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ВОВЕД  

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во натамошниот 

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

овластувања утврдени со Законот за хартии од вредност, Законот за инвестициски  

фондови, Законот за преземање на акционерски друштва и сите подзаконски акти, 

кои произлегуваат од нив.   

Комисијата го регулира и го контролира работењето со хартии од вредност на 

територијата на Република Македонија. Во рамките на своите законски надлежности 

и овластувања, се грижи за законито и ефикасно функционирање на пазарот на 

хартии од вредност и за заштита на правата на инвеститорите, со цел постојано да 

се јакне довербата на јавноста во институциите на пазарот на хартии од вредност во 

земјава.  

            Комисијата ја сочинуваат пет членови, од кои еден е претседател и тоа: 

 Марина Наќева Кавракова - Претседател 

 Милаим Ајдини - Член  

 Александар Петрески - Член 

 Елизабета Видовиќ - Член 

 Сејдија Фазлиоски - Член 

Претседателот и комисионерите ги избира и разрешува Собранието на 

Република Македонија, на предлог на Владата на Република Македонија. 

 

Комисијата ги врши следниве функции: 

 

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

 врши контрола над целокупната документација на издавачите на хартии од 

вредност, презема мерки и носи одлуки за заштита на интересите на лицата кои 

се сопственици или инвестираат во хартии од вредност и спречува нечесни и 

незаконски дејствија, поврзани со работењето со хартии од вредност; 

 издава дозволи, одобренија и согласности врз основа на Законот за хартии од 

вредност и другите закони во нејзина надлежност; 

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

 го следи и контролира работењето на учесниците на пазарот на хартии од 

вредност; 

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

 одредува стандарди на конкуренција меѓу учесниците на пазарот на хартии од 

вредност, како и овластените друштва за управување со фондови, односно 

инвестиционите фондови, по пат на контроли или на друг начин; 

 дава согласност за именување на директори на брокерски куќи, на одделот во 

банката кој е надлежен за вршење на услуги со хартии од вредност, како и на 

друштвата за управување со инвестициони фондови; 

 ги одобрува барањата за издавање на хартии од вредност; 
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 ги одобрува донесувањето и сите измени на актите на депозитарот и на берзата; 

 соработува со други институции во Република Македонија и надвор од неа. 

 

Во текот на 2012 година Комисијата активно работеше кон реализација на 

законски утврдените функции, во насока на креирање на цврсто регулиран, 

транспарентен  и високо развиен пазар на хартии од вредност што подрaзбира 

континуирано одржување на ефикасен и фер пазар на хартии од вредност, како и 

заштита на правата и интересите на инвеститорите во пазарот на хартии од 

вредност. 

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

мнозинство гласови од вкупниот број комисионери (членови). Во текот на 2012 

година, Комисијата одржа 37 седници. 
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I.ЛЕГИСЛАТИВА НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

1. Подзаконски акти – правилници кои произлегуваат од Законите во 

надлежност на Комисијата 

            Во текот на 2012 година во насока на примена на регулативата Комисијата 

донесе вкупно 5 правилници од кои еден нов и три правилника за изменување и 

дополнување на постојни правилници кои произлегуваат од Законот за хартии од 

вредност и еден  правилник  за изменување и дополнуавње на постоен правилник 

коj произлегува од Законот за инвестициски фондови. 

Постапката на носење на подзаконските акти е во две фази односно секој 

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

која трае 30 дена, при што секое заинтересирано лице или било која засегната 

страна може да даде забелешки, сугестии и коментари на предлог актите кои се 

објавени на јавна расправа. По завршување на јавната расправа Комисијата 

финално ги усвојува подзаконските акти.  

Правилници кои произлегуваат од Законот за хартии од вредност 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за  формата и 

содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од 

вредност ( Службен весник на Република Македонија бр.4 /2012); 

  Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за 

донесување одлука во случај на молчење на Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија (Службен весник на Република Македонија 

бр. 16/2012); 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и 

содржината на годишните, полугодишните, тримесечните и тековните 

извештаи, резимето од годишните извештаи, материјали за акционерски 

собранија на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои 

се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност (Службен весник 

на Република Македонија бр. 31/2012); 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката за 

обновување на дозволата за работење на брокер (Службен весник на 

Република Македонија бр. 164/2012); 

 

Правилници кои произлегуваат од Законот за инвестициски фондови 

 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериум за 

рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд (Службен весник 

на Република Македонија бр.3/2012); 
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II. ПАЗАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
А)  ПРИМАРЕН ПАЗАР 

Финансирањето преку пазарот на капитал е бенефит за издавачите, но и за 

инвеститорите, како и за целокупниот пазар на капитал, бидејќи со збогатувањето на 

понудата на финансиски инструменти на пазарот на инвеститорите се збогатува и 

палетата на инвестициски можности за инвеститорите, а сето тоа придонесува за 

поликвиден пазар на капитал. Активностите на Комисијата во 2012 година беа 

насочени кон стимулирање на акционерските друштва за издавање на нови емисии 

на акции, преку кои ќе ги финансираат нивните инвестиции. Како резултат на тоа на 

примарниот пазар се зголеми бројот на издадени одобренија за нови емисии на 

хартии од вредност и нивната вредност.  

1. Нови емисии на хартии од вредност 
Во текот на 2012 година, Комисијата одобри вкупно 16  поднесени барања за 

давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност, при што сите 

одобрени барања беа реализирани во текот на годината.  

Предмет на сите барања за давање одобрение за издавање на долгорочни 

хартии од вредност во 2012 година е издавањето на акции, односно не е поднесено 

ниту едно барање за одобрение за издавање на обврзници.  

Вкупната вредност на одобрените 16 емисии на акции во 2012 година 

изнесува 10.031,54 милиони денари, односно околу 163,1 милиони евра. 

Од вкупно одобрените 16 емисии на акции во 2012 година, 15 се приватни 

понуди, а 1 од нив е  јавна понуда на акции. 

Одобрените 15 емисии на акции по пат на приватна понуда, се извршени на 

следните начини:  

 1 е реализирана од средства на друштвото, а со цел исплата на дивиденда на 

акционерите со издавање нови акции (скрип дивиденда); 

 5 се реализирани со непарични влогови, од кои 4 врз основа Законот за 

претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на јавни 

давачки во траен влог во друштвата АД Органско хемиска индустрија “Наум 

Наумовски-Борче“ Скопје, Тутунски Комбинат АД Прилеп и Друштво за 

производство на производи со посебна намена “11 Октомври-Еурокомпозити“ 

АД Прилеп (Службен весник на РМ број 74/2012) и 1 врз основа на Законот за 

претворање на побарувањата на Р. Македонија по основ на платени обврски 

кон странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог во 

Македонски железници ТРАНСПОРТ АД Скопје (Службен весник на РМ број 

84/2012). Овие 5 емисии се наменети за Владата на РМ, како акционер во 

акционерските друштва; 

 1 емисија е извршена заради присоединување и е наменета за акционерот на 

друштвото што се присоединува – институционален инвеститор; 

 останатите 8 се реализирани со нови влогови, од кои 6 се наменети на по 1 

акционер - институционален инвеститор; една е наменета за 1 акционер - 

институционален инвеститор и за 1  физичко лице; една е наменета за 

Владата на РМ.  
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Одобрени емисии по пат на приватна понуда – начин на реализација 

Начин на 
реализација 

Средства 
на 

друштвото 

Непарични 
влогови 

Присоединување 
Парични 
влогови 

Вкупно 

Број на 
емисии 1 5 1 8 15 

 

Во 2012 година во однос на 2011 година, вредноста на емисиите согласно 

издадените решенија е за околу 174 % повисока, а во однос на 2010 година за 134%.  

