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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ФИНАНСИСКА ЕДУКАЦИЈА И ИНКЛУЗИЈА НА  

КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

 

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

финансиска едукација и инклузија изминатата 2021 година индивидуално реализираше многубројни едукативни активности,  но и беше 

дел од заедничките активности кои се реализираа заедно со останатите финансиски институции. Како членка на телото измината 2021 

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

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

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

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

2022). 

               Во 2021 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија  заедно со останатите членки ја усвои 

Националната стратегија за финансиска едукација за чија што примена ќе се реализираат многубројни активности во текот на следната 

година. Воедно, како членка на Координациското тело за финансиска едукација и инклузија, Комисијата учествуваше во подготовка на 

Кодексот на добри практики за финансиска едукација, како и Основните компетенции за финансиска едукација. 

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

Северна Македонија, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија изминатата 2021 година ги реализираше 

следните едукативни активности:    
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Период 
 

Активност Реализација 

21.01.2021 Објавен ЈАВЕН ПОВИК до основните и 
средните училишта во Република 
Северна Македонија 

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

25.02.2021 Работна средба со наставниците за 

подготовка за Европскиот квиз на парите 

Комисијата со свој претставник учествуваше на традиционалната едукативна средба 

која е дел од активностите во организација на Европскиот квиз на пари, која во 2021 
година беше реализирана преку Webex платформата заедно со наставниците и 

професорите, координатори од основните и средните училишта од земјава кои се 
пријавија за учество на Европскиот квиз на парите. На оваа средба се презентираа 
одделните фази и се спроведе обука за подготовка за националниот натпревар, кој во 

организација на Македонската банкарска асоцијација, Комисијата за хартии од 
вредност, Народната банка и подржано од страна на Министерството за образование 

и наука и Министерство за финансии на Република Северна Македонија по третпат се 
одржи, а чија цел е финансиска едукација на младите од 13 до 15 години.  
На овогодинешната средба се обратија претставници на сите финансиски институции 

кои се дел од организацијата на овој проект за подигање на свеста кај учениците за 
финансиската писменост. Воедно, на координаторите им беше укажано и за 
севкупната административна процедура за одржување на квизот.  

08.03.2021 Учество во глобалната иницијатива “Ring 
the Bell for Gender Equality” 

Комисијата ја поддржа Македонска Берза АД Скопје во одбележувањето на кампањата  
наречена “Ring the Bell for Gender Equality”, со што за прв пат годинава влезе во 
друштво на стотина берзи  ширум светот каде по повод Меѓународниот ден на жената 

со симболично ѕвонење на берзанското ѕвоно, се означува почетокот на тргувањето.  
Целта е подигнување на свеста за клучната улога на приватниот сектор во 

унапредување на родовата еднаквост, како глобална цел за одржлив развој подржана 
од IFC, The World Federation of Exchanges, Sustainable Stock Exchanges Initiative, UN 
Global Compact, UN Women и Women in ETFs. 

10.03.2021 Работен состанок со Претседателот на 

Одборот за оценување и избор на 
најдобар труд по Конкурсот за 

Комисијата реализираше работен состанок со Претседателот на Одборот за оценување 

и избор на најдобар труд по Конкурсот за доделување  на Годишна награда на КХВ за 
млади истражувачи.   
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доделување  на Годишна награда на КХВ 
за млади истражувачи   

Целта беше заеднички да се утврди динамиката на активности кои се неопходни за 
избор на најдобриот труд по Конкурсот за доделување на Годишна награда на КХВ за 

млади истражувачи кој Комисијата го распиша во октомври, 2020 година.  
На средбата беше констатирано дека  заложбите на Комисијата за поттикнување и за 
развој на научната мисла за пазарот на капитал кај младите веќе јавноста ги 

препознава, што се потврдува преку  искажаниот  интерес од страна на младите 
истражувачи  на овогодинашниот Конкурс, односно пристигнати се дури 14 трудови.  

17.03.2021 Доделување на наградите на најдобрите 

тимови на натпреварот - Камп на 
иновации- натпревар на средношколци 

во претприемнички идеи 

Овогодинешната задача, однoсно предизвик беше секој тим да осмисли производ или 

услуга што ќе придонесе кон подобра функционалност на домот, но и удобност и 
просторност, имајќи предвид дека години наназад, со трендот на изградба на помали 

станови во земјава, но и зголемен број на уреди за користење во домаќинството, 
луѓето се почесто размислуваат како да го уредат функционално нивниот простор за 
живеење, а веќе постојат и одредени примери на намалување на димензиите на 

апаратите за домаќинство, комбинирање на уреди, мултифункционален мебел и 
слично. Значи, преку конкретни и иновативни решенија секој од тимовите требаше да 
објасни на кој начин ќе произведува или ќе ја нуди услугата, со цел истата да биде 

