вкупно Официјален пазар 5,667,628,584.67 100.00% 3,817,304,485.10 100.00% 48.47% 
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Во табелата која следи е даден преглед на 10-те друштва со чии акции е остварен најголем 

промет на Официјалниот пазар (без блок трансакции) во периодот од 2016-2019 година, нивното 

процентуално учество во вкупниот промет реализиран од класично тргување и во прометот 

реализиран на Официјалниот пазар, како и постигнатата просечна цена на овие хартии од 

вредност на Официјалниот пазар. Од презентираните податоци може да се констатира дека во 

последните пет години (2016-2020 година), со мали отстапувања, континуирано е остваруван 

најголем промет со акции издадени од исти друштва. 

 

Издавач ХоВ Количина Вредност Просечна 
цена 

% учество во 
вкупен 

промет од  
класично 
тргување  

% учество 
во вкупен 
промет на 

Официјален 
пазар  

Број на 
трансакции 

Број на 
денови 

на 
тргување 

Комерцијална банка АД 
Скопје 

KMB 741,903 2,528,526,308.00 5,050.40 17.63% 18.02% 9,872 713 

Алкалоид АД Скопје ALK 173,832 1,175,968,318.00 8,200.64 8.20% 8.38% 5,609 720 

Макпетрол АД Скопје MPT 21,457 655,457,016.00 47,495.30 4.57% 4.67% 3,260 619 

НЛБ Банка АД Скопје TNB 63,740 732,289,271.00 14,100.00 5.11% 5.22% 2,538 513 

Стопанска банка АД Скопје STB 713,853 657,301,556.00 1,200.00 4.58% 4.69% 4,134 590 

Гранит АД Скопје GRNT 627,219 459,332,428.00 800.48 3.20% 3.27% 3,728 617 

Охридска банка АД Скопје OHB 68,499 317,344,101.00 6,590.00 2.21% 2.26% 1,750 470 

ТТК Банка АД Скопје TTK 282,490 253,687,842.00 1,274.11 1.77% 1.81% 1,570 368 

Македонијатурист АД 
Скопје 

MTUR 47,925 194,621,213.00 5,000.00 1.36% 1.39% 752 305 

УНИ АД Банка АД Скопје UNI 100,436 189,522,670.00 2,100.00 1.32% 1.35% 1,433 361 

Вкупно топ 10 2,841,354 7,164,050,723.00 / 49.96% 51.07% 34,646 / 

Останати 4,965,201 1,827,666,450.10 / 12.74% 13.03% 15,530 / 

Вкупно Официјален пазар (обични  
акции) 

7,806,555 8,991,717,173.10 / 62.70% 64.10% 50,176 982 

Споредбено гледано, врз основа на податоците за топ 10 најтргувани акции во последните 

пет години5 на Официјалниот пазар на Македонската берза АД Скопје може да се воочи дека две 

акции го држат приматот на најтргувани акции по вредност на реализирани трансакции и број на 

реализирани трансакции преку класично тргување (Комерцијална банка АД Скопје и Алкалоид 

АД Скопје). 

Промет на 
Официјален 
пазар  
(без блок 
трансакции) 

2020 2019 2018 2017 2016 

  Вредност % на 
учество 

Вредност % на 
учество 

Вредност % на 
учество 

Вредност % на 
учество 

Вредност % на 
учество 

Комерцијална 
банка АД 

Скопје 

2,183,942,606 41.15% 972,269,537 28.72% 1,415,724,679 38.29% 597,216,302 27.81% 515,585,327 35.49% 

Алкалоид АД 
Скопје 

1,054,482,870 19.87% 628,476,646 18.57% 572,696,677 15.49% 372,549,552 17.35% 230,722,089 15.88% 

Вкупно Топ 2 3,238,425,476 61.02% 1,600,746,183 47.29% 1,988,421,356 53.78% 969,765,854 45.16% 746,307,416 51.37% 

Останати 2,069,019,977 38.98% 1,784,428,835 52.71% 1,708,630,520 46.22% 1,177,676,632 54.84% 706,567,631 48.63% 

Вкупно 
Официјален 
пазар Tоп 10 

5,307,445,453 100.00% 3,385,175,018 100.00% 3,697,051,876 100.00% 2,147,442,486 100.00% 1,452,875,047 100.00% 

 

5 Анализата е правена на годишно ниво. 
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Промет на Официјален пазар  
(без блок трансакции) 

% на промена  

  2020 vs 2019 2019 vs 2018 2018 vs 2017 2017 vs 2016 

Комерцијална банка АД Скопје 124.62% -31.32% 137.05% 15.83% 

Алкалоид АД Скопје 67.78% 9.74% 53.72% 61.47% 

Вкупно Топ 2 102.31% -19.50% 105.04% 29.94% 

Останати 15.95% 4.44% 45.08% 66.68% 

Вкупно Официјален пазар (Tоп 10) 56.78% -8.44% 72.16% 47.81% 

 

Од табеларните прикази на прометот реализиран на Официјален пазар (без блок 

трансакции) на топ 2 акции кои се тргуваат на овој пазар во последните пет години може да се 

воочи дека најголем процентуален пораст на вредноста на склучените трансакции со акцијата на 

Комерцијална банка АД Скопје е регистриран во 2018 година во однос на 2017 година (137,05%), 

додека вториот најголем процентуален пораст на прометот со оваа акција е регистриран во 2020 

година во однос на 2019 година. Од аспект на прометот остварен со акцијата на издавачот 

Алкалоид АД Скопје, најголем процентуален пораст на прометот е регистриран во 2020 година 

споредено со 2019 година, додека втор по големина процентуален пораст на прометот со оваа 

акција е регистриран во 2019 година во споредба со 2018 година. 

 

Топ 10 најтргувани акции во 2020 година 
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4.2.6 Пазарна капитализација на друштва чии акции се во топ 10 најтргувани акции на 
Официјален пазар во 2020 година 

Податоците за пазарната капитализација на последниот ден на тргување во 2020 година 

(30.12.2020 година) на десетте најтргувани акции на Официјалниот пазар во 2020 година 

покажуваат раст од 3,85% во однос на пазарната капитализација на последниот ден на тргување 

од 2019 година (30.12.2019 година). 

Анализирано по издавачи, во споредба со пазарната капитализација на последниот ден 

на тргување во 2019 година, најголем раст бележат акциите на издавачот Реплек АД Скопје, чија 

пазарна капитализација на последниот ден на тргување во 2020 година е повисока за 35,55%, 

потоа следуваат акциите на Алкалоид АД Скопје, чија пазарна капитализација бележи раст од 

10,98% и акциите на Комерцијална банка АД Скопје, чија пазарна капитализација бележи раст од 

9,80%, како и акциите на НЛБ Банка АД Скопје, чија пазарна капитализација во споредба со 

последниот ден на тргување во 2019 година, бележи раст од 7,01%. Споредено со последниот 

ден на тргување во 2019 година, кај сите останати акции од топ 10 е регистриран пад на пазарната 

капитализација во 2020 година, кој се движи во распон од -0,65% до -13,12%. 
 

ХоВ Година   
2020 2019 %  

2020 vs 
2019 

2018 %  
2019 vs 

2018 

2017 %  
2018 vs 

2017 

2016 %  
2017 vs 

2016 

KMB 16,636,391,426.55 15,151,237,416 9.80% 11,510,199,976.80 31.63% 6,286,008,646.05 83.11% 6,505,528,379.49 -3.37% 

ALK 18,903,850,443.94 17,033,286,775.89 10.98% 11,738,010,665.92 45.11% 10,730,567,170.40 9.39% 7,710,899,000.42 39.16% 

MPT 8,274,273,094.24 8,748,960,052.58 -5.43% 5,337,616,804.60 63.91% 3,090,505,000 72.71% 3,042,035,767.22 1.59% 

TNB 15,723,263,010 14,693,410,634.37 7.01% 12,042,260,100 22.02% 11,102,895,487.32 8.46% 7,431,637,413.33 49.40% 

GRNT 3,436,717,294.15 3,459,261,201.33 -0.65% 2,458,575,860.96 40.70% 2,370,488,768.60 3.72% 1,781,398,660 33.07% 

STB 19,991,556,896.40 20,980,152,288 -4.71% 20,952,216,000 0.13% 16,063,365,600 30.43% 13,413,957,886.8 19.75% 

TTK 1,229,053,380 1,414,671,081.60 -13.12% 1,156,749,179.68 22.30% 762,625,920 51.68% 634,586,475.36 20.18% 

UNI 1,310,368,800 1,337,105,783.39 -2.00% 1,146,572,700 16.62% 1,037,375,300 10.53% 493,828,861.89 110.07% 

SBT 1,129,923,530 1,212,028,700 -6.77% 836,690,780 44.86% 789,773,540 5.94% 507,879,123 55.50% 

REPL 2,695,680,000 1,988,770,838.40 35.55% 1,815,436,800 9.55% 1,420,416,000.00 27.81% 1,114,560,000 27.44% 

Вкупно 89,331,077,875.28 86,018,884,771.56 3.85% 68,994,328,867.96 24.68% 53,654,021,432.37 28.59% 42,636,311,567.5 25.84% 
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4.2.7. Движење на цените на топ 4 најтргувани акции на официјален пазар 

Во графиконите подолу се прикажани движењата на цените во денари на топ-4 

најтргуваните акции во текот на 2020 година од последниот ден на тргување во 2019 (30.12.2019) 

до 30.12.2020 заедно со највисоката и со најниската постигната просечна цена во 2020 година, 

како и процентот на годишната промена на просечната цена и на реализираниот промет по сите 

основи (вклучувајќи ги и блок трансакциите). 

Движење на цената на акцијата на-KMB 

 

 

Движење на цената на акцијата-ALK 
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Вредност Мак. Мин. Просечна цена

Q1 –просечна цена - 7,089 

ден
Q2 –просечна цена -

6,002 ден

Q3 –просечна цена -

6,351 ден
Q4 –просечна цена -

6,895 ден

+9.80% 
% на годишна 

промена на 

просечната цена на 

официјален пазар 

2.43 милијарди 

мкд 

Вкупен годишен 

промет  
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Вредност Мак. Мин. Просечна цена

Q1 –просечна цена - 12,114 ден Q2 –просечна цена - 11,774 ден Q3 –просечна цена - 12,315 ден Q4 –просечна цена - 12,482 ден

+10.98% 
% на годишна 

промена на 

просечната цена на 

официјален пазар 

1.13 милијарди 

мкд 

Вкупен годишен 

промет  
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Движење на цената на акцијата-MPT 

 

Движење на цената на акцијата-TNB 
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+7.01% 
% на годишна 
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719.87 
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4.2.8. Учество на домашни и на странски инвеститори во вкупниот промет 
Врз основа на статистички податоци од Централниот депозитар за хартии од вредност АД 

Скопје, учеството на домашните и на странските инвеститори во вкупниот промет на Берзата на 

последниот ден на тргување во 2020 година (30.12.2020 година) било следно: 

 
2020 година 

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

Странски физички лица 1.02% 1.89% 

Странски правни лица 0.27% 6.27% 

Вкупно странски 1.29% 8.16% 

Домашни физички лица 57.75% 61.31% 

Домашни правни лица 40.95% 30.53% 

Вкупно домашни 98.71% 91.84% 

 

Податоците за учеството на домашните и на странските физички и правни лица во 

вкупниот промет укажуваат на поголемо учество на домашните инвеститори во вкупниот промет 

и на куповна и на продажна страна, но истовремено евидентно е дека учеството на странските 

инвеститори е поголемо на продажна страна. Со состојба на  последниот ден на тргување од 2020 

година, поголемо учество во вкупниот промет на продажна страна имаат странските правни 

лица, додека на куповна страна е поголемо учеството во вкупниот промет на странските физички 

лица.  Од анализата на учеството во вкупниот промет на домашните инвеститори со состојба на 

последниот ден на тргување од 2020 година, евидентно е дека на куповна страна е поголемо 

учеството на физичките лица, додека на продажна страна разликата на учеството на физичките и 

на правните лица во вкупниот промет е приближно еднакво.  

 

Во табелата која следи е прикажано учеството на домашните и на странските физички и 

правни лица во вкупниот промет на Берзата во последните пет години.6 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Инвеститори Купување  
(% на 

учество) 

Продавање 
 (% на 

учество) 

Купување  
(% на 

учество) 

Продавање  
(% на 

учество) 

Купување  
(% на 

учество) 

Продавање  
(% на 

учество) 

Купување  
(% на 

учество) 

Продавање  
(% на 

учество) 

Купување  
(% на 

учество) 

Продавање  
(% на 

учество) 

Странски 
физички лица 

3.07% 3.19% 1.16% 1.84% 0.70% 1.77% 0.71% 2.89% 1.02% 1.89% 

Странски правни 
лица 

6.98% 20.96% 9.68% 27.33% 14.70% 32.18% 6.03% 15.61% 0.27% 6.27% 

Вкупно странски 10.05% 24.15% 10.84% 29.17% 15.40% 33.95% 6.74% 18.50% 1.29% 8.16% 

Домашни 
физички лица 

36.06% 46.23% 38.21% 44.07% 33.17% 34.79% 44.71% 55.04% 57.75% 61.31% 

Домашни 
правни лица 

53.88% 29.62% 50.95% 26.75% 51.43% 26.33% 48.54% 26.46% 40.95% 30.53% 

Вкупно 
домашни 

89.94% 75.85% 89.16% 70.82% 84.60% 61.12% 93.25% 81.50% 98.71% 91.84% 

 

 

6 Учеството на домашните и на странските физички и правни лица во вкупниот промет на Берзата е прикажано на годишно 
ниво. 



 

  
                  Наш проактивен регулатор!                                                                                                                     www.sec.gov.mk  

86 

Од податоците прикажани во горната табела е евидентно дека во 2020 година е намалено 

учеството на странските инвеститори (физички и правни лица) во вкупниот промет на Берзата 

споредено со претходните четири години. За разлика од намалувањето на учеството на 

странските инвеститори во вкупниот промет, 2020 година ја карактеризира зголемување на 

учеството на домашните физички лица и на куповна и на продажна страна, што следствено 

резултира со зголемување на вкупното учество на домашните инвеститори и на куповна и на 

продажна страна, односно учеството на овие инвеститори во вкупниот промет на Берзата и на 

куповна и на продажна страна е најголемо споредено со претходните четири години. 

Во 2020 година, исто така, постои тренд на зголемување на учеството на странските 

физички лица во вкупниот промет на Берзата на куповна страна за сметка на учеството на 

странските правни лица, за разлика од претходните четири години, кога анализирајќи го 

учеството на странските инвеститори во вкупниот промет на Берзата, доминантно било учеството 

на странските правни лица. Сепак, и покрај ваквата констатација, евидентно е дека учеството на 

странските инвеститори во вкупниот промет на Берзата во 2020 година е минорно, односно дека 

најголемиот промет е направен од домашните инвеститори. 

Табелата подолу, пак го прикажува учеството на странските инвеститори (правни и 

физички лица) на Официјалниот пазар на Берзата на последниот ден на тргување во последните 

пет години: 

 

 

Од табелите може да се заклучи дека во последните пет години е евидентно доминантно 

учество на странските правни лица во однос на странските физички лица на Официјалниот пазар 

на Берзата. Во 2020 година е забележливо намалување на учеството на странските инвеститори 

на Официјалниот пазар на Берзата споредено со 2019 година. Оваа разлика во процент на 

учество на странските инвеститори во вкупниот промет на Официјалниот пазар се должи на 

приемот за тргување на Официјалниот пазар на 153 емисии на државни континуирани обврзници 

во јуни 2020 година, кои се вклучуваат со цела главнина, а само во една емисија има учество на 

странски инвеститори. 

  Странски 
 

 Правни   
Физички 
  лица            

 

Вкупно  Странски 
 

 Правни    
Физички 
  лица             

Вкупно  Странски 
 

 Правни    
Физички 
   лица             

Вкупно  Странски 
 

 Правни    
Физички 
  лица              

Вкупно  Странски 
 

 Правни       
Физички 
  лица             

Вкупно  

  Дек.2020 Дек.2019 Дек.2018 Дек.2017 Дек.2016 

Акции 34.79% 1.18% 35.96
% 

34.92% 1.20% 36.12% 34.78% 1.25% 36.04% 35.14
% 

1.26% 36.40% 35.45% 1.29% 36.74% 

Обврзници 
за 

денационали
зација 

0.18% 0.06% 0.24% 0.12% 0.05% 0.17% 0.12% 0.33% 0.45% 0.00% 0.07% 0.07% 0.00% 0.07% 0.07% 

Континуиран
и државни 
обврзници 

0.05% 0.00% 0.05% - - - - - - - - - - - - 

Вкупно 
Официјален 

пазар * 

17.25% 0.58% 17.83
% 

33.74% 1.16% 34.90% 33.55% 1.22% 34.77% 33.87
% 

1.22% 35.09% 33.89% 1.24% 35.13% 
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Од податоците изнесени во табелата е евидентно дека учеството на странските 

инвеститори во вкупниот промет на Официјалниот пазар  е минимално, односно дека 

најголемиот дел од прометот на Официјален пазар е реализиран од страна на домашни 

инвеститори. 

