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                                                         Порака од претседателот , 

Почитувани, 
 

Во предвечерието на 30-годишниот јубилеј на 
институцијата која ја раководам, подготовката на 
годишната програма за 2022 година, беше мотив сам 
по себе, имајќи ги предвид од една страна 
предизвиците со кои се соочува пазарот на хартии од 
вредност на домашно и меѓународно ниво настанати 
од се поголемата трговија со криптовалути, 
вложувањето на странски пазари, а од друга страна 
потребата од континуитет на регулаторен орган кој 
на сите тие предизвици ќе може соодветно да 
одговори и да се носи со нив преку сет на активности 
и мерки. 

 
Од регулаторен аспект во годината пред нас 

очекуваме да се потврдат нашите заложби за 
конечно усвојување на новата законска регулатива 
која ќе значи имплементација на европското 
законодавство и дополнителен стимул за развој на 
пазарот на хартии од вредност, како и да се усвои 
Стратегијата за развој на финансиските пазари, како 
стратешки документ кој ќе ги утврди правците за 
развој на еден модерен, ефикасен и европски 
ориентиран пазар на капитал, со градење на 
сопствени капацитети за соочување со предизвиците 
кои ги носи модерното fintech време. 

 
    Живеејќи во време на многу неизвесности и 
исчекувања за подобро утре, приспособувањето на 
новата нормалност претставува дополнителен 
предизвик за нашата институција, особено во услови 
на потреба од зајакнување на потенцијалите за 
спроведување на сите законски надлежности и 
воедно создавање на услови за континуиран развој 
на пазарот на капитал. Токму Програмата за работа 
за 2022 година е клучот и го исцртува правецот за 
реализирање на сите активности од страна на 
Комисијата за хартии од вредност во делот на 
супервизија и надзор, емисија на хартии од 
вредност, заштита на акционери и инвеститори, 
финансиска едукација и писменост, човечки ресурси, 
општествена одговорност кои треба да придонесат 
за стабилизирање, и динамизирање на случувањата 
на пазарот на капитал. 
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Оваа програма за работа е заедничка 
креација, а нејзината реализиција е заедничка 
мисија на сите комисионери и вработени во 
Комисијата, без чиј несебичен ангажман и 
вложување се би останало како обично слово на 
хартија. 

Во наредната година како проактивен 
регулатор, остануваме отворени за секој вид на 
соработка со сите заинтересирани субјекти, 
отворени за прифаќање на идеи за подобро 
регулирање на пазарот, но и критики за 
подобрување на нашето функционирање. 

Постигнување на целите само по себе не  е 
успех, туку успехот се мери со тоа колку сте 
пораснале во процесот на негово постигнување, што 
ние како институција секојдневно на секое поле го 
докажуваме. 

                                                                                                                                            Mr.Sc Nora Aliti 
                                                                                                                                               Претседател  

                                                                                                              Комисија за хартии од вредност на  
                                                                                                                   Република Северна Македонија 
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ВОВЕД 

 

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (во 
натамошниот текст: Комисијата), претставува самостојно и независно тело кое го 
регулира и контролира работењето со хартии од вредност на територијата на Република 
Северна Македонија. Комисијата има повеќе јавни овластувања од областа на 
донесувањето правила, надзорот, супервизијата, и спроведувањето и примената на 
регултативата. 

Согласно член 184 од Законот за хартии од вредност и член 31 од Статутот на 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, Комисијата ја 
донесува годишната програма за работа за 2022 година. Во програмата за работа се 
утврдуваат мерките и активностите кои ги имплементира Комисијата во насока на 
уредување на својата работа, општите и специфичните цели и активности кои ги 
презема со цел создавање на ефикасен и на ефективен пазарот на капитал. 
               Во 2022 година, Комисијата интензивно ќе се  подготвува за имплементација на 
новата усогласена законска регулатива со ЕУ принципите и стандардите на 
финансиските пазари и ќе презема активности за конкретно спроведување на 
Стратегијата за развој на финансискиот пазар, поради што нашите постулати ќе бидат: 

➢ Надзор на имплементацијата за добрите корпоративни практики установени со 
Кодексот на корпоративно управување кај котираните компании кои се должни 
да постапуваат по Кодексот и нивна доследна примена; 

➢ Активна и пасивна супервизија на овластените учесници на пазарот на капитал 
преку следење на секојдневните пазарни трансакции, нивните деловни 
активности и усогласеност со релевантната легислатива; 

➢ Поттикнување на издавање на општински обврзници и следење на зелената 
агенда преку поддршка на проекти кои значат заштита на животната средина;  

➢ Финансиска едукација преку утврдување на принципи и добри практики 
прифатливи за различни  интересни групи; 

➢ Унапредување на експертизата на постојните вработени и регрутирање на 
соодветен стручен кадар за зајакнување на човечките капацитети; 

Успешната имплементација на оваа годишна програма ќе подразбира: 
 
  Прво, заживување на примарниот пазар на хартии од вредност и соработка со 
сите заитересирани субјекти за финансирање на своите проекти преку издавање на 
хартии од вредност и поддршка на зелената агенда; 
  Второ, градење на кохерентен правен систем за пзарот на капитал со 
континуирано следење на релеватната домашна регулатива и мегународните принципи 
и стандарди и нивна соодветна примена заради јакнење на пазарниот интегритет и 
инвестициската сигурност; 

Трето, поголема финансиска писменост и инклузија преку ефикасна соработка со 
релевантните регулаторни тела, заради постигнување на висок степен на знаење при 
носење на информирани финансиски одлуки од учесниците во финансиските 
активности. 
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Мисија, Визија и Вредности 

Мисија 

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

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

Нашите 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 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 адресирањето на ризиците на пазарот на капитал, на инвеститорите и другите учесници, а со 
цел на најефикасен и 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 отворена комуникација. Вработените се 
посветени на ефикасно работење и 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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Стратегиски цели 

Основните приоритети на Програмата за работа на Комисијата за 2022 година ќе бидат 
преземање на мерки и активности за:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заштита на инвеститорите и на 

интегритетот на пазарот на хартии 

од вредност 

Инклузивен и одржлив 

развој на пазарот на хартии 

од вредност 

 

Оптимизирање на институционалните 

перформанси 

Основни 

стратешки 

приорити 

Основни 

стратешки 

приорити 
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СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 1 : Заштита на инвеститорите и на интегритетот на 
пазарот на хартии од вредност 

 
Зачувувањето на стабилноста и сигурноста на пазарот на капитал како сегмент на 
финансискиот систем преку ефикасна и ефективна заштита на сите учесници на пазарот на 
капитал останува во нашиот фокус за наредната година, поради што нашите активности ќе се 
насочат кон навремено алоцирање на потенцијалниот ризик и правовремена употреба на 
превентивни, а по потреба и корективни мерки.  Ова ќе се постигне преку анализа на 
движењата и објавите на пазарот на капитал, препознавање и следење на ризикот на кој е 
изложен, како и супервизија и надзор на пазарните учесници.  
 