примамлива и финансиски исплатлива инвестиција за секое домаќинство! 
Тие со помош на своите „бизнис волонтери“ одговорија на предизвикот и притоа, 

применувајќи „претприемачки“ вештини како што се тимска работа, презентациски 
вештини, изготвување бизнис план и сл. дојдоа до 16 иновативни решенија. Тие преку 
пристап до интернет и тимска работа  го искористија своето знаење и разбирање за 

задачата и применувајќи претприемнички вештини најдоа соодветни  иновативни 
одговори,  кои на 3 од нив (тима) им донесоа и награда. 
На 09 и 10 март, 16-те тимови ги презенираа своите идеи и бизнис планови, кои ги 

оценуваше жири комисија составена од претставник од Комисијата за хартии од 
вредност, од Економскиот Институт, од Бирото за развој на образованиието, од Конект 

и од Центарот за управување со југозападиот регион.  Оценувањето се вршеше по 
секоја презентација и врз основа на секој од наведените критериуми (квалитет на 
бизнис планот 30%, иновативност/креативност на идејата 30%, квалитет на 
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презентацијата 30% и тимски дух и соработка на членовите на тимот 10%), се 
доделуваше оценка во опсег од 1 до 10 за секој тим поединечно.  

22.03.2021 Одбележување на Глобалната недела на 
парите 

Комисијата и оваа година зема активно учество во одбележувањето на овој настан 
како во рамки заедничките активности со Координациското тело за финансиска 
едукација и инклузија, но и со индивидуални активности во насока на подигнување на 

свеста кај граѓаните за важноста од нивна едукација за управувањето со личните 
финансии, како и работењето на финансискиот сектор.  
Во таа насока, Комисијата подготви и објави на својата веб страна широк спектар на 

едукативен материјал и едукативни анимирани видеа на македонски, албански и 
англиски јазик со теми кои се актуелни и релевантни за пазарот на капитал, за 

основните поими од областа на хартии од вредност, инвестирањето, финансиските 
инструменти, но и за значенењето и функциите на регулаторот на пазарот на хартии од 
вредност во нашата држава. 

Како новитет на веб страната на Комисијата е и едукативнот квиз на тема “Колку го 
познавате пазарот на хартии од вредност” на македонски, албански и англиски јазик, 
а кој секој посетител на веб страната може да го решава со цел да дознае колку ја 

познава областа на хартиите од врдност и пазарот на капитал.  
Секоја година, младите луѓе разговараат, читаат и учат за економските и за 

финансиските системи преку најразлични активности што ги спроведуваат државните, 
финансиските и образовните институции. Целта на Глобалната недела на парите е да 
ги поттикне младите да инвестираат во својата иднина, истакнувајќи ја важноста на 

финансиската едукација, со што ќе се помогне тие да станат свесни за своите 
финансиски права, ќе им се олесни пристапноста до финансиските услуги и ќе се 
развијат нивните финансиски вештини. 

24.03.2021 Реализација на Националниот натпревар 
на Европскиот квиз на парите 

Благоја Трајчески и Михаил Атанасовски од Битола се победници на националниот 
натпревар и ја претставуваа нашата земја на финалето на Европскиот квиз на парите.. 
На натпреварот којшто се одржа во рамките на Европскиот квиз на парите, тие под 

менторство на Бојана Димовска Гоновска, во конкуренција на своите врсници од 
целата држава постигнаа најдобри резултати. 

https://www.sec.gov.mk/Kvizovi
https://www.sec.gov.mk/Kvizovi


 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Второто место го освоија Бојана Ангелеска и Звездана Дуцкиновиќ од ООУ “Христо 
Узунов” од Охрид под менторство на Горица Дуцкиновиќ а третопласирани се Филип 

Крстески и Дамјан Коцаревски од ООУ “Христо Узунов” од Охрид под менторство на 
Горица Дуцкиновиќ. 
На националниот натпревар кој се одржа виртуелно со можност да се следи во живо 

на каналот на Македонската банкарска асоцијација на ЈуТјуб учествуваа 324 тима од 
174 одделенија, односно класови од 72 основни и средни училишта под менторство на 

83 наставници и професори. 
Квизот е проект на Европската банкарска федерација и има за цел да ги поттикне 
училиштата и наставниот кадар во Европа уште повеќе да вложуваат во финансиската 

едукација на учениците од 13 до 15 години. Нашата земја по третпат е дел од овој 
значаен проект, на иницијатива и во организација на Македонската банкарска 
асоцијација, во соработка со Народната банка и Комисијата за хартии од вредност и со 

поддршка од Министерството за финансии и Министерството за образование и наука.  
На победничкиот тим на националниот натпревар на Европскиот квиз на парите, на 

тимовите коишто ги освоија второто и третото место како и на нивните ментори им се  
доделија пригодни награди. 