 
Финансиски показатели за брокерски куќи 

 

Врз основа на презентираните финансиски показатели за работењето на брокерските куќи 

во 2020 година, може да се заклучи дека три од петте брокерски куќи, 2020 година ја завршиле 

со позитивен финансиски резултат, односно оствариле добивка. Две брокерски куќи, 2020 

година ја имаат завршено со загуба, но истата во однос на претходната 2019 година бележи тренд 

на  намалување. 

Брокерски куќи  
Вкупна актива 

 
Капитал и резерви 

Финансиски резултат 
по оданочување 

 
Вкупен остварен  приход 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 %  ∆  
2020/2019 

Илирика 
Инвестментс  

АД Скопје 

 
12.321.526 

 
12.772.090 

 
6.456.209 

 
6.456.209 

 
4.751.254 

 
4.668.663 

 
21.879.837 

 
25.768.230 

 
17.77 

Фершпед Брокер  
АД Скопје 

18.454.000 11.107.000 18.085.000 10.569.000 (1.660.000) (425.000) 1.470.000 2.480.000 68.71 

Еурохаус АД 
Скопје 

13.230.000 13.268.000 9.369.000 11.860.000 1.598.000 2.467.000 12.927.000 12.624.000 (2.34) 

Инвестброкер  
АД Скопје 

97.202.610 101.865.501 86.956.518 92.366.940 6.005.303 5.411.936 18.564.000 14.740.467 (20.59) 

Иново Брокер  
АД Скопје  

6.005.381 5.823.241 4.422.317 4.167.337 (442.807) (190.000) 4.807.357 4.184.008 (12.97) 

 

Во однос на остварениот приход од работењето на брокерските куќи, може да се 

забележи дека брокерската куќа Илирика Инвестмент АД Скопје и во 2020 и во 2019 година 

остварува најголем приход помеѓу брокерските куќи, и истиот  во 2020 година во однос на 2019 

година, бележи зголемување за 17,77%. Втора по остварен приход е брокерската куќа 

Инвестброкер АД Скопје, која во однос на 2019 година има намалување на приходот од 20,59% , 

а како трета брокерска куќа по остварениот приход е Еурохаус АД Скопје, која во однос на 2019 

година има намалување на својот приход од 2,34%. 

Најголемо процентуално зголемување од  68.71 % на остварениот приход од работењето 

во 2020 година во однос на 2019 година е евидентно кај брокерската куќа Фершпед Брокер АД 

Скопје. Оваа брокерска куќа иако 2020 година ја има завршено со загуба, но како резултат на 

зголемениот остварен приход во оваа година, искажува намалување на загубата во однос на 

претходната 2019 година. 
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4.3. Тргување  на пазари на капитал во странство  

Во 2020 година се интензивираше тргувањето на странски пазари откако во 2019 година 

се создадоа предуслови и се овозможи правните и физичките лица да можат да вложуваат во 

хартии од вредност во странство. 

Па така во текот на 2020 година, резиденти на Република Северна Македонија, преку 

домашни овластени правни лица, на странски пазари вложиле вкупно 3,498,246,629 денари (или 

56.88 милиони евра). Во 2019 година, вкупното вложување на странските пазари изнесуваше 

496.170.275,00 денари (или 8.07 милиони евра) но битно е да се напомене дека оперативно, 

тргувањето на странските пазари за прв пат започна во јуни 2019 година.  

 

 

 

Во вкупно реализираниот промет на годишно ниво на тргување на странски пазари 

отпаѓаат 29.92%, наспрема 70,08%  реализиран на домашниот пазар,  од што може да се заклучи 

дека доминантно било тргувањето на домашниот пазар во 2020 година.  

              Тргување Странски vs Домашен пазар (во %) 
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За да може да се согледа во целост тргувањето на пазарот на капитал во текот на 2020 

година, во прилог ќе биде прикажано и тргувањето на странските пазари во однос на тргувањето 

на домашниот пазар на месечна и на квартална основа7.  

  Реализиран промет (во денари) % на учество 
  Странски пазари Домашен пазар Вкупно-сите пазари Странски пазари Домашен пазар 

Јануари 163,471,236 581,920,924 745,392,160 21.93% 78.07% 

Февруари 177,193,126 795,420,118 972,613,244 18.22% 81.78% 

Март 276,754,922 2,785,792,356 3,062,547,278 9.04% 90.96% 

Q1 2020 617,419,284 4,163,133,398 4,780,552,682 12.92% 87.08% 

Април 396,551,240 755,470,810 1,152,022,050 34.42% 65.58% 

Мај 301,748,934 476,045,889 777,794,823 38.80% 61.20% 

Јуни 376,790,668 445,771,892 822,562,560 45.81% 54.19% 

Q2 2020 1,075,090,842 1,677,288,591 2,752,379,433 39.06% 60.94% 

Јули 235,635,347 382,669,819 618,305,166 32.40% 61.89% 

Август 192,634,839 326,537,141 519,171,980 26.48% 62.90% 

Септември 318,942,932 408,423,818 727,366,750 43.85% 56.15% 

Q3 2020 747,213,118 1,117,630,778 1,864,843,896 40.07% 59.93% 

Октомври  240,030,771 427,260,792 667,291,563 35.97% 64.03% 

Ноември 398,765,189 313,231,357 711,996,546 56.01% 43.99% 

Декември 419,727,425 496,930,924 916,658,349 45.79% 54.21% 

Q4 2020 1,058,523,385 1,237,423,073 2,295,946,458 46.10% 53.90% 

Вкупно  3,498,246,629 8,195,475,840 11,693,722,469 29.92% 70.08% 

 

Од напреднаведениот приказ може да се забележи дека интересот и прометот за 

вложување на странски пазари во текот на 2020 година забележува континуиран пораст.  

 

 

7 Со цел да се направи соодветна споредба на податоците за тргување на странски пазари и на домашниот пазар прометот по брокерски куќи за 
домашниот пазар е поделен на пола со цел истиот да не се пресметува од продажна и од купувна страна 
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Прометот реализиран на странски пазари во текот на 2020 година, како и во претходната 2019 
година, се реализира преку три банки, овластени учесници на пазарот на капитал: Шпаркасе Банка 
Македонија АД Скопје, НЛБ Банка АД Скопје и Комерцијална Банка АД Скопје. Од вкупно реализираниот 
промет во 2020 година на странски пазари преку Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје се реализирани 
49,01% односно промет од 1,714,381,762 денари, Комерцијална Банка АД Скопје има реализирано промет 
од 1,245,315,240 денари или 35,60% и на НЛБ Банка АД Скопје отпаѓааат 15,39% односно 538,549,627 
денари. 

 

 Шпаркасе Банка Македонија Комерцијална Банка НЛБ Банка 

Q1 296,426,019 244,939,102 76,054,163 

Q2 488,510,004 392,705,431 193,875,407 

Q3 386,063,917 231,834,668 129,314,533 

Q4 543,381,822 375,836,039 139,305,524 

Вкупно 1,714,381,762 1,245,315,240 538,549,627 
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4.4. Индекси на Македонска берза 

4.4.1. Македонски Берзански Индекс – МБИ 10 

Вредноста на МБИ-10 на последниот ден на тргување во 2020 година (30.12.2020 година) 

изнесуваше 4.704,85 индексни поени, што значи зголемување за 1,2% во споредба со вредноста 

на индексот постигната на последниот ден на тргување во 2019 година (30.12.2019 година) кога 

изнесувал 4.648,89 индексни поени. Највисока вредност на МБИ-10 во 2020 година е постигната 

на 11.02.2020 година кога изнесувал 5.002,11 индексни поени, додека најниска вредност на 

индексот во 2020 година е постигната на 27.03.2020 година кога изнесувал 3.256,92 индексни 

поени. 

Од аспект на динамиката, во текот на 2020 година се забележува дека индексот се 

движеше по нагорна патека до крајот на февруари, односно до 26 февруари кога е регистриран 

и првиот потврден случај на корона вирусот во државата, а од овој период сѐ до крајот на март 

тој длабоко одеше во надолна насока наспроти драстичното зголемување на прометот. Само во 

март индексот забележа пад од 22.47%, што претставува втор најголем месечен пад на вредноста 

на МБИ-10 од неговото воведување во јануари 2005 година8.  

Негативните поместувања во овој период во најголем дел се одраз на паниката и 

неизвесноста предизвикана од пандемијата, но исто така и преземените рестриктивни мерки за 

спречување на натамошно ширење на вирусот имаа силен неповолен ефект врз ценовните 

движења.  Имено, најниска вредност на индексот во 2020 година е постигната на 27 март кога 

изнесувала 3.256,92 индексни поени, односно првиот ден после објавување во Службен весник 

на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на 

вонредната состојба („Службен весник на РСМ“ бр. 79/20) со која се предвиде дека 

акционерските друштва за време на траењето на вонредната состојба не смеат да одржуваат 

годишни собранија, а веќе започнатите постапки за одржување на годишни собранија се 

одложија. 

Движење на индексот МБИ-10 vs промет со акции-класично тргување 

 

8 Најголем месечен пад на МБИ од 32.52% е регистриран на 31.10.2008  
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После оваа интервенција, на 04.04.2020 се објави и Уредба со законска сила за 

престанување на важење на Уредбата со законска сила за примена на ЗТД за време на 

вонредната состојба („Службен весник на РСМ“бр. 90/20) со кои престанаа да важат претходно 

донесените Уредби објавени во Службен весник на РСМ бр. 79/20 и 87/20. 

Движење на берзанскиот индекс МБИ-10 по месеци 

 

Со цел на релаксирање на притисоците за пад на вредноста на МБИ-10, како резултат од 

нагласената пазарна нерамнотежа на куповна и на продажна страна присутна во текот на март 

2020 година, Комисијата за хартии од вредност, на 16 Март 2020 година даде согласност 

автоматското времено прекинување на тргувањето со сите хартии од вредност да се воведе во 

Правилата за тргување. 

Автоматското времено прекинување на тргувањето со сите хартии од вредност, односно 

на ниво на цел пазар (кога индексот МБИ10 ќе се промени повеќе од 70% од важечките статички 

лимити), е системско решение во тргувањето со хартии од вредност во посебни околности, кое е 

редовна пракса на берзите на светско ниво, а со кое се овозможува поголем временски простор 

за соодветна реакција на инвеститорите при поизразени флуктуации на индексот МБИ-10. Истото 

во текот на март беше активирано четири пати (за само 14 трговски денови). Во април немаше 

автоматско времено прекинување на тргувањето, што значи дека немаше ниту позитивни ниту 

негативни шокови кои изнудуваат активирање на системскиот прекинувач во тргувањето на 

берзата.  

Исто така, во функција на стабилизирање на ценовните флуктуации, од 17.03.2020 до 

26.03.2020 ценовните ограничувања при тргувањето (статички и динамички лимити) се намалија 

за 50% и тоа: статичките лимити кои претходно изнесуваа +/- 10% со новите измени во правилата 

изнесуваа +/- 5% за хартиите од вредност кои се во режим на континуирано тргување, додека 

динамичките лимити кои претходно беа +/- 3% по промената изнесуваа +/- 1.5%. 
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Во првиот квартал МБИ-10 индексот оствари засилен и најголем квартален пад од 22.06% 

во последните десет години. Наспроти ова, во следниве три квартали ценовните перформанси 

доведоа до квартален раст на индексот од 13.62%, 8.95% и од 4.90% соодветно. Па така, на 

годишна основа, вредноста на МБИ-10 ја надмина предпандемиската вредност и бележи 

минимален раст од 1.2%. 
Движење на берзанскиот индекс МБИ-10 по квартали 

 

Движење на берзанскиот индекс МБИ-10 по години 

Ваквaта квартална динамика и годишен резултат на МБИ-10 се чини неверојатно во 

контраст со сликата на економските остварувања генерално, но и со влошената деловна и 

финансиска активност на котираните друштва. Меѓутоа, не мора да е контрадикторност за 

берзата и економијата да одат во различни насоки. Тие мерат различни работи: сегашната 

вредност на идните профити во првиот случај и тековните деловни услови и состојби во вториот. 

Вредноста на МБИ-10 кон крајот на март во споредба со последниот ден на тргување во 2019 

година падна за речиси 31%, додека од 27.03.2020 кога е постигната најниска вредност на МБИ-

10, а заклучно со последниот ден на тргување во 2020 година, порасна за 44.5%. Обновениот 

апетит за ризик, особено откако се појавија вести за ефикасни вакцини, најверојатно влијаеше на 

ваквите берзански реакции.  
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Притоа, растот на МБИ-10 не беше дисперзиран, туку предизвикан од вредноста на 

акциите на само три од десетте друштва (Алкалоид АД Скопје, Комерцијална Банка АД Скопје и 

НЛБ Банка АД Скопје). Дополнително, дејноста на друштвата чии акции го сочинуваат МБИ-10 не 

е во најпогодените сектори во економијата од ковид-кризата. Имено, согласно објавените 

деветмесечни биланси на успех, сите друштва од секторите трговија со нафта, фармација, 

банкарство и осигурување, чии хартии од вредност котираат на берза деветмесечјето го 

завршиле со добивка. Од десетте друштва во состав на МБИ-10, седум друштва се во секторите 

нафта, фармација и во банкарство. 

 

 
Котирани друштва од МБИ10 

 

Пазарната капитализација на друштвата кои го сочинуваат индексот МБИ-10 во 2020 

година бележи раст од 1,20% во однос на 2019 година. Анализирано по друштва, годишниот раст 

пред сѐ се должи на зголемувањето кај цените на акциите на Алкалоид АД Скопје и на 

Комерцијална Банка АД Скопје. Од друга страна, цените на останатите акции кои го сочинуваат 

индексот МБИ-10 забележаа пад, со што се прекина позитивниот тренд што постоеше во 2019 

година. 
Пазарна капитализација на котирани друштва од МБИ10 
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Минималниот годишен раст на пазарната капитализација од 1,2% е резултат на силниот 

пад на пазарната вредност на акциите кои го сочинуваат МБИ-10 регистриран во првиот квартал. 

Сепак, анализирано по одделни акции, на годишна основа со исклучок на Алкалоид АД Скопје, 

Комерцијална Банка АД Скопје и на НЛБ Банка АД Скопје, кај сите останати акции-елементи на 

МБИ-10 е забележано надолно поместување на нивната пазарна вредност. Најголем пад на 

пазарната капитализација од скоро 26% беше забележан кај Македонијатурист АД Скопје, додека 

пак, најголем раст од скоро 11% се забележува кај Алкалоид АД Скопје. 

