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ВОВЕД  

Со цел да се создаде пазар на капитал што е достапен, агилен и отчетен, 

да се постигне финансиска стабилност, Комисијата за хартии од вредност како 

институција треба да ги втемели овие три вредности во своето секојдневно 

функционирање и работење.  

 Во периодот од 2018 година до крајот на 2021 година, Комисијата за 

хартии од вредност спроведе низа активности за да биде отворен, кооперативен, 

конструктивен и достапен регулатор на пазарот на капитал, со вешта, стручна и 

прилагодлива работна сила која во своето секојдневно работење ги применува 

највисоките стандарди за интегритет и отчетност. 
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„Изминатите три години беа 

исполнети со многу предизвици при  

работењето во Комисијата за хартии од 

вредност на Република Северна 

Македонија, чие прифаќање и решавање 

придонесе Комисијата за хартии од 

вредност да биде подобро подготвен 

регулатор за иднината преку 

зајакнување на нејзините основни 

функции, преку градење, проширување 

и преку одржување на разновидна и 

талентирана работна сила и преку 

вклучување на иновативни начини за 

работа и технологии кои го следат 

глобалниот развој во светот.“ 

 

                           Претседател, 

                        Mr. Sc. Nora Aliti 
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ДОСТАПЕН,  

АГИЛЕН И ОТЧЕТЕН  

РЕГУЛАТОР НА  

ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ 



КХВ на РСМ 

 

  

4 | Страна 

 

 

 

Транспарентноста на пазарот на капитал од 2018 година заклучно со 2021 

година беше еден од клучните приоритети на Комисијата за хартии од вредност, 

што се согледува од различните активности преземени во насока на одржување 

на добри односи со сите целни групи, добар институционален имиџ и 

обелоденување на информации за сите свои активности. 

Во насока на постигнување 

на висок степен на транспа-

рентност, Комисијата  редовно ја 

информира јавноста за нејзините 

одлуки, решенија и мерки согласно 

законите во нејзина надлежност 

преку објава на вкупно 112 

соопштенија од одржани седници и 

151 други објави заклучно со 2021 

година. 

Во периодот 2018-2021 година, 

месечно бројот на одржани седници на 

Комисијата се зголеми за 50% во споредба 

со временскиот интервал од 2013 до 2018 

година, па така од просечно две одржани 

седници во текот на еден месец во 

периодот 2013-2018,  во 2018, 2019, 2020 

и во 2021 година  имаше по три седници 

месечно. Исто така, и бројот на точки по 

кои се одлучуваше на седниците на 

Комисијата бележи раст за 25%, односно 

од просечно 21 точка месечно во периодот 

2013-2018 година, во временскиот циклус 

од  2018 до 2021 година, бројката се 

искачи на 31 точка. 

 

 

 

 

 ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО НА  

КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

27 Соопштенија од седница

54 Други објави

27 Соопштенија од седница

30 Други објави

26 Соопштенија од седница

28 Други објави

32 Соопштенија од седница

39 Други објави

2018 

2019 

2020 

2021 
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Mесечниот просек на одржани седници и точки по кои се одлучувало 

првиот период (2013-2018 година) и вториот период (2018-2021 година) 

спортедбено може да се види на следната слика: 

 

 

 

 

 

 

 

Со зголемување на агилноста во работењето на Комисијата, периодот кој е 

потребен да се разгледа и одлучи по одреден предмет соодветно се намали, а тоа 

може да види од податоците на следните слики: 

• Намалување на периодот за одлучување по предмети за јавни понуди, 

приватни понуди и преземање на акционерски друштва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

25

3

31

Број на  седници Број на одлучени точки Број на  седници Број на одлучени точки

2013-2018-I 2018-II-2021

Месечен просек за период
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• Намалување на периодот за одлучување по барања за нови дозволи за 

работење на брокер или инвстициски советник, обнова на дозволи, 

согласности за именување на директори на овластени учесници на 

пазарот на капитал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со цел да обезбеди континуитет 

во пристапот на статистички податоци, 

аналитика и информации за овластените 

пазарни учесници, инвестициските 

фондови, берзата, депозитарот и за 

акционерските друштва со посебни 

обврски за известување, од 2018 година 

Комисијата започна да објавува на 

својата веб страна квартални и месечни 

извештаи за состојбите и движењата на 

пазарот на хартии од вредност и за 

своето работење. 

 

Комисијата за својата работа 

до Владата на Република Северна 

Македонија и до Собранието на 

Република Северна Македонија, 

доставува Годишен извештај и истиот 

го објавува на својата веб страна, а 

резиме од годишниот извештај со 

мислење од овластен ревизор ги 

објавува во најмалку еден дневен 

весник кој излегува на територијата 

на државата.  

 

Месечни, квартални  

и годишни извештаи 
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Поаѓајќи од се поголемата побарувачка на информации за влијанието на 

пандемијата врз пазарот на капитал, но во интерес на инвеститорската јавност, 

почнувајќи од 2020 година до денес, Комисијата изработува извештаи за 

состојбите и за  движењата на пазарот на капитал: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештаи за транспарентноста на слободниот пазар,  

финансиските перформанси на котираните друштва и 

акционерските друштва со посебни обврски за известување 

4
 И

з
в
е
ш

т
а
и

• Вонреден четиримесечен 
извештај  

за примарен и секундарен пазар 
на хартии од вредност, 

тргување на странски пазари и 
работењето на овластените 

учесници на пазарот на капитал 
и друштвата за управување со 

инвестициски фондови 
(јануари - април 2020)

• Извештај за 
транспарентноста на 

акционерските друштва 
чии акции котираат на берза и 
друштвата со посебни обврски 

за известување 
(јануари - јуни 2020)

• Извештај за шестмесечните 
финансиските перформанси 

на друштвата 
чии акции котираат на берза и 
друштвата со посебни обврски 

за известување 
(јануари - јуни 2020)

• Извештај за деветмесечните 
финансиски перформанси на 

друштвата 
чии акции котираат на берза и 
друштвата со посебни обврски 

за известување 
(јануари - септември 2020) 

4
 И

з
в
е
ш

т
а
и

• Извештај за годишните  
финансиски перформанси на 

друштвата
чии акции котираат на берза и 
друштвата со посебни обврски 

за известување 
(јануари - декември 2020)

• Извештај за шестмесечните 
финансиски перформанси на 

друштвата
чии акции котираат на берза и 
друштвата со посебни обврски 

за известување 
(јануари - јуни 2021)

• Импакт анализа за 
Outreach програмата 

во врска со транспарентноста 
на Слободниот пазар

(2014 - 2021)

•Извештај за деветмесечните 
финансиски перформанси на 

друштвата 
чии акции котираат на берза, 
друштвата со посебни обврски 
за известување и друштвата 

за управување со 
инвестициски фондови 

(јануари - септември 2021) 

2020 2021 
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Како имател на информации од јавен карактер, Комисијата доследно го 

почитува Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер и ги 

доставува бараните информации во целост онака како што се побарани. Воедно, 

таа во континуитет го промовира законското право на пристап до информации, 

задолжително поставувајќи ги на видливо место на својата веб страница листата 

на информации од јавен карактер што ги поседува, начинот на доставување на 

барањата и одговорното лице во институцијата задолжено за остварување на ова 

право. 

 

 

 

 

 

 

Континуираното подобрување на своето работење е една од приоритетните 

задачи на Комисијата. Затоа, почнувајќи од 2019 година до денес, Комисијата 

врши анкетирање на своите корисници на услуги. Од податоците кои ги добива 

од анкетните прашалници, Комисијата црпи информации за тоа колку 

корисниците се задоволни од услугите на Комисијата.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

5 Барања

2019 

1 Барање

2020 

3 Барања

2021

6 Барања

Слободен пристап до  

информации од јавен карактер 

Мерење на задоволството на  

корисниците на услуги на Комисијата 

4.96

4.97

4.90

5.00

5.00

5.00

4.95

5.00

4.77

5.00

5.00

5.00

4.90

4.92

4.67

5.00

5.00

5.00

4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10

Просек

Дали сте задоволни од времетраењето на постапката за 
разгледување и одлучување по Вашето барање?

Дали законската и подзаконската регулатива во доменот на 
Вашето барање е јасна и прецизна?

Дали имавте соодветен пристап и разбирање на правилата 
и постапките поврзани со Вашето барање?

Колку сте задоволни од усугата на вработените во текот на 
обработка на барањето?

Колку сте задоволни од услугата на вработените пред 
поднесување на барањето?

2019 2020 2021      (Одговори на корисниците: 1-не задоволен 5-многу задоволен) 
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Врз основа на податоците од пополнетите прашалници досега се направени 

измени во работењето на Комисијата и измени во подзаконските акти кои ги 

донесува Комисијата се со цел корисниците да бидат позадоволни од работата на 

нашата институција во иднина. 