Меѓутоа, потребно е да се има во предвид дека во 2010 година и 2012 година 

вкупно 6 емисии (1 во 2010 година и 5 во 2012 година) се реализирани согласно 

посебени закони - Законот за претворање на побарувањата на Република 

Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во друштвата АД Органско 

хемиска индустрија “Наум Наумовски-Борче“ Скопје, Тутунски Комбинат АД Прилеп и 

Друштво за производство на производи со посебна намена “11 Октомври-

Еурокомпозити“ АД Прилеп (Службен весник на РМ број 74/2012) и Законот за 

претворање на побарувањата на Р. Македонија по основ на платени обврски кон 

странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог во 

Македонски железници Транспорт АД Скопје (Службен весник на РМ број 84/2012), 

пришто истите беа реализирани со непарични влогови од страна на државата.  

Така, доколку се одземе вредноста на овие емисии од вкупната вредност на 

емисиите на акции соодветно во 2010 и 2012 година, тогаш вредноста на емисиите 

во 2012 година во однос на 2011 година е за 25% пониска, а во однос на 2010 година 

е за 97% повисока.  

Заради компаративно согледување и анализа, во продолжение се дадени 

податоците за бројот и вредноста на издадените решенија за одобрување на емисии 

на хартии од вредност во последните три години:   

 
Издадени одобренија за емисии на долгорочни хартии од вредност 

во последните три години (во милиони денари) 
 Број на 

издадени 
одобренија 

Вредност на 
издадените хартии од 

вредност 

Вредност на издадените хартии 
од вредност без емисиите 

наменети за државата 

2010 6 4.289,14 1.392,30 

2011 11 3.655,12 3.655,12 

2012 16 10.031,54 2.736,97 
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Број на издадени одобренија за емисии на хартии од вредност 

 
 

Вредност на издадените одобренија (во милиони денари) 
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Вредност на издадените одобренија 
без емисиите наменети за државата (во милиони денари) 

 
 
 

 
Во текот на 2012 година, од одобрените 16 емисии на акции, 6 барање се 

поднесени од страна на акционерски друштва од стопанството, 5 барања се 

поднесени од страна на банки, 3 барања се поднесени од страна на друштва за 

осигурување и останатите 2 барања се поднесени од страна на други финансиски 

институции. 

Вредноста и бројот на издадените одобренија за емисии на акции, според 

типот на понуда (јавна или приватна понуда) и по видови на издавачи се прикажани 

во табелата и графиконите наведени подолу. 

 

Издавачи на 
акции 

Број на 
издадени 
решенија 

Вредност на емисиите 
во милиони 

Евра                              Денари 

Јавна понуда 
(ЈП)/Приватна 
понуда (ПП) 

Акционерски 
друштва од 

стопанството 
6 

 
118,61 

 

 
7.294,57 

 
ПП 6 

Банки 5 41,39 2.545,85 ЈП 1/ ПП 4 

Осигурителни 
друштва 

3 2,81 172,95 ПП 3 

Др.финансиски 
институции 

2 0,29 18,17 ПП 2 

Вкупно 16 163,10 10.031,54 ЈП 1/ ПП 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10 

 
Број на издадени одобренија за емисија на акции 

според типот на понуда во 2012 година 

 
 

 
 

Вредност на издадени одобренија за емисија на акции 
според типот на понуда во 2012 година 
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Број на издадени одобренија за емисија на акции 
по видови издавачи во 2012 година 

 
 

 
 

Вредност на издадени одобренија за емисија на акции 
по видови издавачи во 2012 година 

 
 
 

Вредност на издадените  одобренија за издавање на акции 
на акционерски друштва од стопанството,  банки, осигурителни друштва и други 

финансиски  институции 
                                                                                               (во милиони денари) 

 Акционерски 

друштва од 

стопанството 

Акционерски друштва 

од стопанството без 

емисиите наменети за 

државата 

Банки, осигурителни 

друштва и други 

финансиски 

институции 

2010 2.897 0 1.392 

2011 123 123 3.532 

2012 7.294 0 2.737 

 

 

2012 
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Вкупна вредност на издадените одобренија (во милиони денари) 

 

 
Вкупна вредност на издадените одобренија без емисиите 

наменети за државата (во милиони денари) 

 
 
 

 Акционерски друштва од стопанството 

 

Во текот на 2012 година Комисијата одобри 6 емисии на акции на акционерски 

друштва од стопанството.  

Четири од одобрените емисии се извршени согласно Законот за претворање 

на побарувањата на Република Македонија по основ на јавни давачки во траен влог 

во друштвата АД Органско хемиска индустрија “Наум Наумовски-Борче“ Скопје, 

Тутунски Комбинат АД Прилеп и Друштво за производство на производи со посебна 

намена “11 Октомври-Еурокомпозити“ АД Прилеп, каде како издавачи се јавија 
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следните друштва: АД Охис Скопје, Тутунски Комбинат АД Прилеп, ЕМО АД Охрид и 

11 Октомври Еурокомпозит АД Прилеп.  

Една, од одобрените емисии е извршена врз основа на Законот за 

претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на платени 

обврски кон странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог 

во Македонски железници Транспорт АД Скопје, каде како издавач се јави МЖ 

Транспорт АД Скопје.  

Останатата една одобрена емисија на акции на акционерски друштва од 

стопанството е емисијата на Македонски енергетски ресурси АД Скопје. И оваа 

емисија, како и претходно наведените 5 емисии е наменета за државата, со тоа што, 

за разлика од останатите 5 каде државата ги конвертираше своите побарувања во 

траен влог, при оваа емисија државата вложи нови парични влогови.  

Вредноста на одобрените емисии на акции во денари на акционерските 

друштва од стопанството во последните три години е прикажана на следниот 

графикон: 

          (во милиони денари) 

 
            Извор:Комисија за хартии од вредност на РМ 

 

Вредноста на одобрените емисии на акции на акционерски друштва од 

стопанството во  2012 година (7.294 милиони денари) е за 59 пати повисока од 

вредноста на одобрената емисија на акции на акционерско друштво од стопанството 

во 2011 година (123 милиони денари) и за 3 пати повисока од вредноста на 

одобрените емисии на акции на акционерски друштва од стопанството во 2010 

година (2.897 милиони денари). Оваа состојба е резултат на реализацијата на 

емисии согласно посебен закон наменети за државата, како што беше погоре 

наведено. Имено, во 2012 сите емисии на акционерски друштва од стопанството се 

реализирани согласно посебен закон наменети за државата врз основа на 

конверзија на побарувањата во траен влог, освен една емисија која е реализирана 

со нови влогови, но и таа е наменета за државата. Инаку, во 2010 и 2012 година 

освен емисиите на акционерските друштва од стопанството наменети за државата, 

како издавач не се јави ниту едно друго акционерско друштво.  
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Вредноста на одобрените емисии на акции на акционерските друштва од 

стопанството компаративно со вредноста на одобрените емисии на акции без 

емисиите наменети за државата во последните три години, е прикажана на следниот 

графикон:             

           (во милиони денари) 

 
Извор:Комисија за хартии од вредност на РМ 

 

 

 Финансиски институции 

 

Во текот на 2012 година, 5  банки се јавија како емитенти на хартии од 

вредност и тоа следните: Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје со вкупна вредност 

на емисијата на акции од 921 милион денари, ПроКредит Банка АД Скопје со вкупна 

вредност на емисијата на акции од 184,55 милиони денари, Капитал Банка АД Скопје 

со вкупна вредност на емисијата на акции од 123,32 милиони денари, Халк Банка АД 

Скопје со вкупна вредност на емисијата на акции од 1.009,54 милиони денари и 

Алфа Банка АД Скопје со вкупна вредност на емисијата на акции од 307,44 милиони 

денари.  