 

Тикер Хартија од вредност Пазарна капитализација 

2020 2019 2018 2017 2016 

ALK Алкалоид АД Скопје 18,903,850,444 17,033,286,776 11,738,010,666 10,730,567,170.40 7,710,899,000.42 

GRNT Гранит АД Скопје 3,436,717,294 3,459,261,201 2,458,575,861 2,370,488,768.60 1,781,398,660.00 

KMB Комерцијална банка 
АД Скопје 

16,636,391,427 15,151,237,416 11,510,199,977 6,286,008,646.05 6,505,528,379.49 

MPT Макпетрол АД Скопје 8,274,273,094 8,748,960,053 5,337,616,805 3,090,505,000.00 3,042,035,767.22 

MTUR Македонијатурист АД 
Скопје 

1,884,463,502 2,546,250,104 2,261,235,000 1,853,878,037.22 1,672,748,591.25 

SBT Стопанска банка АД 
Битола 

1,129,923,530 1,212,028,700 836,690,780 789,773,540.00 507,879,123.00 

STB Стопанска банка АД 
Скопје 

19,991,556,896 20,980,152,288 20,952,216,000 16,063,365,600.00 13,413,957,886.80 

TEL Македонски Телеком 
АД Скопје 

30,093,376,920 30,668,409,600 27,861,291,734 26,355,664,500.00 24,918,082,800.00 

TNB НЛБ Банка АД Скопје 15,723,263,010 14,693,410,634 12,042,260,100 11,102,895,487.32 7,431,637,413.33 

TTK ТТК Банка АД Скопје 1,229,053,380 1,414,671,082 1,156,749,180 762,625,920.00 634,586,475.36 

Вкупно 117,302,869,497 115,907,667,854 96,154,846,103 79,405,772,669.59 67,618,754,096.87 

 

Тикер Хартија од вредност % промена на пазарната капитализација 

2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016 

ALK Алкалоид АД Скопје 10.98% 45.11% 9.39% 39.16% 

GRNT Гранит АД Скопје -0.65% 40.70% 3.72% 33.07% 

KMB Комерцијална банка АД Скопје 9.80% 31.63% 83.11% -3.37% 

MPT Макпетрол АД Скопје -5.43% 63.91% 72.71% 1.59% 

MTUR Македонијатурист АД Скопје -25.99% 12.60% 21.97% 10.83% 

SBT Стопанска банка АД Битола -6.77% 44.86% 5.94% 55.50% 

STB Стопанска банка АД Скопје -4.71% 0.13% 30.43% 19.75% 

TEL Македонски Телеком АД Скопје -1.88% 10.08% 5.71% 5.77% 

TNB НЛБ Банка АД Скопје 7.01% 22.02% 8.46% 49.40% 

TTK ТТК Банка АД Скопје -13.12% 22.30% 51.68% 20.18% 

Вкупно 1.20% 20.54% 21.09% 17.43% 
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4.4.2. Индекс на обврзници – ОМБ 

Вредноста на ОМБ на последниот ден на тргување во 2020 година (30.12.2020 година) 

изнесува 133,01 индексни поени, што значи зголемување од 0,07% во споредба со вредноста на 

индексот постигната на последниот ден на тргување во 2019 година (30.12.2019 година) кога 

изнесувал 132,91 индексни поени. 

Највисока вредност на ОМБ во 2020 година е постигната на 26.10.2020 година кога 

изнесувал 133,16 индексни поени, додека најниска вредност на индексот ОМБ во 2020 година е 

постигната на 17.06.2020 година кога изнесувал 132,7 индексни поени.  

 

Движење на вредноста на ОМБ и вредноста на тргување со обврзници 

 

Во наредниот графикон е прикажано движењето на индексот на обврзници за период од 

пет години, почнувајќи од 2016 година.  

 

Од графиконот е евидентно дека индексот на обврзници бележи прилично стабилен 

тренд, односно не се забележани поголеми осцилации во неговото движење во 2016, 2017, 2018 

и во 2019 година, но дека истиот бележи најголем пораст во 2020 година. 
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Прометот со обврзници на секундарниот пазар во рамките на класичното тргување во 

2020 година се намали за околу 19% во споредба со претходната година и изнесуваше 4.62 

милиони евра (наспроти 5.71 милиони евра во 2019). За разлика од 2019 година кога прометот 

со обврзниците за денационализација учествуваше со скоро 100% во прометот со котирани 

обврзници, во 2020 најзастапени со учество од 83% беа државните обврзници, кои за првпат 

почнаа да се тргуваат на секундарниот пазар на хартии од вредност во 2020 година. 

Класично 
тргување 

2020 2019 2018 2017 2016 

Вредност % на 
учество 

Вредност % на 
учество 

Вредност % на 
учество 

Вредност % на 
учество 

Вредност % на 
учество 

Државни обврзници 235,919,720 83% 1,010,000.00 0.29% 0 0 0 0 0 0 

Обврзници за 
денационализација 

39,067,164.64 13.74% 350,145,077.07 99.71 524,824,751.62 100 178,946,695.56 100 508,898,633 100 

Корпоративни 
обврзници 

9,254,250.00 3.26% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вкупно Берзанска 
котација -обврзници 

284,241,134.64 100% 351,155,077.07 100 524,824,751.62 100 178,946,695.56 100 508,898,633 100 
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4.4.3 Регионални берзански индекси 

Вредноста на регионалните берзански индекси во 2020 година, со исклучок на 

берзанскиот индекс МБИ-10, бележи пад во споредба со 2019 година. 9  Најголем пад на 

вредноста имаше индексот SOFIX на Софиската берза, додека втор по пад на вредноста е 

индексот CROBEX на Загребачката берза. Карактеристично за 2020 година, во споредба со 

претходните четири години, е дека единствено берзанскиот индекс МБИ-10 бележи раст и 

воедно е на највисоко ниво во последните 5 години. 

Вредност на регионалните индекси 

  2020 2019 2018 2017 2016 

SBITOP 900.37 926.10 805.06 796.37 717.59 

BELEX 15 746.57 790.33 761.69 749.62 717.37 

CROBEX 1,739.29 2,017.43 1,748.81 1,848.80 1,991.33 

SOFIX 447.53 568.14 594.46 675.57 585.56 

MBI10 4,704.85 4,648.89 3,469.03 2,538.86 2,134.91 

 

 

% на промена на вредноста на индексите на регионалните берзи 

  2020 vs 2019 2019 vs 2018 2018 vs 2017 2017 vs 2016 

SBITOP -2.78% 15.03% 1.09% 10.98% 

BELEX 15 -5.54% 3.76% 1.61% 4.50% 

CROBEX -13.79% 15.36% -5.41% -7.16% 

SOFIX -21.23% -4.43% -12.01% 15.37% 

MBI10 1.20% 34.01% 36.64% 18.92% 

 

9 Прикажаната вредност на регионалните берзански индекси е постигната вредност на индексите на последниот ден на тргување на Македонска берза АД Скопје во 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 
година. 
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4.5. Друштва за управување со инвестициски фондови 

 

Во текот на 2020 година во Република Северна Македонија работеа вкупно 5 друштва за 

управување со инвестициски фондови кои управува со 16 отворени инвестициски фондови, со 

што бројот на друштва за управување и отворени инвестициски фондови беше непроменет во 

однос на претходната година. На самиот крај од 2020 година, ДУИФ Илирика Фунд Менаџмент 

АД Скопје се припои 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. 

 

Нето вредноста на средствата на инвестициските фондови со кои управувале друштвата 

за управување на 31 декември 2020 година изнесуваше 8.948.636.532,33 денари, што во однос 

на нето вредноста на 31 декември 2019 година претставува зголемување од 3,72%, односно 

зголемување од 212,13% на истата во однос на 31.12.2015 година. 

 

Подолу е прикажана динамиката на вкупната нето вредност на средствата на отворените 

инвестициски фондови со кои управуваат друштвата во период од 5 години, со состојба на крајот 

од секоја година, која во овој период имаше тенденција на континуиран пораст. 

 

 

 

Ваквото нагорно поместување од 3,72% (320,78 милиони денари, односно ≈5,2 милиони 

евра) на вкупната нето вредност на средствата на инвестициските фондови на годишна основа, 

главно е детерминирано од растот од скоро 22% на нето вредноста на инвестициските фондови 

со кои управува ДУИФ ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје, како и растот од 7% на нето вредноста 

на инвестициските фондови со кои управува ДУИФ Генерали Инвестментс АД Скопје.  

2,867

3,606

5,389

6,323

8,628
8,949

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

М
и

л
и

о
н

и
 д

е
н

а
р

и

Нето вредност на инвестициските фондови

25.77%

49.46%

17.31%

36.46%

3.72%

212.13%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

2016 2017 2018 2019 2020 2020 vs 2015

% на годишна промена на нето вредноста на средствата



 

  
                  Наш проактивен регулатор!                                                                                                                     www.sec.gov.mk  

100 

Нето вредноста на инвестициските фондови со кои управуваат останатите друштва 

бележи намалување во распон од -2% до -19%. 

Од друга страна пак, гледано во последните 5 години, растот од 212,13% на вкупната нето 

вредност на средствата со кои управуваат друштвата на ден 31.12.2020 година, во однос на 

таквата вредност на ден 31.12.2015 година, се должи на зголемување на вкупната нето вредност 

на инвестициските фондови кај сите друштва за управување, во распон од 22% (Иново Статус) до 

404% (ВФП Фонд Менаџмент10).  Нето вредноста на инвестициските фондови со кои управуваат 

Илирика Фунд Менаџмент, КБ Публикум Инвест и Генерали Инвестментс во тој период се 

зголемила за 125%, 160% и за 277% соодветно. 

 

 

10 Таквиот пораст на нето вредноста на средствата со кои управува ДУИФ ВФП Менаџмент АД Скопје е резултат на тоа што ова е најново основано друштво, а првите фондовите кои се под 
управување на истото се основани на крајот од 2014 година. 
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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 во период од последните 5 години, со состојба 

на последниот ден од годината. Притоа, може да се забележи дека поединечните друштва, со 

минимални отстапки, го задржуваат истото учество во вкупната нето вредност на сите отворени 

фондови, на годишно ниво. Имено, со најголем процент од нето вредноста на отворените 

инвестициски фондови континуирано управува ДУИФ КБ Публикум Инвест, а најмало учество со 

само 1% во нето вредноста на средствата под управување во текот на целиот период има ДУИФ 

Иново Статус.  

Во однос на претходната година само ДУИФ ВФП Фонд Менаџмет и ДУИФ Генерали 

Инвестментс го зголемиле своето учество за 4,04 и 0,53 процентни поени, за сметка на 

намалувањето на учеството на другите друштва за управување. 

 

Сите друштва за управување, без исклучок, работат рентабилно во последните 5 години, 

од што може да се заклучи дека истите не само што не се задолжуваат, туку и во целост успеваат 

да ги вратат обврските кои биле акумулирани во текот на претходните неколку години.  Во текот 

на 2020 година, вкупната вредност на остварената нето добивка од работењето на сите друштва 

за управување изнесува 75,44 милиони денари, што претставува зголемување на истата за 

17,52% во однос на претходната година. Во продолжение е прикажана вредноста на остварените 

финансиски резултати по поединечни друштва за управување, како и процентуалната промена 

на истите на годишно ниво. 
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Позитивните резултати на друштвата за управување во 2020 година се должат на 

зголемувањето на вкупно остварените приходи, чија вредност изнесува 161,55 милиони денари, 

што претставува пораст од 9,75% во однос на претходната година, додека вкупните расходи 

изнесуваат 79,21 милиони денари и се зголемени за 4,53% во однос на претходната година. 

 
 
 

Во структурата на приходите од провизии кои друштвата ги наплатуваат од 

инвестициските фондови, доминантно учество во континуитет имаат приходите од управување 

и приходите од влезна провизија, додека учеството на приходите од излезна провизија е 

незначително.  
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Вкупната актива на друштвата на 31.12.2020 година, изнесува 245,14 милиони денари, што 

споредбено со 2019 година претставува зголемување за 24,04%. Износот на капиталот и 

резервите исто така е зголемен и сега изнесува 228,81 милиони денари, што е за 25,17% повеќе 

во однос на минатата 2019 година. Како резултат на зголемената активност на друштвата, 

обврските на истите се зголемени за 10,14% и сега изнесуваат 16,32 милиони денари.     
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Во продолжение  е прикажано учеството на поединечните друштва за управување во 

вкупната актива во последните 5 години, како и учеството на капиталот и резервите во вкупната 

актива на поединечните друштва. Видливо од графичкиот приказ, најголемо учество во вкупната 

актива со над 50% во континуитет има ДУИФ КБ Публикум Инвест, а најмало учество, кое се 

движи во интервал од 2%-5% има ДУИФ Иново Статус.   

Вредноста на капиталот и резервите на поединечните друштва за управување, односно 

високото учество на капиталот и резервите во вкупната актива во континуитет, укажува дека 

друштвата за управување се високо капитализирани, што значи дека овие субјекти користат 

сопствени извори на средства за финансирање на своите активности. 

 
 
 
 

4.5.1. Инвестициски фондови 

Како што е наведено понапред во овој извештај, во текот на 2020 година, друштвата 

управуваа со вкупно 16 отворени инвестициски фонда. 

Во графиконот подолу се презентирани компаративни податоци за нето вредноста на 

средствата на сите отворени инвестициски фондови со кои управуваат друштвата на крајот од 
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Најголем пораст на нето вредноста на средствата на инвестициските фондови, кога ќе се 
споредат крајот на 2020 и крајот на 2019 година,  бележат отворените фондови Генерали Топ 
Брендови, ВФП 100% Бонд, ВФП Премиум Инвест и Генерали БРИК, чија нето вредност во 
споредуваниот период се зголемила за 99%, 51%, 37% и за 27% респективно. Ваквата слика 
делумно се должи на зголемувањето на вредноста на портфолијата на овие фондови, имајќи 
предвид дека некои финансиски инструменти во кои вложуваат тие, бележат значителен раст на 
берзите во 2020 година, што пак соодветно резултира во зголемена атрактивност на овие 
фондови и привлекување на зголемен број инвеститори. Нето вредноста на средствата на 
отворените инвестициски фондови на крајот на 2020 година во споредба со крајот на 2015 
година11 е зголемена кај сите инвестициски фондови, со исклучок на ОИФ Генерали Нова ЕУ, при 
што најголем пораст бележат отворените фондови ВФП Премиум Инвест и ВФП Бонд 100% од 
854% и од 453% соодветно.  

 

11 Кај инвестициските фондови ВФП 100% Бонд, Граве Глобал и КБ Публикум МБИ10, кои се основани после 2015 година, промената претставува однос помеѓу вредноста на крајот на 2020 година 
и вредноста на крајот на годината кога се основани. 
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Во графиконите подолу е прикажано движењето на нето вредноста по удел 12  на 
инвестициските фондови и бројот на издадени удели во последните 5 години.  
 

 

Компарацијата на нето вредноста на уделот на крајот на 2020 година со таквата вредност 

на крајот од претходната година13 покажува дека истата е зголемена во интервал од 0,99% до 

1,99% кај 10 инвестициски фондови. Нето вредноста по удел на крајот на 2020 година во 

споредба со крајот на 2015 година 14  е зголемена кај сите инвестициски фондови, при што 

најголем пораст бележат отворените фондови КБ Публикум МБИ10, КБ Публикум Балансиран и 

Илирика Југоисточна Европа од 82,73% 47,02% и од 43,49% соодветно. Кога ќе се земат предвид 

и промените во движењето на вкупниот број на удели издадени од инвестициските фондови на 

крајот од 2020 во однос на претходната година, може да се заклучи дека и покрај значителниот 

раст на берзите во 2020 година и зголемувањето на вредноста на финансиските инструменти во 

кои вложуваат фондовите, зголемувањето на вкупната нето вредност на поединечните 

 

12 Големата отстапка на нето вредноста на уделот кај ИФ Илирика Кеш Фонд е резултат на почетната цена на издавање на уделот која  изнесува 1.000,00 денари, за разлика од останатите 
инвестициски фондови чија почетна цена на издавање на уделот е 100,00 денари. 
13 Промената на нето вредноста на уделот е рефлектирана во стапката на принос на инвестициските фондови, што е обработено подолу во овој извештај. 
14 Види фуснота 1. 
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инвестициски фондови наведени погоре, во најголема мерка е резултат на издавањето на нови 

удели, односно резултат на привлекување нови инвеститори и/или нови средства во отворените 

инвестициски фондови.  

До истиот заклучок се доаѓа и кога ќе се спореди крајот на 2020 година со крајот на 2015 

година. Имено, согласно презентираното во графиконите подолу, промената на вкупната нето 

вредност на средствата на инвестициските фондови, повторно покажува многу поголема 

корелација со промената на бројот на удели, отколку со промената на нето вредноста по удел. 

 

 

Годишната динамика на нето вредноста на трите видови инвестициски фондови (парични, 

акциски и обврзнички) во последните 5 години има променлив карактер, како и структурата на 

истата според процентуалното учество на видовите фондови во вкупната нето вредност.  

Имено,  и покрај тоа што паричните фондови и понатаму ја задржуваат доминантната 

позиција, нивното учество од 59% на крајот на 2020 година претставува намалување за 6 

процентни поени во однос на крајот на претходната година, односно за 16 процентни поени во 

однос на крајот на 2015 година. 