 

 

 

 

Комисијата како регулаторно тело на пазарот на капитал, независна во 

остварувањето на функциите доверени со Закон, неопходно е да поседува голема 

доверба и углед во јавноста, кои во најголема мера зависат од работата, 

постапувањето и начинот на однесување на комисионерите (членовите) и на 

вработените во Комисијата. 

Во 2018 година, Комисијата ги донесе новите Правила за однесување на 

вработените во Комисијата – „Етички кодекс“, а истите ги надополни и 

измени во 2020 година.  

Со Етичкиот кодекс се воспоставуваат 

стандарди и принципи за постапувањето и за 

начинот на однесување на членовите на 

Комисијата и на вработените заради 

обезбедување на  посветеност кон должностите и 

лојалност кон работата, избегнување на судир на 

интереси, доверливост на податоците и 

информациите, професионален развој, подигање 

на свеста за одговорностите на вработените. 

 

 

 

 

 

Во 2019 година, по анализа на идејни решенија поднесени на јавно објавен 

конкурс, посебно избрана комисија направи избор на нов заштитен знак (лого) 

на Комисијата за хартии од вредност.   

 

 

 

 

 

 

 

НОВ ЗАШТИТЕН ЗНАК (ЛОГО)  

НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 

 ПРАВИЛА ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ 

ВО КОМИСИЈАТА (ЕТИЧКИ КОДЕКС) 
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Новото лого е оригинално и лесно препознатливо, а симболички и 

сугестивно ја имплементира и визуелизира  мисијата на Комисијата како 

регулатор во областа на пазарот на капитал, но ги изразува и трите столба на 

кои се темели мисијата на КХВ: 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, но и предизвиците кои 

претстојат. Упатува на отворени карти, кои сугерираат транспарентност, чесност 

и отвореност на институцијата, а сончевите зраци на благосостојба и оптимизам. 

Преку скалила одразува чекорење кон повисоко ниво, просперитет и економски 

раст, а преку сината боја и тројазичноста ги следи општествените трендови и 

евроинтегративните процеси на државата.  

На 17 февруари 2021 година, КХВ од Државниот инспекторат за 

индустриска сопственост доби исправа за трговска марка со која логото на 

Комисијата е заштитено за период од 10 години. 

Исто така, Комисијата донесе одлука за нов дизајн и содржина на нејзиното 

знаме и го утврди слоганот на институцијата „Наш проактивен регулатор! 

Rregullatori ynë proaktiv! Our proactive regulator!“ 

 

 

 
 

  

 

Комисијата за хартии 

од вредност со потпишување 

на Меморандум  за 

соработка со Академијата на 

судии и јавни обвинители 

„Павел Шатев“ на 15 

јануари, 2019 година ја 

започна примената на 

Законот за употреба на 

јазиците кој стапи на сила на 

14 јануари на полноќ.   

Оттогаш па до денес, 

Комисијата низ сите процеси 

и активности од работењето 

согласно утврдените 

надлежности целосно го 

спроведува законот со што 

стана достапен регулатор за 

секој граѓанин и секоја 

заедница, кој ги уважува и 

почитува правата и 

потребите на сите.  

 КХВ ЦЕЛОСНО ГО ПРИМЕНУВА  

ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ 
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Дека Комисијата има највисок степен на имлементација на Законот  

за употреба на јазиците, беше констатирано и при извршениот увид од  

страна на Директорот на Агенцијата за примена на јазикот Ylber Sela   

со своите соработници кој беше спроведен во просториите на инстутуцијата  

на  крајот на годината , односно на 30 декември 2019 година. Тогаш, 

Агенцијата за примена на јазикот јавно на својата веб страница објави: 

„ Благодарение на посветеноста 

и на работата, Претседателката  

М-р Алити го подигна овој процес на 

друго ниво, исто како што предвидува 

Законот за употреба на јазиците, и го 

применува прописно за сите службени 

документи. Спроведувањето на 

двојазичноста во оваа институција е 

целосно направено и може да 

послужи како добар пример за сите 

други институции во Република 

Северна Македонија “.  

 

 

 

 
Заштитата на личните податоци е дел од политиката на Комисијата за хартии од 

вредност заради гарантирање на приватноста и на безбедноста на поединците.  

Комисијата го применува Законот за заштита  на личните податоци и сите 

акти се целосно усогласени со новиот Законот за заштита на личните податоци 

кој стапи на сила во февруари, 2020 година, и тоа: 

➢ Политика за содавање систем за заштита на личните податоци 

во Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија; 

➢ Правила за техничките и организациските мерки за 

обезбедување тајност и заштита на обработката на личните 
податоци; 

➢ Правила за определување на обврските и одговорностите на 
администраторот на информацискиот систем и на овластени 
лица;  

➢ Правила за превенирање, реакција и санирање на инциденти 
во Комисијата;  

➢ Правила за начинот на чување и уништување на документи и 
начинот на бришење, чистење и уништување на медиуми кои 
се користат за обработка на лични податоци; 

 КХВ ГО ПРИМЕНУВА  

ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ  
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➢ Правила за начинот на правење и чување на сигурносна копија 

и повторно враќање на зачуваните лични податоци; 

➢ Правила за правото на пристап и исправка на личните 

податоци од страна на субјектот на личните податоци; 

➢ Техничко упатство за чување на резервна копија (backup) на 
податоците;  

➢ Политика за користење на преносливи уреди и работа од 
дистанца; 

➢ Правила за пристап до сервер салата на Комисијата;  

➢ Политика на чист екран и чисто биро; 

 

Комисијата континуирано презема соодветни активности за подобрување, 

надградба и прилагодување на својот воспоставен систем за заштита на личните 

податоци согласно барањата на законската регулатива од оваа област. лив, 

отворен  

и до 

 

тапен регу 

 

 

Продлабочување на соработката помеѓу регулаторите во државата, 

регионот и пошироко е една од  важните задачи на Комисијата од аспект на развој 

и координација во усогласување на регулативата и примена на стандардите за 

санкционирање на пазарните манипулации и инсајдерско тргување, како и 

координација и зајакнување на супервизијата на пазарот на капитал.  

За таа цел во периодот од 2018 година до денес, Комисијата континуирано 

ја унапредуваше и продлабочуваше таа соработка преку учества на следните 

настани: 

2
0

1
8

 

Работни состаноци со регулаторот на пазарот на хартии од вредност на 

Република Словенија за продлабочување на меѓусебната соработка  и размена 

на знаења и искуства  

Состанок на тема “Diversification of financial systems to boost investment” 

организиран од Regional Cooperation Council Secretariat за следење на 

трендовите во областа на работењето со хартии од вредност и развој на 

пазарите на капитал 

Соработка помеѓу регулаторите и другите институции  

во државата, регионот и пошироко 

 

ЗГОЛЕМУВАЊЕ И ПРОДЛАБОЧУВАЊЕ НА 

БИЛАТЕРАЛНАТА И МУЛТИЛАТЕРАЛНАТА 

СОРАБОТКА 
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Подготoвка на извештаи за напредокот на Република Северна Македонија во 

областа на внатрешниот пазар и конкуренцијата и економско-финансиските 

прашања и статистика при поткомитетите на Европската Унија; 

  
  

  
  

  
  
2

0
1

8
 

Работни состаноци и соработка со Управата за јавни приходи, Управата за 

финансиска полиција, Управата за финансиско разузнавање и Основното јавно 

обвинителство за размена на знаења и искуства;  

Соработка со Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ Скопје; 

Иницијален состанок под покровителство на Министерството за финансии на 

Холандија за официјално започнување на проектот за финансиска едукација;  

2
0

1
9

 

Објаснувачки скрининг форуми поврзани со започнувањето на преговорите на 

Република Северна Македонија со Европската Унија; 

Средба со претставници на Агенцијата за регулирање на финансискиот пазар во 

Република Албанија во Скопје на која беа утврдени заедничките приоритети и 

можности за поблиски билатерални односи за придонесување на инклузивен и 

одржлив развој на пазарите на капитал во двете земји; 

Интернационален семинар за регулатори на пазарите на капитал за 

спроведување на ефективни и ефикасни супервизорски и надзорни активности; 

Состаноци со експерти од НБРСМ за зајакнување на меѓуинституционалната 

соработка и размена на информации, мислења и искуства во доменот на 

супервизорската и регулаторната функција; 

Состаноци на Комитетот за стабилизација и асоцијација во организација на 

Европската Комисија во врска со напредокот на државата во имплементација на 

ЕУ стандардите; 

Работни средби со претставници на Агенцијата за спречување на перење пари 

и финансирање на тероризам од аспект на зајакнување на супервизорските 

активности за спречување на перење пари и финансирање на тероризам; 