Област: Заштита на инвеститорите и на интегритетот на пазарот 
 

Специфични цели 

1.1 Кодекс за корпоративно управување - Во текот на 2022 година се очекува да се 
операционализира примена на Кодексот за корпоративно управување имајќи ги во 
предвид одредбите од Законот за трговски друштва како и воспоставените обврски од 
Правилата за котација. Имено, со годишниот извештај сите оние акционерски друштва 
за кои се создае обврска за примена на Кодексот ќе мора да го обелоденат 
постапувањето на СЕИ-НЕТ порталот. Вака поставениот Кодекс односно неговата 
поширока примена несоменено е дека ќе влијае на пазарот со хартии од вредност како 
и на перцепцијата на инвеститорите за одредени котирани друштва. Имено, за 
очекување е дека во првата година од имплементација на Кодексот, супервизијата 
повеќе ќе биде насочена кон квантитативно исполнување на обврските од страна на 
компаниите. Се очекува Берзата со ad hoc подршка за компаниите да биде главниот 
катализатор  која ќе осигура доследна примена на Кодексот, како и соодветно ниво на 
транспранетност од страна на компаниите, Несомнена е улогата на КХВ како регулатор 
да врши надзор над целиот процес. 

Носител: Сектор за супервизија; Кабинет на претседателот 
 

1.2 Подготовка на квартални извештаи за пазарот на хартии од вредност - Во рамки на 
досега воспоставената пракса Комисијата ќе продолжи со изработка на месечни и 
квартални извештаи кои се однесуваат на работењето на овластените учесници, како и 
на друштвата за управување. Имено ваквиот тип на извештаи кои даваат преглед на 
работењето на пазарот на капитал се значаен придонес кон транспарентноста на 
Комисијата и кон обезбедување на податоци на пошироката јавност  за работењето на 
институцијата, но и на сите супервизирани субјекти. Имајќи предвид дека со промената 
на подзаконската регулатива, која ќе резултира со промени во известувањето особено 
во делот на портфолио менаџментот се очекува и самите извештаи кои ги подготвува 
Комисијата да бидат посодржајни и со повеќе податоци. 

Носител: Сектор за супервизија; Сектор за корпоративни финансии; Кабинет на 
претседателот 
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1.3 Известувања и обелоденување на информации и податоци согласно законите во 
надлежност на Комисијата - Во рамки на редовниот надзор, Секторот за супервизија во 
соработка со другите сектори ќе врши надзор над објавувањето на ценовно 
чувствителни информации  согласно Правилата за котација и согласно Законот за хартии 
од вредност.  Сепак, имајќи ги  предвид бројот на котирани друштва, но и волуменот на 
информации кои се објавува секојдневно се претпоставува дека надзоорт ќе покрие 
само  дел од објавите,односно од друштватата и дека и тука од најголема помош 
односно важен инпут ќе бидат акционерските поплаки кои се доставуваат до КХВ, а кои 
несомнено даваат поинаква перцепција за известувањето од страна на котираните 
друштва. 
Носител: Сектор за супервизија; Сектор за корпоративни финансии 

 

1.4 Транспарентност на издавачите на пазарот на капитал - Во 2022 година, Комисијата 
ќе продолжи да ја следи транспарентноста на акционерските друштва со посебни 
обврски за известување и на акционерските друштва чии хартии од вредност котираат 
на Берза и ќе делува согласно законските надлежности онаму каде ќе се констатира 
потреба од преземање соодветни мерки, а со цел заштита на инвеститорите и 
зацврстување на довербата на јавноста во пазарот на капитал. 

Комисијата ќе продолжи со подготовка на квартални извештаи за финансиските 
перформанси на друштвата кои имаат обврски за известување на пазарот на капитал, со 
цел да им овозможи на инвеститорите и на потенцијалните инвеститори согледување 
на финансиските перформанси на друштвата во еден сублимиран приказ со што ќе им 
ја олесни анализата на информации при носење на инвестициска одлука. 
Носител: Сектор за корпоративни финансии 

 

Област: Супервизија на пазарот на хартии од вредност 

Специфични цели 

 

1.5 Тематски контроли - Имајќи ја предвид динамиката на работа , планираните 
редовни контроли, како и оние вонредни контроли/надзори кои неминовно ќе 
произлезат од секојдневното работење, во текот на 2022 година Секторот за 
супервизија на пазарот на капитал планира да спроведе најмалку две тематски 
контроли.  

Имено, една од контролите/надзорите ќе се однесува на преземање на 
активности од аспект на утврдување/ потврдување на подобноста и соодветноста на 
постојните акционери кои имаат квалификувано учество во брокерските куќи и во 
друштвата за управување со отворени инвестициски фондови. Ваквата активност ќе 
биде показател за тоа колку акционерите кои имаат квалификувано учество сеуште ги 
исполнуваат критериумите за подобност предвидени со законите. 

Втората тематска контрола/надзор ќе се однесува на нивото на усогласеност на 
Централниот депозитар со хартии од вредност со принципите на IOSCO и на BIS, a кои се 
однесуваат на инфраструктурата на финансискиот пазар (PFMI).  Резултатите од оваа 
тематска контрола ќе придонесат да се констатира усогласеноста на Депозитарот со 
овие стандарди и потребите за преземање на следни чекори од аспект на обезбедување 
на повисоко ниво на усогласеност со овие меѓународни принципи.  
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По потреба, бројот на тематски контроли може да биде проширен доколку се 
појави одредена област или тема која моментално ќе биде актуелна или доколку се 
открие недоследност или аномалија која се повторува кај повеќе пазарни учесници. 