05.04.2021 Комисијата ја додели годишната награда 

за млади истражувачи за најдобар труд 
од областа на пазарот на капитал 

ПРВА НАГРАДА 

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

На авторите на прворангиранитe трудови им се додели Годишната (прва) парична 
награда од 35 000 денари поединечно исплатена во нето износ.  
ВТОРА НАГРАДА 

 “Детерминанти на развојот на пазарот на хартии од вредност во Северна Македонија 
“ од авторите Сања Андреевска и Горан Мојановски; “Емпириско истражување на 

индивидуалниот инвеститорски сентимент и неговото влијание врз Македонскиот 
пазар на капитал “ од авторката Ана Јовановска и “Потенцијалот за индексирање на 
отворени инвестициски фондови – случајот на Северна Македонија (кратка верзија)“ 

од авторите Ана Михајловска и Јаков Павловиќ Латас.  
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На авторите на второрангираните трудови им се додели втората парична награда од 
25 000 денари поединечно исплатена во нето износ (кај коавторските трудуви износот 

од наградата сразмерно се дели на коавторите). 
ТРЕТА НАГРАДА 
 “Влијанието на COVID-19 врз MBI10 индексот – пазарната капитализација” во 

Република Северна Македонија “ од авторката Albina Sulejmani; “Отстапувањата од 
рационални инвестициски одлуки на македонските инвеститори на Македонската 

берза “ од авторката Ивона Тасевска и “Оптимизација на портфолио на акции: Примена 
на непараметарски пристап на Македонската берза  “ од авторот Андреј Мајнов.  
Инаку, Конкурсот за доделување на Годишна награда за млади истражувачи за 

најдобар труд од областа на пазарот на капитал е активност која КХВ ја предвиде во 
Годишната програма за работа за 2020 година, со цел поттикнување на развојот на 
научната мисла и изработка на трудови од областа на пазарот на хартии од вредност, 

како и афирмација на млади и стручни кадри, а со тоа и зајакнување на 
институционалната општествената одговорност во сите аспекти на своето делување.  

Како регулатор, КХВ ќе продолжи да ги поттикнува и мотивира младите да се 
инволвираат во активности, поврзани со пазарот на капитал, вклучувајќи ја и научно 
истражувачката дејност и се надева дека интересот од година во година ќе расте за 

што потврда е и овој конкурс. 

20.04.2021 Финалето на Европскиот квиз на пари На големото финале на Европскиот квиз на пари, првото место го освоија 
претставниците на Република Унгарија, второто место го освоија претставниците на 

Република Ирска, додека третопласиран е тимот на Република Словачка. 
Европското финале се одржа виртуелно со емитување во живо на ЈуТјуб (YouTube) 
каналот на Европската банкарска федерација, преку платформата Кахут (Kahoot!) на 

англиски јазик. 
На натпреварот учество земаа и нашите национални победници Благоја Трајчески и 

Михаил Атанасовски од основното училиште „Св. Климент Охридски“ од Битола кои во 
конкуренција од 25 тима од 174 одделенија успеаа да го освојат првото место на 
националниот натпревар „Европски квиз на пари“ кој се одржа на 24 март 2021 година.  
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Националното натпреварување во рамки на Европскиот квиз на пари е еден од 
најмасовните настани од натпреварувачко-едукативен карактер наменет за ученици, 

организиран во земјава изминативе неколку години.  

22.04.2021 Kомисијата во соработка со Џуниор 
Ачивмент Македонија реализираше 

едукативна работилница за учениците 
од "Програмата-ученичка компанија" 

Комисијата во соработка со организацијата Џуниор Ачивмент Македонија-членка на 
светската мрежа Junior Achievement Worldwide одржаа едукативна работилница за 

учениците од Програмата-ученичка компанија на Џуниор Ачивмент. 
На работилницата беа поканети ученици од различни средни училишта во нашата 
земја, а на која вработените од Стручната служба  на Комисијата ги презентираа целите 

и задачите на регулаторот на пазарот на хартии од вредност со осврт кон едукативната 
функција која што ја презема во насока на подигнување на финансиската писменост во 

Република Северна Македонија. 
Во првата половина на работилницата беше опфатено сето она што досега е сработено 
на полето на финансиска писменост, едукација и инклузија од страна на Комисијата, 

промоцијата која се прави во однос на едукацијата и информирањето на јавноста, како 
и  подигањето на свесноста за пазарот на капитал и неговите придобивки, потоа 
краткорочното и долгорочното инвестирање, пазарните манипулации и најважното-

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

Комисијата секогаш ги поддржува и соработува со невладините организации кои 
придонесуваат во подигањето на свеста кај јавноста за финансиска едукација и 
инклузија и ќе продолжи и во иднина со успешното остварување на својата 

едукативната функција. 