Форум за инфраструктурата на пазарите на капитал во земјите од Централна и 

Источна Европа и привлекување и задржување на инвеститори; 

Форум за развој на пазарите на капитал во Југоисточна Европа за запознавање 

со трендовите на пазарите и размена на знаења и искуства; 

Состаноци во организација на Комисијата за финансов надзор на Република 

Бугарија и Агенцијата за пазар на хартии од вредност на Република Словенија, 

за размена на искуства и знаења за имплементацијата на европските директиви 

во областа на пазарот на капитал, пазарните манипулации и справување со нив  

и  примена на софтверски решенија за зголемување на транспарентноста и 

јакнење на супервизорската функција; 

Работилница во Скопје за имплементација на најдобрите практики на 

Европската Унија за пазарни злоупотреби и супервизија на кредитни институции 

организирана  преку СЕП на Владата на РСМ, со користење на техничка помош 

преку TAIEX Инструментот (Technical Assistance and Information Exchange 

Instrument) на Европската Комисија;  
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Работни состаноци во организација на IOSCO за давање на насоки и/или 

препораки на регулаторните тела во земјите членки за справување со 

последиците од пандемијата; 

Работна средба под наслов „Финансиска писменост и финансиска флексибилност 

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

справувањето со COVID-19“ на кој се разгледаа импликациите врз 

спроведување на финансиската едукација за време на кризата со COVID-19; 

Состанок на работната група за финансиски пазари при Светската Банка 

организиран во соработка со Европската Комисија на кои се разгледаа клучните 

перспективни регионални активности за периодот од 2021-2024 во доменот на 

финансиските пазари; 

Седници на Комитетот за финансиска стабилност за подготвеноста на 

финансискиот систем во земјава да се справи со корона кризата; 

Подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската 

Унија (НПАА) со која се дефинира динамиката на усвојувањето на правото на 

Европската Унија; 

Соработка со ЕБРД и со Македонската Берза за подготовка на нов Кодекс за 

корпоративно управување, наменет за котираните компании во земјата; 

Состаноци на Координативното тело за финансиска едукација и инклузија за 

поддршка и за натамошен развој на финансиската едукација и финансиската 

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

институционална рамка за заштита на потрошувачите во областа на финансиите 

во земјата; 

Состанок со претставниците од Меѓународната организација - ОЕЦД и 

Министерството за финансии на Холандија за подготовка на стратешки документ 

за финансиска едукација, финансиска инклузија и заштита на потрошувачи во 

областа на финансиите; 

2
0

2
1

 

Соработка со членките на Координациското тело за финансиска едукација и 

инклузија за носење на национална Стратегија за финансиска едукација и 

финансиска инклузија; 

Соработка со единиците на локалната самоуправа со цел да ја искористат 

можноста за обезбедување финансии преку издавање на општински обврзници; 

Соработка со Junior Achievement Macedonia  (членка на светската мрежа Junior 

Achievement Worldwide) за реализација на едукативна работилница за 

учениците од програмата „Ученичка компанија на Junior Achievement“; 
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Учество на настанот “Идни предизвици и унапредување на соработката со 

големите даночни обврзници” организиран од Управата за јавни приходи; 

 
Учество на конференцијата „Финансиите во услови на пандемија“ организирана 

од Економскиот факултет при УКИМ по повод 60 години од постдипломскиот 

студиум Монетарна економија, финансии и банкарство. 

 

 

 

Комисијата за хартии од вредност, во периодот од 2018 година до денес, 

продолжи со активно учество во работата на IOSCO (Меѓународна организација 

на комисиите за хартии од вредност), кадешто е полноправен член.   

Мултилатералниот Меморандум за соработка со IOSCO, претставува 

највисока форма на мултилатерална соработка помеѓу регулаторите на пазарите 

на хартии од вредност од сите земји - членки на оваа меѓународна организација. 

Врз основа на него, Комисијата разменува податоци и информации по барања од 

странски регулатори, одговори на прашалници кои произлегуваат од работата на 

поодделните регионални комитети на IOSCO, реализира учества на разни 

конференции, работилници, семинари и други работни состаноци каде се 

дискутираaт актуелните трендови на светските пазари на капитал и супервизија 

на пазарните учесници.  

Организирана   

работилница во Скопје  

под покровителство на IOSCO 

 

Својата активна улога во 

соработката со IOSCO, Комисијата ја 

манифестираше и преку организација 

на работилница во 2019 година под 

покровителство на IOSCO, на која 

учествуваа претставници од 

регулаторните тела на Хрватска, 

Ерменија, Казакстан, Албанија и 

Украина и на која заеднички ги 

дискутираа и утврдуваа униформните 

стандарди и принципи за работа.  

 

 

Со цел размена на знаење, искуство и експертиза преку разбирање и 

соработка, се остварија соработки и се потпишаа меморандуми за соработка 

помеѓу Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија со 

други регулатори и институции во земјата и во странство:  

 

 

Соработка и учество во работата на Меѓународна организација  

на Комисиите за хартии од вредност (IOSCO) 

Меморандуми за соработка 
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• Меморандуми за соработка со средните економски и правни училишта: 

„Арсени Јовков“ Скопје, „Перо Наков"  Куманово, „Јовче Тесличков" 

Велес, "8 Септември" Тетово, „Гостивар" Гостивар и „Мирко Милески"  

Кичево; 

• Меморандум за соработка со Македонска берза АД Скопје и со Институтот 

на директори со цел промовирање на добрите практики на корпоративното 

управување преку зголемување на нивото на едукација на оваа тема; 

• Меморандум за соработка со Регулаторниот орган на пазарот на капитал 

на Велика Британија за продлабочување на меѓусебната соработка и 

размена на информации; 

• Меморандум за соработка со Академијата за судии и јавни обвинители 

„Павел Шатев“ за меѓуинституционална соработка. 

 

 

• Меморандум  за соработка со Управата за финансиско разузнавање со 

цел зајакнување на борбата за спречување на перење на пари и 

финансирање на тероризам; 

• Меморандум за соработка со Стопанска комора на Северна Македонија 

заради воспоставување и развивање на деловна соработка; 

• Меморандум за соработка со Македонската банкарска асоцијација 

(МБА) со цел зајакнување на соработката со банкарскиот сектор заради 

ефикасно спроведување на надлежностите; 

• Меморандум за соработка со меѓународната гимназија „Нова“ од Скопје за 

дополнителна едукација на учениците во гимназијата; 

• Меморандум за соработка со Фондацијата "Академија за банкарство и 

информатичка технологија (АБИТ)“ од Скопје, како дел од групацијата 

на ПНУ „Институт за бизнис и менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ – Скопје со цел 

градење на култура на добро корпоративно управување и усовршување и 

унапредување на знаењата и на вештините од областа на пазарот на капитал 

и финансискиот систем воопшто; 

• Меморандум  за соработка со НБРСМ, Министерството за финансии, 

Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско 

осигурување и Агенцијата за супервизија на осигурувањето за 

финансиската едукација и финансиската инклузија на населението. 

 

2018 година  

6 Меморандуми за соработка 

2019 година  

9 Меморандуми за соработка 
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Комисијата за хартии од вредност како агилен регулатор на пазарот на 

капитал во државата постојано ги следи трендовите во регулирање на одредени 

области и во периодот од 2018 година до денес ги има подготвено и доставено 

до Министерството за финансии и/или Министерството за економија следните 

иницијативи за изменување и дополнувања на законите кои се под нејзина 

надлежност се со цел да овозможи непречен развој на регулиран и стабилен 

пазар на капитал во нашата држава: 

 

 

• Меморандум за соработка со НБРСМ, Министерството за финансии, 

Агенцијата за супервизија на осигурувањето, Агенцијата за 

супервизија на капитално финансиско осигурување и Фондот за 

осигурување на депозити за навремено и усогласено преземање на 

активности заради спречување и намалување на влијанието од 

идентификуваните ризици врз стабилноста на финансискиот систем во време 

на кризата со COVID-19. 

2020 година  

1 Меморандум за соработка 

 

• Нов меморандум за соработка со НБРСМ со кој значително се проширува 

досегашниот опфат на соработката и се операционализираат повеќе 

сегменти на содејствување на двете институции; 

• Меморандум за соработка со Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - 

Скопје со цел поттикнување и афирмација на областите од заеднички 

интерес и обезбедување достапност на професионална размена на 

стручност и искуства за професорите и студентите на универзитетот во 

областа на пазарот на капитал и хартиите од вредност. 

 

2021 година 

2 Меморандуми за соработка 

 КОМИСИЈАТА ИМА ПРОАКТИВЕН ОДНОС  

ЗА ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВАТА   

СОГЛАСНО ПОТРЕБИТЕ НА ИНДУСТРИЈАТА 

СПОДЕЛУВА  

ЗНАЕЊА И ИСКУСТВО 
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                                                                 Во Законот за трговските друштва 

се воведе и се регулираше обврската за давање на изјава за примена на 

Кодексот за корпоративно управување од страна на извршните органи на 

друштва кои се котирани на берзата. 