Носител: Сектор за супервизија 
 

1.6 План за редовни контроли- Соодветно на досегашната пракса во текот на 2022 
година, Секторот за супервизија согласно однапред утрвдена динамика ќе спроведе 
редовни сеопфатни контроли над работењето на овластените учесници и друштвата за 
управување со фондови. Имено, имајќи предвид дека во јули 2022 година истекува 
рокот за обврската на друштвата за управување да се усогласат со измените и 
дополнувањата на Законот на инвестициски фондови, супервизијата во овие правни 
лица ќе се концентрира над исполнување на обврските кои произлегуваат од измените 
на Законот, како и од промените на подзаконските акти и нивната практична 
имплементација во секојдневното работење. Имајќи предвид дека со измените кои се 
извршени во 2021 година се зголемуваат и обврските на друштвата за управување за 
изготвување на интерни акти со кои ќе се уредува работењето, надзорот на 
поднесување на овие акти во ИССИ системот исто така од особено значење ќе биде 
спроведувањето на контролните активности на секторот.  Истoвремено, во текот на 2022 
ќе бидат извршени и одреден број на редовни контроли на овластени учесници на 
пазарoт на капитал согласно изготвeниот план за контроли.  
Носител: Сектор за супервизија 

 

1.7 Супервизија согласно Законот за преземање на акционерски друштва  - Во рамки 
на редовните активности и надзорот кој го врши Секторот за супервизија врз тргувањето 
на Македонска берза но и при следењето на воспоставувањето или промената на 
контролата кај компаниите, Комисијата ќе продолжи да ги следи активностите на 
котираните компании како и на акционерите од апсект на почитување на обврските кои 
произлегуваат од Законот за преземање на акционерски друштва. Соодветно, а  имајќи 
предвид дека голем дел од активностите кои произлегуваат од овој сегмент се всушност 
поттикнати од поплаки на акционери, Секторот ќе посвети особено внимание на 
барањата за заштита на акционерски права за да има целосна слика на активностите во 
котираните компании. 
Носител: Сектор за супервизија 
 
1.8 Евалуација на системот за борба против перење пари и финансирање теророизам 

Согласно добиениот план од Советот на Европа, како и отпочантите активности во текот 
на 2021 година, извесно е дека во третиот квартал од 2022 година Советот на Европа 
односно Moneyval ќе ја изврши петтата евалуација на системот за борба против перење 
пари и финансирање тероризам на Република Северна Македонија. Имајќи  предвид 
дека согласно рамката за евалуација и стандардите за евалуација на FATF во првата 
половина од 2022 година ќе биде неопходно да се изготват потребните проценки на 
секторскиот ризик и соодветна стратегија која би била земена во предвид при 
евалуацијата.  
Носител: Сектор за супервизија 
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1.9 Ревидирање на начинот на работа со клиентски сметки -  Согласно низата 
превземени мерки во 2021 година а кои потекнуваат од извршени тематски супервизии 
на овластени учесници, планирано е во 2022 година да се донесат две одлуки кои ќе ги 
опфатат начинот на работа со клиентски сметки, транспарентноста во креирањето и 
наплатата на надоместоците од страна на овластените учесници.  
Носител: Сектор за супервизија 
 

1.10 Категоризација на фондовите - Заради потребите од  анализа и полесно 
категоризирање на фондовите во текот на 2022 година ќе биде донесена и одлука за 
категоризација на фондовите соодветно на избраната инвестициска политика и на 
вложувањата. 
Носител: Сектор за супервизија 
 

 



 
 

13 

СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 2: Инклузивен и одржлив развој на пазарот 
на хартии од вредност 

Поддржувањето на развој на силен, длабок и одржлив пазар на хартии од вредност 
претставува камен-темелник на нашата визија за тоа што треба да претставува еден модерен 
и развиен пазар на хартии од вредност. Во исполнување на нашата цел ќе соработуваме со 
креаторите на економските политики, останатите регулатори и со учесниците на пазарот за 
спроведување рамки кои поттикнуваат развој на пазарите на капитал и поголема 
разновидност на пазарот, промовирање инвестиции и зајакнување на конкурентноста. 
 

Област: Зголемување на финансирањето преку пазарот на капитал  

Специфични цели 

2.1 Континуирана  соработка со Стопанските  комори во Северна Македонија - во 
насока на промоција пред бизнис секторот на можноста за користење на пазарот на 
капитал како алтернативен начин за финансирање на нивните инвестициски и развојни 
проекти. 
2.2 Општински обврзници - Соработка и поддршка на единиците на локална 
самоуправа, кај кои постои интерес за финансирање преку пазарот на капитал на 
инфраструктурни проекти заради олеснување на нивниот пристап до потребните 
средства.  
2.3 Патоказ за успешна емисија на општинска обврзница-Заради успешна реализација 
на емисија на општинска обврзница со предвидување и опис на сите аспекти на 
постапката ќе се подготви посебен Патоказ за реализација на емисија на општинска 
обврзница кој ќе послужи како водич на сите единици на локалната самоуправа кои 
планираат обврзниците да ги користат како извор на финансирање на капитални, 
развојни и на инфраструктурни проекти од локален карактер.  
2.4 Тргување со емисиони квоти - Иницирање на законски решенија за воспоставување 

и регулирање на систем за тргување со емисиони квоти, по примерот на Европската 

Унија. 

2.5 Издавање на хартии од вредност  
2.5.1 Приватни понуди:  Во 2022 година, приватните понуди се очекува да бидат 
доминантни за прибирање на капитал за подобрување на финансиската состојба 
на друштвата пришто Комисијата со стручна експертиза ќе им помага на 
потенцијалните издавачи при реализација на целата постапка. 
2.5.2 Јавни понуди: Kако резултат на низа преземени активности од страна на 
Комисијата за презентирање на бенефитите од финансирање на компаниите 
преку отварање кон јавноста, се очекува зголемување на интересот за јавни 
емисии за мобилизација (прибирање) на слободен паричен капитал, со цел 
долгорочно финансирање на компаниите.                                             
2.5.3 Поттикнување на иницијални јавни понуди: Подготовка на Брошура 
(упатство) за постапката за реализација на иницијална јавна понуда со што 
Комисијата ќе продолжи да ги промовира предностите на отворањето на 
компаниите кон јавноста. Ослободување од пропишаниот надоместок за 
рагледување и одлучување по барање за одобрение за издавање на хартии  од 
вредност, за потенцијалните компании кои би доставиле  барање за IPO. 