26.05.2021 Комисијата го поддржа стручното 
средно образование во државата 

Комисијата заедно со останатите компании во државата, адвокатски канцеларии и 
сметководствени бироа учествуваше на Oтворениот ден за промоција на стручните 

смерови при Средното економско и правно училиште “Арсени Јовков” од општина 
Чаир. 
Согласно потпишаниот Меморандум за соработка со Средното економско и правно 

училиште “Арсени Јовков” од општина Чаир, Комисијата ќе продолжи да учествува во 
активности за подигнување на квалитетот на средното стручно образование, стручно 
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усовршување на наставниот кадар, но пред се во подигнувањето на свеста за 
финансиска писменост и практичното знаење на средношколците.  

На самиот настан, Комисијата со свој штанд го презентираше работењето и функцијата 
на регулаторот на пазарот на хартии од вредност и одговараше на прашањата кои ги 
имаа присутните лица. 

На учениците, преставниците од Комисијата им поделија примероци од Поимникот на 
основните поими од областа на хартии од вредност, како и едукативниот флаер кој 

Комисијата го подготви за учениците насловен “Запознајте се со Комисијата за хартии 
од вредност”. 
Комисијата и во иднина ќе ги поддржува активностите за подигнување на квалитетот 

на средното образование и наставните програми се со цел практичната настава за 
учениците да даде одлични резултати и успеси во едукацијата. 

02.06.2021 Прогласени победниците на 

националниот натпревар на ученички 
компании за учебната 2020/2021 година 

Комисијата се вклучи во уште еден од проектите на Џуниор Ачивмент Македонија и 

тоа со свој претставник во жири комисијата за избор на најдобрата ученичка компанија 
за учебната 2020/2021 година. 
Завршната церемонија за доделување наградите на Националниот натпревар на 

ученички компании за учебната 2020/2021 година, се одржа на 31-ви мај на YouTube 
каналот на Џуниор Ачивмент Македонија, со почеток во 17:00 часот на која беа 

прогласени првите три места и тоа по следниот редослед: 
Прво место за ученичката компанија на учениците од СУГС „Никола Карев“ од Скопје 
насловена “Life Pal”, 

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

насловена “Grow Green” 
На овогодинешниот натпревар учествуваа 23 ученички компании од 14 средни 

училишта од земјава. Победникот ќе има можност да се претстави на Европскиот 
натпревар на ученички компании, кој оваа година се организира од Џуниор Ачивмент 
Европа и Џуниор Ачивмент Литванија. 

https://www.sec.gov.mk/media/files/2021/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%98%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%202021.pdf
https://www.sec.gov.mk/media/files/2021/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%98%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%202021.pdf
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Покрај наградите за најдобри ученички компании, на церемонијата беа прогласени и 
наградите за најдобар наставник и најпретприемничко училиште во програмата на 

Џуниор Ачивмент Македонија за изминатата учебна година, како и победникот на 
Конкурсот за етичка дилема и ученичката компанија која најуспешно ги прикажа 
научените вештини за претставување на социјалните мрежи и преку промотивното 

видео, како и тимскиот дух. 

08.07.2021 Усвоена првата Национална стратегија за 
финансиска едукација и финансиска 

инклузија 

Корона-кризата води кон време на трансформација на традиционалните економии во 
попаметни, подигитализирани, инклузивни и позелени економии. Во таквите услови, 

кога финтек-услугите сѐ повеќе се дел од нашата реалност, потребата од повисоко ниво 
на финансиска писменост, како предуслов и за финансиска инклузија ќе биде и 

понагласена. Но, тоа подразбира и потреба од поголема активност за заштита на 
потрошувачите. Финансиските регулатори ги дочекаа подготвени ваквите предизвици 
– уште пред неколку години го започнаа процесот на подготовка на првата национална 

Стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија, во рамките на 
петгодишниот проект за финансиска едукација со поддршка на Министерството за 
финансии на Холандија и Меѓународната мрежа за финансиска едукација при ОЕЦД 

(ИНФЕ-ОЕЦД). Таа се однесува на периодот 2021-2025 година и ја надминува целта на 
проектот во чиишто рамки е првично подготвувана, бидејќи се однесува не само на 

финансиската едукација, тука и на финансиската инклузија, имајќи ја предвид нивната 
меѓусебна условеност и поврзаност. 
Со Стратегијата, меѓу другото, се предвидува развивање посебни образовни програми 

за различни возрасни групи на населението, од најмлади до возрасни, имајќи го 
предвид сфаќањето за едукацијата како процес во текот на целиот животен век и 
особено динамичноста на финансиите во денешно време. Образовните програми 

треба да бидат конципирани согласно со Основните компетенции за финансиска 
едукација, како посебен документ предвиден со Стратегијата. За градење рамка 

којашто ќе обезбеди соодветна координација на активностите, размена на 
информации, како и квалитетна, објективна и непристрасна финансиска едукација од 
сите потенцијални даватели, веќе се изработи Кодекс на добри практики за 

финансиска едукација, со вклученост на регулаторите, приватните финансиски 

https://www.sec.gov.mk/media/files/2021/6.7.2021-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%A4%D0%95%20%D0%A4%D0%98%20-%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0.pdf
https://www.sec.gov.mk/media/files/2021/6.7.2021-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%A4%D0%95%20%D0%A4%D0%98%20-%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0.pdf
https://www.sec.gov.mk/media/files/2021/6.7.2021-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%A4%D0%95%20%D0%A4%D0%98%20-%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0.pdf
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институции и граѓанските здруженија. Следењето на спроведувањето на 
предвидените активности би се одвивало преку работната група со вклучени 

претставници од регулаторите, приватниот и граѓанскиот сектор, со што ќе се зајакне 
соработката и ќе се овозможи оптимална распределба на расположливите ресурси кон 
поставените цели.    