За сметка на таквото намалување, учеството на акциските фондови од 35%, претставува 

зголемување од 6 процентни поени во однос на претходната година, односно зголемување од 

16 процентни поени во однос на 2015 година, што покажува дека интересот на инвеститорите за 

вложување во акциски фондови има континуиран тренд на зголемување. Во последните 5 

години, учеството на обврзничките фондови во вкупната нето вредност на средствата се движи 

во интервалот од 4%-12%.  
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Согласно податоците прикажани во продолжение, зголемувањето на нето вредноста на 

средствата со кои управуваат друштвата на крајот на 2020, споредено со крајот на 2019 година, 

се должи на пораст на средствата под управување на акциските и на паричните фондови за 21% 

и за 27% соодветно. Споредено со крајот на 2015 година пак, најголем пораст на нето вредноста 

на средствата од 488% имаат акциските фондови. 
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Во продолжение е даден приказ на вредноста на различните средства кои го сочинуваат 

вкупниот имот на отворените инвестициски фондови на крајот од годината, во последните 5 

години: 

 
Имот на отворените инвестициски фондови на крајот на годината 2016 2017 2018 2019 2020 

Парични средства и депозити по видување 172,578,708 240,805,557 36,771,518 451,958,634 536,559,666 

Орочени парични средства со рок до една година кај домашни банки 1,667,772,429 1,915,451,134 2,620,299,940 3,418,429,404 2,769,234,511 

Орочени парични средства со рок над една година кај домашни банки 0 0 0 0 0 

Орочени парични средства со рок до една година кај странски банки 0 0 0 0 0 

Орочени парични средства со рок над една година кај странски банки 0 0 0 0 0 

Државни записи издадени од Република Северна Македонија 0 0 44,070,488 0 0 

Државни записи издадени од други земји 0 0 0 0 0 

Други краткорочни хартии од вредност издадени од домашни издавачи 0 3,283,564 0 0 0 

Други краткорочни хартии од вредност издадени од странски издавачи 0 0 0 0 0 

Обврзници издадени од Република Северна Македонија 397,242,747 544,465,216 941,297,118 1,453,606,987 1,894,624,930 

Обврзници издадени од други земји 177,176,105 100,737,600 90,299,830 445,474,569 477,863,198 

Обврзници издадени од домашни недржавни издавачи 0 0 6,153,730 49,464,037 41,279,585 

Обврзници издадени од странски недржавни издавачи 43,862,143 128,654,437 279,055,075 155,421,408 198,559,244 

Акции издадени од домашни акционерски друштва 71,815,080 104,194,366 350,072,697 809,444,773 756,963,157 

Акции издадени од странски акционерски друштва 334,452,079 468,535,808 744,446,600 1,251,043,506 1,809,036,079 

Удели и акции од домашни инвестициски фондови 0 116,175,426 243,397,547 442,574,650 376,497,547 

Удели и акции од странски инвестициски фондови 2,074,696 650,465 0 103,683,074 93,190,794 

Вредност на акумулирана камата 13,261,869 0 38,202,544 63,233,941 20,499,291 

Друг имот 2,244,600 1,348,365 7,561,933 5,718,973 16,935,501 

Вкупен имот 2,882,480,455 3,624,301,938 5,401,629,020 8,650,075,272 8,991,263,283 

 

Процентуалното учество на различните видови средства во вкупниот имот на отворените 

инвестициски фондови во Република Северна Македонија за последните 5 години, по видови 

фондови е прикажано во графиконите подолу. 

Очекувано, најголемо учество во имотот на акциските фондови во континуитет имаат 

вложувањата во акции издадени од странски акционерски друштва, кое се движи во интервал 

од 48%-61%, по што следуваат вложувањата во акции издадени од домашни акционерски 

друштва со учество од 13%-24%. 
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Во структурата на имотот на паричните фондови, се уште е доминантно учеството на орочени 

депозити во домашни банки до една година, иако постои тенденција на континуирано намалување на 

учеството на истите, за сметка на континуирано зголемување на учеството на вложувања во обврзници 

издадени од Република Северна Македонија. 

 

 

Најголемиот дел од средствата на инвеститорите во обврзничките фондови се вложени во 

обврзници кои се чуваат до доспевање, издадени од Република Северна Македонија, странски 

држави, како и од странски недржавни издавачи. 
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Учеството на обврските во вкупниот имот на инвестициските фондови варира во зависност 

од видот на фондот. Имено, видливо од графиконот подолу, таквото учество е најголемо кај 

акциските фондови, а најмало кај обврзничките фондови, иако генерално очекувано е паричните  

фондови да имаат најмало учество на обврските. Ваквата слика се должи на зголемената 

фреквенција на издавање удели од страна на паричните фондови, што креира обврски за 

издавање на уделите и резултира со поголеми вкупни обврски на тие фондови.  

         Согласно податоците добиени од друштвата за управување, просечните приходи од 

вложувања остварени во текот на 2020 година, бележат зголемување во однос на претходната 

година кај сите видови отворени инвестициски фондови. Имено, како што е прикажано во 

графиконите подолу, просечните приходи од вложувања кај акциските фондови се зголемени за 

скромни 1,81%, додека зголемувањето кај паричните и кај обврзничките фондови е позначајно 

и изнесува 69,67% и 75,38% респективно. Во структурата на приходите кај акциските фондови 

доминантно учество од 58% имаат приходите од дивиденди, додека кај паричните и кај 

обврзничките фондови најголемиот дел од приходите се генерираат од камати и од 

амортизација на премијата, односно дисконт на средствата со фиксно доспевање. 
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Паралелно со порастот на приходите, зголемени се и расходите од вложувањата на 

инвестициските фондови. Имено, споредено со претходната година, просечните расходи од 

вложување на акциските и на обврзничките фондови се речиси дуплирани (пораст од 102% и 

106% соодветно), додека кај паричните фондови истите се зголемени за 158%. Најголемо учество 

во структурата на расходите од вложување кај акциските и кај паричните фондови имаат 

останатите дозволени трошоци, додека кај обврзничките фондови доминираат негативните 

курсни разлики.  

 

Погоре прикажаната вредност на реализираните приходи и расходи во текот на 2020 

година, резултира со позитивен нето ефект од вложувањата на паричните и на обврзничките 

фондови, додека на ниво на акциски фондови креирана е загуба од вложувањата во финансиски 

инструменти.  
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Финансиските показатели на инвестициските фондови најдобро се илустрирани со 

резултатите за приносот кој е остварен во 2020 година. Имено, акциските фондови во текот на 

2020 година оствариле просечен принос од -3,76%, што е значајно намалување во однос на 

просечниот принос од 15,80%, остварен претходната година. Таквото намалување се должи на 

падот на светските берзи во првата половина на 2020 година, како реакција на кризата 

предизвикана од глобалната пандемија. Иако втората половина на годината се карактеризираше 

со стабилизација и пораст на светските берзи, тоа не беше доволно акциските фондови да 

остварат позитивни приноси. Приносите на паричните фондови се стабилни, иако бележат 

континуирано намалување на годишно ниво, што се должи на намалувањето на каматните 

стапки на депозитите во домашните банки, во кои се вложени најголемиот дел од нивните 

средства. Обврзничките фондови во текот на 2020 година оствариле просечен принос од 1,44%. 
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За да се добие појасна слика за реалниот принос на поединечните инвестициски фондови, 

подолу е даден приказ на просечните стапки на принос согласно Одлуката за утврдување нa 

начинот на пресметка на приносот по удел, сведени на стапки на принос за цел период и тоа за 

последните 12 месеци, 2 години и 5 години15 сметајќи од 31.12.2020 година. Како што може да 

се види од приказот, најголем принос од акциските фондови за 2020 година, имаат остварено 

отворените фондови КБ Публикум МБИ-10 (1,99%), Граве Глобал (1,67%) и Генерали Топ 

Брендови (1,13%). За истиот период, приносот кај паричните фондови, очекувано е прилично 

изедначен и се движи во интервалот од 1,06% до 1,57%. Обврзничките фондови ВФП 100% Бонд 

и КБ Публикум Обврзници имаат принос од 1,88% и од 0,99% соодветно. За целиот период од 

последните 5 години, најголеми стапки на принос имаат остварено акциските фондови КБ 

Публикум МБИ-10 (67,53%),Генерали Топ Брендови (39,60%) и КБ Публикум Балансиран (38,54%). 

За истиот период, кај паричните фондови стапките на принос се движат во интервал од 8,40%-

10,94%, а кај обврзничките фондови ВФП 100% Бонд и КБ Публикум Обврзници истите изнесуваат 

14,88 и 19,44% соодветно. 

 

 

15 Кај инвестициските фондови ВФП 100% Бонд, Граве Глобал и КБ Публикум МБИ10, кои се основани пократко од 5 години, наместо за последни 5 години, приносот е пресметан од основање. 
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Имајќи ги предвид флуктуациите на светските пазари на капитал, особено во текот на 2020 

година, каде се инвестирани најголемиот дел од средствата на акциските фондови, во 

продолжение е даден преглед на вредноста на портфолијата на акциските фондови на крајот од 

последните 5 години: 

 

 

 

Акциски фондови 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Граве Глобал 0.00 0.00 0.00 0.00 32,701,572.00 33,778,421.00 

ВФП Премиум Инвест 144,884,324.00 256,629,941.00 501,721,405.00 710,812,969.00 1,001,693,304.00 1,391,285,338.00 

КБ Публикум МБИ10 0.00 0.00 182,105,916.00 254,049,523.00 588,994,395.00 578,590,462.00 

КБ Публикум Балансиран 59,712,831.00 83,807,470.00 136,925,573.00 138,381,031.00 153,067,196.00 187,939,287.00 

Иново Статус 24,248,597.00 30,120,583.00 34,977,460.00 38,610,671.00 43,350,958.00 42,728,323.00 

Илирика ИЈЕ 22,936,681.00 30,726,737.00 49,200,134.00 57,884,360.00 80,204,450.00 54,539,958.00 

Илирика Глобал Растечки 
Пазари 

40,871,801.00 46,996,307.00 63,016,608.00 69,677,184.00 83,536,111.00 64,291,527.00 

Генерали БРИК 28,603,669.00 39,788,795.00 43,600,325.00 35,836,853.00 37,237,851.00 33,855,797.00 

Генерали Нова ЕУ 19,437,918.00 21,085,277.00 18,263,907.00 15,937,069.00 16,497,614.00 12,012,955.00 

Генерали Топ Брендови 67,124,696.00 63,575,066.00 64,707,971.00 58,418,764.00 80,525,024.00 189,388,079.00 

Вкупно 407,820,517.00 572,730,176.00 1,094,519,299.00 1,379,608,424.00 2,117,808,475.00 2,588,410,147.00 

 

Согласно податоците од графиконите презентирани погоре, може да се заклучи дека 

вредноста на портфолиото со акции во кои инвестирале акциските фондови од крајот на 2015 до 

крајот на 2020 година бележи континуиран пораст. Имено, вредноста на акциското портфолио 

на крајот на 2020 година е за 535% повисока од истата вредност на крајот на 2015 година, односно 

22% повисока кога ќе се споредат крајот на 2020 година со крајот на 2019 година, што укажува 

дека и покрај волатилноста на цените на финансиските инструменти во кои вложуваат овие 

фондови, гледано на долг рок, нивната вредност се зголемува.  

 

Во структурата на вложување набљудувано по дејности, највисоко учество на вложени 

средства на крајот од 2020 година е забележано во четири клучни сектори: финансиски услуги 

(23%), здравство (17%), нециклична потрошувачка (11%) и информатичка технологија (11%). Во 

продолжение е прикажана ниската променливост на структурата на вложување по дејности. 

Средствата вложени во секторот финансиски услуги и нециклична потрошувачка на крајот од 

извештајниот период во однос на крајот од 2019 година се намалиле за три, односно 1 процентен 

поен соодветно, додека вложувањата во здравството и во информатичката технологија се 

зголемиле за 1, односно 4 процентни поени соодветно. 
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Од аспект на географската структура на средствата на инвестициските фондови, во 

континуитет доминираат вложувањата во Република Северна Македонија, кои на 31.12.2020 

година изнесуваат 6,41 милијарди денари, што се потврдува и со нивното големо процентуално 

учество од над 70% на крајот од последните 5 години. Во земјите членки на Европската Унија, 

инвестициските фондови на крајот од 2020 година вложиле околу 12% од вкупно собраните 

средства. Помал дел од вложувањата се насочени кон САД (7%), додека средствата вложени во 

Русија имаат незначително учество во вложувањата на инвестициските фондови од географски 

аспект. 
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Релативно ниската променливост на географската структура на вложувањата е директен 

одраз на вложувањата на фондовите во депозити кои согласно законот може да бидат пласирани 

само во банки на територијата на Република Северна Македонија. 

Анализата на валутната структура на вкупните вложувања на инвестициските фондови 

укажува на континуиран раст на вложувањата во евра на годишно ниво како резултат на 

зголемените вложувања во акциски фондови кои инвестираат на пазарите од ЕУ. Имено, на 

крајот на 2020 во однос на крајот од претходната година истите се зголемиле за 8 процентни 

поени, за сметка на намалувањето на учеството на вложувањата во денари за 11 процентни 

поени. Сепак, значително високата ориентираност на вложувањата во денарот и понатаму 

останува непроменета.  

 

 

 

 

Во текот на 2020 година, во инвестициските фондови се уплатени вкупно 

18.205.577.899,29 денари, а се одлеани 17.922.266.404,11 денари, креирајќи позитивна нето 

разлика од 283.311.494,88 денари, односно ≈4,59 милиони евра, со што се задржува трендот на 

позитивни нето приливи на годишно ниво во сите 5 години наназад.  
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Период Вкупни приливи Вкупни одливи Нето разлика (ден) Нето разлика (евра) 

2016 6,810,826,575.00 6,212,003,348.79 598,823,226.21 9,736,963.03 

2017 14,178,867,184.85 12,499,362,690.86 1,679,504,493.99 27,309,016.16 

2018 17,870,727,635.55 17,019,087,700.39 851,639,935.16 13,847,803.82 

2019 20,312,686,883.00 18,524,703,921.59 1,787,982,961.41 29,072,893.68 

2020 18,205,577,899.29 17,922,266,404.41 283,311,494.88 4,606,690.97 

Вкупно 77,378,686,177.69 72,177,424,066.04 5,201,262,111.65 84,573,367.67 

 

 

Ваквата состојба со приливите и со одливите е директна причина за бројот на издадени 

удели на годишно ниво во последните 5 години да биде поголем од бројот на откупени удели за 

истиот период. Во текот на 2020 година инвестициските фондови издале вкупно 133,6 милиони 

удели, а извршиле откуп на 130, 4 милиони удели. 
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Гледано од аспект на структурата на приливите и на одливите на средства во последните 

5 години, карактеристично е доминантното учество на домашните банки и при купување и при 

откуп на удели во инвестициските фондови. Исклучок претставува 2016 година во која најголемо 

учество во уплатените и во одлеаните средства имаат домашните нефинансиски правни лица. 

Согласно графиконот и табелата подолу, најголем процент, односно 41,23%  од приливите 

во текот на 2020 година се од домашните банки, по што следуваат други домашни финансиски 

институции со 26,16% и домашни нефинансиски правни лица со 20,14%. 
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Структура на приливите на 
средства 

2016 2017 2018 2019 2020 

Приливи % на 
учество 

Приливи % на 
учество 

Приливи % на 
учество 

Приливи % на 
учество 

Приливи % на 
учество 

Домашни                     

Домашни физички лица 465,828,245 7% 865,992,275 6% 1,339,355,097 7% 1,387,060,699 7% 2,203,869,750 12% 

Домашни нефинансиски 
правни лица 

2,440,510,035 36% 3,952,017,643 28% 4,288,844,514 24% 4,895,280,007 24% 3,666,595,678 20% 

Домашни банки 2,140,205,000 31% 6,854,000,000 48% 8,750,000,000 49% 7,860,000,000 39% 7,507,015,000 41% 

Домашни други финансиски 
институции 

1,745,716,444 26% 2,338,839,670 16% 3,442,160,758 19% 6,135,487,527 30% 4,762,123,951 26% 

Држава и субјекти од јавен 
сектор 

0 0% 0 0% 50,070,000 0% 33,740,684 0% 60,512,000 0% 

Вкупно домашни 6,792,259,724 100% 14,010,849,588 99% 17,870,430,369 100% 20,311,568,917 100% 18,200,116,379 100% 

Странски                     

Странски физички лица 2,566,851 0% 6,289,433 0% 297,267 0% 1,117,966 0% 5,461,520 0% 

Странски нефинансиски 
правни лица 

16,000,000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Странски финансиски 
институции 

0 0% 161,728,164 1% 0 0% 0 0% 0 0% 

Вкупно странски 18,566,851 0% 168,017,597 1% 297,267 0% 1,117,966 0% 5,461,520 0% 

Вкупно 6,810,826,575 100% 14,178,867,185 100% 17,870,727,636 100% 20,312,686,883 100% 18,205,577,899 100% 

 

Најголем процент на повлечени средства од инвестициските фондови во текот на 2020 

година, односно 41,92% има од страна на домашните банки16, по што следуваат други домашни 

финансиски институции со 25,55% и домашни нефинансиски правни лица со 23,05%.  