Од петте горенаведени емисии на акции од банките, 4 од нив и тоа емисијата 

на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, ПроКредит Банка АД Скопје, Халк Банка 

АД Скопје и Алфа Банка АД Скопје се спроведоа по пат на приватни понуди, 

наменети за нивните институционални инвеститори, а емисијата на Капитал Банка 

АД Скопје се спроведе по пат на јавна понуда. Вкупната вредност на емисиите на 

банки во 2012 година изнесува 2.545,85 милиони денари. 

Во текот на 2012 година, 3 осигурителни друштва се јавија како емитенти на 

хартии од вредност и тоа следните: АД за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ Виена 

Иншуранс Груп Скопје со вкупна вредност на емисијата на акции од 18,45 милиони 

денари, Евроинс Осигурување АД Скопје со вкупна вредност на емисијата на акции 

од 31,5 милиони денари и САВА Осигурување АД Скопје со вкупна вредност на 

емисијата на акции од 123 милиони денари.  
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Сите од напреднаведените емисии на осигурителните друштва се спроведоа 

по пат на приватни понуди, наменети за институционални инвеститори. Вкупната 

вредност на емисиите на осигурителните друштва во 2012 година изнесува 172,95 

милиони денари.  

Од останатите финансиски институции, во 2012 година како емитенти се јавија 

следните акционерски друштва: ДУИФ КД Фондови АД Скопје со вкупна вредност на 

емисијата од 9,41 милиони денари и Клириншки интербанкарски системи АД Скопје - 

КИБС со вкупна вредност на емисијата од 8,76 милиони денари.  

Двете емисии на останатите финансиски институции се спроведени по пат на 

приватна понуда, пришто емисијата на ДУИФ КД Фондови АД Скопје беше наменета 

за 1 физичко лице и 1 институционален инвеститор, а емисијата на КИБС АД Скопје 

беше наменета за постојните акционери и реализирана по пат на зголемување на 

основната главнина од средства на друштвото (скрип дивиденда). Вкупната 

вредност на емисиите на останатите финансиски институции во 2012 година 

изнесува 18,17 милиони денари. 

Вредноста на одобрените емисии на акции во денари на финансиските 

институции во последните три години е прикажана на следниот графикон: 

 

           (во милиони денари) 

 

 
 
 

Подолу е прикажан преглед на емисиите на акции од страна на соодветните 
издавачи одобрени во текот 2012 година. 
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  Емисии на долгорочни хартии од вредност - акции, одобрени 

од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во текот на 2012 година 

  Издавач Редослед 

на 

емисијата 

Број и вид на 

хов 

Номинална 

вредност 

Продажна 

вредност 

Вкупна продажна вредност  на 

емисијата 

Тип на 

понуда 

Процент на 

реализациј

а 

Вид на влог 

ЕВРА ДЕНАРИ 

1 ДУФ КД Фондови  АД Скопје III 15.300 обични 
акции 

10 € 10 € 153.000 9.410.647,50 приватна 
понуда 

100,00% паричен влог 

2 Шпаркасе Банка Македонија 

АД Скопје 

XIX 184.200 обични 

акции 

   2.670 ден.  5.000 ден. 14.974.392  921.000.000 приватна 

понуда 

100,00% паричен влог 

3 АД за осигурување ВИНЕР 

ЛАЈФ Виена Иншуранс Груп 

Скопје 

II 300 обични акции 1.000 € 1.000 € 300.000  18.450.120. приватна 

понуда 

100,00% паричен влог 

4 АД Охис Скопје III 74.907 обични 

акции 

      51,129 €  51,129 € 3.829.920  235.748.810,82 приватна 

понуда 

100,00% конверзија на 

побарувањата во траен 

влог 

5 Евроинс Осигурување АД 

Скопје 

VI 1.000 обични 

акции 

511,29 €     31.500 ден.  512.143  31.500.000 приватна 

понуда 

100,00% паричен влог 

6 ПроКредит Банка  АД Скопје IV 357.351 обични 

акции 

5 € 5 € 3.000.000  184.545.600 приватна 

понуда 

100,00% паричен влог 

7 КИБС АД Скопје X 876 обични акции  10.000 ден.      10.000 ден.  142.388  8.760.000 приватна 

понуда 

100,00% од средства на 

друштвото 

8 Капитал Банка АД Скопје IV 4.000 обични 

акции 

500 € 500 € 2.000.042  123.324.000 јавна понуда 100,00% паричен влог 

9 САВА Осигурување АД Скопје VI 7.326 обични 

акции 

273 € 273 € 1.999.998  123.000.877 приватна 

понуда 

100,00% паричен влог 

10 МЖ Транспорт АД Скопје II 4.697.989 обични 

акции 

   1.000 ден.        1.000 ден.  76.390.065  4.697.989.000 приватна 

понуда 

100,00% конверзија на 

побарувањата во траен 

влог 

11 Халк Банка АД Скопје XI 100.954 обични 

акции 

 10.000 ден.     10.000 ден.  16.415.124  1.009.540.000 приватна 

понуда 

100,00% присоединување 

12 Тутунски Комбинат АД Прилеп III 637.778 обични 

акции 

51,13 €            51,13 €  32.609.589,14  2.005.489.732,25 приватна 

понуда 

100,00% конверзија на 

побарувањата во траен 

влог 

13 Македонски енергетски 

ресусрси АД Скопје 

II 2.430 обични 

акции 

100 € 100 € 243.000  14.943.358 приватна 

понуда 

100,00% паричен влог 

14 ЕМО АД Охрид III 143.934 обични 

акции 

                  

30,68 €  

30,68 € 4.415.895,12  271.594.330,28 приватна 

понуда 

100,00% конверзија на 

побарувањата во траен 

влог 

15 11 Октомври Еурокомпозит АД 

Прилеп 

III 218.819 обични 

акции 

                  

5,113 €  

           5,113 €  1.118.821,547  68.807.525 приватна 

понуда 

100,00% конверзија на 

побарувањата во траен 

влог 

16 Алфа Банка АД Скопје X 2.562 обични 

акции 

120.000 ден    120.000 ден.  4.998.618  307.440.000 приватна 

понуда 

100,00% паричен влог 

  Вкупно         163.102.996  10.031.544.001        
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2. Сопствени акции на акционерските друштва 

2.1 Состојба на сопствените акции 

Согласно Законот за трговски друштва, акционерските друштва можат 

да стекнуваат сопствени акции со откуп самите или преку лице кое дејствува 

од свое име, а за сметка на друштвото. Притоа собранието на акционери 

мора да донесе одлука за стекнување сопствени акции со откуп; 

номиналниот износ на стекнатите акции, заедно со акциите што друштвото ги 

стекнало претходно, односно коишто друштвото ги држи, да не надмине една 

десеттина од основната главнина; со стекнувањето на сопствените акции, да 

не се намали имотот на друштвото под износот на основната главнина и 

резервите; со откупот да се стекнуваат само акции коишто во целост се 

уплатени. Сопствените акции мора да се целосно платени и мора да се 

отуѓат во рок од три години од денот на нивното стекнување доколку 

надминуваат една десеттина од основната главнина. 