 

Поднесена е иницијатива за  

регулирање на правната област поврзана со правото на принудното 

купување и продавање на акции во Законот за трговските друштва или т.н. 

„истиснување” кај акционерските друштва со доминантна и концентрирана 

сопственичка структура во државата. 

Се усогласија прекршочните  

одредби од Законот за хартии од вредност, Законот за инвестициските 

фондови и Законот за преземање на акционерските друштва со одредбите од 

новиот Закон за прекршоци и со одредбите на Амандманот XXXIII на Уставот 

на Република Северна Македонија.  

                                                               Во Законот за преземање на 

акционерските друштва се регулираше постапката кога едно лице, кое само 

или заедно со лицата со кои дејствува заеднички, објавило намера за 

преземање, а во постапката за преземање му е потребна претходна дозвола, 

односно согласност од странски надлежен орган. 

                                                                   Во Законот за преземање на 

акционерските друштва се прецизираа критериумите за лицата кои 

дејствуваат заеднички.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давање изјава за примена на  

Кодексот за корпоративно управување 

Регулирање на право на принудно 

купување/продавање на акции 

Прецизни критериуми за  

лица кои дејствуваат заеднички 

 Усогласување на прекршочни одредби во 

законите под надлежност на Комисијата  

Постапка на преземање со претходна 

дозвола од странски надлежен орган 
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                                                              Рокот за задолжителна котација 

на друштвата, на иницијатива на Комисијата, беше првично продолжен  за 

дополнителни 2 години во Законот за хартии од вредност (до почетокот на 

2022 година) со што се задржа свесноста на компаниите во однос на 

нивните придобивки од транспарентноста на нивното работење. Во 2021 

година, Комисијата повторно достави иницијатива за продолжување на 

рокот уште две години,односно до 2024 година. 

 

Во Законот за инвестициски  

фондови се пропишаа почетниот капитал за основање на друштво за 

управување со инвестициски фондови и сите дополнителни зголемувања на 

основниот капитал на друштвото, а од Законот се избриша обврската 

отворениот фонд да прибере 300.000 евра за да се основа и да ја одржува 

сумата. 

                                                              Во Законот за данок на личен 

доход, одложено е оданочувањето на капиталните добивки остварени од 

продажба на хартии од вредност и удели издадени од инвестициски фонд, 

а предвидено е ново скалесто оданочување со данок на личен доход заради 

поттикнување на инвеститорите да имаат долгорочен пристап во своето 

инвестирање.  

 

Со цел да се овозможи   

влез на потенцијални странски  

инвеститори во берзата и депозитарот, направена е измена на Законот за 

хартии од вредност која овозможува акционери и основачи на берзата и 

депозитарот во нашата земја да можат да бидат и други берзи и депозитари 

кои имаат соодветна дозвола од нивен надлежен орган.  

 

                                                                  Прифатена е иницијативата на 

КХВ за нов наставен предмет во средните економско - правни училишта кој  

ја опфаќа проблематиката на принципите на пазарот на капитал и развој на 

предметни програми наменети за целото средно образование за 

подигнување на финансиската писменост и веќе се подготвени наставните 

програми на предметот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Одложена примена на оданочувањето  

на капиталните добивки 

 
Почетен капитал за основање на ДУИФ  

и негови дополнителни зголемувања  

Продолжување на рокот за 

задолжителна котација на друштвата 

 
Берзи и депозитари со дозвола за работа  

можат да бидат акционери и оснивачи  

во берзата и депозитарот во земјата  

Нов наставен предмет во училиштата  

од областа на пазарот на капитал 
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                                                                Со цел дополнително уредува-

ње на водењето и управувањето со посебната сметка на која клиентите ги 

уплаќаат паричните средства за купување на хартии од вредност и од која 

се исплаќаат паричните средства на клиентот при продавање на хартиите 

од вредност направена е измена во Законот за хартии од вредност, со која 

се предвидува и можност КХВ да го доуреди управувањето со посебната 

сметка на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност. 

   Со цел да се уреди начинот  

на располагање со уделите во  

инвестициските фондови со што ќе им се овозможи на сопствениците на 

удели да можат истите да ги користат како колатерал, односно да ги 

заложуваат со што би се зголемила атрактивноста на работењето на 

инвестициските фондови, Комисијата поднесе иницијатива за измени на 

Законот за инвестициски фондови, кој треба да се усогласи со соодветно 

менување на Законот за договорен залог. 

 

Со цел подигнување на  

квалитетот на доброто корпоративното управување,  пред се на котираните 

компании, Комисијата во соработка со Македонска берза АД Скопје и ЕБРД 

подготви Кодекс за корпоративно управување.  

 

                                                                     Комисијата даде значителен  

                                                               придонес при подготовката на 

Стратегијата за равој на финансиските пазари со посебен фокус на пазарот 

на капитал 2022-2024. Стратегијата има за цел да ги поттикне процесите за 

динамизирање на пазарот на капитал до ниво на просекот на Европската 

Унија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Уредување на водењето и управувањето 

со посебната клиентска сметка 

 
Уредување на начинот на располагање  

со уделите во инвестициските фондови 

 како предмет на залог 

 
Кодекс за  

корпоративно управување  

Стратегија за развој на  

финансиските пазари со посебен фокус 

на пазарот на капитал 2022-2024 
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Комисијата како регулатор на пазарот на капитал, во 2019 година одржа 

неколку работилници поврзани со актуелни теми за имплементација  на законите 

од нејзина надлежност, при што отворено и директно комуницираше и ги 

споделуваше своите знаења со брокерските куќи, инвестициските фондови, 

акционерските друштва. Работилниците беа можност отворено да се кажат 

дилемите и проблемите со кои се соочуваат овластените пазарни учесници  при 

имплементацијата на законите од надлежност на Комисијата, како и да се 

запознаат со новините во законската регулатива.  

На овој начин, Комисијата поттикнува поширока јавна расправа за 

прашања поврзани со пазарот на капитал кои водат кон забрзан развој и нови 

инвестиции. 

 

 

 

 

Во рамки на континуираната соработка со Академијата за судии и јавни 

обвинители, во 2019 година Комисијата организираше советување на кое покрај 

тоа што беше направен осврт на забранетите дејствија при работење со хартии 

од вредност и правото на тужба во случај на понуда на хартии од вредност, се 

дискутираше и за ценовна манипулација, ширењето неточни информации, 

користењето на манипулативни и измамнички дејствија, за злоупотребата на 

внатрешни информации, за неточните финансиски извештаи и извештаите што 

предизвикуваат заблуда, за проспектот кој содржи измамнички податоци. Исто 

така, стана збор и за надоместот на штета во случај на преземање на акционерско 

друштво и  при користење на правата од хартии од вредност. За време на 

советувањето беа разменети и ставови околу поништување на берзанска 

трансакција што е  спорна судска пракса од аспект на пазарот на хартии од 

вредност. 

Целта на Комисијата и на Академијата на судии и јавни обвинители е преку 

вакви советувања да се зајакне судскиот систем и да се овозможи 

специјализација во споровите поврзани со хартиите од вредност, бидејќи токму 

судството ја претставува клучната оска за наметнување на прописите, што е 

предуслов за кредибилен систем на корпоративно управување. 

 

 
КОМИСИЈАТА СПОДЕЛУВА  

ЗНАЕЊА И ИСКУСТВО 

Работилници поврзани со  

актуелни теми на пазарот на капитал 

Советување  на тема  

„ Тужби поврзани со надомест на штета при  

забранети дејствија во работењето со хартии од вредност“ 
  

Организирани  

8 настани 
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Во 2019 година, 

Комисијата заедно со Македон-

ската берза организираа 

тркалезна маса на тема „Идната 

улога на пазарите на капитал во 

мали и отворени економии “, на 

која учеството на реномирани 

странски експерти од оваа 

област овозможи интересна 

дискусија за перцепциите и 

плановите на странските 

инвеститори, меѓународните 

финансиски институции и 

поголемите регионални берзи и 

нивните размислувања и 

очекувања поврзани со идните 

трендови на регионалните 

пазари, вклучително и 

македонскиот.  