 

 

 

 

16 Доминантното учество на домашните банки како на страната на приливите, така и на страната на одливите на средства, се должи на фактот што тие вложуваат 

во парични фондови при што, заради интерни пресметковни цели, на определени пресечни датуми ги повлекуваат средствата од фондовите, а потоа повторно ги враќаат. 
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Структура на одливите 

на средства 
2016 2017 2018 2019 2020 

Одливи % на 
учество 

Одливи % на 
учество 

Одливи % на 
учество 

Одливи % на 
учество 

Одливи % на 
учество 

Домашни                     

Домашни физички лица 314,120,670 5% 381,306,601 3% 738,768,808 4% 839,268,183 5% 1,598,917,055 9% 

Домашни нефинансиски 
правни лица 

2,297,382,837 37% 3,109,004,465 25% 4,593,256,216 27% 3,864,690,408 21% 4,130,379,343 23% 

Домашни банки 2,021,835,633 33% 6,864,849,066 55% 8,786,571,941 52% 7,868,978,955 42% 7,512,719,276 42% 

Домашни други 
финансиски институции 

1,572,294,371 25% 2,092,341,297 17% 2,892,934,267 17% 5,890,864,641 32% 4,579,463,409 26% 

Држава и субјекти од 
јавен сектор 

0 0%   0% 0 0% 42,397,130 0% 100,123,375 1% 

Вкупно домашни 6,205,633,512 100% 12,447,501,428 100% 17,011,531,233 100% 18,506,199,316 100% 17,921,602,459 100% 

Странски                     

Странски физички лица 251,700 0% 2,647,350 0% 1,406,467 0% 3,987,557 0% 663,945 0% 

Странски нефинансиски 
правни лица 

3,000,000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Странски финансиски 
институции 

3,118,137 0% 49,213,912 0% 6,150,000 0% 14,517,048 0% 0 0% 

Вкупно странски 6,369,837 0% 51,861,262 0% 7,556,467 0% 18,504,605 0% 663,945 0% 

Вкупно 6,212,003,349 100% 12,499,362,691 100% 17,019,087,700 100% 18,524,703,922 100% 17,922,266,404 100% 
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4.6. Лиценцирање 

4.6.1. Друштво за инвестиционо советување 

Во текот на 2020 година, бројот на Друштва за инвестиционо советување е непроменет, 

односно во Република Северна Македонија функционираше едно друштво од овој тип. 

 

4.6.2. Менување на дозвола/Проширување на услуга 
 Во јуни 2020 година, Комисијата за хартии од вредност изврши менување на дозволата за 
вршење на услуги со хартии од вредност на Еуростандард Банка АД Скопје, Дирекција за  услуги 
со хартии од вредност во насока на  намалување на видовите на услуги со хартии од вредност 
кои банката може да ги нуди на своите клиенти. Имено, Комисијата утврди дека Еуростандард 
Банка АД Скопје поради настанати променети околности, повеќе не ги исполнува условите од 
Законот за хартии од вредност за вршење на услугите со хартии од вредност од член 94 точки в), 
г), д),е) и ѕ) и тоа: управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на 
индивидуален клиент, вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на 
хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, без 
задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност, вршење на трансакции и активности 
за сметка на издавачот на хартиите од вредност  потребни за успешна јавна понуда на хартии од 
вредност, со задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност, инвестиционо 
советување и прием и пренос на налози за купување и продавање на хартии од вредност на 
странски пазари на хартии од вредност.  
 Во текот на декември 2020 година, Комисијата за хартии од вредност на барање на 
Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје му ја 
прошири постојната дозвола за работење, односно му даде согласност на друштвото да ги 
извршува и следните услуги: управување со средства за сметка на индивидуален клиент -  
сопственик на портфолио и инвестициско советување на клиенти во согласност со закон.  
 

4.6.3. Одземање на дозвола 
Во август 2020 година, Комисијата за хартии од вредност, трајно ја одзема дозволата за 

работа на Еуростандард Банка АД Скопје - Дирекција за услуги со хартии од вредност , за вршење 

на сите услуги со хартии од вредност за кои има добиено дозвола од Комисијата. Одземањето 

на дозволата за работа на Еуростандард Банка АД Скопје - Дирекција за услуги со хартии од 

вредност за вршење на сите услуги со хартии од вредност за кои има добиено дозвола од 

Комисијата беше резултат на донесено Решение на Народната Банка на Република Северна 

Македонија со кое се укина дозволата за основање и работење на Еуростандард Банка АД Скопје 

и со кое се констатира исполнување на условите за отворање на стечајна постапка.  

4.6.4. Приватни фондови 

Во 2020 година, заинтересираноста за основање на приватни инвестициски фондови 

бележи зголемување. Имено, во Регистарот на приватни инвестициски фондови кој го води 

Комисијата за хартии од вредност се запишани пет нови приватни инвестициски фондови.  
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Ова претставува најголем број на новозапишани приватни фондови во Регистарот на 

приватни инвестициски фондови во изминатите 5 години. 

На крајот од 2020 година, бројот на запишани приватни инвестициски фондови кој го води 

Комисијата за хартии од вредност изнесува 17. 

Согласно Законот за инвестициски фондови, приватните фондови не се предмет на 

лиценцирање, ниту подлежат под супервизија и надзор од страна на Комисијата. 

 

4.7. Согласности, одобренија и дозволи на овластените учесници на пазарот на хартии од 
вредност 

Во текот на 2020 година, Комисијата издаде вкупно 6 согласности, одобренија и дозволи 
на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност. Бројот на издадени согласности на 
актите на Македонска Берза АД Скопје е идентичен како и во 2019 и 2018 година. Централен 
Депозитар АД Скопје во текот 2020 година нема извршено промена на своите акти, а Комисијата 
во два наврата на Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД 
Скопје му даде согласност на измените и дополнувањата на Статутот на друштвото.  
 

 

4.7.1. Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје  

Во текот на 2020 година Централниот Депозитар АД Скопје, не поднесе ниту едно барање 

за добивање на согласност на неговите акти од страна на Комисијата за хартии од вредност.  

 

4.7.2. Македонска берза АД Скопје 

Во текот на 2020 година, Македонската Берза АД Скопје, изврши измени и дополнувања 

на Тарифникот за висината на надоместоците на Македонска берза АД Скопје, Правилата за 

тргување и на Правилата за котација во два наврата.  

Година Ново запишани приватни фондови во Регистарот на 
инвестициски фондови 

2016 / 

2017 1 

2018 1 

2019 2 

2020 5 

Година Согласности на акти на овластени правни лица ЦДХВ  Македонска берза 

2016 2 1 1 

2017 2 1 1 

2018 7 3 4 

2019 7 3 4 

2020 2 / 4 



 

  
                  Наш проактивен регулатор!                                                                                                                     www.sec.gov.mk  

124 

Имено, во јануари 2020 година, Комисијата даде согласност на измените и дополнувања 
на Тарифникот за висината на надоместоците на Македонска берза АД Скопје. Со измената на 
Тарифникот се менува тарифната ставка за реализација на јавна понуда на хартии од вредност и 
истата е во насока на афирмација на примарниот пазар на хартии од вредност и промоција на 
можноста за финансирање на компаниите преку емисии на хартии од вредност. 

Во март 2020 година, Комисијата даде согласност на измените и дополнувањата на 
Правилата за тргување на Македонска Берза АД Скопје. Овие измени на Правилата за тргување 
беа донесени како резултат на нагласените ценовни осцилации во тргувањето со хартии од 
вредност и наглите промени на вредноста на индексот МБИ-10 под влијание на информациите 
поврзани со вирусот COVID-19. Преку измените на Правилата за тргување, Комисијата овозможи 
при определени ценовни состојби, Берзата да може да воспостави времен прекин на тргување 
поради вонредна осцилаторност на пазарот, како и времен прекин на тргување поради вонредни 
околности. 

Комисијата во август 2020 година, даде согласност на измените и дополнувањата на 
Правилата за котација на Македонска Берза АД Скопје. Со овие измени се изврши скратување на 
роковите за објава на периодичните извештаи кои се однесуваат на тримесечните и 
деветмесечните скратени неревидирани финансиски извештаи, како и на шестмесечните и на 
годишните неревидирани финансиски извештаи. Исто така, со измените и дополнувањата на 
Правилата за котација променети се и роковите за објава на одобрените ревидирани финансиски 
извештаи и годишниот извештај за работењето на котираните друштва. Новина предвидена со 
оваа измена на Правилата за котација е и објавувањето на календар на настани од страна на 
котираните друштва најдоцна до крајот на јануари, во кој ќе бидат прецизирани неделите од 
годината во кои друштвата ќе вршат објави на финансиски извештаи или други битни настани 
поврзани со нивното работење. Со измените и дополнувањата на Правилата за котација се 
регулира почитувањето и спроведувањето на истите, при што се доуредуваат методите и начинот 
на комуникација на Берзата со котираните компании во случај на индиции или евентуални 
прекршувања на одредбите од Правилата за котација. Во таа насока се определуваат и мерките 
кои Берзата може да ги преземе кон издавачите, како и околностите кои ќе се земаат предвид 
при определување на тежината на прекршокот и соодветно на тоа определување на мерката која 
Берзата ќе ја преземе кон издавачите. Во однос на мерките, новина е воведувањето на мерката 
“укажување”, како и внесување на т.н. “листа на набљудување” , која ќе се води на веб 
страницата на Берзата и на која ќе се внесуваат издавачи за кои Берзата смета дека на 
инвеститорската јавност ќе треба да и се обрне посебно внимание, поради посериозно 
непостапување од страна на издавачот согласно барањата на Правилата за котација, како и 
мерката суспендирање од котација, при што сите нови мерки вклучувајќи ја и постојната мерка 
“привремено прекинување на тргувањето” се доуредени и допрецизирани. Новина претставува 
и можноста Берзата да прими на котација хартии од вредност или издавачи кои во целост не ги 
исполнуваат посебните одредби за котација, но кои по проценка на Берзата претставуваат 
потенцијал за унапредување на квалитетот на пазарот и тргувањето. Дополнително, 
додефинирани и уредени се постапката за префрлање и исклучување од котација на хартии од 
вредност по барање на издавачите, начинот на доставување на одлуки и други документи до 
котираните друштва и правото на жалба на издавачите во врска со одлуките донесени од страна 
на Берзата. 
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На втората измена и дополнување на Правилата за котација на Македонската Берза АД 
Скопје, Комисијата даде согласност во текот на октомври 2020 година. Со оваа измена се врши 
допрецизирање на определени делови од Правилата за котација поврзани со внесување на 
котираните друштва на Листата на набљудување. Имено, измената е направена со цел јасно 
постапување на Берзата во врска со внесувањето на Листата на набљудување на котираните 
издавачи, како и создавање правен механизам за внесување на издавачите на таа листа од 
страна на Берзата и во случај кога не ги прекршиле Правилата за котација, туку се работи за други 
специфични ситуации поврзани со хартиите од вредност или издавачот.  Исто така, со оваа 
корекција регулирано е и симнувањето на издавач од Листата на набљудување, во случај на 
промена на причините и околностите поради кои издавачот првично бил внесен на истата. Со 
цел тековно следење на котираните издавачи од страна на Берзата и побрза реакција во 
специфични ситуации кои може да се случат во работењето на некој издавач, или во случај на 
непочитување на обврските кои произлегуваат од Правилата за котација, се брише  “квартална” 
евиденција на издавачите од Листата на набљудување, пришто обврската за евиденција на 
издавачите од Листата на набљудување ќе биде тековна и промптна од страна на Берзата.  

Имајќи предвид дека изрекувањето на мерката “Внесување на Листата на набљудување” 
на определен издавач има за цел да и се обрне внимание на инвеститорската јавност за 
посериозно непочитување на одредбите од Правилата за котација од страна на издавачот, се 
врши дополнување во Правилата за котација во насока дека жалбата на издавачот по изречената 
мерка “Внесување на листата на набљудување”, не го одлага извршувањето, односно 
внесувањето на Листата на набљудување. 

 

4.7.3 Согласности на акти на друштва за управување со инвестициски фондови 
Во два наврата во декември 2020 година, Комисијата за хартии од вредност даде 

согласност на Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали 
Инвестментс АД Скопје.  

Со првата измена на Статутот се врши проширување на предметот на работење на 
друштвото, односно  се овозможи Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали 
Инвестментс АД Скопје да врши и работи на управување со средства на индивидуален клиент- 
сопственик на портфолио, како и работи на инвестиционо советување при вложување во хартии 
од вредност во согласност со закон.  

Втората измена на Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови 
Генерали Инвестментс АД Скопје е направена со цел да се евидентира зголемувањето на 
основната главнина на Друштвото со емисија на нови акции, направено заради присоединување 
на ДУИФ Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје кон ДУИФ Генерали Инвестментс АД Скопје.  
 
 

4.7.4.  Квалификувано учество  
Во текот на 2020 година, Комисијата за хартии од вредност даде три согласности за 

стекнување на квалификувано учество во овластени учесници на пазарот на капитал. 

На почетокот на годината, во јануари, Комисијата за хартии од вредност, му даде 

согласност на правното лице Steiermarkische Bank und Sparkassen AG, Австрија, преку своите 

поврзани лица Шпаркасе банка Македонија АД Скопје и Охридска банка АД Скопје, да стекне 

индиректно квалификувано учество во Македонска Берза АД Скопје, односно да се стекне со акции 
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чиј вкупен кумулативен износ не надминува 30% од вкупно издадените акции со право на глас 

од Македонска Берза АД Скопје. Зголемувањето на процентуалното учество во сопственичката 

структура на Македонска берза АД Скопје, се должи на претходно успешно реализираната 

понуда за преземање на Охридска банка АД Скопје од страна на  Steiermarkische Bank und 

Sparkassen AG Австрија, со што Steiermarkische Bank und Sparkassen AG Австрија во улога на 

преземач индиректно  се стекна со дополнителни 5,3% од акциите на Македонска Берза АД 

Скопје, кои беа во сопственост на Охридска банка АД Скопје. 

Во истиот месец, Комисијата за хартии од вредност, му даде согласност на правното лице 

Steiermarkische Bank und Sparkassen AG, Австрија, преку своите поврзани лица Шпаркасе банка 

Македонија АД Скопје и Охридска банка АД Скопје, да стекне индиректно квалификувано учество 

и во Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје, односно да се стекне со акции чиј 

вкупен кумулативен износ не надминува 30% од вкупно издадените акции со право на глас од 

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје. Зголемувањето на процентуалното  учество 

во сопственичката структура на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје се должи 

на претходно успешно реализираната понуда за преземање на Охридска банка АД Скопје од 

страна на  Steiermarkische Bank und Sparkassen AG Австрија, со што Steiermarkische Bank und 

Sparkassen AG Австрија во улога на преземач индиректно се стекна со дополнителни 4% од 

акциите на  ЦДХВ АД Скопје, преку сега поврзаното лице Охридска банка АД Скопје. 

На крајот од годината, во декември 2020 година, Комисијата даде согласност на правните 
лица Илирика Световање, пословно световање д.о.о. Љубљана и Илирика Финтрејд финанчно 
посредништво д.о.о. Љубљана, како поврзани лица директно да стекнат квалификувано учество 
во Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали инвестментс АД Скопје, односно 
да се стекнат со акции со право на глас чиј вкупен кумулативен износ изнесува 25,7% од вкупно 
издадените акции со право на глас на друштвото. Согласно издадената согласност за 
квалификувано учество, трансакцијата се врши преку стекнување на новоиздададени акции од 
ДУИФ Генерали инвестментс АД Скопје, во размена со постоечките акции кои подносителите ги 
поседуваат во ДУИФ Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје, при статусна промена – 
присоединување, во која што ДУИФ Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје во целост ќе се 
приоседини кон ДУИФ Генерали инвестментс АД Скопје, согласно Спогодба за присоединување.  

 

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

Во 2020 година, Комисијата издаде 5 дозвола за работење на брокер и обнови 11 дозволи 

за работење на брокер за период од 5 години согласно Законот за хартии од вредност.  