 

Акционерски друштва со посебни обврски за известување кои поседуваат 
сопствени акции 

 Назив на АД Број на 
издадени хов 

Број на 
сопствени хов 

% од вкупен 
број на акции 

1 Адинг АД Скопје 386400 3342 0,86 

2 Агрокуманово АД Куманово 27513 3000 10,90 

3 Агромеханика АД Скопје 40481 5247 12,96 

4 Аутомакедонија АД Скопје 82529 4980 6,03 

5 Рудници Бањани АД Скопје 65502 2138 3,26 

6 Бетон АД Штип 41804 1000 2,39 

7 БИМ АД Свети Николе 10155 220 2,17 

8 Благој Ѓорев АД Велес 408712 101600 24,86 

9 Европа АД Скопје 255583 25549 9,99 

10 Фустеларко Борец АД Битола 81222 9513 11,71 

11 ГТЦ АД Скопје 1846325 19470 1,05 

12 Кланица со ладилник АД 
Струмица 

338004 208 0,06 

13 Пелистерка АД Скопје 41402 153 0,37 

14 Макошпед АД Скопје 788424 29022 3,68 

15 Млаз АД Богданци 195912 2038 1,04 

16 Македонски Телеком АД Скопје 95838780 9583878 10,00 

17 Охридтурист АД Охрид 172291 320 0,18 

18 Прилепска Пиварница АД Прилеп 39297 17 0,04 

19 Солун 53 АД Гевгелија 205467 111672 54,35 

20 РЖ Техничка контрола АД Скопје 210419 20978 9,97 

21 Трудбеник АД Охрид 32716 339 1,04 

22 Трготекстил малопродажба АД 
Скопје 

641599 30447 4,75 

23 Жито Полог АД Тетово 55997 1267 2,26 

24 Струмичко поле АД Василево 239253 7 0,003 
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2.2 Одобренија за понуди за продажба на сопствени акции 

Од 2005 година, согласно Законот за хартии од вредност, продажбата 

на сопствените акции од страна на акционерските друштва подлежи на 

одобрение од Комисијата, при што постапката за оттуѓување на овие акции е 

идентична како и постапката за првично издавање т.е. емисија на хартии од 

вредност. 

Во текот на 2012 година, Комисијата одобри едно барање за продажба 

на сопствени акции на друштвото Кроациа Осигурување АД Друштво за 

осигурување на живот Скопје со вкупна вредност на продажбата на 

сопствени акции од 4,84 милиони денари. Продажбата на сопствени акции 

беше спроведена по пат на приватна понуда, чиј купувач беше постојниот 

акционер, како институционален инвеститор.  

До Комисијата е поднесено и едно известување од акционерско 

друштво за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда чиј 

износ не надминува 25.000 евра, согласно член 26 од Законот за хартии од 

вредност.  

Одобренија за понуда за продажба на сопствени акции во 2012 година 
 

 

 

Издавач Број и вид 

на ХВ 

Номиналн

а 

вредност 

Продажна 

цена 

Вкупна продажна 
вредност на 
продажбата 

Евра                 Денари 

Тип на 

понуда 

2010 ТТК Банка АД 

Скопје 

345 
обични 
акции 

1000 
денари 

800 
денари 

4.488 276.000 Приватна 
понуда 

2011 РЖ Техничка 
контрола АД 

Скопје 

9.563 
обични 
акции 

5,112919 
евра 

321 
денари 

49.849 3.069.723 Приватна 

понуда 

ПИ Благој 
Ѓорев АД 

Велес 

60.753 
обични 
акции 

25,56 евра 400 
денари 

395.122 24.301.200 Приватна 
понуда 

2012 Кроациа 

Осигурување 

АД Друштво за 

осигурување на 

живот Скопје 

750 обични 

акции 

100 евра 105 евра 78.750  4.843.227,38  Приватна 

понуда 
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3. Одобренија за давање јавна понуда за откуп на хартии од 
вредност 

Согласно Законот за преземање на акционерските друштва, јавна 

понуда за откуп на хартии од вредност при преземање на акционерско 

друштво со посебни обврски за известување се дава врз основа на 

претходна дозвола од Комисијата. 

Во текот на 2012 година Комисијата издаде 1 дозвола за понуда за 

откуп (понуда за превземање) врз основа на Законот за преземање на 

акционерските друштва која се однесуваше на откуп на 651.322 обични акции 

кои обезбедуваат учество од 74,00495 % од акциите со право на глас 

издадени од Единство АД Тетово. 

Во табелата подолу е даден приказ на вредноста на реализираните 

понуди за превземање во последните три години: 

 Друштво на кое се 
однесува понудата за 

откуп 

Понудувач Цена по која е 
одобрена 

понудата за 
откуп  

(цена на 
превземање)  

Број на 
откупени 
хартии од 
вредност 

Вредност 
на 

откупени 
хартии од 
вредност 

Вкупно 
 

(денари) 

2010 Централна 
кооперативна банка АД 

Скопје 

Централна 
кооперативна 

банка АД 
Софија 

1.070 ден. 314.301 336.302.070 336.302.070 

2011 Комуна АД Скопје Дуропак ГмбХ 
Виена 

495 ден. 179.182 88.695.090  
 

98.939.040 Тајмиште АД Кичево Марија Толеска 
и Наташа 
Толеска 

1.550 ден. 6.609 10.243.950 

2012 Единство АД Тетово Пофикс ДОО 
Тетово 

145 ден. 651.322 94.441.690 94.441.690 

Споредбениот приказ на вредноста на одобрените и реализирани 

понуди за превземање во последните три години (во милиони денари) е 

даден во следниот графички приказ: 
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Б)  СЕКУНДАРЕН ПАЗАР 

Состојбата на секундарниот пазар во 2012 година, не е значително 

променета од онаа во 2011 година. Прометот останува на ниско ниво, 

компаниите имаат мала ликвидност и нивото на инвестирање во хартии од 

вредност е намалено, но она што позитивно може да влијае на идните 

состојби е што странските инвеститори со намалена динамика се 

повлекуваат од пазарот на хартии од вредност 

1. Тргување на секундарен пазар 

 Во текот на 2012 година на Македонската берза АД Скопје се тргуваше 
на пазарните сегменти: официјален пазар (супер котација, берзанска 
котација и котација на обврзници) и редовен пазар (пазар на јавно 
поседувани друштва и слободен пазар). 
 На крајот на 2012 година на официјалниот пазар на Македонската 
берза АД Скопје,  беа котирани акции на 32 друштва. 

Пазарната капитализација на котираните друштва достигна врадност 
од  25,92 милијарди денари  и бележи намалување од 5,06% во однос на 
2011 година, додека пазарната капитализација на АД со посебни обврски за 
известување достигна 87,10 милијарди денари  што претставува намалување 
за 5,06% во однос на 2011 година. Пазарната капитализација на обврзниците 
изнесуваше 7,35 милијарди денари што претставува намалување за 14,13% 
во однос на 2011 година, додека капитализацијата на компаниите од 
слободниот пазар изнесуваше 70,33 милијарди денари. Вкупната пазарна 
капитализација на Официјалниот и на Редовниот пазар изнесуваше 190,70 
милијарди денари. 

Во 2012 година на Македонската берза остварениот промет од 
класичното тргување изнесува 2,75 милијарди денари1, што е за 19,89% 
помалку во споредба со 2011 година. 

Промет на класичното тргување на Македонската берза 

                                                                                                                                       (во милиони евра) 

 

                                                           
1
При пресметувањето на класичното тргување на Берзата не се вклучени прометите 

остварени на јавните берзански аукции, пријавените блок трансакции и јавните понуди на хартии од 

вредност.  



21 

Во 2012 година прометот остварен со акции (Официјален и Редовен 

пазар) изнесуваше 1,55 милијарди денари, што е за 27,66%  помалку во 

споредба со 2011 година. 

Во 2012 година е остварен промет со обврзници од 1,20 милијарди 

денари, што е за 6,98 %  помалку во споредба со 2011 година. 

Структурата на прометот остварен со класично тргување по видови на 

хартии од вредност е следната: 

- промет со акции 56,37% од вкупниот промет; 

- промет со обврзници 43,63% од вкупниот промет. 