Советување на тема  
„Правните лекови во постапките за упис во  

трговскиот регистар во корелација со правната заштита  
предвидена во законот за трговските друштва и другите закони“ 

На советувањето кое се одржа во 2020 година во Скопје, судии од 

граѓански оддели, стручни соработници од сите апелациони подрачја, судии од 

Управниот суд и Вишиот управен суд, како и овластени учесници на пазарот на 

хартии од вредност интерактивно дискуситираа со излагачите д-р Марко Андонов 

- редовен професор и декан на Факултет за правни науки при Универзитет 

Американ Колеџ во Скопје, Наташа Савовска Димитровска - судија на 

Апелационен суд Скопје и Мате Стојановски - главен правен советник во 

Комисија за хартии од вредност за актуелни правни прашања од областа на 

пазарот на капитал во делот на работењето на акционерските друштва, 

издавањето на нови хартии од вредност, за задирање во сопственоста на 

вложувачите во хартии од вредност, а поврзано со спроведувањето на уписите 

во трговскиот регистар кој се води во Централниот регистар на РСМ.  

Со ова советување, Комисијата за хартии од вредност на Република 

Северна Македонија и Академијата на судии и обвинители Павел Шатев  

заеднички  ја продлабочуваат заложбата да се почитуваат законите, а притоа 

судовите и државните органи да бидат  доволно обучени за да ги толкуваат и 

применуваат законите, бидејќи тоа е  врвен приоритет за воспоставување на 

правна сигурност од која пак зависи и подобрувањето на економскиот амбинет, 

привлекувањето на нови инвеститори и севкупно за општествено економскиот 

напредок на земјата. 

Тркалезна маса на тема  

„Идната улога на пазарите на  

капитал во мали и отворени економии“ 
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Сертификациона програма  

за портфолио менаџер 

Комисијата за хартии од вредност заедно со  

Македонската берза и Министерството за образование и наука  

го зазвонија берзанското звоно за финансиска писменост  

 

 

Програмата за портфолио менаџер е реализирана од страна на Академија 

за Банкарство и Информатичка Технологија – АБИТ во соработка со Комисија за 

хартии од вредност. Таа овозможува стекнување на знаења како да се спроведат 

мерења на портфолио и добивање на јасна слика за портфолио стратегиите за 

различни класи на имот. Притоа, главна цел на програмата е развивање на 

вештини во проценките на основната веројатност и статистика, запознавање со 

инструменти и концепти со фиксен принос и запознавање со концептите за 

вреднување на капиталот.       

Во 2019 година, Програмата за 

портфолиот менаџер беше реализирана 

за првата генерација на слушатели -  

заинтересирани лица, вработени во 

финансиски   институции со цел  

унапредување на нивните вештини за 

разбирање и управување со портфолио и 

за индивидуален и за професионален 

клиент, а веќе во 2021 година започна 

реализацијата на програмата за втората 

генерација на слушатели. 

 

 

 

 

Во 2021 година, Комисијата за хартии од вредност, заедно со 

Македонската берза и Министерството за образование и наука, за прв пат се 

приклучи на 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 (IOSCO). 

На тој начин, Комисијата даде свој придонес за подигнување на свеста за 

важноста и неопходноста на финансиската писменост и инклузија и нивното 

влијание врз животот на луѓето.  

Во рамките на настанот беше 

најавено дека Министерството за 

образование и наука, Комисијата за 

хартии од вредност и Македонска 

берза заеднички ќе 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.  
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Советување на тема  

„Ликвидација на трговските друштва  
и осврт на актуелни прашања на пазарот на  

капитал, акционерските права и правната заштита“ 

 Ликвидацијата на трговските 

друштва која освен како модел на престанок, 

може да имплицира промена на одредени 

воспоставени односи поврзани со 

акционерски статуси е значајна и актуелна 

тема сама по себе.  Оттука, креираната 

правна пракса наидува на голем интерес кај 

акционерите, кај акционерските друштва, во 

Комисијата, но и за самиот судски систем 

како темел на кој во крајна линија треба се 

потпира правната сигурност и предвидливост 

за сите чинители на пазарот на капитал . 

Во таа насока, заедно со Академијата за судии и обвинители „Павел 

Шатев“, во ноември 2021 година во Скопје Комисијата реализираше советување 

за актуелните правни прашања поврзани со спроведувањето на постапките за 

ликвидација на трговските друштва, како и за значајни прашања од областа на 

пазарот на капитал во делот на работењето на акционерските друштва, 

корпоративното управување и при остварувањето и заштита на правата од 

хартиите од вредност. 

Советувањето беше наменето за судии од граѓански оддели и стручни 

соработници од сите апелациони подрачја, како и за судии од Управниот суд и 

Вишиот управен суд. 
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ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И 

КОРИСТЕЊЕ НА  

НОВА ТЕХНОЛОГИЈА  

ВО РАБОТАТА 
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Секојдневната работа  во Комисијата за хартии од вредност е организирана 

така што вработените соработуваат и работат во тимови, при што Комисијата 

користи технологии и софтверски решенија за да држи чекор со пазарот кој 

секојдневно се развива.  

Бидејќи дигиталната револуција го менува начинот на кој размислуваме и 

работиме, Комисијата продолжи од 2018 година до денес да ги развива своите 

системи и вештини  за работа со нив, за да постигне поголема ефикасност и да 

биде успешна во она што го прави. 

 

 

 

Модернизацијата и примената на современи техничко-технолошки  

решенија за комплицираните проблеми во ИТ инфраструктурата беа еден од 

приоритетите на Комисијата од 2018 година заклучно со 2021 година, при што 

Комисијата презеде повеќе чекори кои значеа имплементација на софистицирани 

софтверски решенија за зајакнување на супервизијата на пазарните учесници и 

примена на „paperless“ работење. 

 

 

Со цел имплементација на 

заложбите за „paperless office” и 

зајакнување на институционалната 

и оперативна независност, 

Комисијата набави ново софтверско 

решение Document Management 

System (DMS), електронска архива и 

нов систем за спроведување на 

електронска седница.  

На тој начин, се направи дигитализација на сите интерни процеси во 

Комисијата, а хартиените постапки се сведоа на минимум и дојде до 

поквалитетно извршување на секојдневните активности во институцијата. Овие 

ИТ системи се меѓусебно интегрирани, со што се направи целосно заокружување 

на електронските системи што ги користи Комисијата. 

 

 

Започнувајќи од 2013 година со цел унифицирање на известувањето од 

страна на друштвата за управување со инвестициски фондови и инвестициските 

фондови, поголема транспарентност и  обезбедување на ефикасност при 

обработката на податоците и информациите со цел инвеститорската јавност да 

добие навремена, точна и целосна слика за работењето и функционирањето на 

фондовската индустрија, Комисијата го имплементира  Информатичкиот систем 

за известување и обработка на податоци (ИССИ).  

Систем за управување со документи  

(Document Management System) 

 

 

Информатички систем за  

супервизија и информации (ИССИ)  

 

НОВИ СОФТВЕРСКИ РЕШЕНИЈА 
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Овој систем се покажа делотворен и ефикасен при остварување на својата 

функција, поради што во 2019 и во 2020 година се изврши негова надградба со 

нови посебни модули за известување од страна на останатите овластени 

учесници на пазарот на хартии од вредност: берзата, депозитарот, 

брокерските куќи, овластените банки со дозвола за работење со хартии 

од вредност.  

Новите сеопфатни модули, се составен и компатибилен дел на системот и 

се развиени врз база на веќе воспоставените бизнис логики, интегрирани 

супервизорски извештаи со користење на истите кориснички привилегии и веќе 

отворени кориснички профили.  

Врз основа на креираната позадинска база на податоци и информации од 

известувањата кои овластените учесници ги доставуваат до Комисијата, се 

креира јавен дел на веб страната со што се зголеми транспарентноста во 

работењето на брокерските куќи, банки со дозвола за работа со хартии од 

вредност, берзата и на депозитарот.  
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Преку новите модули се доби целосна слика за работењето на овластените 

учесници на пазарот на хартии од вредност во однос на реализираниот промет 

на домашен и на странски пазари-по овластен учесник, по хартија од вредност, 

реализираниот промет на различни сегменти на берзата, промет по видови на 

трансакции, порамнување на трансакциите на резиденти и нерезиденти. 

Со надградбата на новите модули, ИССИ системот прерасна во сеопфатно 

софтверско решение кој успешно се користи за супервизорски и надзорни 

активности на Комисијата, како и за транспарентност и обелоденување на 

податоци и на информации од страна на овластените пазарни учесници. 

 

 

 

 

Со цел подобро и поефикасно секојдневно извршување на своите работни 

задачи и активности на Одделението за финансиски прашања, во 2018 година 

Комисијата набави ново софтверско решение за материјално и за 

сметководствено работење и човечки ресурси. Со тоа, Комисијата постапи 

согласно препораката на Државниот завод за ревизија во која беше потенцирана 

потребата од ИТ модернизација на овој дел од работењето на Комисијата. 