Во овој период, Комисијата на 4 лица им издаде дозвола за работа на инвестициски 

советник и обнови 4 дозволи за работа на инвестициски советник за период од 5 години.  
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Бројот на издадени дозволи за брокер и за инвестициски советници зависи од 

кадровските и организациските потреби на овластените учесници на пазарот на капитал и 

услугите кои ги извршуваат, додека бројот на обновени дозволи зависи од периодот на издавање 

на истите, како и од бројот на вработени и потребите на овластените учесници на пазарот на 

капитал.Видно од прикажаната табела може да се констатира дека во 2020 година се издадени 

најголем број на дозволи за работење на брокер споредбено во периодот од 2016 -2020 година, 

бројот на обновени дозволи за работење на брокер е зголемен во однос на претходните три 

години, а  бројот на издадени и на обновени дозволи за работење на инвестициски советник е 

во рамки на просечно издадените дозволи во изминатиот период 2016-2020 година. 

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

 Во текот на 2020 година, Комисијата, одлучуваше по повеќе барања за добивање 

согласност за директори на овластени учесници на пазарот на хартии од вредност: друштва за 

управување со инвестициски фондови, банки со оддели за работење со хартии од вредност и 

берза. 

 

Согласности на друштва за управување со инвестициски фондови 

Комисијата за хартии од вредност во април 2020 година, им издаде согласност на двата 

извршни членови на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски 

фондови Иново Статус АД Скопје. Имено, Комисијата даде согласност Миа Стефановска 

Зографска да биде именувана за главен извршен директор, а Благој Митров да биде извршен 

директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје, за 

период од четири години.Во  декември 2020 година, Комисијата даде согласност за директор за 

следните четири години на два извршни членови на Одборот на директори на друштвото за 

управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје, односно на Горан 

Марковски за главен извршен директор и Андреј Пулејков за извршен директор.  

Година Дозвола за 

брокер 

Обновување на 

дозвола за брокер 

Дозвола за 

Инвестициски 

советник 

Обновување на дозвола на 

инвестициски советници 

2016 2 17 8 2 

2017 3 9 4 7 

2018 4 6 2 9 

2019 1 2 6 / 

2020 5 11 4 4 

 Година Согласности за директори на Овластени Правни Лица (ОПЛ) 

2016 9 

2017 4 

2018 6 

2019 7 

2020 7 
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Согласност на Македонска Берза 

Во јули 2020 година, согласно поднесената документација и спроведеното интервју 

Комисијата даде согласност за именување на лицето Иван Штериев, дипломиран економист од 

Скопје, за главен извршен директор на Македонска Берза АД Скопје за период од четири години. 

Согласности на брокерски куќи и банки со дозвола за работа со хартии од вредност 

Во септември 2020 година, Комисијата за хартии од вредност даде согласност за 
именување на лицето Михајло Брова Зиков за директор на Дирекција за вршење услуги со хартии 
од вредност на Комерцијална Банка АД Скопје за период од 6 години.  

Комисијата во октомври 2020 година, даде согласност за именување на Борче Шулески за 
вршител на должност директор на Одделението за работа со хартии од вредност на Шпаркасе 
Банка Македонија АД Скопје за период до 03.05.2021 година согласно Одлуката на управниот 
одбор на банката. Речиси сите издадени согласности за директори се однесуваат на лица кои и 
досега биле на овие позиции. Единствено вршителот на должност директор на Одделението за 
работа со хартии од вредност на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје е лице кое е за прв пат 
директор на овластен учесник на пазарот на капитал. 

Бројот на издадени дозволи за директори на овластени правни лица не е компаративен 
податок. Ова од причина што секој од директорите се именува за определен мандат, а мандатот 
најчесто е различен кај секое правно лице и истиот истекува во различен период. Сепак 
податоците покажуваат дека во 2016 година бројот на издадени дозволи за директори е најголем 
во изминатиот период од пет години, а бројот на дадени согласности во 2020 година е идентичен 
како и во претходната 2019 година. 

 
Формирање на нов фонд 

Комисијата за хартии од вредност на крајот од 2020 година, во декември му даде 
одобрение на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД 
Скопје за организирање на нов Отворен инвестициски фонд - ВФП Дивиденда. Досега ова 
друштво активно управува со четири отворени инвестициски фондови (ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ; 
ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ; ВФП 100% БОНД и oтворен инвестициски фонд ГРАВЕ ГЛОБАЛ) и ова е петти 
отворен инвестициски фонд под управување на ова друштво. Со организирање на овој нов 
отворен инвестициски фонд, во Република Северна Македонија функционираат 17 отворени 
инвестициски фондови. Бројот на отворени инвестициски фондови е непроменет во текот на 
цела 2020 година. Новиот отворен инвестициски фонд започнува да функционира откако ќе ги 
прибере потребните парични средства. Согласно законот фондот во рок од два месеца треба да 
прибере парични средства во минимален износ од 300,000 евра во денарска противвредност, по 
среден курс на Народната Банка на Република Северна Македонија. 

Стратегијата согласно која се гради портфолиото на Фондот ВФП Дивиденда содржи 
високо ниво на ризик, коj е повисок од ризикот карактеристичен за паричните фондови или пак 
за фондовите кои инвестираат исклучиво во должнички хартии од вредност (обврзници), но во 
исто време е понизок од ризикот на оние фондови кои исклучиво инвестираат во акции од mid-
cap, small- cap или start up компании.  

Фондот е наменет за сите оние клиенти кои сакаат да остварат атрактивен принос преку 

искористување на глобалниот раст на светската економија, особено во најразвиените економии 

во светот како САД и ЕУ. Инвеститори во фондот можат да бидат домашни и странски, физички и 

правни лица. 
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Оваа страница е намерно оставена празна. 
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ДЕЛ V: ОПТИМИЗИРАЊЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ПЕРФОРМАНСИ 

5.1. Развој на човечки капитал 

Заедно со брзиот развој и промените на пазарот на капитал, вклучувајќи ги и промените 

поврзани со процесот на усогласување на нашата законска регулатива со онаа на Европската 

унија кои секојдневно се случуваат, улогата на Комисијата за хартии од вредност континуирано 

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

ресурсите кои ги поседува за да може да ги спроведе своите надлежности. 

Комисијата за хартии од вредност во моментот располага со високо образован и 

исклучително квалитетен кадар кој вложува големи напори во носење навремени и релевантни 

одлуки за исполнување на поставените цели. Поради зголемениот обем на работа кој 

произлегуваше од активностите кои беа предвидени во Програмата за работа на Комисијата во 

2020 година, Комисијата за хартии од вредност започна со процесот на ангажирање на 

дополнителен стручен кадар кој ќе помогне во извршување на нејзините законски надлежности 

и одржување на работната ефикасност, односно таа започна да го проширува својот тим 

согласност Годишниот план за вработување.  

Со цел да ја зајакне работата во надлежност на Секторот за супервизија на пазарот на 

капитал, а при тоа водејќи се од начелото на зголемување на балансот на талентирана и 

разновидна работна сила и истовремено почитувајќи го и уставниот принцип за еднаква и 

правична застапеност на сите етнички заедници, Комисијата за хартии од вредност го зголеми 

својот тим со едно нововработено лице.  

Во иднина, Комисијата ќе продолжи со регрутирање на квалитетни и стручни мотивирани 

лица на сите нивоа или фази во кариерата со соодветни работни компетенции потребни за да се 

постигнат ефикасни и ефективни резултати во работата. 

 

5.1.1. Развивање и задржување на човечкиот капитал во Комисијата 

Пандемијата со COVID-19 е една од најголемите глобални здравствени и економски кризи 

во поновата историја, па соработката помеѓу сите сегменти во едно општество беше неопходна 

во справувањето со неа во текот на 2020 година. Комисијата како општествено-одговорна 

институција благовремено се прилагоди на новонастанатата ситуација и со колективно 

дејствување придонесе во процесот на запирање на ширењето на пандемијата, изнаоѓајќи 

адекватни решенија за одржување на бизнис континуитетот и брзо закрепнување од 

последиците. 
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Во време на високи ризици, Комисијата носеше соодветни одлуки и преземаше мерки со 

максимално почитување на препораките од Владата на РСМ и од Светската здравствена 

организација (СЗО), со истовремено водење на сметка за правата на вработените и заштита на 

нивното здравје. Со сите мерки што ги спроведе Комисијата, овозможи еднаков пристап за сите 

вработени, како и транспарентна и пристапна комуникација во врска со препораките за заштита 

и мерките за справување со новонастанатата ситуација.   

Особено е важно да се истакне дека во 2020 година, Комисијата за хартии од вредност и 

покрај новонастанатата здравствена ситуација успеа да продолжи со континуирано и непречено 

одвивање и управување со клучните процеси од значење за нормалното функционирање на 

пазарот на капитал. 

 

Стручно усовршување на вработените во Комисијата 

Во 2020 година, Комисијата за хартии од вредност во услови на специфична ситуација 

континуирано се грижеше за професионален развој на своите вработени за да можат тие да 

одговорат на сегашните и на идните потреби на работното место на кое се наоѓаат.  

Во насока на поставување на основните столбови на професионалниот напредок и развој 

во институцијата на почетокот на  2020 година беше усвоена Годишната програма за стручно 

усовршување на вработените  преку чие спроведување се придонесува за остварувањето на 

стратешките цели на Комисијата и успешна реализација на Годишната програма за работа на 

Комисијата, но и се поттикнува процесот на утврдување на насоките за развој на човечките 

ресурси потребни за успешна реализација на поставените цели.  

Во 2020 година, имајќи го предвид целокупното опкружување, Комисијата за хартии од 

вредност се обиде да реализира дел од предвидената Годишна програма за стручно 

усовршување. Бројот на вработени во Комисијата кои земаа учество на настани за нивно стручно 

оспособување во текот на годината беше намален за разлика од бројот на вработени во 

предходната година , бидејќи Комисијата за хартии од вредност, водејќи се од препораките на 

Владата на РСМ и од Комисијата за заразни болести, ги откажа или одложи сите активности и 

учества на вработените на настани со физичко присуство.  

Процесот на стручно усовршување на вработените во Комисијата во текот на 2020 година 

не запре и се реализираше на поинаков начин преку различни форми на учење од далечина 

користејќи on-line платформи, со ангажирање на надворешни обучувачи кои спроведоа on-line 

обуки на одредени теми поврзани со исполнување на зацртаните цели во програмата. На тој 

начин и во отежнати услови и неизвесност, Комисијата за хартии од вредност им овозможи на 

своите вработени да ги прошират и продлабочат своите знаења и работното искуство кое го 

поседуваат.  
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Во 2020 година, вработените во Комисијата учествуваа на вкупно 7 настани за стручно 

усовршување (online работилници, семинари, обуки), од кои 4 организирани од странски 

организации и експерти (57%) и 3 организирани од страна на домашни организации (43%) и 

експерти :  

На вкупно организираните 7 online настани за стручно усовршување, Комисијата 

реализирала вкупно 31 учество на своите вработени од кои 10 биле учества на раководни лица 

од Комисијата (32%), а 21 лица вработени на нераководни позиции во организациските единици 

на Комисијата (68%): 
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Обука за вработените во Комисијата од областа на безбедност и здравје при работа 

Поаѓајќи од фактот дека успешна е онаа институција која помага вработените да го 

развијат својот потенцијал и да ги подобрат своите вештини, но истовремено и се грижи за 

нивната безбедност и здравје при работа, Комисијата за хартии од вредност организираше 

еднодневна обука од областа на безбедност и здравје при работа која во време на пандемија се 

изведе преку учење на далечина. 

Комисијата смета дека е особено значајно запознавањето на своите вработени со 

опасностите кои произлегуваат од работните места, ризиците со кои можат да се соочат, како и 

мерките кои се применети и треба да се применуваат за безбедно извршување на работните 

задачи. Впрочем, безбедност и здравје при работа е едно од основните права на вработените, 

што е утврдено во рамки на конвенциите на Меѓународната организација на трудот, во 

законодавството на Европската унија, Европската социјална повелба на Советот на Европа, а 

истото е загарантирано како право и со Уставот на Република Северна Македонија. 

 

Менторство и Job-Shadowing 

Комисијата за хартии од вредност работи согласно Програмата за менторство и за следење 

на работното место (Job-Shadowing) во рамките на институцијата преку која се подобрува 

знаењето на вработените за работата на останатите сектори и одделенија и се воведуваат новите 

вработени во процесот на работа. Преку менторството се придонесува за подобрување на 

работните компетенции на менторираното лице, се дава поддршка за негово полесно 

вклучување во активностите на институцијата, се стекнуваат нови знаења и вештини.  Имајќи ја 

предвид определбата на Комисијата за олеснување на процесот на вклучување на 

нововработените во работните процеси се постапуваше согласно донесеното Упатство за 

воведување во работните процеси/задачи на ново вработеното лице (New hire on-boarding plan) 

при што го испланира и го координираше вклучувањето на нововработеното лице во работно 

опкружување во Комисијата со информации од страна на останатите колеги и целосно опремен 

работен простор, односно запознавање со работната околина на нововработениот на првиот 

работен ден и месеците кои следуваат во работа. 

 

Комуникација и соработка на секое ниво и јакнење на тимскиот дух 

Комисијата за хартии од вредност смета дека функционирањето на тимот на вработени е од 

голема важност и дека воспоставувањето на комуникација помеѓу себе на „поразлично ниво “од 

секојдневното работно комуницирање, придонесува за зголемување на довербата еден во друг, 

зголемување на мотивацијата на вработените и на квалитетот на работата, како и поголема 

лојалност кон институцијата.  
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Во таа насока, како функционална алатка за добро менаџирање со човечките ресурси, во 

2020 година Комисијата организираше тим билдинг настан за своите вработени, кој имаше за 

цел да ја стимулира тимската работа, да се зголеми нивото на толеранција и флексибилност 

помеѓу членовите на тимот,  да се поттикне личниот развој, градењето на чувство на заедништво 

и припадност, но и да се разбере важноста на индивидуалниот придонес во тимското 

функционирање и зголемување на продуктивноста и одговорноста, како и успешно справување 

со стресот.  Настанот беше реализиран како еднодневна работилница на тема „Мотивација и 

тимски дух - Управување со стрес “надвор од просториите на Комисијата при што беа запазени 

сите препораки и протоколи од страна на Министерството за здравство за заштита од корона 

вирусот, на обезбеден отворен простор каде што вработените на Комисијата имаа можност да 

се посветат на целите и темата на тренингот:   

- Развивање на вештини за само-мотивација;  
- Разбирање на личната улога во подобрување на продуктивноста;  
- Подигање на степенот на лична одговорност и дисциплина;  
- Развој на лидерските потенцијали кај поединци со осознавање на 24-те карактеристики 

на генијалците;  
- Поголема свесност за личните карактеристики за избегнување на грешки;  
- Зајакнување на тимскиот дух преку зголемување на ангажираноста и превземање на 

иницијатива;  
- Давање потврда и разбирање за другите во тимот и   
- Подобро справување со стресот и оптимално планирање на времето преку менаџирање 

на целите. 
 

5.2. Институционално управување и организациска инфраструктура 

5.2.1.Интерни акти на КХВ 
Пандемијата и прогласената вонредна состојба во државата наметнаа специфични услови 

и околности кои за Комисијата беа сериозен предизвик и тест за проверка на својата 

функционалност и оперативност за непрекинато и непречено работење со оптимален капацитет, 

и во едни вакви сложени општествено-политички, здравствени и економски околности. Свесна 

за комплексноста и серизноста на настанатата состојба и проблемите со кои се соочува како 

резултат на пандемијата со COVID - 19, потпирајќи се на својата институционална зрелост и 

капацитет, Комисијата ги презема сите неопходни институционални мерки, но препорача и 

побара преземање соодветни активности од страна на сите учесници на пазарот на хартии од 

вредност, прилагодени на моменталната многу неповолна состојба и предизвиците кои дојдоа 

со неа.  
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Прилагодувањето на работењето во вонредната состојба, Комисијата го започна и го 

спроведе во сопствените редови преку: 

• Измени и дополнувања на Деловникот за работа, со кој беше предвидена можност 

за одржување на виртуелни седници на Комисијата и гласање од 

дистанца/далечина, со цел непречено одвивање на работните процеси во 

институцијата и ефикасно и ефективно извршување на законските надлежности; 

• Измени и дополнување на Правилата за однесување на Комисионерите и 

вработените во Комисијата за хартии од вредност (Етички кодекс) и Пречистен текст, 

со кои соодветно се аплицираа измените кои беа направени во Деловникот за 

работа; 

• Oдлука за континуитет во работењето во услови на пандемија на COVID-19 и 

прогласена вонредна состојба, со која се уреди планот за континуитет во работењето 

и продолжување со дејноста на Комисијата особено начинот на ангажирање на 

човечки ресурси, управување со клучните процеси, одржување на опремата и 

циклус на заменливост на вработените. Дополнително беше утврден План за 

континуитет во кој беа разработени неколку сценарија доколку се појави 

сомнителен случај на COVID-19 помеѓу вработените, член на нивното семејство и 

постапување на вработените во случај на патување надвор од територијата на 

државата; 

• Политика за користење на преносливи уреди и работа од дистанца (teleworking) која 

е во насока на спроведување на мерката за работа од дома на дел од вработените 

во услови на пандемија и рестрикции во движењето и има за цел намалување на 

ризиците од неовластен пристап, губење и оштетување на информации за време и 

вон работното време и  

• Наредба за работа во Комисијата за хартии од вредност во време на пандемија во 

која се опиша начинот на одржување на состаноци, начинот на дезинфекција на 

работните простории и работните површини, примањето на пошта во архивата и 

прием на странки.  