 

Структура на прометот кај класично тргување 

 

Извор: Македонска Берза АД Скопје 

 

Во 2012 година реализирани се продажби на акции и удели по пат на 

53 јавни берзански аукции во вкупна вредност од 347,1 милион денари, што е 

за 7,95 % повеќе во споредба со 2011 година. 

Во 2012 година на Македонската берза АД Скопје се реализирани и 17 

трансакции заради  реализација на јавните понуди на хартии од вредност-

акции во износ од 97,86 милиони денари. 

Во 2012 година на Берзата се пријавени 75 блок трансакции, од кои 27 

се администраторски и 48 се системски блок трансакции, во вкупна вредност 

од 2,40 милијарди денари, што е за 73,23% помалку во споредба со 2011 

година.  

Во 2012 година во структурата на прометот доминираат блок 

трансакциите со 42,85% учество во вкупниот промет на Берзата. 
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Структура на прометот по пазарни сегменти 
Пазарен сегмент Промет во 

ДЕНАРИ 
Промет во 

ЕВРА 
% Број на 

трансакции 

Официјален пазар 2.164.209.720 35.169.383 38,64 11.534 

Редовен пазар 591.261.314 9.610.254 10,56 3.272 

Блок трансакции 2.399.890.440 39.000.911 42,85 75 

Јaвни берзански 
аукции+големи пакети 

347.082.916 5.634.348 6,20 53 

Јавна понуда на хв 97.860.558 1.591.253 1,75 17 

ВКУПНО 5.600.304.948 91.006.148 100,00 14.951 

 
 

 
               Извор: Македонска Берза АД Скопје 

 

Во 2012 година прометот на Официјалниот пазар на Берзата (2,16 

милијарди денари) е остварен преку 11.534 трансакции и учествува во 

вкупниот промет од класичното тргување со 78,54%.  

Во 2012 година прометот на Редовниот пазар на Берзата (591,3 

милиони денари) е остварен преку 3.272 трансакции и учествува во вкупниот 

промет од класичното тргување со 21,46%.  
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            Промет по пазарни сегменти кај класичното тргување 

 

             Број на трансакции по пазарни  сегменти кај класичното тргување 

 

            Извор: Македонска Берза АД Скопје 

 

Учество на странски и домашни инвеститори во вкупниот промет 

Во 2012 година врз основа на статистичките податоци за пазарот на 
хартии од вредност, просечното годишно учество во вкупниот промет на 
берзата на странските и домашните физички и правни лица е следното: 

  Купување Продавање 

 Странски 

физички и 

правни лица 

Домашни 

физички и 

правни лица 

Странски физички 

и правни лица 

Домашни физички 

и правни лица 

2010 23,92% 76,08% 27,93% 72,07% 

2011 20,63% 79,37% 28,31% 71,69% 

2012 11,55 % 88,45% 21,48% 78,52% 

Извор: Македонска Берза АД Скопје 
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Македонски Берзански Индекс – МБИ 10 

               Вредност на МБИ-10 на последниот ден на тргување во 2012 година 

(28.12.2012) изнесуваше 1.731,18 индексни поени, што значи опаѓање од 

12,34% во споредба со вредноста на индексот постигната на последниот ден 

на тргување во 2011 година (29.12.2011 година) кога изнесувал  1.974,86 

индексни поени), 

             Највисока вредност на МБИ-10 во 2012 година е постигната на 

02.03.2012 година, 2.167,67 индексни поени, додека најниска вредност на 

индексот во 2012 година е постигната на 18.12.2012 година,  кога изнесувал 

1.704,75 индексни поени.  

 

          Извор: Македонска Берза АД Скопје 

Согласно Методологијата за пресметување на индексот МБИ-10, на 

последниот ден на тргување во 2012 година елементи на индексот МБИ-10 

се обичните акции издадени од: Комерцијална банка АД Скопје, Гранит АД 

Скопје, Алкалоид АД Скопје, Макстил АД Скопје, Стопанска банка АД Битола, 

Макпетрол АД Скопје, Топлификација АД Скопје, ТТК Банка АД Скопје, ЗК 

Пелагонија АД Битола и Македонијатурист АД Скопје. 
 

Индекс на Јавно поседувани друштва МБИД 

            Вредност на МБИД на последниот ден на тргување во 2012 година 
(28.12.2012) изнесуваше 1.734,87 индексни поени, што значи опаѓање од 
16,75% во споредба со вредноста на индексот постигната на последниот ден 
на тргување во 2011 година (29.12.2011 година) кога изнесувал 2.084,01 
индексни поени. 
            Највисока вредност на МБИД во 2012 година е постигната на 
05.01.2012 година, кога изнесувал 2.063,93 индексни поени, додека најниска 
вредност на индексот МБИД во 2012 година е постигната на 14.09.2012 
година  кога изнесувал 1.659,98 индексни поени.  

 

        Извор: Македонска Берза АД Скопје 
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Согласно Методологијата за пресметување на индексот МБИД, на 

последниот ден на тргување во 2012 година елементи на индексот МБИД се 

обичните акции издадени од следните акционерски друштва: НЛБ Тутунска 

банка АД Скопје, Македонски  Телеком АД Скопје, Стопанска банка АД 

Скопје, Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје, Арцелормиттал Скопје 

(ЦРМ) АД Скопје, Прилепска пиварница АД Прилеп, Окта АД Скопје, Раде 

Кончар-Апаратна техника АД Скопје, РЖ Техничка контрола АД Скопје, 

КЈУБИ Македонија АД Скопје. 

 

Индекс на обврзници – ОМБ 

             Вредност на индексот на обврзници-ОМБ на последниот ден на 

тргување во 2012 година (28.12.2012) изнесуваше 118,61 индексни поени, 

што значи намалување од 2,10% во споредба со вредноста на индексот 

постигната на последниот ден на тргување во 2011 година (29.12.2011 

година) кога изнесувал  121,16 индексни поени).   

           Највисока вредност наиндексот на обврзници- ОМБ во 2012 е 

постигната на 01.03.2012 година  кога изнесувал 123,02 индексни поени, 

додека најниска вредност на индексот ОМБ во 2012 е постигната на 

19.10.2012 година  кога изнесувал 117,95 индексни поени..  

 

 

       Извор: Македонска Берза АД Скопје 
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2. Активности на брокерските куќи и банките -овластени учесници на 

Берзата и членки на Депозитарот 

Во структурата на остварениот вкупен промет (на куповна и на 

продажна страна) реализиран на Македонската Берза АД Скопје во 2010 

година,  2011 година и 2012 година, овластените учесници на пазарот на 

хартии од вредност- брокерски куќи и дирекции на банките со дозвола за 

работа со хартии од вредност го остварија следното учество во проценти: 

 

Учество во вкупно остварен промет во 2010, 2011 и 2012 година 

Брокерски куќи Скратен 

назив 

2010 

% 

2011 

% 

2012 

% 

Илирика Инвестментс АД Скопје ИЛ 14,03 6,03 15,38 

Иново Брокер АД Скопје ИН 3,41 5,19 4,39 

Еурохаус АД Скопје ЕХ 4,04 2,16 9,86 

Мој Брокер АД Скопје МО 2,22 2,12 1,88 

Инвестброкер АД Скопје МИ 3,20 1,67 5,50 

Пеон Брокер АД Скопје ПЕ 2,22 0,73 1,74 

Алта Виста брокер АД Скопје АВ 1,85 0,65 1,70 

Битола Брокер АД Битола*** ББ 1,24 0,64 1,19 

Фершпед Брокер АД Скопје ФР 0,92 0,61 2,67 

Еуро Брокер АД Скопје ЕУ 1,92 0,52 0,38 

Поштел Брокер АД Скопје ПТ 0,81 0,51 4,01 

Ауктор&Хита Брокери АД Скопје** АК 2,29 0,48 / 

Бро-Дил АД Скопје*** БД 0,88 0,25 0,17 

Нови Триглав АД Скопје** НТ 1,08 0,01 / 

Идеја Плус Брокер АД Радовиш* ИП 0,06 / / 

Делта Брокер АД Скопје* ДЛ 0,02 / / 

Комерцијална банка АД Скопје КБ 12,11 48,12 17,78 

НЛБ Тутунска банка АД Скопје ТН 5,27 27,21 26,19 

ТТК Банка Скопје ТК 2,02 1,82 3,85 

Стопанска банка АД Скопје СБ 38,83 0,72 2,74 

Охридска Банка АД Охрид*** ОХ 1,09 0,39 0,48 

ЦКБ АД Скопје СЛ 0,16 0,17 0,09 

УНИ Банка АД Скопје* БЛ 0,30 / / 

Статер Банка АД Куманово* СТ 0,03 / / 

Извор: Комисија за хартии од вредност на РМ 

     *Ликвидирани овластени учесници во 2010 година;  