Носител: Сектор за корпоративни финансии 
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Област: Усогласување на домашната правна рамка со правото на ЕУ 

Усогласувањето на домашната правна рамка со ЕУ регулативата во областа на пазарот 
на капитал со што ќе се придонесе за создавање на регулиран, стабилен и конкурентен 
пазар на хартии од вредност со зајакната улога и регулаторни капацитети на 
институцијата, претставува еден од основните приоритети на Комисијата за хартии од 
вредност во наредниот период.  
 
2.6 Финализација на предлог Стратегијата за развој на финансиските пазари со 

посебен фокус на пазарот на капитал -   Согласно насоките од Советот за развој на 

пазарот на капитал и во рамките на активностите на неговите подкомитети во 2022 

година ќе се финализира Стратегијата за развој на финансиските пазари како темелен 

документ во кој ќе бидат утврдени насоките за иден развој на пазарот на капитал и 

активностите кои треба да се ефектуираат заради реализација на зацртаните цели. 

2.7 Закон за финансиски инструменти и Закон за проспекти на хартии од вредност и 
транспарентнoст на издавачи - Во 2022 година се очекува да финишира процесот на 
хармонизирање и усогласување на домашното законодавство со ЕУ-acquis во областа на 
пазарот на  капитал (MIFID 2, MАR, Prospectus directive, и др.) преку донесување на 2 
темелни закона- Закон за финансиски инструменти и Закон за проспекти на хартии од 
вредност и транспарентнoст на издавачи по што ќе следи процес на донесување на 
целокупната придружна легислатива. 

2.8 Закон за финансиска стабилност - Со донесување на Законот за финансиската 
стабилност во 2022 година, од ниво на договорна соработка подетално регулирана со 
Меморандум за соработка, обврските на КХВ во делот на финансиска стабилност и 
прудентна супервизија ќе транзитираат во законска рамка. Преку Законот за финансиска 
стабилност точно ќе бидат утврдени надлежностите на институцијата во делот на 
следење на состојбите во финансискиот систем, преземање активности за одржување 
на неговата стабилност и ефикасно управување и надминување на финансиска криза во 
случај на нејзино настанување. 

2.9 ИПА Проектот Зајакнување на внатрешниот пазар/Компонента 3 - Право на 
трговските друштва - Во 2022 година, Комисијата ќе биде дел од работните состаноци 
во рамки на реализација на ИПА Проектот Зајакнување на внатрешниот 
пазар/Компонента 3 - Право на трговските друштва, со цел отпочнување на активностите 
за усогласување на националното законодавство во надлежност на Поглавјето 3.06. 
Право на трговските друштва, со најновото законодавство на Европската Унија. 
Носител: Кабинет на претседателот; Сектор за супервизија 
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СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 3: Оптимизирање на институционалните 
перформанси 

Успехот на Комисијата при реализирање на сите програмски цели и активности во голема 
мера зависи од доброто искористување на расположливите човечките ресурси и 
прилагодување на нашиот организациски фокус кон секојдневните промени кои настануваат 
во сферата на финансиски услуги. Основата и темелот на целокупното функционирање на 
институцијата се заснова на искуството, знаењето, креативноста и на тимската работа на 
вработените и на менаџментот на Комисијата. Комисијата за хартии од вредност во наредната 
година ќе преземе чекори за утврдување и за управување со потенцијалните ризици кои 
произлегуваат од нејзините секојдневни активности , а кои се поврзани со стабилен 
информатички систем и инфраструктура, системот за спроведување на јавните набавки, 
имплементацијата на клучните законски одредби од областа на административните 
службеници, заштита на личните податоци и другата регулатива која има влијание врз 
ефикасното работење на институцијата. 
 

Област: Стратегиско планирање, compliance и управување со ризиците 

Обезбедувањето непрекинатост во работењето преку зајакнување на интерните 
контролни механизми во однос на ризиците, правната усогласеност,  отпорноста на 
информацискиот систем. 
 
Специфични цели 

3.1 Нов противпожарен систем во сервер салата - подигнување на сигурносните и 
безбедносни услови во сервер салата на Комисијата, пришто предвидено е заменување 
на постојниот застарен систем со нов посебен и издвоен од другата инфраструктура 
противпожарен систем кој навремено ќе алармира и превенира од настанување на 
штета на компјутерската и мрежната опрема која се наоѓа во сервер салата во случај на 
пожар.  
3.2 Континуирано одржување на клима ормарите во сервер салата - Со цел 
управување со ризикот кој произлегува од секојдневното функционирање на ИТ 
инфраструктурата во сервер салата, Комисијата ќе продолжи редовно да ги одржува 
двата клима ормари во сервер салата, кои ја обезбедуваат потребната температура со 
цел непречено функционирање на сите ИТ системи на Комисијата со што ќе се сведат на 
минимум испадите на системите за ладење и не би требало да се случат несакани 
хаварии. Дополнително ќе се продолжи со континуираното одржување на останатата 
климатизација во деловниот протор. 
3.3 Заштита на информацискиот систем на Комисијата – Обновување на лиценците за 
антивирусни програми и на лиценцата за Disaster recovery (DRC), кои ќе обезбедат 
заштита од губење на податоци при различни хаварии, заштита од вируси и од 
надворешни напади на системот; 
Носители: Кабинет на претседателот;  Сектор за општи и нормативни работи 
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Област: Усогласеност со регулатива 

Специфични цели:      

3.4 Подготовка и донесување на подзаконска регулатива - Во 2022 година, во зависност 
од тајмингот на усвојување на новите-Закон за финансиски инструменти и Закон за 
проспекти на хартии од вредност и транспарентнoст на издавачи, Комисијата ќе започне 
фаза на подготовка и усвојување на целокупната подзаконска регулатива заради 
практична имплементација на законските одредби. Дополнително, во рамки на веќе 
преземените рокови и активности ќе се продолжи процесот на усвојување на 
преостанатите правилници кои се произлезени од измените и дополнувањата на 
Законот за инвестициски фондови и истите ќе бидат завршени пред законски 
предвидениот рок кој истекува на 12 Април 2022 година; 
3.5 Унапредување на етичката усогласеност на вработените и членовите на 

Комисијата- Имајќи ја предвид нашата спремност за примена на високи стандарди на 

професионално однесување утврдени во Етичкиот кодекс кој го применуваме, а со цел 

да се даде институционален придонес во општо прифатените заложби во државата за 

искоренување на сите појавни облици на корупцијата, Комисијата ќе се усвои Политика 

за спречување на појава за корупција.  