 

Раководејќи се од потребата за постигнување на поголема ефикасност во работата и 

поставување на нови рамки и насоки за добро управување со институцијата, подобро 

реализирање на тековните активности, почитување на високи стандарди при извршување на 

работата и на работните задачи, Комисијата ги донесе следните акти: 

• Процедура за разгледување на барање за издавање одобрение за преземање на 

акционерско друштво;  

• Процедура за издавање на прекршочен платен налог;  

• Процедура за спроведување на постапките за јавни набавки. 
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Комисијата донесе и неколку интерни акти кои се неопходни за нејзиното тековно 

работење, а кои по својата природа се носат на крајот на тековната година:  

• Програма за работа на Комисијата за 2021 година. Во овој програмски акт се утврдени 

низа мерки и активности преку коишто се придонесува за остварување на целите од 

Стратешкиот план на Комисијата за хартии од вредност за периодот 2019-2021 година. Во 

Програмата за работа се вградени иницијативи и активности за зајакнување на пазарниот 

интегритет и сигурност, за привлекување на поголем број на инвеститори на пазарот на 

капитал, за охрабрување на компаниите да ги искористат компаративните предности на 

финансирање преку емисии на хартии од вредност, за поголема едукација и зголемена 

финансиска писменост, продлабочена соработка и размена на информации;  

• Финансиски план на Комисијата за 2021 година и План за јавни набавки на Комисијата за 

2021 година. Овие комплементарни акти се во функција на реализирање на програмските 

активности на Комисијата за следната 2021 година и за редовно и тековно фукционирање 

на институцијата во спроведувањето на законите од својата надлежност; 

• Извештај за лидерство и посветност. Во насока на оценка на исполнување на барањата на 

ISO 9001-2015 стандардот во делот за лидерство и посветеност, на крајот од годината 

беше подготвен посебен извештај во кој е даден аналитичен приказ на спроведените 

активности и на постигнатите резултати на институцијата во повеќе сегменти на 

работењето. Според извештајот, заради реализација на програмските цели и активности 

во 2020 година, и покрај ефектот од COVID 19, се одржуваа по 3 седници месечно што 

резултираше со реализација на Годишната програма со дури 87%, пришто дел од 

активностите заради ограничувањата поради пандемијата не се спроведоа. Исто така 

согласно податоците од извештајот, Планот за јавни набавки за 2020 година се реализира 

во високи 89%, додека Финансискиот план на Комисијата во делот на 

планирани/реализирани приходи за 2020 година е остварен со извонредни 96% додека 

планираните расходи се реализирани во висина од 74%. Во делот на расходи, значителен 

износ на средства се резервираа и реализираа за софтверски надградби на решенијата на 

Комисијата, со кои се постигна поголема транспарентност и визибилност на 

супервизорската улога и воопшто на целокупното работење на институцијата. Од особено 

значање е општествената одговорност на институцијата, која се огледа во активното 

вклучување во хуманитарни акции, општествени активности за поддршка на ранливи 

категории на лица, како и тим билдинг активности. Дополнителна потврда за квалитетот 

и за ажурноста на Комисијата е токму изразеното задоволство на корисниците на услугите 

што ги врши КХВ, кое изнесува дури 4,95 од можни 5. Сето тоа говори за добар кризен 

менаџмент и за максимален влог на целиот тим на Комисијата. 

 

 

 



 

  
                  Наш проактивен регулатор!                                                                                                                     www.sec.gov.mk  

138 

5.2.2. Внатрешна ревизија 

Имајќи ја предвид стратешката мисија на КХВ за заштита на инвеститорите и интегритетот на 

пазарот преку зајакната анализа на објавите на сеи-нет порталот, подготовката на кварталните 

извештаи, известувањата на АД-ата согласно обврските по членот 166-б од ЗХВ, како и 

континуираните заложби за обезбедување транспарентност, внатрешната ревизијата  ги 

акцентираше своите потенцијали кон обезбедување разумно уверување во однос на 

почитувањето на делот од легислативата со кој се уредува оваа материја. 

Предмет на опсервација на внатрешната ревизија,  имајќи ја предвид Годишната програма на 

КХВ во делот на усогласување на законодавството со правото на ЕУ кадешто е предвидено 

градење попрецизни критериуми и стандарди за fit and proper assessement,  беше и активноста 

на давање согласност на актите на овластените учесници на пазарот на капитал-ДУИФ, Берзата, 

Депозитарот во делот на измени на нивните акти-статут, проспект, правила за тргување,правила 

за прекугранично поврзување и сл. 

Согласно очекуваните промени како сегмент од оптимизирањето на институционалните 

перформанси се продолжи во интенцијата за обезбедување разумно ниво на покриеност на 

ризиците по прашањето на сајбер безбедноста, преку оценка на политиките на управување со 

безбедноста на податоците, правилата во практицирањето на примената на ДМС и е- архивата. 

Дополнително , фокус на внатрешната ревизија беше и почитувањето на одредбите на 

Законот за заштита на лични податоци, особено по креирањето на интерните акти, како значаен 

сет на акти во зачувувањето на интегритетот на личните податоци, со оглед на застапеноста на 

истите во примена при исполнување на законските надлежности на Комисијата. 

Имајќи предвид  дека согласно членот 232-а од Законот за хартии од вредност за 

прекршоците предвидени во законот, Комисијата покренува прекршочна постапка и имајки го 

предвид  фактот дека досега,воопшто не е вршена ревизија на процесот на водење прекршочна 

постапка, истиот беше вклучен во универзумот на потенцијални ревизии. 

Од спроведените ревизии како аутпут од ревидираниот процес произлегоа низа креирани 

политики, поврзани со: 

• Превземање на акционерски друштва; 

• Издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда; 

• Спроведување на постапката на порамнување и издавање на прекршочен платен 

налог и водење на прекршочна постапка. 

Покажувајќи ја континуираната заложба на Комисијата за хартии од вредност за 

обезбедување законит, транспарентен начин на спроведувањето на јавните набавки со цел 

обезбедување фер, еднаков, транспарентен однос кон сите економски оператори-учесници во 

процесите на јавни набавки, беше спроведена follow up ревизија на постапките за јавна набавка 

од која произлезе креирање на посебна интерна процедура за спроведување на јавните набавки, 

во која со детален пристап е опишан начинот на реализација на набавките од донесување на 

одлука, па се до склучување и реализација на договор.  
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Додадената вредност од страна на единицата за внатрешна ревизија се огледа во: 

-препознаени потенцијални области на ризик-насочување на организационите единици 

во поставување соодветна рамка со квалитетни контролни мерки, изградени и инкорпорирани 

во новоадаптирана политика, земајќи ја како основа постоечката ИСО процедура согласно 

барањата на легислативата во делот - управување со квалитет на услугите на јавните сектори; 

-афирмирање во континуитет на системот на финансиско управување и контрола-

применувајки ја КОСО рамката на принципи како круцијална база за градење на соодветни 

стратегии на управување со детектираните ризици; 

-градење менаџмент со поставување на интересите на инвеститорската јавност во 

средиштето на системот. 

Со цел искажување на мерливата додадена вредност на внатрешната ревизија, 

внатрешната ревизија на континуирано ниво следеше не само дали препораките се спроведени 

или не, туку ги мониторираше и ефектите од спроведувањето на препораките. 

 

5.2.3. Нови софтверски решенија/нова хардверска опрема 

Во 2020 година, Комисијата започна со практично користење на новото софтверско 

решение за Document Management System (DMS), електронска архива и нов систем за 

електронска седница.  Преку новите софтверски решенија се постигна поголема ефикасност и 

ефективност во извршување на законските надлежности и овластувања на Комисијата, 

електронска распределба и електронско одобрување на предметите, намалување на времето за 

постапување по предметите, односно целосна дигитализација на сите процеси во институцијата. 

Преку новиот систем на електронска седница се овозможи одржување на седниците на 

Комисијата on-line без физичко присуство на комисионерите и гласање од дистанца, со што се 

испочитуваа здравствените препораки и се придонесе за континуитет во извршување на 

процесите на одлучување и на одобрување, што беше еден од основните предизвици со кои се 

соочивме во услови на неизвеснот од пандемијата со COVID-19.   

Со цел зголемување на квалитетот на услугите и проширување на обемот на контрола и 

надзор при користење на ИССИ системот што ќе доведе до поголема ефикасност и 

транспарентност во работењето на Комисијата, во 2020 година го започнавме процесот на 

надградба на Информатичкиот Систем за супервизија и известување (ИССИ) со креирање на нови 

модули за супервизија и известувања од работењето кои овластените учесници на пазарот на 

капитал-брокерски куќи, банки со дозвола за работа со хартии од вредност, берзата и 

депозитарот ги доставуваат до Комисијата.   
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Новите сеопфатни модули, ќе бидат составен и компатибилен дел на веќе постоечкиот 

ИССИ систем и ќе бидат развиени врз база на веќе воспоставените бизнис логики, интегрирани 

супервизорски извештаи со користење на истите кориснички привилегии и веќе отворени 

кориснички профили. Сите нови рољи, привилегии и известувачи ќе бидат во согласност со веќе 

дефинираните бизнис логики, неотстапувајќи од политиките за користење на системот. 

Дополнително врз основа на креираната позадинска база на податоци и информации од 

известувањата кои овластените учесници ќе ги доставуваат до Комисијата, ќе се креира јавен дел 

на веб страната преку кој ќе се зголеми транспарентноста во работењето на брокерските куќи, 

банки со дозвола за работа со хартии од вредност, берзата и депозитарот. 

Во текот на 2020 година, врз основа на планираната динамика за хардверско 

осовременување на работењето на Комисијата, беше набавена нова компјутерска опрема која 

во услови на пандемија, придонесе да нема никаков застој во нормалното функционирање на 

институцијата, ротација на вработените и работа од дома особено во услови на прогласена 

вонредна состојба и влошена епидемиолошка слика во одредени периоди од годината. 

Целокупната хардверска опрема беше приспособена за нормално функционирање од дистанца 

со пристап до Document Management System (DMS) платформата и основните процеси со строго 

почитување на мерките за сајбер безбедност и доверливост на податоците. 

5.3. Општествена одговорност 

Да се биде општествено одговорен значи дека треба да се однесуваш етички и со 

сензибилитет спрема општествените, културните и економските прашања, како и прашањата 

поврзани со животната средина. Комисијата за хартии од вредност и нејзините вработени преку 

стремежот кон општествена одговорност помагаат да се изврши позитивно влијание врз развојот 

на бизнисот и општеството со позитивно остварување на крајните резултати.   

Во текот на 2020 година, и покрај новонастанатата состојба на работење и живеење во 

услови на пандемија, Комисијата за хартии од вредност повторно беше институција која 

промовираше силно чувство на одговорност кон граѓаните и кон општеството.  

Врз основа на анализата на нејзиното секојдневно работење како општествено одговорна 

институција, односот кон своите вработени и кон општеството воопшто во изминатиот период, 

Комисијата за хартии од вредност се стекна со “Сертификат за општествена одговорност IASS - 

RES.C:2020-2022” и со тоа во август 2020 година влезе во Регистарот на институции кои ја 

потврдиле својата општествена одговорност.  

На тој начин, Комисијата уште еднаш покажа дека ги препознава вистинските вредности и 

квалитетот во работењето, и дека и во иднина ќе продолжи да ја потврдува дадената доверба.  
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5.3.1. Зајакната едукативна функција 
 

Обуки за брокери и инвестициски советници 

Во рамките на обуките и стручните испити за работење со хартии од вредност и 

инвестициско советување на почетокот на 2020 година заврши рокот за пријавување за следење 

на 18-тата обука на кадри за работење со хартии од вредност и на 8-мата обука за инвестициско 

советување. Па така, за учество на новите обуки за брокери се пријавија 8 кандидати, а за 

инвестициски советници 16 лица. Откако Комисијата констатираше дека се исполнети условите, 

донесе вкупно 24 решенија, со кои 16 лица стекнаа право да го полагаат стручниот испит за 

инвестициско советување од 8-мата обука, а 8 кандидати од 18-тата обука за работење со хартии 

од вредност.  

Поради пандемијата со COVID-19, Комисијата за хартии од вредност ги извести сите 

кандидати пријавени на 7-мата и на 8-мата обука за инвестициско советување и на 17-тата и 18-

тата обука за работење со хартии од вредност дека испитните термини за полагање на стручните 

испити од двете обуки се одложуваат се до овозможување на услови за нивно спроведување. 

Откако се создадоа услови за спроведување на електронско полагање на државните испити во 

Државниот испитен центар, продолжи спроведувањето на тестирањето на кандидатите кои се 

пријавиле на обуките.  

Во рамки на испитниот календар за 2020 година, Комисијата за хартии од вредност 

реализираше 7 испитни термини. Од спроведените испитни термини, двајца кандидати од 17- 

тата и 18-тата обука за работење со хартии од вредност се стекнаа со Уверение за положен 

стручен испит за работење со хартии од вредност. 

Комисијата за хартии од вредност кон крајот 2020 година ги објави Соопштенијата за 

организација на нови обуки. Вкупно 19 заинтересирани кандидати за учество и полагање на 

стручниот испит се пријавија на 9-тата обука за инвестициско советување и 19-тата обука за 

работење со хартии од вредност.  

Воедно, земајќи го фактот дека во изминатиот период поради пандемијата беа одложени 

полагањата на стручните испити во испитниот центар, Комисијата донесе одлука со која ги 

пролонгираше роковите за полагање на стручните испити за сите кандидати кои се пријавени на 

изминатите обуки, а кои сеуште имаат право за полагање на стручниот испит. Во таа насока, 

Комисијата го изготви Календарот на термини за полагање на стручните испити за инвестициско 

советување и за работење со хартии од вредност за 2021 година и истиот го објави на својата веб 

страна. 
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Денови на финансиска писменост 

Во 2020 година традиционално се реализираше одбележувањето на Деновите на 

финансиска писменост. Со организиран е-прес истите се најавија и за првпат во нашата држава 

се одржаа виртуелно, а на кој се обратија Претседателката на КХВ, гувернерката на Народната 

банка, Министерот за финансии, Претседателот на Советот на експерти на МАПАС и 

Претседателот на Советот на експерти на АСО. Претседателот на КХВ Mr.Sc. Nora Aliti потенцира 

дека финансиската едукација станува се посуштинска, не само заради секојдневните финансиски 

потреби, туку затоа што влијае и на економскиот раст, финансиската стабилност, растот на 

индивидуалната благосостојба и на што е можно пошироката финансиска вклученост на 

граѓаните. Таа истакна и дека деновите на финансиската едукација нудат една единствена 

можност за сите членови на Координативното тело за финансиска едукација и инклузија преку 

различни иницијативи да придонесат кон подигнување на свеста за важноста на финансиската 

едукација. 

 
Европски квиз на пари 

Во 2020 година, институцијата се вклучи во активностите поврзани со Европскиот квиз на 

парите, проект чиј носител е Македонската Банкарска Асоцијација, а кој се  реализира со 

поддршка од Комисијата за хартии од вредност и од Народната банка, а со вклученост на 

Министерството за финансии и на Министерството за образование и наука.  Квизот е проект на 

Европската банкарска федерација, а нашата земја по вторпат е дел од овој значаен проект. 