 

 

Со цел воспоставување на високи стандарди за известување и поголема 

достапност на податоци и информации од работењето на Комисијата до 

пошироката јавност, како и следење на светските трендови во дизајн, во 2019 

година беше ставена во функција новата веб страна на Комисијата за хартии од 

вредност на три јазика (македонски, албански и  англиски јазик).  

Новата веб страна претставува динамичка целина која обезбедува 

кориснички механизам за додавање, менување и преглед на нејзината содржина 

со прилагодлив (responsive) дизајн, со соодветно прикажување на различни 

уреди (лаптопи, мобилни телефони, таблети и сл.).  

Нова веб страна на  

Комисијата за хартии од вредност 

 

Софтвер за материјално и за сметководствено 

работење и модул за човечки ресурси 



КХВ на РСМ 

 

  

29 | Страна 

 

По ставањето во функција на новата веб страна на Комисијата, 

континуирано продолжи трендот на зголемување на посетите на истата. Во 2021 

година, бројот на пристапи до веб страната на Комисијата достигна 106.656 од 

10.791 посетители кои пристапуваа од различни уреди, при што 56% од 

посетителите пристапиле од десктоп компјутер, додека околу 44% ја посетиле 

страницата преку мобилен телефони или таблет. 

 

 

 

 

 

 

Повеќето од посетителите на веб страната на Комисијата (39%) се 

интересирале за насловната страна на Комисијата, соопштенијата од седниците 

на Комисијата (одлуките донесени од страна на Комисијата) и вестите, додека 

пак 14% од посетителите за регулативата и учесниците на пазарот на капитал. 

 

 

Заради олеснување и забрзување на процесот на подготовка, 

организирање и одржување на седниците, Комисијата во 2019 година воспостави 

апликативен софтвер за електронско водење на нејзините седници.  

Ова апликативно софтверско решение ги следи сите фази низ кои 

поминува една седница, од нејзиното иницирање до нејзиното затварање. Тоа 

овозможува брзо и ефикасно доаѓање до информациите за секоја седница, 

олеснување на процесот на организирање на документацијата и пристап до 

истите пред, за време и после седницата, евидентирање на резултатите од 

гласањето, записникот и документите. 

Новото софтверско решение овозможи одржување на седниците на 

Комисијата on-line без физичко присуство на комисионерите и гласање од 

дистанца.  

 

 

Софтвер за електронско водење  

на седниците на Комисијата 
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Во 2021 година, Комисијата за 

хартии од вредност на Република Северна 
Македонија се приклучи кон 
кампањата  „Европски месец на сајбер 

безбедност“ при што ја нотираше 
потребата од едукација на населението од 

областа на сајбер безбедноста и 
безбедната употреба на интернетот, 

уредите и на  електронските сметки. 

За таа намена, Комисијата 

подготви неколку едукативни 

флаери и постери на тема  

„Едуцирај се за сајбер 

безбедност -Заштитете ги 

Вашите on-line сметки“.  

Овој едукативен материјал 

содржи предупредувања и соодветни 

чекори кои треба да се преземат за 

подобрување на сигурноста и заштита 

од потенцијални видови на сајбер -

закани и сајбер - криминал.  

 

 

 

Поради процесот на дигиталната трансформација во работењето, 

Комисијата продолжи да ги следи иновациите во комјутерската технологија и во 

2019 и во 2020 година набави нова комјутерска опрема која обезбедува 

стабилност на комјутерскиот систем и софтвери кои ги поседува и користи: два 

сервери, еден уред/медиум за складирање на податоци со поголем 

капаците на складирање, firewall со цел да ја заштити својата мрежа од 

надворешни влијанија и да обезбеди сигурност на податоците кои ги поседува, 

18 лаптопи, 13 персонални комјутери, 5 мултифункционални уреди 

(уреди за копирање, скенирање и принтање), 2 принтера и  3 скенери. 

Целокупната нова компјутерска опрема беше приспособена за нормално 

функционирање од дистанца со пристап до Системот за управување со 

документи (Document Management System) со строго почитување на мерките за 

сајбер безбедност и доверливост на податоците. 

На тој начин, во услови на пандемија во 2020 година, набавката на лаптоп 

за секој вработен придонесе да нема застој во нормалното функционирање на 

институцијата. Со тоа, Комисијата овозможи ротација на вработените и работа 

од дома особено во деновите кога беше прогласена вонредна состојба и кога 

беше влошена епидемиолошката слика во државата.  

 НАБАВКА НА  

НОВА КОМЈУТЕРСКА  ОПРЕМА 

Поддршка на кампањата   

“Европски месец на сајбер безбедност” 
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СОЗДАВАЊЕ И РАЗВОЈ  

НА ВЕШТА И СТРУЧНА 

РАБОТНА СИЛА 
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Вкупно во КХВ 
27% 

Вкупно во КХВ 
73% 

Способноста на Комисијата да го исполни својот мандат и да ги изврши 

надлежностите цврсто зависи од нејзината способност да ја привлече, развие и 

да ја задржи најдобрата работна сила во својата институција. 

 

 

 

 

 

 

 

Во Комисијата работат вкупно 27 лица од кои три се именувани лица, и 

тоа: две лица кои на предлог на Владата на РСМ се избрани од страна на  

Собранието на РСМ со мандат од 5 години (Претседател на Комисијата и 

Комисионер кој професионално ја извршува својата функција во Комисијата) и 

едно лице кое е именувано за Раководител на Стручната служба на Комисијата.  

 

 

 

Во поглед на 

старосната структура на 

вработените, најголем 

дел од нив (44%) се на 

возраст од 35 до 45 

години, нешто помалку 

од нив (37%) се на 

возраст над 45 години, а 

остатокот (19%) се на 

возраст под 35 години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

под 35 години

5 вработени 

(19%)

помеѓу 
35 и 45 години

12 вработени 

(44%)

над 45 години

10 вработени 

(37%)

 ЧОВЕЧКИ КАПИТАЛ  

ВО КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

Старосна структура на вработените 

Комисија 

60%                                                      40%  60% 

Раководни позиции во Стручната служба 

Родова застапеност по работни позиции 

17%                                                      83% 

Нераководни позиции во Стручната служба 

16%                                                      84% 
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Во 2018 година, новиот менаџмент на институцијата затекна несоодветна 

правична застапеност на етничките заедници во Стручната служба на Комисијата, 

па затоа една од заложбите на Комисијата од 2018 година до денес е состојбата 

во тој поглед да се подобри. 

Во 2020 и 2021 година, Комисијата реализираше три нови вработувања, па 

денес состојбата на застапеност на припадниците на етничките заедници во 

Комисијата е следена: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  18%               30%              18%            22%           12% 

< 5 год          5 – 10 год     11-15 год    15-20 год    > 20 год 

Застапеност на припадниците на  

етничките заедници во Комисијата 

Поминат стаж  

на вработените во Комисијата 

 

2018  - 2021

80% македонци

20% албанци

Членови на 
Комисијата

2018

100%  македонци

0%  албанци

2021

88%  македонци

12%  албанци

Стручна служба 
на Комисијата
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Новите вработувања во Комисијата резултираа и со измени на сликата на 

застапеноста на припадниците на етничките заедници во поглед на раководните 

позиции во Стручната служба на Комисијата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Комисијата за хартии од вредност континуирано се грижи за 

професионален развој на своите вработени за да можат да одговорат на идните 

потреби на работното место на кое се наоѓаат.  

Стручен, амбициозен, квалитетен и способен кадар е императив на секоја 

институција која се стреми кон успешна работа и постигнување на високи 

резултати во доменот на своето работење.  

Во таа насока, Комисијата располага со високо образован и исклучително 

квалитетен кадар кој вложува големи напори во носење навремени и релевантни 

одлуки за исполнување на поставените цели и во периодот од 2018 година до 

денес, Комисијата обезбеди обуки и едукација за уште поголемо зајакнување и 

зголемување на знаењата, способностите и вештините на своите вработени затоа 

што смета дека една од најголемите инвестиции се нејзините вработени, а 

успехот на КХВ  е успех на сите вработени. 

 

 

 ПРОЦЕС НА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ  

НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО КОМИСИЈАТА 

2018

100% македонци

0% албанци

2021

80% македонци

20% албанци

Раководни позиции во 
Стручната служба на 

Комисијата



КХВ на РСМ 

 

  

35 | Страна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водејќи се од препораките на Владата на Република Северна Македонија и 

на Комисијата за заразни болести за работа во услови на пандемија, Комисијата 

за хартии од вредност од март 2020 година до денес ги редуцира, но не ги одложи 

активностите и учествата на вработените на настани за стручно усовршување при 

што внимава да се заштити здравјето на своите вработени, па обуките и 

работилниците на кои земаа учество, се реализираа од далечина. 