3.6 Outreach работилници – Одржување на неколку Outreach работилници/состаноци 
со друштвата за управување со отворени и затворени инвестициски фондови, како и со 
депозитарните банки на кои ќе се разговараат сите предизвици и нејаснотии како и 
обврските кои произлегуваат од процесот на усогласување на друштвата за управување 
со измените на Законот за инвестициски фондови. 
3.7 Следење и усогласеност со законска регулатива којашто го засега работењето на 

КХВ  

3.7.1 Заштита на личните податоци:  Следната 2022 година планирано е да се 
извршат дванаесет периодични контроли согласно Политиката за содавање 
систем за заштита на личните податоци во КХВ и Планот за вршење на истите. 
3.7.2 Слободен пристап до информации од јавен карактер: Принципот на 
проактивна транспарентност кој го промовира Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер е целосно во согласност со мисијата на 
Комисијата како отворена и транспарентна институција. Проактивно објавените 
информации на Комисијата се лесно достапни и разбирливи,за да можат да се 
употребат, да бидат релевантни и да се ажурираат редовно. Со тоа, се остварува 
правото на граѓаните да бидат информирани за прашањата коишто им се 
потребни, а се во надлежност на институцијата. Исто така, Комисијата и во 2022 
година ќе продолжи да го следи и оптимизира задоволството на барателите како 
критериум за успешноста при исполнувањето на обврските како имател на 
информации. 
3.7.3 Закон за системот за внатрешна финансиска контрола: Во 2022 година се 
очекува да се донесе нов Закон со кој ќе се уреди и ќе претрпи измени системот 
на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор кој го опфаќа финансиското 
управување и контрола, внатрешната ревизија и хармонизација и координација 
на активностите за нивно воспоставување и развој, согласно со меѓународните 
стандарди за внатрешна контрола и ревизија. Комисијата ќе го усогласи 
функционирањето согласно новиот закон и ќе ги ревидира сите интерни акти 
поврзани со внатрешната финансиска контрола. 
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3.7.4 Закон за јавните набавки: Транспарентно спроведување на јавните набавки 
согласно Законот за јавните набавки. 
3.7.5 Закон за вработените во јавниот сектор и Закон за административни 
службеници: Комисијата ќе ја следи новата законска регулатива со која се 
уредуваат правата, обврските и одговорностите на административните 
службеници и соодветно онаму каде што е потребно ќе врши усогласување на 
своите интерни акти. 
3.7.6 Закон за безбедност и здравје при работа: Комисијата за хартии од 
вредност редовно ќе презема активности за  исполнување на своите обврски од 
областа на безбедност и здравје при работа, на начин што ќе спроведува обуки 
на вработените за безбедност при работа, за противпожарна заштита, евакуација 
и спасување, прва помош, а ќе прави и превентивни здравствени прегледи. 
3.7.7 Закон за прекршоците: примена на Законот за прекршоците при 
спроведување на прекршочните постапки и при изрекувањето и извршувањето 
на прекршочните санкции врз основа на законите во надлежност на 
институцијата. Исто така, прекршочната комисија во соработка со Секторот за 
општи и нормативни работи ќе презема активности за усогласување на 
интерните акти со измените и дополнувањата на законот и за следење на 
новините. 
 

Носители: Кабинет на претседателот; Сектор за супервизија; Сектор за општи и 
нормативни работи; Прекршочна комисија при КХВ; Офицер за заштита на личните 
податоци; Службено лице задолжено за информации од јавен карактер 
 

 

Област: Информациска и дигитална технологија 

Специфични цели: 

3.7 Обезбедување непрекинатост во работењето и сигурност на информацискиот 
систем –  

3.7.1 Одржување адаптивно и превентивно на постоечките софтверски 
решенија: Document Management System (DMS), e-Архива и е-Седница, 
Информатичкиот систем за супервизија и известување (СРИС), Интегрираниот 
софтвер за правно, финансиско и економско работење и веб страната на 
Комисијата. 
3.7.2 Одржување на хардверските капацитети: Со цел обезбедување на 
континуитет во секојдневното функционирање на целокупната ИТ 
инфраструктура од аспект на функционална хардверска опрема, ќе се реализира 
одржување на хардверските капацитети. 

3.8 Надградба на Информатичкиот систем за супервизија и известување (СРИС) - 
Имплементација на напреден систем од извештаи, проверки, визуализација и 
унапредување на вештачката интелегенција на системот: 

3.8.1 Портфолио на известувач: Crosschecks, Трендови, искористување на 
прибраните податоци во системот за напредни анализи; 
3.8.2 Интерактивна визуелизација на податоците: вклучувајќи и интерактивна 
гео-просторна визуелизација; 
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3.8.3 Интерактивен dashboard: Имплементација на интерактивен dashboard со 
потребните податоци, различни за секој кориснички налог (профил); 
3.8.4 Воведување на понапредно ниво на интелигенција во системот: 
Интелигентен модул во кој ќе бидат имплементирани индикатори за следење на 
предефинирани вредности од известувањата на фондовите со цел нивно 
следење и пронаоѓање аномалии и известување до одговорните лица во КХВ со 
цел активно системско мониторирање на фондовите. 

3.9 Зајакнување на хардверските капацитети -  Комисијата ќе продолжи да вложува во 
својата IT инфраструктура со цел континуирано и ефикасно вршење на процесите и 
целосна вклученост на сите во соодветните активности, пришто ќе се набават нови 
персонални компјутери и лаптопи за вработените во Комисијата. 
3.10 Ресертификација со ISO 9001: 2015 системот за управување со квалитет -  
Воспоставување на основни правила кои се користат за добро управување и насочување 
на една организација. Со оваа сертификација ќе продолжи процесот на континуирано 
подобрување на перформансите поврзани со потребите на странките и другите 
институции на подолг рок.  
3.11. Дигитализација на архивската документација од  пред 2020 година - 
Електронската архива во КХВ започна да се користи од 2020 година, а со дигитализација 
односно трансформирање во електронска форма на документите од пред 2020 година 
кои што сега се во хартиена форма ќе се направи со цел брза достапност и полесно 
пребарување на документацијата низ изминатите години. 
Носител: Сектор за супервизија; Сектор за општи и нормативни работи 
 

Област: Отвореност и транспарентност 

    Специфични цели:   

3.12 Комуникација со јавноста - активна транспарентност што подразбира објавување 
информации на сопствена иницијатива, без притоа за тие информации некој да има 
доставено барање за слободен пристап. Проактивното објавување на информациите од 
страна на Комисијата и поедноставувањето на процедурите и скратените рокови на 
постапките кои ги води Комисијата, се дополнителни начини на промовирање на 
транспарентност кои ги надминуваат традиционалните практики за пристап до 
информации од јавен карактер.  