Во следниот период, посебно внимание ќе им се посвети на активностите во однос на 
заштитата на потрошувачите, во одделните финансиски сегменти, којашто исто така е 

во прилог на поголема финансиска инклузија во иднина. Дел од предвидените 
активности во доменот на заштитата на потрошувачите се на страната на регулаторите, 
а дел на страната на приватниот финансиски сектор, што уште еднаш упатува на 

неопходната соработка, како предуслов за успешно спроведување на предвидените 
активности. Предвидено е разгледување на алтернативните можности за 
разрешување на евентуалните спорови со потрошувачите, вклучително и 

разгледување на можноста за воспоставување Омбудсман, односно Народен 
правобранител за финансискиот сектор. 

Согласно со Стратегијата, соодветно внимание треба да им се посвети и на 
зголемувањето на транспарентноста во работењето и во објавувањето податоци за 
финансиските услуги од страна на приватниот финансиски сектор, вклучително и на 

стандардизацијата на објавените податоци за ист вид услуга.  

01.09.2021  Усвоен Кодекс на добри практики за 
финансиска едукација 

Кодексот ги утврдува принципите што треба да се применуваат при спроведување на 
финансиската едукација на населението во земјава, од страна на сите субјекти од 

јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор кои ќе бидат вклучени во овој процес. Во него  
се наведени посакуваните цели, принципите коишто треба да се применуваат при 
спроведувањето на активностите за финансиска едукација, опфатот на активностите, 

добрите практики во однос на содржините и обучувачите за финансиска едукација, 
како и начинот на информирање на регулаторите и оценување на активностите.  

Кодексот се заснова врз најдобрите светски искуства и препораките на ИНФЕ-ОЕЦД и 
има за цел да овозможи промоција и изведување висококвалитетна и непристрасна 
финансиска едукација од страна на сите вклучени субјекти. Со него ќе се зајакне 

https://www.sec.gov.mk/media/files/2021/KODEKS.pdf
https://www.sec.gov.mk/media/files/2021/KODEKS.pdf
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координираниот пристап за финансиска едукација, што ќе придонесе за подобри и 
побрзи резултати на национално ниво. 

Во современите услови на динамичен финансиски систем, финансиската едукација 
станува сѐ попотребна за сите возрасти и за сите социјални слоеви од населението. Од 
аспект на институциите и субјектите од приватниот и граѓанскиот сектор коишто можат 

да придонесат во оваа област, финансиската едукација станува дел од општествената 
одговорност и значаен аспект во градењето на нивната репутација. Оттаму, 

координираниот пристап на дејствување ќе придонесе за зголемена ефикасност и 
ефективност на дејствување. 

03.09.2021 Објава на ЗБОРНИК 

НА ТРУДОВИ од Конкурсот за 
доделување на Годишната награда на 
КХВ, за млади истражувачи, за најдобар 

труд од областа на пазарот на капитал 

Комисијата во насока на реализирање на една од своите важни функции, а тоа 

едукацијата, во 2018 година за првпат ја стартуваше идејата за доделување на Годишна 
награда за најдобар научно-истражувачки труд во сферата на пазарот на капитал.  
Целта беше мотивација на младата академска мисла да даде свој придонес кон 

унапредувањето и промоцијата на пазарот на хартии од вредност во Република 
Северна Македонија. 
Интересот на младите автори за пазарот на капитал беше повеќе од наставна природа 

(подготовка на есеи, семинарски и магистерски трудови). Праксата за негово 
стручно/научно истражување беше далеку од широко распространета. Денес, откако 

младите автори, како највреден капитал, ги мотивиравме и ги ставивме во центарот на 
пазарот на капитал, добивме квалитетни трудови со исклучителна актуелност и 
ажурираност. 