  ** Ликвидирани овластени учесници во 2011 година;  

***Ликвидирани овластени учесници во 2012 година; 
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Во остварениот вкупен број на трансакции во 2010 година, 2011 година 

и во 2012 година,  овластените учесници на пазарот на хартии од вредност-

брокерски куќи и дирекциите на банките со дозвола за работа со хартии од 

вредност го остварија следното учество во проценти: 

 

Учество во вкупен број трансакции во 2010, 2011 и 2012 година 

Брокерска куќа Скратен 

назив 

2010 

% 

2011 

% 

2012 

% 

Илирика Инвестментс АД Скопје ИЛ 29,29 25,07 25,82 

Иново Брокер АД Скопје ИН 22,60 6,80 6,96 

Инвестброкер АД Скопје МИ 0,02 5,50 5,68 

Мој Брокер АД Скопје МО 5,28 5,44 4,26 

Еурохаус АД Скопје ЕХ 0,17 5,43 7,60 

Пеон Брокер АД Скопје ПЕ 14,81 5,01 3,48 

Алта Виста брокер АД Скопје АВ 0,00590 3,88 5,20 

Еуро Брокер АД Скопје ЕУ 0,00529 2,81 1,56 

Поштел Брокер АД Скопје ПТ 0,00245 2,39 2,03 

Битола Брокер АД Битола*** ББ 0,00219    2,28 1,86 

Ауктор&Хита Брокери АД Скопје** АК 0,00430 2,07 / 

Бро-Дил АД Скопје *** БД 0,00337 1,35 0,68 

Фершпед Брокер АД Скопје ФР 0,00203 1,09 2,15 

Нови Триглав АД Скопје**
 

НТ 0,00694 0,08 / 

Идеја Плус Брокер АД Радовиш* ИП 0,00012 / / 

Делта Брокер АД Скопје* ДЛ 0,00009 / / 

Комерцијална банка АД Скопје КБ 24,21 14,96 16,18 

ТТК Банка Скопје ТК 0,00743 5,25 4,70 

НЛБ Тутунска банка АД Скопје ТН 3,57 4,87 5,08 

Стопанска банка АД Скопје СБ 0,00654 3,99 5,23 

Охридска Банка АД Охрид*** ОХ 0,00225 1,35 0,94 

ЦКБ АД Скопје СЛ 0,00066 0,38 0,41 

Извор: Комисија за хартии од вредност на РМ 

* Ликвидирани овластени учесници во 2010 година;  

** Ликвидирани овластени учесници во 2011 година; 

*** Ликвидирани овластени учесници во 2012 година; 
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Учество на членките на Берзата во реализираниот промет во 2012 

година 

 Податоците врз основа на кои е пресметано учеството на членките на 
Македонската Берза АД Скопје во остварениот вкупен промет и во вкупниот 
број на реализирани трансакции се базираат врз двојно пресметување од 
двете страни на секоја трансакција, и при купување и продавање. 

 

Остварен промет по членки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членка Членка Реализирани 
трансакции 

Илирика Инвестментс АД Скопје ИЛ 7.721 

Комерцијална банка АД Скопје КБ 4.839 

Иново  Брокер АД Скопје ИН 2.080 

Инвестброкер АД Скопје МИ 1.698 

Мој Брокер АД Скопје МО 1.274 

Еурохаус АД Скопје ЕХ 2.274 

ТТК Банка Скопје ТК 1.404 

Пеон Брокер АД Скопје ПЕ 1.042 

НЛБ Тутунска банка АД Скопје ТН 1.520 

Стопанска банка АД Скопје СБ 1.564 

Алта Виста брокер АД Скопје АВ 1.555 

Еуро Брокер АД Скопје ЕУ 465 

Поштел Брокер АД Скопје ПТ 607 

Битола Брокер АД Битола ББ 556 

Охридска Банка АД Охрид ОХ 281 

Бро-Дил АД Скопје БД 204 

Фершпед Брокер АД Скопје ФР 642 

ЦКБ АД Скопје СЛ 124 

Вкупно 29.902 



29 

Остварен приход на брокерските куќи во 2012 година 

Членка Скратен 

назив 

Вкупен 

приход 

(во денари) 

Комерцијална банка АД Скопје КБ 9.406.451 

Инвестброкер АД Скопје МИ 8.404.000 

НЛБ Тутунска банка АД Скопје ТН 7.513.052 

Илирика Инвестментс АД Скопје ИЛ 8.601.226 

Иново Брокер АД Скопје ИН 3.558.447 

Фершпед Брокер АД Скопје ФР 7.721.000 

Еурохаус АД Скопје ЕХ 6.139.594 

Пеон Брокер АД Скопје ПЕ 2.965.575 

Поштел Брокер АД Скопје ПТ 3.262.963 

ТТК Банка АД Скопје ТК 2.414.029 

Алта Виста Брокер АД Скопје АВ 1.746.377 

Стопанска банка АД Скопје СБ 2.010.911 

Мој Брокер АД Скопје МО 1.330.499 

Еуро Брокер АД Скопје ЕУ 756.947 

ЦКБ АД Скопје СЛ 103.862 

Бро-Дил АД Скопје БД 95.335 

Битола Брокер АД Битола ББ 260.138 

Охридска банка АД Охрид ОХ 351.780 

Вкупно  66.642.186 

                     Извор: Комисија за хартии од вредност на РМ 
       

 
                   Извор: Комисија за хартии од вредност на РМ 
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3. Друштва за управување со инвестициски фондови 

 

 Во текот на 2012 година на територијата на Република Македонија 

работеа вкупнo 4 друштва за управување со инвестициски фондови кои 

управуваа со 9 отворени инвестициски фондови. На крајот на 2012 година, 

Комисијата издаде одобрение за основање на уште еден отворен 

инвестициски фонд. Споредбено со 2011 година нема промена во бројот на 

друштва за управување со инвестициски фондови, но бројот на отворени 

инвестициски фондови е зголемен за два нови фонда кои беа формирани во 

текот на 2012 година.   

Од аспект на сопственоста на друштвата за управување со 

инвестициски фондови како што може да се види во табелата подолу во 

најголем дел од друштвата се во сопственост на странски финансиски 

институции на кои отпаѓа околу 72% од акциите во друштвата. Домашни 

физички лица и финансиски институции што не се банки поседуваат вкупно 

8% учество во запишаниот капитал на друштвата за управување со 

инвестициски фондови, додека 20% од запишаните средства се во 

сопственост на домашни банки.  