3.12.1 Двонасочна комуникација: вклученост на заедницата во активностите од 
заеднички интерес. 
3.12.2 30 дена Јавна Расправа за подзаконски акти: - Овозможување јавна 
расправа во траење од 30 календарски дена за секој подзаконски акт кој го носи 
Комисијата за засегнатите субјекти да ги презентираат своите 
забелешки,коментари и предлози, во насока на подобрување на предложените 
акти. 
3.12.3 Тailormade Комуникација: Обезбедување комуникација и 
распространување на информациите за посебни целни групи пред се на полето 
на финансиска едукација.  

3.13 Соработка со домашни и меѓународни институции - Комисијата ќе соработува со 
домашните и со релевантните меѓународни институции за подрачја кои се важни за 
непречено функционирање и за понатамошниот развој на пазарот на капитал, за 
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зголемување и продлабочување на финансиската писменост, како и за одржување на 
стабилност на финансискиот систем во целина.  
Во овие правци, ќе се предодреди интензитетот и динамиката на поконкретната 
соработка и односи на Комисијата во 2022 година.  

3.13.1 Соработка со Министерството за финансии: за прашања поврзани со 
промена, односно континуирано усогласување на постојната применлива 
законска регулатива со релевантните европски директиви, како и во делот на 
подготовката на новата предлог законска регулатива за пазарот на капитал. 
3.13.2 Соработка со Министерството за економија: за неколку инцијативи 
поднесени или поддржани од Комисијата за измена/дополнување/толкувања  
на постојниот  Закон за трговските друштва,   како и соработка во рамки на 
работната група за подготовка на новиот Предлог на Закон за трговските 
друштва. 
3.13.3 Соработка со Министерството за правда: во насока на ревидирање на 
кривичните дела поврзани со пазарот на капитал во новата кодификација на 
Кривичниот законик и при изменувањето и дополнувањето на Законот за 
договорен залог во кој како средство за обезбедување треба да бидат опфатени 
и уделите кои ги издаваат отворените инвестициски фондови.   
3.13.4 Соработка со Министерството за образование и наука: во врска со 

иницијативата на Комисијата за воведување на предмет за пазарот на капитал 

кој треба да се изучува во формалното средно образование.   

3.13.5 Соработка со Академијата за судии и јавни обвинители ‘’Павел Шатев’’, 

и претставнците на судската власт: за прашања поврзани со применувањето на 

законите од областа на пазарот на капитал и градењето на воедначена судска 

пракса, како неопходен услов за креирање на пазар на капитал со изразена 

правна сигурност и предвидливост за сите пазарни учесници. Организирање на 

стручни советувања на кои присуствуваат судии и стручни соработници од 

граѓанските, кривичните и од управните судови, јавни обвинители, адвокати и 

други на кои отворено и стручно ќе дискутира за актуелни теми и прашања 

произлезени од пазарот на капитал, системски да се јакне довербата кај сите 

релевантни институции за пазарот на хартии од вредност. 

3.13.6 Основните компетенции за финансиска едукација и Акциски план за 
имплементација на Национална стратегија за финансиска едукација и 
инклузија: во рамки Координациското тело за финансиска едукација и инклузија, 
Комисијата ќе учествува во подготовка и имплементација на овие клучни 
документи. 
3.13.7 Соработка со Управата за финансиско разузнавање: заради зајакнување 
на капацитетите за спречување на перење на пари и унапредување на 
функционалноста на системот за спречување на перење пари и финансирање на 
тероризам и подготовка на предлог за регулирање на областа на криптовалути 
во државата. 
3.13.8 Соработка со НБРСМ: размена на податоци и информации за тековни и 
статистички потреби, организирање и спроведување на заеднички контроли и 
взаемна соработка при изработка на регулатива од областа на пазарот на капитал 
и банкарско работење. 
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3.13.9 Соработка со IOSCO: учество на работните состаноци/конференции/ 
семинари/ работилници со цел поефикасна примена на практиките, стандардите 
и принципите на организацијата и поставување на основите и мрежа за олеснета 
соработка со регулаторните органи на другите земји- членки на организацијата.  
3.13.10 Соработка со Меѓународната мрежа за финансиска едукација при 
Организацијата за економска соработка и развој (INFE-OECD:) Размена на 
информации околу постигнувањето на земјата во степенот на подигнување на 
нивото на финансиската едукација, заштитата на инвеститорите и дигиталната 
безбедност во финансискиот сектор. 

Носители: Кабинет на претседател; Сектор за истражување и развој на пазарот на 
капитал и меѓународна соработка 
 
3.14 Правни работи - Во насока на максимизирање на правната сигурност на пазарот на 
капитал, Комисијата ќе продолжи со праксата да дава свои мислења/совети до сите 
субјекти за полесно да остварат свое право или правен интерес на било кој од 
сегментите  на пазарот на капитал под нејзина надлежност. Делувањето на Комисијата 
ќе биде во правец на избегнување на  потенцијалните можности за различно толкување 
на регулативата со тоа што уште при нејзиното креирање (законска и подзаконска 
регулатива) ќе се постапува унифицирано со елиминирање на можностите од оставање 
на празнини, преклопувања или недоречености во истата.  

3.14.1 Давање на правни мислења за прашања од надлежност на КХВ: Правните 
мислења на КХВ  не значат автентично толкување на законите, но во голема 
мерка го олеснуваат толкувањето и разбирањето на смислата на законите во 
нивното применување;      
3.14.2 Остварување на принципот на законитост  при спроведувањето на 
регулативата врз регулираните субјекти со еднозначен, објективен и со прецизен 
пристап во остварувањето на правата или пак во наметнувањето на обврските и 
утврдувањето на одговорностите кај регулираните субјекти и засегнатите страни; 
3.14.3 Воедначена судска пракса за прашањата поврзани со пазарот на капитал: 
Давање придонес во градењето на воедначена судска пракса за прашањата 
поврзани со пазарот на капитал преку учество во поведени судски спорови со цел 
да го информира судот за своето мислење;  
3.14.4 Одржување на настани/обуки на кои регулираните субјекти ќе се 
информираат/советуваат за прашања поврзани со пазарот на капитал,  
донесување на нова/изменета регулатива.   