Заклучокот на организаторите е дека сите училишта, ментори и ученици коишто и покрај 

бројните предизвици што и ним им ги зададе корона-кризата, демонстрираа висока свесност за 

големото значење на вложувањето во финансиската писменост и во ваков период и посветено 

работеа за преку Европскиот квиз на парите да се постигнат значајни резултати, коишто се и влог 

во натамошниот развој на македонската економија и своевидна гаранција за подготвеноста на 

младите генерации за активна вклученост во финансиските текови. Искуствата што финансиските 

институции ги стекнуваат во текот на корона-кризата уште еднаш ја потврдуваат важноста на 

вложувањето во финансиската едуцираност и во поттикнувањето на поголема финансиска 

инклузија на населението. 

Имајќи предвид дека финансиската едукација е значајна тема,  Комисијата учествуваше на 

работна средба што се одржа во Народната банка на која пред наставниците и пред 

професорите/координатори од основните и од средните училишта кои се пријавија за учество 

беа презентирани одделните фази и беше извршена обука за учество во овој исклучително важен 

натпревар на знаења од областа на финансиите зад кој стои Европската банкарска федерација. 

Дополнително, Комисијата со свој претставник зема учество во едукацијата на менторите на 

потенцијалните наши претставници на натпреварот во Брисел преку презентација која ги опфати 

основните елементи на финансискиот пазар и пазарот на хартии од вредност, како и неговата 

супервизија.  
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Натпреварот за Европскиот квиз на парите се одвива во три фази, а во првата половина на 

2020 година се одржаa две интерни тестирања за реализација на националниот натпревар. Но, 

поради настанатата ситуација со светската пандемија на корона вирусот, националниот 

натпревар и финалниот натпревар во Брисел беа откажани во првично предвидените термини и 

истите се одржаа кон крајот втората половина на 2020 година. 

На финалето на Европскиот квиз на парите во организација на Европската банкарска 

федерација (ЕБФ) за вицешампион е прогласен Христијан Андовски од средното училиште „Коле 

Неделковски “од Велес. Првото место го освои претставник на Шпанија, додека третопласирани 

се претставници на Чешка. Андовски ја искористи можноста што годинава ЕБФ ја даде заради 

пандемијата на COVID -19, во финалето на Европскиот квиз на парите, преку online-пристап да 

можат да учествуваат сите заинтересирани, вклучително и учениците коишто претходно не биле 

на националните натпреварувања. Второто место во Европа, тој го освои во конкуренција на 

голем број натпреварувачи од 28 држави. Според податоците на ЕБФ, во европски рамки, преку 

online-платформата Кахут (Kahoot!), оваа година, бројот на учесници на Европскиот квиз на 

парите е значајно поголем во споредба со лани.  

Претходно, во рамки на Европскиот квиз на парите на 29-ти мај се одржа национален 

натпревар на кој победник е Едон Хамбари од основното училиште „Исмаил Ќемали “од Скопје 

под менторство на Професорката Мерита Таири. Второто место го освои Андреј Шумански од 

основното училиште „Кирил Пејчиновиќ “од Скопје, под менторство на Професорката 

Александра Бошковска-Спасовска, додека пак третото место го освои Антонио Јорданоски 

основното училиште „Рампо Левката “од Прилеп, под менторство на Професорот Илчо 

Јорданоски. Комисијата за хартии од вредност како еден од организаторите на Националниот 

натпревар, а со цел да ги мотивира училиштата и наставниот кадар во земјава уште повеќе да 

вложуваат во финансиската едукација на учениците, на победниците на националниот 

натпревар, им додели парични награди. Инаку, на националниот натпревар учествуваа близу 500 

ученици, а на големото европско финале најбројни беа учесниците од нашата земја, што уште 

еднаш потврдува дека вложувањата во финансиската едукација во изминатиот период даваат 

резултати, особено кај помладата популација. 

 
Едукативни посети и соработката со студенти 

На почетокот на 2020 година, Koмисијата за хартии од вредност беше домаќин на студенти 

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. Вработените во Комисијата за хартии од вредност, семинарската 

работа подготвена од страна на студентите ја оценија како солидно структурирана и изработена.  
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Истовремено, студентите подетално се запознаа со функцијата и со надлежностите на 

регулаторот на пазарот на хартии од вредност, како и со работата на Стручната служба во рамки 

на Комисијата. Претставници на Стручната служба на Комисијата ги претставија задачите и 

одговорностите кои ги имаат во своето професионално спроведување на работните процеси кои 

произлегуваат од надлежностите и овластувања на истата.  

Комисијата за хартии од вредност продолжувајќи ги заложбите за поттикнување на 

поквалитетно образование за младата популација во државата, во март 2020 година имаше свој 

гостин предавач на Економскиот факултет при Унивезитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. 

Имено, во рамките на својата едукативна функција, претставникот на Комисијата ги посети 

студентите од втора година 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.  

 

Сертификациона програма за портфолио менаџери 

Слушателите на првата организирана обука согласно Сертифицираната програма за 

портфолио менаџер која е изработена од страна на Комисијата во соработка со Академијата за 

Банкарство и Информатичка Технологија-АБИТ, во првата половина на 2020 година успешно го 

совладаа второто ниво и се стекнаа со Сертификат за положено второ ниво од Сертифицираната 

програма. Програмата за сертифициран портфолио менаџер претставува развивање вештини, 

односно учење за тоа како да се спроведат мерењата на портфолиото и да се развијат вештини 

за проценка на основната веројатност и статистика, запознавањето со сите инструменти и 

концепти на фиксниот принос и вреднувањето на капиталот. 

Во втората половина на 2020 година, Комисијата за хартии од вредност и АБИТ on-line го 

реализираа тестирањето на знаењето на слушателите на третото ниво од Програмата на 

Сертифицираната обука за портфолио менаџер, која стартуваше во март, 2019 година. Во рамки 

на третото ниво слушателите на обуката ја следеа наставната програма која го опфати шестиот 

модул од обуката или поконкретно портфолио менаџментот. Истакнати професори, како и 

искусни практичари од областа на портфолио менаџментот го пренесоа своето знаење за 

теоријата на портфолиото, пазарите на капитал, инвестирањето во хартиите од вредност, како и 

за управувањето со портфолијата на институционални и на индивидуални инвеститори, 

мерењето на перформансите, алокацијата на средства по класи и по сектори, за стратегиите и за 

практичните примери од управување со портфолио. Со реализација на третото ниво од 

Програмата на Сертифицираната обука за портфолио менаџер се заокружува циклусот на 

наставна програма и сите слушатели кои успешно ги совладаа трите нивоа од Сертифицираната 

програма за портфолио менаџер, се стекнаа со Сертификат за учество на обуката, издаден од 

страна на Комисијата за хартии од вредност и Академијата за Банкарство и Информатичка 

Технологија-АБИТ. 
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Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“Скопје 

Во 2020 година во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители се спроведе 

советувањето 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“, 

а излагачи беа Деканот на Факултетот за правни науки при Универзитет Американ Колеџ Скопје, 

судија на Апелационен суд Скопје и главниот правен советник на Комисијата.  

Тие заедно со 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 дискуситираа 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. Се отворија и поодделни делови од важечката законска рамка со 

кои се пропишуваат правните лекови во постапките за упис во трговскиот регистар во корелација 

со правната заштита предвидена со Законот за трговските друштва и другите закони во кои се 

уредуваат посебните управни постапки во кои се носат конкретни правни акти кои потоа се дел 

од постапките за упис поведени пред Централниот Регистар на РСМ. Со ова советување, 

Комисијата за хартии од вредност и Академијата на судии и обвинители-Павел Шатев заеднички 

ја продлабочуваат заложбата да се почитуваат законите, а притоа судовите и државните органи 

да бидат доволно обучени да ги толкуваат и применуваат законите, бидејќи тоа е врвен 

приоритет за воспоставување на правна сигурност од која пак зависи и подобрувањето на 

економскиот амбинет, привлекувањето на нови инвеститори и севкупно за општествено 

економскиот напредок на земјата.  

 

Брошура: “Инвестирај мудро, управувај паметно” 

Тргнувајќи од фактот дека настаните поврзани со тргувањето на Берзата и воопшто на 

пазарот на хартии од вредност се едни од најважните економски феномени и потребно е рано 

разбирање и толкување на основните поими поврзани со пазарот на капитал, Комисијата за 

хартии од вредност во 2020 година издаде нова брошура со наслов “Инвестирај мудро, управувај 

паметно”. Публикацијата е составена од пет делови кои на едноставен и разбирлив начин ги 

обработуваат сите видови на финансиски инструменти, сегментите на пазарот на хартии од 

вредност, како и законската регулатива која ја регулира областа, но воедно публикацијата дава 

важни поуки и насоки за заштита при вложување на пазарот на капитал. Брошурата е на 

разбирлив јазик и е наменета за лицата со ниско и со средно разбирање на проблематиката која 

ја опфаќа областа на финансиите, тргувањето со хартии од вредност и инвестирањето во 

финансиските инструменти. 
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Едукативни анимирани видеа 

Во 2020 година, Комисијата за хартии од вредност за прв пат креираше и објави анимирани 

едукативни видеа, како нов начин на информирање на јавноста и збогатување на едукативната 

практика, кој ќе го применува и во иднина. Иницијален пример за ваквото информирање беше 

објавата на новата едукативна публикација под наслов “Инвестирај мудро, управувај паметно”.  

Во таа насока, за секој дел од оваа Публикација, беа креирани едукативни анимирани 

видеа на македонски, албански и на англиски јазик се со цел на пошироката популација 

независно на возраста, да и е подостапна и секако поразбирлива финансиската терминологија 

од областа на пазарот на капитал и функцијата на регулаторот. Овие едукативни анимирани 

видеа, Комисијата ги објави на својата веб страна во делот на Едукација и заштита на 

инвеститорите, дел кој е резервиран за информирање на јавноста за реализација на 

едукативната функција на Комисијата 

 

5.3.2 Вложувај во заедницата 

Отвореноста и проактивниот пристап кон заедницата во која функционира Комисијата,  

подразбира водење на  грижа за правилно пренесување на вредностите и на целите за кои се 

залага институцијата-фер, транспарентен и ефикасен пазар на хартии од вредност, преку 

постигнување на интегритет, правичност и извонредност.  

Во таа насока, во 2020 година, Комисијата ги презема следните активности: 

 

Избор на најдобар научно-истражувачки труд/есеј на тема од областа на пазарот на хартии од вредност 

Како институција која вложува во младите и во науката и ги подготвува за иднината, а со 

цел развој на научната мисла од областа на пазарот на хартии од вредност и за афирмација на 

млади и стручни кадри чија специјалност би бил финансискиот пазар, Комисијата за хартии од 

вредност и во 2020 година распиша Конкурс за доделување на Годишна награда за млади 

истражувачи за надобар труд од областа на пазарот на капитал. 

Краен рок за доставување на трудовите е 15 февруари, 2021 година, а право за учество на 

Конкурсот имаа државјани на Република Северна Македонија на возраст до 35 години. 

Трудовите се поднесуваат на македонски, албански или на англиски јазик. Tрудот треба 

задолжително да содржи осврт кон пазарот на хартии од вредност на соодветната тема.  

Со оглед на фактот што ова е трет пат како Комисијата доделува Годишна награда, можеме 

со право да констатираме дека нашата идеја и заложба за поттикнување на интересот на младите 

за пазарот на хартии од вредност, од година во година стануваат се повидливи и прифатени од 

јавноста. Изборот на најдобар труд го врши Одбор за оценување, составен од претставници на 

академската и на бизнис заедницата, анонимно, преку вреднување на трудовите според 

релевантноста на истражуваното подрачје за домашниот пазар, соодветност на освртот на 
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литературата од анализираното подрачје, јасност во дефинирањето на проблемот и на целите на 

истражувањето, конзистентност и логичност на тезите во трудот, како и според заклучоците и 

препораките и нивна соодветност. Годишната награда на Комисијата за хартии од вредност за 

прворангираниот труд изнесува 35,000 денари, нето. Втората награда е во износ од 25,000 

денари, нето, а третата награда изнесува 15,000 денари, нето. 

 

5.3.3. Однос кон животната средина, учество во хуманитарни акции и помош на оние на кои 
им е потребна 

Имајќи предвид дека чиста, здрава и добро зачувана животна средина е еден од темелите 

за  одржлива економија и општество и дека поддршката на оние на кои таа им е потребна е 

основа за одговорност кон општеството, Комисијата во 2020 година делуваше во следните три 

сфери: давање на несебична поддршка на општеството преку одговорен однос кон околината во 

која живееме и во која работиме, ефективно учество во хуманитарни акции и помош на 

ранливото население. 

 

Комисијата го одбележа Светскиот ден на чистењето на животната околина (World Cleanup Day) 

И 2020 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија го 

одбележа 19 Септември - Светскиот ден на чистењето на животната околина (World Cleanup Day). 

 World Cleanup Day е едно од најголемите граѓански движења на нашето време, кое 

обединува околу 180 земји ширум светот за почиста планета.  

На 19 септември 2020, вработените од Комисијата повторно им се придружија на над 21 

милиони луѓе низ целиот свет од 180 земји кои се собраа здружени позади  единствената цел - 

да ја ослободат планетата Земја од лошо управуваниот отпад од улиците, реките, шумите, 

плажите, планините. На тој начин можеше да се види на дело моќта на секојдневниот човек (од 

сите нивоа на општеството) да постигне неверојатна работа кога ќе се сплоти и застане зад иста 

цел.  

Со активното вклучување на своите вработени во активностите за чистење на граѓанското 

движење „Let’s Do It World! “, Комисијата за хартии од вредност со личен пример и овој пат ги 

поттикна и охрабри останатите граѓани, општини, компании и институции во нашата земја да го 

исчистат својот простор и околина од лошо управуваниот отпад. Комисијата го лоцираше и го 

чистеше локалниот отпад на просторот каде се наоѓа самата институција во општината Центар и 

на тој начин покажа дека секој граѓанин е подеднакво должен да го штити, чува и унапредува 

природниот екосистем.  
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Комисијата активно ја поддржa граѓанската иницијативна #РетвитниОброк 

Во текот на 2020 година, Комисијата за хартии од вредност и нејзините вработени, 

несебично им помагаа на оние што се на маргините на општеството и на кои им е потребна 

помош.  

Во таа насока, Комисијата со задоволство продолжи да дава поддршка на граѓанската 

иницијатива #РетвитниОброк која е симбол на рециклирањето и споделувањето на храна. Со 

ова, придонесува за подигнување на свеста кај секој поединец во општеството да не го фрла 

вишокот на храна, туку истиот да го редистрибуира на социјално загрозените семејства и 

бездомни лица кои немаат основни три оброци дневно. Од намирниците кои ги набави 

Комисијата се подготовија топли оброци за лица од социјално загрозените категории кои не 

можат да си обезбедат редовен оброк за себе и за своите семејства.   

Комисијата донираше облека и обувки за социјално загрозените семејства 

Комисијата за хартии од вредност продолжи да соработува со социјалното претпријатие 

„Копче“ кое функционира во рамки на Црвен крст на Република  Северна Македонија, при што 

во просториите на Комисијата два пати се постави контејнер за бесплатно доставување на 

облека, обувки, постелнина и на ќебиња.  

 На тој начин, вработените во Комисијата повторно промовираа солидарност, хуманост и 

волонтеризам преку ефикасен систем на дистрибуција на облеката до лицата во ризик и со ниски 

примања на кои им треба помош. 

Комисијата ја поддржа заложбата „Ниту едно дете не треба да расте само! “на СОС Детското село во 
Скопје 

Во текот на 2020 година, Комисијата за хартии од вредност континуирано соработуваше со  

СОС Детското село во Скопје и ја поддржуваше неговата заложба „Ниту едно дете не треба да 

расте само!“ и на тој начин се приклучи на 100-те СОС Суперхерои преку повеќе различни 

активности: донирање на храна и средства за хигиена и дезинфекција, училишен прибор со што 

истовремено го одбележи „Месецот на книгата“ оваа година;  донирање на шалчиња за децата.  

Комисијата го одбележа меѓународниот ден на лицата со интелектуална попреченост 

Комисијата за хартии од вредност ги поддржува напорите за социјализација и за 

интеграција на лицата со интелектуална попреченост во општеството.  

Преку подарување на новогодишни пакетчиња за децата со интелектуална попреченост од 

Дневниот Центар „Пролет“, Комисијата го одбележа 3 Декември - Меѓународниот ден на лицата 

со посебни потреби. 

  

Број 01-308/3                                                                                                                 Mr.Sc. Nora Aliti

Скопје, 26.04.2021 година                                                                                                                           Претседател  

Комисија за хартии од вредност   

                                                                                                                    на Република Северна Македонија 