 

Сопственост на друштвата за управување со инвестициски фондови 

 

Од аспект на финансикото работење на друштвата, во текот на 2012 

година сите друштва забележале загуба во износ од вкупно 15.069.261,50 

денари што споредбено со минатата година претставува намалување на 

забележаната загуба за 68%. Истовремено вкупната актива на друштвата за 

2012 година изнесува 13.922.663 денари, додека вкупните обврски на 

друштвата за 2012 година изнесуваат 14.582.829 денари. 
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Во графиконот прикажан подолу е претставено учеството на секое од 

друштвата односно на отворените инвестициски фондови со кои тие 

управуваат во вкупната нето вредност на сите отворени инвестициски 

фондови. Со најголем процент од нето вредноста на отворените 

инвестициски фондови односно со 44% од средствата управува ДУИФ КБ 

Публикум Инвест, додека ДУИФ Илирика Фунд Менаџмент и ДУИФ КД 

Фондови управуваат со 18% односно 24% од средствата на отворените 

инвестициски фондови. Во споредба со 2011 година ДУИФ КБ Публикум 

Инвест и ДУИФ КД Фондови го имаат задржано истиот процент на учество 

додека учеството на ДУИФ Илирика Фунд Менаџмент е намалено за 8% 

поени, за колку што е зголемен уделот на ДУИФ Иново Статус. 

 

Учеството на ДУИФ во вкупната нето вредност на сите отворени инвестициски 

фондови 
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4. Инвестициски фондови 

Во текот на 2012 година, Комисијата издаде решение за формирање 

на два нови отворени инвестициски фонда со што вкупниот број на фондови 

кои работат на територијата на Република Македонија во 2012 година 

изнесува 10 фонда, од кои за едниот отворен инвестициски фонд до крајот 

на 2012 година сеуште не беа собрани средства односно јавниот повик за 

прибирање на средствата сеуште не беше објавен.   

Како и 2011 година кога трендот беше да се отвараат фондови кои 

своите средства ќе ги инвестират во помалку ризични хартии од вредност, 

така и во тек на 2012 година двата новоформирани фонда се парични. 

Вкупната нето вредност на имотот на фондовите на 31-12-2012 

изнесуваше 329.416.022,17 денари што во однос на 2011 година претставува 

зголемување за 27,98%. Ваквиот тренд може делумно да се објасни со 

фактот што формираните кеш фондови кои всушност ги имаат и најголемите 

приливи на средства се и всушност најпривлечни за инвеститорите кои 

очигледно во овој временски период не го претпочитаат ризикот. 

Согласно податоците презентирани во графикот може да се согледа 

дека во текот на 2012 година е забележан тренд на зголемување на 

просечната нето вредност на средствата во отворените инвестициски 

фондови споредбено со 2009, 2010 и 2011 година, нешто што може да се 

согледа и од графиконот. Сепак кај дел од акциските фондови евидентно е 

благото намалување на просечната нето вредност во 2012 година. 

Просечна годишна нето вредност на имотот на фондовите 

 

Од аспект на движењето на цената по удел во текот на 2012 година, 

прикажана на графиконот, може да се согледа дека движењето на истите е 

релативно избалансирано без поголеми осцилации односно волатилност. 
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Иако во првата половина од годината нето вредноста на уделите во 

акциските фондови била волатилна, што е резултат на случувањата на 

светските пазари на капитал, како и на состојбата на домашниот пазар на 

капитал, сепак кон крајот на годината е евидентно стабилизирање на нето 

вредноста на уделот кај сите фондови. Нето вредноста по удел кај 

обврзничките и паричните фондови е постабилна и согласно податоците 

презентирани на графиконот бележи благ раст, тренд кои може да се 

обзервира во текот на целата година.       

 
Движење на цената на уделот на инвестициските фондови во тек на 2012 

година 

 

 * Почетна цена на уделот на сите фондови изнесува 100,00 денари. 

 

Инвестиционата политика на фондовите во РМ, генерално е 

непроменета во споредба со 2011 година. Во табелата подолу е прикажана 

структурата на имотот на сите отворени фондови земена заклучно со 31-12-

2012 година. Најголем дел од средствата односно 31,13% од вкупните 

средства на сите фондови сеуште се орочени во банки со рок до една 

година. Сепак ваквата состојба може да се објасни со висината на 

средствата кои се инвестирани во паричните фондовите, а чија стратегија е 

претежно инвестирање во орочени банкарски депозити. Зголемување во 

однос на минатата година се забележува кај средствата на фондовите 

вложени  во акции издадени од странски друштва на кои отпаѓаат 31,49% од 

вкупните средства на фондовите, додека на македонскиот пазар на капитал 

се вложени само 6,72% од средствата на сите отворени инвестициски 

фондови што во споредба со минатата година претставува намалување од 

4% поени. Во однос на имотот на фондовите кои тие го поседуваат во 
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обврзници споредбено со минатата година нема промени. Имено 

процентуално инвестициските фондови имаат инвестирано 11,86% од 

средствата во обврзници издадени од Р. Македонија, 2,66% од средствата се 

инвестирани во обврзници издадени од други земји додека 7,36% се 

инвестирани во обврзници издадени од странски недржавни издавачи. 

Истовремено е забележан благ пораст на инвестициите во удели и акции од 

странски инвестициски фондови кој согласно табелата на ден 31-12-2012 

година изнесува 3,67% од вкупната вредност. 

 

Структура на вкупниот имот на отворените инвестициски фондови 
ИМОТ НА ОТВОРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ НА ДЕН 

31.12.2012 ГОДИНА 
Износ  

(во денари) 
Структура на 
вкупен имот 

(во %) 

Парични средства и депозити по видување 13.824.024,76 4,20% 

Орочени парични средства со рок до една година кај домашни 
банки 

102.534.782,28 31,13% 

Орочени парични депозити со рок над една година кај домашни 
банки 

/ 0,00% 

Орочени парични средства со рок до една година кај странски 
банки 

/ 0,00% 

Орочени парични депозити со рок над една година кај странски 
банки 

/ 0,00% 

Државни записи издадени од Република Македонија / 0,00% 

Државни записи издадени од други земји / 0,00% 

Други краткорочни хартии од вредност издадени од домашни 
издавачи 

/ 0,00% 

Други краткорочни хартии од вредност издадени од странски 
издавачи 

/ 0,00% 

Обврзници издадени од Република Македонија 39.060.572,49 11,86% 

Обврзници издадени од други земји 8.755.368,45 2,66% 

Обврзници издадени од домашни недржавни издавачи  0,00% 

Обврзници издадени од странски недржавни издавачи 24.234.344,83 7,36% 

Акции издадени од домашни акционерски друштва 22.139.115,52 6,72% 

Акции издадени од странски акционерски друштва 103.741.866,22 31,49% 

Удели и акции од домашни инвестициски фондови  0,00% 

Удели и акции од странски инвестициски фондови 12.096.529,97 3,67% 

Вредност на акумулирана камата 197.378,94 0,06% 

Друг имот(побарувања) 5.253.611,04 1,59% 

Вкупен имот 331.837.594,50 100,74% 

Вкупни обврски на отворените инвестициски фондови 2.421.572,33 0,74% 

   

Вкупна нето вредност на отворените инвестициски фондови 329.416.022,17 100,00% 

 

Согласно структурата на вложување според сектори на 

инвестициските фондови која е прикажана во графиконот долу може да се 

забележи дека најголем дел од средствата на инвеститорите се вложени во 

секторот банкарство и финансии. Сепак важно е да се напомене дека во овој 
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дел спаѓаат и вложувањата во орочени банкарски депозити, па поради тоа е 

и висиокиот процент на вложување во овој сектор. Голем дел од 

вложувањата односно 13% отпаѓаат на вложување во државни обврзници. 

Останатите вложувања се рамномерно распределени по сектори со тоа што 

голем дел од нив се во друштва од енергетиката и нафтената индустрија. 

Споредбено со вложувањата во 2011 година не се забележени големи 

промени во секторската структура на вложување на инвестициските 

фондови.  