 

 

 

 

 

 

25 настани 
за стручно 

усовршување

48 учества 
на вработени

34 настани 
за стручно 

усовршување

139 учества 
на вработени

8 настани 
за стручно 

усовршување

21 учество 
на вработени

31 настан 
за стручно 

усовршување

72 учества 
на вработени

2018
• 76% од  вработените

2019
• 100% од  вработените

2020
• 61% од  вработените

2021
• 93% од вработените

2018 2019 2020 2021 

Вкупно реализирани 98 настани со 280 учества на вработени 

Опфатеност на вработените  

со процесот на стручно усовршување 

Реализирани настани за стручно 

усовршување и учества на вработените 

Прогласена 

глобална 

пандемија 
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Од вкупниот број на 

98 реализирани настани, 76 

биле организирани во 

државата, а 22 настани во 

странство, при што во 2020 и 

во 2021 година поради 

пандемијата,  учеството на 

вработените од Комисијата 

на овие настани беше 

реализирано со користење 

платформи за учество од 

далечина. 

 

 

 

Графички прикажано по години може да се види на следната слика: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од вкупниот број на 

280 учества на вработените 

на  реализирани настани за 

стручно усовршување, 105 

биле учества на вработени 

кои се на раководни 

позиции во Комисијата, 

додека 175 се учества на 

вработени кои се на 

нераководни позиции во 

Комисијата. 

 

 

22 Настани 
организиран во 

странство
(23%)

76 Настани 
организиран во 
државата (77%)

105 Учества на 
вработени на 

раководни 
позиции

(37%)

175 Учества на 
вработени на 
нераководни 

позиции (63%)

8 настани (32%)

5 настани (15%)

1 настан (12%)

7 настани (47%)

23 настани (68%)

29 настани (85%)

7 настани (88%)

8 настани (53%)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2018

2019

2020

2021

Настани организирани во државата Настани организирани во странство
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Графички прикажано по години може да се види на следната слика: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисијата за хартии од вредност ги исполни своите обврски од областа на 

безбедност и здравје при работа, на начин што со склучување на Договор со 

овластено правно лице од оваа област изврши:  

 пријава за вршење дејност во Министерство за труд и социјална политика;  

 подготви Изјава за безбедност со проценка на ризик на работни места;  

 спроведе Обука на вработените за безбедност при работа; 

 спроведе Обука на вработените за противпожарна заштита, евакуација и 

спасување;  

 спроведе Обука за прва помош; 

 изврши мерење на микроклиматски услови;  

 спроведе превентивни здравствени прегледи; 

 измери осветленост;  

 измери електрично заземјување;  

 се избра претставник на работниците за безбедност и здравје при работа; 

 подготви План за заштита од пожари, евакуација и спасување;  

 изготви Шеми за евакуација; 

 изготви Програма за обука на вработените за БЗР;  

 склучи Договор со овластена организација за медицина на труд и  

 подготви Упатства за безбедно работење.  

29 учества (40%)

63 учества (45%)

5 учества (24%)

8 учества (27%)

43 учества (60%)

76 учества (55%)

16 учества (76%)

22 учества (73%)

2018

2019

2020

2021

Учества на вработени на раководни позиции Учества на вработени на нераководни позиции

 КОМИСИЈАТА ВЛОЖУВА ВО  

БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО НА ВРАБОТЕНИТЕ  

ПРИ РАБОТА 
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Функционирањето на тимот е од голема важност бидејќи „луѓето мораат да 

работат заедно, да имаат поголем број на одговорности и ефикасно да ги 

завршуваат своите задачи“. Затоа, Комисијата смета дека организирање на тим 

билдинг активности за своите вработени е од огромна важност.  

Почнувајќи од 2018 година кога Комисијата за прв пат го организираше 

првиот тим билдинг настан , па досега ги има реализирано  следните тимбилдинг 

активности на темите: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Како корисен начин за подобрување на интер-секторското знаење на 

своите вработени и воведувањето на новите вработени во процесот на работа 

или воведување на вработени кои се преместени од едно на друго работно место, 

во 2018 година Комисијата има донесено програми за менторство и за 

следење на работното место (Job-Shadowing) во рамките на институцијата.  

 

МЕНТОРСТВО, „JOB-SHADOWING“  

И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СТЕКНАТОТО ЗНАЕЊЕ 

 

 КОМУНИКАЦИЈА И СОРАБОТКА  

 НА СЕКОЕ НИВО 

• „Градење на тимски дух“
2018

• „Подобра комуникација и разбирање помеѓу вработените“

„Создавање позитивна работна средина и јак тимски дух“

2019

• „ Мотивација и управување со стрес на работното место“
2020

Реализирани   

5 тимбилдинг 

настани 

• „Зголемување на иницијативноста и одговорноста на 
работното место; Начини како проблемите да не влијаат  
на продуктивноста во работа на вработените; 
Формираме ефективен тим.“

2021
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Придобивките од ваквиот процес на менторство се повеќестрани и  тоа 

претставува професионална релација помеѓу менторот и менторираното лице, 

која има за цел подобрување на општите и на посебните работни компетенции, 

преку давање на поддршка и пренесување на знаења, вештини, искуство од едно 

на друго лице. 

Исто така, Комисијата практикува организирање на внатрешни обуки т.н. 

„Сесии за учење на тимот“ (Team Lerning Sessions - TLS) на кои вработените 

во просториите на Комисијата ги споделуваат и пренесуваат со своите колеги 

знаењата и искуствата стекнати во текот на некоја програма за стручно 

усовршување која ја посетиле. 

 

 

 

 

Комисијата се грижи за нововработените лица во нејзината институција, 
па во таа насока во 2018 година донесе Упатство за воведување во 

работните задачи на ново вработеното лице (New hire on-boarding plan). 

Со упатството се планира и 

координира вклучувањето на нововра-
ботеното лице во работното опкружу-
вање во Комисијата и запознавање со 

целосно уредениот работен простор 
преку информации и соработка со 

останатите колеги и менторот,  односно 
запознавање со работната околина на 
нововработениот на неговиот прв 

работен ден и месеците кои следуваат 
со подготовка на неделен, месечен и 

полугодишен работен план. 

 

 

 

 

Комисијата во 2019, 2020 и во 2021 година ги уреди канцелариите и 

заедничките простории во институцијата со мебел, канцелариска опрема и 

столици, согласно потребите на работниот процес. 

На тој начин просторот во Комисијата стана попријатен за работа на 

вработените, особено земајќи го предвид фактот што стариот мебел, старата 

канцелариска опрема и старите столици се донирани на Факултетот за 

безбедност-Скопје и на Пошта на Северна Македонија. 

 

 ВЛОЖУВАЊЕ ВО ПОДОБРА РАБОТНА СРЕДИНА И 

ПРОСТОРИИТЕ ВО КОМИСИЈАТА 

Упатство за воведување во  

работните задачи на нововработено лице 

(New hire on-boarding plan) 
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При набавката, Комисијата внимаваше на безбедноста и здравјето на 

своите вработени при работата кое е едно од основните права на вработените, 

што е утврдено во рамки на конвенциите на Меѓународната организациjа на 

трудот, во законодавството на Европската униа, Европската социјална повелба 

на Советот на Европа, а истото е загарантирано како право и со Уставот на 

Република Северна Македонија.  

 

 

 

 

 

 

Исполнувањето на мисијата на Комисијата и спроведувањето на нејзините 

надлежности бара континуирано регрутирање на квалитетни и стручни 
мотивирани лица на сите нивоа или фази во кариерата со соодветни работни 
компетенции потребни за да се постигнат ефикасни и ефективни резултати во 

работата. 

Поради зголемениот обем на работа кој произлегува од активностите кои 

беа предвидени во Програмите за работа од 2019 до 2021 година, Комисијата 
имаше потребата од селектирање и регрутирање нов стручен кадар. Затоа, во тој 
период таа го прошири својот тим со три нови вработувања во согласност со 

нејзиниот Годишниот план за вработување.  

При вработувањето на 

трите нови лица, Комисијата се 
водеше 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. 

 

 

 

Помладата генерација е само еден од изворите на стручна и квалитетна 

работна сила од каде Комисијата црпи идни кадри кои поседуваат свежи идеи и 

со тоа ќе ја унапредат работата во Комисијата. 

Во таа насока, Комисијата ги презема следните активности: 

2020 година

1 ново 
вработување

1 активирање 
на место во 
мирување

2021 година

2 нови 
вработувања

1 активирање 
на место во 
мирување

РЕГРУТИРАЊЕ НА НОВИ КАДРИ  

И ВЛОЖУВАЊЕ ВО МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈА  

 

Регрутирање на нови кадри 

Вложување во потенцијална 

млада работна сила 
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Избор на 

најдобар 

научно-

истражувачки 

труд/есеј на 

тема од 

обаласта на 

пазарот на 

хартии од 

вредност 

Почнувајќи од 2018 година, Комисијата 

направи избор на три најдобри научно-

истражувачки трудови/есеи на тема од 

областа на пазарот на хартии од 

вредност со цел да го зголеми интересот 

кај младите ученици и студенти за 

работата на пазарот на хартии од 

вредност и да ги охрабри преку научно-

истражувачката дејност своите 

знаењата да ги синтетизираат во 

труд/есеј.  
 