3.15 Подготвување на седници на КХВ - Во зависност од развoјот на настаните поврзани 
со пандемијата, Комисијата како колективно тело ќе продолжи прилагодено да ги 
одржува седниците согласно со Деловникот за работа кој покрај со физичко присуство, 
дава можност за одржување на виртуелни седници со гласање од дистанца/далечина 
преку системот на е-седница. На тој начин и во услови на физичка спреченост на 
членовите на Комисијата, ќе се обезбеди континуитет во работењето на институцијата 
и целосна сервисност кон барањата на странките за остварување на нивните права и 
правни интереси. 
3.16 Изготвување правни документи, тужби, одговори на тужби и вонредни правни 
лекови – За Управните акти на Комисијата  согласно член 231 од Законот за хартии од 
вредност е предвидено право на жалба која се изјавува до Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, а се 
предвидува дека против конечните одлуки на второстепениот орган може да се поднесе 
тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд.  
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Правниот тим во кабинетот на Претседателот  подготвува поединечни  правни 
документи за целите на конкретното постапување и тоа првостепени конкретни управни 
акти, одговори на жалби и одговор на тужба. Во одредени пак правни односи каде 
Комисијата се јавува како страна во облигациони односи, за одредени посложени 
предмети или пак кога Комисијата се јавува како странка во управни или во судска 
постапка за правното застапување и подготовката на правните акти ќе се користат и 
адвокатски услуги.   
Носители: Кабинет на претседател 
 
 

Област: Финансии, сметководство и контрола 

    Специфични цели:   

3.17 Сметководствено евидентирање на трансакциите поврзани со извршувањето на 
функциите и задачите на КХВ - Комисијата во 2022 година ќе продолжи со следење и 
примена на законите и на подзаконските акти од областа на материјално – 
финансиското работење на непрофитните организации. Одделението за финансиски 
прашања навремено ќе подготвува, извршува и известува за извршувањето на 
финансискиот план на Комисијата и ќе спроведува ex-ante и ex-post финансиска 
контрола. 
3.18 Спроведување на сметководствени политики и финансиско известување - 
Комисијата ќе продолжи со спроведување на сметководствените политики, како акт 
преку кој се обезбедуваат информации потребни при донесување на одлуки за 
алокација на ресурсите, информации за проценување на услугите и способноста за 
нивно натамошно обезбедување, информации потребни за евалуација на 
менаџерското управување и мерење на успешноста во работењето и информации за 
обврските и промените што настануваат кај нив. 
Носител: Одделение за финансиски прашања 
 

 

Област: Јавни Набавки 

    Специфични цели:   

3.19 Планирање на потребите за јавни набавки, анализа и следење на остварување - 
Успешно планирање и спроведување на јавните набавки- Примена на новиот модул 
„Јавна набавка“ имплементиран во 2021 година кој дава преглед на Годишниот план за 
јавни набавки и го олеснува процесот на иницирање, следење и евиденција на јавните 
набавки, а служи и за генерирање и обработка на статистички податоци. Подготвување 
на квартални извештаи за спроведените, тековните и за оние процедури кои треба да 
се иницираат со цел навремено започнување и следење на спроведените постапки. 

3.19.1 Подготовка и спроведување на постапките за јавни набавки:  Почитување 
на начелото на економичност, ефикасност и на ефективност во располагањето со 
финансиските средства.   
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3.19.2 Следење на договорите по јавни набавки: Модулот на менаџмент на 
договори, што обезбеди реално следење на реализација на Договорите за јавни 
набавки и нивниот статус (временски истечен/вредносно  истечен/активен), 
односно се обезбеди двојна контрола на финансиската реализација и 
подобрување на процесот на планирање на јавните набавки согласно 
искористените средства.  

Носители: Сектор за општи и нормативни работи; Одделение за финансиски прашања 
 

Област: Внатрешна Ревизија 

    Специфични цели:   

3.20 Планирање и изработка на годишна и тригодишна ревизорка програма за работа 
- Согласно одредбите на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола, како и 
Мегународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија , 
Комисијата ќе изработи  и донесе:   

1. Стратешки план за периодот 2022-2024 и  
2. Годишен план за работата на внатрешната 

ревизија, водејки се од рамката дефинирана со 
Стратешкиот план. 

3.21 Извршување на ревизија - Тргнувајќи од стратешките приоритети на Комисијата, 
нашите заложби за унапредување на процесите во институцијата, како и досега, ќе се 
насочат кон клучните области-процеси: 

➢ движење на финансиската документација и 
нејзино соодветно управување; 

➢ емисии на хартии од вредност; 
➢ заштита на правата на акционерите ; 
➢ изготвување на финансиски план; 
➢ процес на управување на јавните набавки; 
➢ орочување на депозити. 

Носител: Одделение за внатрешна ревизија 
 

Област: Управување со човечки ресурси 

    Специфични цели:   

3.22 Регулирање на правата и обврските од работниот однос - Превземање активности 
за спроведување на правата и обврските од трудовото законодавство,Колективниот 
договор и на работниците. 
3.17 Соодветна организациска и систематизациска поставеност - Со динамичниот 
развој на пазарот на капитал се развива и улогата и значењето на Комисијата со што се 
нагласува потребата да се прошири капацитетот и ефективноста на самата институција 
и да се направи функционална анализа на постојната поставеност и проценка за 
реорганизирање на стручната служба.  
3.18 Привлекување на нова квалитетна, стручна и мотивирана работна сила - Поради 
зголемениот обем на работа и претстојното проширување на надлежностите на 
Комисијата, согласно усвоениот Годишен план за вработување во 2022 година, 
Комисијата ќе регрутира нов стручен кадар.  
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При селекцијата на нововработени лица, Комисијата ќе се води од начелото на 
зголемување на балансот на талентирана и разновидна работна сила, почитувајќи го 
при тоа и уставниот принцип за еднаква и правична застапеност на сите етнички 
заедници. 
3.19 Самостојност и независност во градењето на кадровските политики - Комисијата 
ќе преземе иницијативи за поголема самостојност и независност во градењето на 
своите кадровски политики и ангажирање на кадар. 
3.20 Годишната програма за стручно усовршување – Донесување и имплементација на 
Годишната програма за стручно усовршување на вработените. Секој вработен има 
право, но и должност континуирано професионално и стручно да се усовршува и 
обучува во согласност со потребите на работното место на кое се наоѓа.  