 Па така, по плодни три години, навистина охрабрува фактот што за многу кратко време 
Комисијата успеа да го сврти вниманието на младите кон пазарот на капитал. Ова е 
лесно видливо и препознатливо доколку се земе предвид квалитетот на доставените 

14 трудови кои однапред беа соодветно евалуирани и оценети, а сега истите и се 
публикувани во форма на зборник под наслов Зборник на трудови од Конкурсот за 

доделување на Годишната награда на КХВ, за млади истражувачи, за најдобар труд од 
областа на пазарот на капитал издаден оваа 2021 година. Дел од овие научно-
истражувачки трудови до Комисијата беа доставени од страна на  млади талентирани 

студенти, а некои од нив дури и ги освоија и првите три награди, со што се докажува 

https://www.sec.gov.mk/media/files/2021/%D0%97%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
https://www.sec.gov.mk/media/files/2021/%D0%97%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
https://www.sec.gov.mk/media/files/2021/%D0%97%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
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фактот за квалитетот на високото образобвание и секако посветеноста на младите луѓе 
кон науката. 

20.09.2021 Работилница за успешно спроведување 
на Стратегијата: „Координирани напори 
за зајакнување на финансиската 

писменост во Северна Македонија“ 
 
 

Спроведувањето на првата национална Стратегија за финансиска едукација и 
финансиска инклузија засилено напредува. Оттука, финансиските регулатори од 
земјава во рамките на Координациското тело за финансиска едукација и финансиска 

инклузија, заедно со Меѓународната мрежа за финансиска едукација при 
Организацијата за економска соработка и развој (ИНФЕ-ОЕЦД) во соработка со 
Министерството за финансии на Холандија, организираА работилница, во рамките на 

програмата на Конституенцата и програмата „Манивајс“ (Money Wise). 
Првиот ден на работилницата беше посветен на успешно спроведување на 

Стратегијата – „Координирани напори за зајакнување на финансиската писменост во 
Северна Македонија“. Во текот на вториот ден се разгледуваа предизвиците во 
доменот на финансиската писменост во однос на дигиталните финансиски услуги, како 

и прашања за ползувањето на дигитализацијата во финансиската едукација.  
Покрај финансиските регулатори, на настанот учествуваа и банките, штедилниците, 
пензиските друштва, друштвата за осигурување,  посредниците во осигурувањето, 

друштвата за управување со инвестициските фондови, брокерските куќи, берзата, 
централниот депозитар за хартии од вредност, финансиските друштва и најважно, 

учествуваа претставници на граѓанскиот сектор – сите асоцијации и здруженија коишто 
досега имаат искажано интерес за спроведување активности во сферата на 
финансиската едукација и заштитата на потрошувачите.  

Финансиската инклузија и заштитата на потрошувачите беа обработувани при што се 
зборуваше за заштитата на финансиските потрошувачи во дигиталната ера, преку 
презентирање на насоките за политиките на ИНФЕ-ОЕЦД, при што беа нагласени 

очекувањата од финансиските регулатори. Учесниците на работилницата разговараа и 
за трендовите забележани за време на пандемијата на ковид-19, коишто го забрзаа 

процесот на дигитализација. Понатаму, се разгледа улогата на дигиталната финансиска 
писменост во поддршката на корисниците на финансиските услуги и производи и на 
добрите практики за финансиска едукација на населението за дигитални финансиски 

услуги. 
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Разменетите искуства и ставови, со активно учество на експерти од ИНФЕ-ОЕЦД и од 
Холандија ќе придонесат за успешното спроведување на првата национална 

Стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија. 

07.10.2021 Македонската берза, заедно со МОН и 
со Комисијата за прв пат го зазвонија 

берзанското звоно за финансиска 
писменост 

Македонска берза од оваа година се приклучува кон глобалната иницијатива „Да 
заѕвониме за финансиска писменост“(Ring the Bell for Financial Literacy) на Светската 

федерација на берзи (World Federation of Exchanges - WFE) како поддршка на 
глобалната кампања „Светска недела на инвеститорот“(World Investor Week - WIW) во 
организација на Меѓународната организација на комисиите за хартии од вредност 

(International Organization of Securities Commissions - IOSCO). 
Oваа година „Светската недела на инвеститорот“ траеше од 4 до 10 октомври и кон 

истата се приклучија рекордни 78 берзи кои одржуваа церемонии на ѕвонење на 
берзанските ѕвона, тематски работилници и настани, со цел подигнување на свеста за 
важноста и неопходноста на финансиската писменост и инклузија и нивното влијание 

врз животот на луѓето. 
Во рамките на овој настан беше најавено дека Министерството за образование и наука, 
Комисијата за хартии од вредност и Македонска берза заеднички работат на креирање 

на наставен предмет за принципите на функционирање на пазарот на капитал што во 
иднина би се изучувал во средните економски и правни училишта од учебната 2022/23 

година. Предметот ќе има теориски и практичен дел, при што во неговиот практичен 
дел ќе се користи редизајнираната едукативна платформа „Виртуелна берза“ 
(https://youtu.be/n-c4BUYIbaU)  , односно on-line платформа развиена од Македонска 

берза АД Скопје како игра на знаење преку којашто учениците ќе стекнуваат искуство 
за тргувањето со хартии од вредност.       