Финансиска 

едукација на 

младите 

генерации 

Комисијата соработува со приватните и 

со државните основни и средни 

училишта, како и со високообразовните 

институции со цел да се прошират и 

надградат знаењата кај младите за 

пазарот на хартии од вредност.  

Факултативен 

предмет 

„Пазар на 

хартии од 

вредност“ во 

гимназијата 

„НОВА“ во 

Скопје 

Од октомври 2018 година до мај 2019 

година, со избор на факултативниот 

предмет, 23  ученици од гимназијата 

„НОВА“ во Скопје ги проширија 

сопствените знаења од областа на 

пазарот на хартии од вредност. 

Наставата беше реализирана преку 19 

наставни часа во училница од страна на 

стручни лица од Комисијата и беа 

направени 10 часа на посети на 

овластените учесници на пазарот на 

хартии од вредност во земјата. 

 

Едукативни 

посети на 

студенти во 

Комисијата за 

хартии од 

вредност 

Koмисијата континуирано беше домаќин 

на студенти од завршните години на 

економските и на правните факултети 

од земјата на кои се запознаа со 

надлежностите и со работењето на 

Комисијата. 

 

Брошура 

„Инвестирај 

мудро, 

управувај 

паметно” 

Тргнувајќи од фактот дека настаните 

поврзани со тргувањето на Берзата и 

воопшто на пазарот на хартии од 

вредност се едни од најважните 

економски феномени и потребно е рано 

разбирање и толкување на основните 

поими поврзани со пазарот на капитал, 

Комисијата во 2020 година ја издаде 

брошурата “Инвестирај мудро, 

управувај паметно”. 
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Едукативни 

анимирани 

видеа 

Во 2020 година, Комисијата направи и 

објави едукативни анимирани видеа на 

македонски, албански и на англиски 

јазик со цел да биде поразбирлива 

финансиската терминологија од областа 

на пазарот на капитал.  

Комисијата го 

поддржува 

средното 

стручно 

образование 

Комисијата учествуваше на отворениот 

ден за промоција на стручните смерови 

со свој штанд на кој го презентираше 

нејзиното работење и функција како 

регулатор на пазарот на капитал и 

одговараше на прашања од присутните 

ученици.  
 

Едукативен  

флаер 

“Запознајте се 

со Комисијата 

за хартии од 

вредност” и 

Поимник на 

основни поими 

од областа на 

хартиите од 

вредност  

Усвоен Кодекс 

на добри 

практики за 

финансиска 

едукација 

Новиот Кодекс за добри 

практики за финансиска 

едукација донесен од страна 

на Координациското тело за 

финансиска едукација и 

инклузија ги таргетира 

програмите и активностите 

за финансиска едукација 

што ќе бидат дизајнирани и 

имплементирани како алатки 

за зголемување на финанси-

ската писменост и заштитата 

на потрошувачите. 

Практична 

настава за 

ученици од 

средните 

стручни 

училишта со 

економско – 

правна насока 

Со реализираната практична настава на 

учениците им се овозможи да се запознаат 

со Комисијата и пазарот на капитал, како и 

да стекнат одредено работно искуство, што 

е задолжителен елемент од секој наставен 

план за квалификација во стручното 

образование за занимање во нашата земја. 

Процесот се реализираше со меѓусебна 

соработка на учениците, наставниците и 

менторите и беше насочен кон примена на 

претходно акумулираните знаења. 
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КОМИСИЈАТА КАКО 

ОПШТЕСТВЕНО –  

ОДГОВОРНА  

ИНСТИТУЦИЈА 
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Комисијата за прв пат во 2018 година направи исчекор во насока да делува 

како општествено-одговорна институција и да ги земе предвид влијанието од 

своите одлуки и активности врз општеството и врз средина, да ги прифати новите 

трендови во иновациите и одржливиот развој, како и да гледа на општествената 

одговорност не само како додаток на редовните активности, туку како на 

составен дел од нејзината деловна стратегија при тоа работејќи во областите 

како што се образование, животна средина, истражување, хуманитарна помош, 

како и градење на доверба помеѓу самата институција и заедницата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на анализа на нејзиното секојдневно работење од 2018 година 

до денес како општествено одговорна институција, односот кон своите вработени 

и кон заедницата воопшто, Комисијата се стекна со „Сертификат за 

општествена одговорност IASS - RES.C:2020-2022” и со тоа во август 2020 

година влезе во Регистарот на институции кои ја потврдиле својата општествена 

одговорност. 

 

 

 

 

 

 

Комисијата ги прифати и се вложи во добрите практики од земјава, 

регионот и светот со кои се заштитува средината во која работиме и живееме и 

со кои се намалуваат негативните ефекти од климатските промени: 

 

Систем за 

управување со 

отпад 

 

(се применува 

континуирано  

од 2019 година) 

Со цел да го намали негативното 

влијание на нејзиниот отпад врз 

животната средина, во 2019 година 

Комисијата воспостави систем за 

управување со својот хартиен и 

амбалажен отпад, при што секојдневно 

го селектира отпадот што го создава и 

истиот завршува на рециклирање 

наместо на депониите во земјата 

 

Комисијата се грижи за  

средината во која работиме и живееме 

Сертификат за  

општествена одговорност 
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Светски ден на 

чистење (World 

Cleanup Day) 

 

(четири настани) 

Комисијата во 2018, 2019, 2020 и 2021  

година се приклучи и го поддржа 

Светскиот ден на чистењето (World 

Cleanup Day) со што нејзините 

вработени се вброија во друштвото  на  

20 милиони волонтери од 180 земји во 

светот кои  беа вклучени. 

 

Мерки за 

намалување на 

аерозагадувањето  

(се применува 

континуирано од  

2019 година) 

Комисијата набави велосипед за 

доставување на документи/пратки во 

централното градско подрачје кога 

временските услови го дозволуваат 

тоа. 

 

Мерки за 

намалување на 

набавката и 

користењето 

хартија при 

работата 

Со цел имплементација на 

заложбите за „paperless office”, 

Комисијата направи дигитализација 

на сите нејзини интерни работни 

процеси со што набавката на 

хартија и користењето на хартија 

при секојдневната работата ги сведе 

на минимум.   

 

 

Поради напорот што Комисијата го вложува за секојдневна грижа за 
животната средина од 2018 година до денес, Комисијата се стекна со 
„Сертификат за животна средина IASS – Env.C:2021-2023” и со тоа во 2021 

година влезе во Регистарот на институции кои ја потврдиле својата грижа за 
животната средина. 

 

 

 

 

 

 

Сертификат за заштита  

на животната средина 
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Од 2018 година до денес, Комисијата несебично учествува во 38 
хуманитарни акции и настани: 

 

 

 

 

 

 

 

Солидaрност и хуманитарни активности 

Крводарителски акции 

 

Комисијата учествуваше на два 

настани за дарување крв од кој 

едниот и самата го организираше 

во 2018 година во своите 

простории. Во 2021 година испрати 

апел до другите институции да и се 

приклучат во дарувањето крв.  

Комисијата готви и донира  

 

Комисијата во континуитет ја 

поддржува иницијативата 

#РетвитниОброк со финансиски 

средства и со лично залагање во 

готвењето на оброците за 

ранливите категории  

Поддршка и грижа  

за децата без родители 

 

Комисијата континуирано 

соработува и ја поддржува работата 

на СОС Детско село во Скопје, при 

што донира храна, облека, 

училишен прибор, книги и лектири, 

како и хигиенски средства. 

Поддршка  

за децата со различни 

способности 

Комисијата во ПОУ Иднина донираше 

млади садници на цвеќе за 

еколошката секција, а за 

новогодишните празници, во 

Дневниот центар за деца со пречки во 

развојот во Скопје, им подари 

новогодишни пакетчиња. 

 

 

Донирање облека и обувки 

 

Комисијата преку соработка со  

социјалното претпријатие „Копче“ 

во рамки на Црвениот крст на Град 

Скопје  донира обувки и облека за 

лицата кои тоа не можат да си го 

обезбедат. 

Негување на  

традицијата и заедништвото 

Негувајќи ги традиционалните 

вредности на правење добри дела и 

зајакнување на зедништвото и 

солидарноста меѓу луѓето, по повод 

Велигден и Рамазан Бајрам, Комисијата 

донираше средства за децата без 

родители и лицата кои не можат да 

обезбедат минимална егзистанција. 

 