3.20.1 Индивидуални планови за стручно усовршување: Подготовка во рамки на 
организациските единици со што ќе се помогне во процесот на утврдување на 
насоките за развој на човечкиот капитал. 
3.20.2 Сесии за учење на тимот/ Team Learning Session - TLS:   стекнување и 
пренесување знаења, стекнатите знаења и вештини при процесот на стручно 
усовршување ќе се споделуваат/разменуваат меѓусебно преку организирање на 
сесии за учење на тимот.  
3.20.3 Програмата за менторство и процесот јob-shadowing: пренесување на 
знаења помеѓу вработените од разни сектори со цел стекнување на вештини за 
извршување на работи и работни задачи надвор од постојното работно место и 
воведување на нови вработени во работниот процес ќе се спроведува преку 
програма за менторство на вработените и процесот јob-shadowing ; 

3.21 Тим билдинг активности - Комисијата ќе продолжи со поттикнување на тимскиот 
дух кај вработените и вложување во позитивна работна атмосфера пришто ќе се 
организираат тимски обуки (тимбилдинг) дизајнирани за подобрување на ефикасноста 
на тимот во институцијата.  

Носител: Сектор за истражување и развој на пазарот на капитал и меѓународна 
соработка; Сектор за општи и нормативни работи 
 

Област: Финансиска едукација, писменост и инклузија 

Специфични цели:   

3.22 Обуки согласно закон и сертифицирани обуки во соработка со др. институции - Во 
2022 година, Комисијата за хартии од вредност ќе продолжи со спроведување на законски 
утврдените едукативни активности и со соработката со приватните и државни 
високообразовни институции, универзитети, факултети, основните и средни училишта, 
фондации со цел проширување и надградба на знаењата кај различните целни групи за 
пазарот на хартии од вредност. 

3.22.1 Обука за инвестиционо советување и за работење со хартии од вредност: 
Ќе се спроведе 10-тата обука за инвестиционо советување и 20-тата обука за 
работење со хартии од вредност , а воедно ќе се продолжи и со реализација на 
испитните термини планирани за следната година согласно испитниот календар. 
3.22.2 Обуки за добро корпоративно управување: Во наредната година со цел 
ефектуирање на Кодексот за корпоративно управување и во доколку постои 
потреба од тоа изразена од акционерските друштва, ќе се спроведат обуки за 
негова практична имплементација; 



 
 

24 

3.22.3 Модул за портфолио менаџери: Во соработка со Академијата за 
банкарство и информатичка технологија АБИТ, Комисијата ќе продолжи со 
реализација на второто и третото ниво од втората генерација на слушатели од 
сертификациониот модул за портфолио менаџери. 
3.22.4 Практична настава за средношколци: Согласно Меморандумот за 
соработка со шесте економски средни училишта, Комисијата ќе понуди можност 
за практична настава во нејзините простории. 
3.22.5 Изборен предмет „Принципи на пазарот на капитал“:  Врз основа на 
позитивно мислење од Бирото за развој на образованието за учениците од трета 
и четврта година од средните стручни училишта од државата ќе се воведе 
изборен предмет Принципи на пазарот на капитал, кој ќе ја разработи областа на 
хартиите од вредност, финансиските инструменти и финансиските услуги.  Во 
рамки на дополнителните активности за практична имплементација на овој 
проект, Комисијата ќе ги преземе следниве иницијативи:  

a) Train the Trainer - обука/дополнителна едукација, поддршка или 
усовршување на наставниците во професионална ориентација од страна на 
професорската фела и стручни лица од самите институции; 

б) Гостин на наставен час - посета на претставник од институција/ стручно 
лице на наставен час; 

в) Учебник „Принципи на пазарот на капитал“- финансирање на 
подготовка и печатење на учебник за изборен предмет; 
3.22.6 „Глобалната недела на парите“ и „Денови на финансиска писменост“: 
одбележување на деновите на штедење, инвестирање, пензионирање и 
осигурување кој ќе се организира во соработка со другите финансиски 
регулатори во РСМ. 
3.22.7 „Европски квиз на пари“: Во соработка со НБРСМ, Министерството за 
образование и Македонската Банкарска Асоцијација во 2022 година, Комисијата 
активно ќе се вклучи во реализација на проектот за финансиска едукација за 
младите на возраст од 13 до 15 години „Европски квиз на пари“; 
3.22.8 “Европски месец на сајбер безбедност”: Спроведување на кампањата 
“Европски месец на сајбер безбедност” со цел нотирање на потребата од 
едукација од областа на сајбер безбедноста и паметната употреба на интернетот, 
уредите и на  електронските сметки; 
3.22.9 Публикација на едукативни материјали: брошури, прирачници, постери, 
флаери со содржина која ќе ги опфати најважните прашања кои се однесуваат на 
подигање на едукацијата на населението од областа на пазарот на хартии од 
вредност (финансиски инструменти) и заштитата на инвеститорите. 

3.22.10 Годишна награда на КХВ за млади истражувачи за најдобар труд од 
областа на пазарот на капитал-распишување на конкурс и спроведување на 
постапката за избор на најдобар труд од областа на пазарот на капитал. 
  

Носител: Кабинет на Претседател; Сектор за истражување и развој на пазарот на 
капитал и меѓународна соработка 
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Област: Општествена одговорност 

Специфични цели 

3.23 Подобрување на општествената одговорност на институцијата - во областите како 
што се образование, животна средина, истражување, хуманитарна помош, како и 
градење на доверба помеѓу самата институција и заедницата.   

3.23.1 Хуманитарни иницијативи: Соработка со Ретвитни оброк, институции кои 
згрижуваат деца без родители и невладини организации кои се грижат за 
социјално загрозените лица и бездомниците и со домовите кои се грижат за 
стари и изнемоштени лица. 
3.23.2 World Cleanup Day: Учество и поддршка на акции за чистење на животната 
средина. 
3.23.3 Селектирање на хартиениот и амбалажен отпад: Продолжување на 
активноста за секојдневно селектирање на хартиениот и амбалажен отпад со што 
истиот ќе завршува на рециклирање наместо на депониите во земјата;   
3.23.4 Крводарителски акции: Комисијата ќе поддржи и ќе учествува во 
крводарителски акции и во други хуманитарни акции во соработка со Црвен крст 
и со други организации.  

Број 01-816/1 
          Скопје 
21-12-2021 година 

                                                                                  Комисија за хартии од вредност на 
                          Република Северна Македонија 
                                                                   Претседател 
                                                                                                    Mr. Sc. Nora Aliti                         
 