12.10.2021 Комисијата ја поддржа кампањата 

“Европски месец на сајбер безбедност” 

Пандемијата со вирусот  COVID-19 ja наметна потребатa од зголемување на 

безбедноста од сајбер нападите врз информативните системи во финансискиот сектор, 
поради што во светски рамки се зголеми неопходноста од интензивирано јакнење на 
механизмите за заштитa од  нив. 

Безбедноста на информациите ги заштитува истите од низа закани, со цел да обезбеди 
непрекинато работење, да се минимизира деловната штета и во таа насока да се 

оправдаат инвестициите за безбедноста на информациите.  

https://youtu.be/n-c4BUYIbaU
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Затоа, сите финансиски регулатори, институции и организации на светско ниво  веќе ја 
констатираат потребата од преземање на меѓународни активности со кои 

координирано ќе се постигне поголема отпорност на финансискиот сектор од сајбер 
нападите на информативните системи. 
Во таа насока, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија се 

приклучи кон кампањата  “Европски месец на сајбер безбедност”, месец кој државите 
членки и земјите пристапнички на Европската Унија го одбележуваат со цел нотирање 

на потребата од едукација од областа на сајбер безбедноста и паметната употреба на 
интернетот, уредите и на електронските сметки. 
Комисијата подготви неколку едукативни флаери и постери на тема  “Едуцирај се за 

сајбер безбедност - Заштитете ги Вашите on-line сметки”  со цел да укаже на потребата 
од едукација за сајбер безбедност и воедно да му помогне на секој потенцијален 
инвеститор, учесник на пазарот на капитал, како и на оној кој пристапува и користи 

интернет и on-line платформи, навреме да ги увиди ризиците и да се заштити  од 
потенцијален сајбер-напад. Едукативниот материјал содржи и соодветни 

предупредувања и чекори кои треба да се преземат при подобрување и заштита од 
потенцијални видови на сајбер-закани и сајбер-криминал 
https://www.sec.gov.mk/Aktivnosti . 

Со сето ова, Комисијата се вклучува во активно подигање на јавната свест за значењето 
на сајбер-безбедноста, со мисија да обезбеди услови за потенцијалните инвеститори 

и сите учесници на пазарот на хартии од вредност за безбедно користење на 
интернетот и on-line работењето. 
Во таа насока, Комисијата на својата веб страна објави едукативен квиз/прашалник 

преку кој секој поединец ќе може  да го провери своето знаење на темата сајбер 
безбедност, како и правилната употреба на достапните интернет алатки и on-line 
платформи https://www.sec.gov.mk/Kvizovi . 

19.10.2021 Годишна награда за најдобар труд за 
2021 година 

Објава на Конкурсот за доделување на Годишна награда за најдобар труд на млади 
истражувачи во областа на пазарот на капитал за 2021 година  
Авторите треба да достават кратка биографија (CV), Изјава за оригиналноста, како и 

Согласност за објавување на трудот. 

https://www.sec.gov.mk/Aktivnosti
https://www.sec.gov.mk/Aktivnosti
https://www.sec.gov.mk/Aktivnosti
https://www.sec.gov.mk/Kvizovi
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22.10.2021 Меморандум за соработка меѓу 
Комисијата и Универзитетот Св. Кирил и 

Методиј од Скопје 

Универзитетот и Комисијата се согласија да соработуваат со широк спектар на 
активности и иницијативи за едукацијата и подобрувањето на знаењето и стручноста 

со особен осврт на специјалистичките и магистерските студии, како и во делот на 
сертификацијата од значење за спроведување на едукацијата од областа за пазар на 
капитал и хартии од вредност, како и слични форми на стручно професионално и 

академско информирање од областа на пазарот на хартии од вредност и поврзување 
на теоријата со праксата за потребите на студентите.  

УКИМ и КХВ поставија основа за долготрајна партнерска соработка за воспоставување 
на  стручна неформална едукација за студентите од прв и oд втор циклус на студии во 
областите на економијата, финансиите, деловното и финансиското право, пазарите на 

капитал и финансиските инструменти согласно домашните и меѓународните 
регулативи. 
Меѓу другото, за потребите на наставно - научниот процес, може да се изведува 

практична настава се со цел да им се обезбеди на студентите можност да се стекнат со 
практични знаења и вештини, како и со работно искуство кое ќе ја зголеми нивната 

конкурентност и ќе им помогне при вработувањето во иднина.  
Покрај тоа, Комисијата за хартии од вредност врз основа на утврдената академска 
процедура може да даде стручно мислење за изготвени дипломски, магистарски и 

докторски трудови од областа на пазарот на капитал, домашното и меѓународното 
право, економијата, финансиите, финансиските инструменти, финансиското работење 

и менаџментот. 
На тој начин, УКИМ и Комисијата ќе работат на финансиска едукација и зголемување 
на нивото на финансиска писменост на населението во Република Северна 

Македонија. Во престојниот период ќе се реализираат и заеднички семинари и 
конференции поврзани со пазарот на капитал. При тоа ќе се овозможи размена на 
стручна литература од областа на домашното и меѓународното право, економијата, 

финансиите, хартиите од вредност и финансиските инструменти. Воедно, заеднички 
УКИМ и КХВ ќе партиципираат во проекти кој ќе се аплицираат за финансирање од 

земјите членки на Европската Унија, како и користењето на останатите меѓународни 
фондови  од САД и од светот за развој на земјите од Западен Балкан. На тој начин ќе 
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се создаде во континуитет креативна интелегенција, која ќе биде поттикнувач за секој 
поединец во функција на креирање на успех. 

Целта на оваа соработка подразбира, меѓусебно помагање и подобрување на 
квалитетот на образованието во нашата држава, но пред се вклученост на студентите 
во практичната настава и работење. 

09.11.2021 Одржано традиционалното советување 
на Академијата за судии и обвинители  

Заради континуирано подобрување на состојбите поврзани со областите на трговското 
право и акционерските друштва, на советувањето се разговараше и за практикување 
на законската можност за одредени предмети во кои постапуваат судовите,  а по 

барање на странките, во судската постапка, да се вклучува Комисијата како 
регулаторно тело од областа на пазарот на капитал со цел да го информира судот за 

своето мислење или толкување за одредена материја од делокругот на  нејзината 
стварна надлежност. Традиционално, добрата меѓусебна соработка на двете 
институции, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и 

Академијата за судии и обвинители Павел Шатев во рамки на која  ова советување 
беше иницирано и спроведено ќе продолжи и во иднина со спроведување на вакви и 
слични настани на кои ќе се третираат прашања од областа на пазарот на капитал.  

15.11-
19.11.2021 

Практична настава за ученици од СЕПУГС 
Арсени Јовков - Скопје 

Во Комисијата, учениците од Средното економско-правно училиште “Арсени Јовков” 
од Скопје имаа вкупно 20 часа практична настава на теми кои однапред беа утврдени 
со нивните наставници. 

На часовите, учениците од своите ментори-вработени во Стручната служба имаа 
можност да научат за функционирањето на пазарот на хартии од вредност и за 

работата на Комисијата и тоа преку видео презентации, разгледување на веб страни, 
видео записи, квизови и разгледување на пишани материјали, конкретни акти, како и 
запознавање со надзорната станица за следење на тргувањето со хартии од вредност, 

аналитиката на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност и регистрите 
кои Комисијата ги води.    
На крајот од реализираните часови од практичната настава, на учениците Комисијата 

за хартии од вредност им додели потврди за успешна совладана практична настава.  
Ваквата практична настава на учениците им овозможува да се запознаат и да стекнат 

одредено работно искуство, што е задолжителен елемент од секој наставен план за 
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квалификација во стручното образование за занимање во нашата земја. Овој процес 
се базира на меѓусебна соработка помеѓу учениците, наставниците и менторите и е 

насочен кон примена на претходно акумулираните знаења. 
Еднонеделната практична настава за учениците од средното стручно училиште, 
насока-економски техничар се реализираше согласно Меморандумот за соработка 

склучен помеѓу Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија 
и Средното економско-правно училиште “Арсени Јовков” од Скопје. 

01.12-

03.12.2021 

Одбележување на Деновите на 

финансиска писменост 

Заради едукација на потенцијалните инвеститори и заштита на нивните права во 

рамките на оваа кампања, Комисијата подготви и објави кратка брошура под наслов 
„Секогаш поставувајте прашања-прашања кои ќе Ви помогнат да донесете добра 

инвестициска одлука“ со прилог едукативен прашалник “Инвестирање: кога, како и 
каде”. Оваа публикација е достапна за сите посетители на веб страната на Комисијата, 
кои можат да го одговорат Прашалникот и да добијат повеќе информации за 

инвестирањето на пазарот на хартии од вредност.  

14.12.2021 Учество на Конференцијата по повод 60 
години од постдипломскиот студиум 

Монетарна економија, финансии и 
банкарство на Еконмскиот факултет при 
УКИМ 

На сесијата ,,Можности и предизвици за развој на пазарот на капитал,, во рамките на 
Конференцијата ФИНАНСИИТЕ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА, која ја организираше 

Економскиот факултет при УКИМ, а по повод 60 години од постдипломскиот студиум 
Монетарна економија, финансии и банкарство,  М-р Алити го истакна предизвикот на 
Комисијата за спроведување на нова рунда на мотивирање на успешни македонски 

компании и стартапи да го финансираат својот раст и развој преку собирање капитал 
на берзата, но покрај компаниите рече Претседателката на Комисијата, ќе се работи  и 

со општините како потенцијални издавачи на обврзници кои своите проекти исто така 
можат да ги финансираат од пазарот на капитал. 

 

https://www.sec.gov.mk/media/files/2021/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf
https://www.sec.gov.mk/media/files/2021/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf
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