Структура на вложување на отворените инвестициски фондови 

 
 

Според географската изложеност на инвестициските фондови како 

што може да се увиди од графиконот, најголем дел од средствата односно 

54,5% се вложени во Република Македонија. Повторно ваквиот резулатат 

може да се објасни со вложувањето на паричните фондови во орочени 

депозити и обврзници издадени во Република Македонија. Значителен 

пораст на вложувањата се бележи во Бугарија каде се вложени 7,77% од 

вкупните средства на фондовите. Во земјите од Европската Унија, без 

Бугарија се вложени 9,6% од средствата, додека во САД процентот на 

вложување се движи околу 6,2% од вкупните средства на фондовите. 

Значително вложување има и во друштва кои доаѓаат од земјите БРИК на 

кои отпаѓа 10,77% од вложувањата на инвестициските фондови.  

 

  

 

 

Географска структура на вложувањата во 2012 година 
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Валутната структура на вкупните вложувања на инвестициските 

фондови не се разликува од претходно презентираните податоци. Како што 

може да се види во графиконот најголем дел од средствата на фондовите 

односно 41% се вложени во македонски денар. Истовремено, 29% од 

средствата се вложени во Евра, додека 14% се вложени во САД долари. 

Значителен дел од средствата односно 7% се вложени во Бугарски лев. Од 

графиконот може да се увиди дека вложувањата на фондовите од аспект на 

валутната изложеност имаат задоволителна диверзификација, но сепак може 

да се забележи концетрација на вложувањата на домашниот пазар.  

 

Валутна структура на вложувањата во 2012 година 

 
 

Споредбено со 2011 година бројот на  издадени удели во 2012 година 

бележи значителен раст. Најголемо учество во бројот на издадени удели 
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имаат домашните финансиски институции кои не се банки кои учествуваат со 

43,6% од вкупниот број на издадени удели, додека на физичките лица отпаѓа 

26,05% од вкупниот број на издадени удели. Учеството на странските правни 

и физички лица во бројот на издадени удели е помало од 5% од вкупниот 

број на издадени удели.  

Структура на издадените удели на отворените инвестициски фондови 
Вкупен 
број на 

докумен
ти за 

удел на 
31.12.20

12  

Домашни субјекти Странски субјекти 

Физички лица Не-
финансиски 
правни лица 

Банки Други 
финансиски 
институции 

Физички 
лица 

Не-
финансиски 
правни лица 

Финансиски 
институции 

2.946.411,1122  2.763.325,5837       321.730,5430 4.937.821,1783 14.353,5891   123.909,2213        217.463,6510       

 

Со зголемениот број на удели истовремено е зголемен и приливот на 

средства во фондовите кои согласно податоците во текот на 2012 година 

изнесува 586.031.736,71 денари. Споредбено со 2011 година висината на 

приливите бележи раст од 287,95%. Согласно табелата подолу најголем 

процент од приливите се од други домашни финансиски институции на кои 

отпаѓа 59,47% од приливите што претставува огромен напредок споредбено 

со 2011 година кога оваа структура учествувала само со 8,90% во приливите. 

Домашните нефинансиски правни лица во 2012 година учествувале со 

20,23% во вкупните приливи во фондовите, додека учеството на домашните 

физички лица е 15,53% од приливите. Учеството на странските правни и 

физички лица во структурата на приливите како и досега е сосема 

незначително. 

Структура на приливите на средства во отворените инвестициски фондови во 
текот на 2012 година 

 

Структура на приливите на средства  

(уплатите на сопствениците на уделите)  

Износ  

(во денари) 

Учество во 

вкупните 

приливи  

Домашни физички лица 90.934.552,21 15,53% 

Домашни нефинансиски правни лица 118.572.492,50 20,23% 

Домашни банки 19.300.000,00 3,29% 

Домашни други финансиски институции 348.530.072,50 59,47% 

Држава и субјекти од јавен сектор /  0,00% 

Странски физички лица /  0,00% 

Странски нефинансиски правни лица /  0,00% 

Странски финансиски институции 8.694.619,50 1,48% 

Вкупно 586.031.736,71 100,00% 

 

 Најголем процент на повлечени удели од инвестициските фондови има 

од страна на домашните не-финансиски правни лица на кои отпаѓа 49,47% 

од вкупниот број на повлечени удели додека домашните физички лица 

учествуваат со  38,27% од вкупниот број на повлечени удели од 

инвестициските фондови. 
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Структура на повлечените удели на отворените инвестициски фондови 

 

Вкупниот износ на одливите од инвестициските фондови во 2012 

година изнесува 544.616.415,33 денари што во споредба со 2011 година 

претставува зголемување за 817%. Ваквото енормно зголемување на 

одливите повторно може да се објасни со големите приливи, но и 

повлекувањата на вложувањата од паричните фондови. Во табелата подолу 

може да се види структурата на одливите според која може да се заклучи 

дека најголемиот дел од средствата се повлечени од страна на домашни 

други финансиски институции на кои отпаѓа 64,64% од одливите, додека на 

домашните нефинансиски правни лица учествувале 22,84% од вкупниот 

средства кои се одлеани од отворените инвестициски фондови. 

 
Структура на одливи на средства во отворените инвестициски фондови во 

текот на 2012 година 
Структура на одливите на средства  

(исплати на сопствениците на уделите) во 
отворените инвестициски фондови во текот на 

2012 година 

Износ 
 (во денари) 

Учество во 
вкупните 
приливи  

Домашни физички лица 45.158.857,83 8,29% 

Домашни нефинансиски правни лица 124.396.255,00 22,85% 

Домашни банки 22.997.488,00 4,22% 

Домашни други финансиски институции 352.063.814,50 64,64% 

Држава и субјекти од јавен сектор /  0,00% 

Странски физички лица /  0,00% 

Странски нефинансиски правни лица /  0,00% 

Странски финансиски институции /  0,00% 

Вкупно 544.616.415,33 100,00% 

 

 

 

 

 

 

Вкупен број 

на 

повлечени 

документи за 

удел на 

31.12.2012  

Домашни субјекти Странски субјекти 

Физички лица Не-

финансиски 

правни лица 

Банки Други 

финансиски 

институции 

Физички 

лица 

Не-

финансиски 

правни лица 

Финансиски 

институции 

1.224.539,6285  1.582.765,8566       90.000,00 33.972,0837    10.253,8668        123.909,2213        133.938,4898       
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5. Издавање на согласности, одобренија и дозволи на овластените 

учесници на пазарот на хартии од вредност 

Во 2012 година Комисијата издаде 4 согласности за именување на 

директор на брокерска куќа, 1 согласност за извршен директор на 

Македонска Берза АД Скопје, 1 согласност за извршен директор на 

Централен депозитар за хартии од вредност  АД Скопје и 3 согласности за 

именување на извршни членови на Одборот на директори на друштва за 

управување со инвестициски фондови. 

Врз основа на одредбите од Законот за хартии од вредност, според 

кои за едно лице да работи како брокер или инвестициски советник, покрај 

тоа што треба да го има положено испитот за работа со хартии од вредност 

односно  испитот за инвестиционо советување  потребно е да добие дозвола 

за работа. Комисијата во текот на 2012 година издаде 1 дозвола за работење 

на брокер и 7 дозволи за инвестициски советник. 

Согласно одредбите од Законот за хартии од вредност дозволата за 

работење на брокер, брокерите се должни да ја обновуваат секоја петта 

година. Во текот на 2012 година врз основа на оваа одредба беа обновени 

вкупно 14 дозволи за работење на брокер. 

 

6. Престанок со работа / ликвидација на овластени учесници на пазарот 

на хартии од вредност 

Во текот на 2012 година согласно одредбите на Законот за хартии од 

вредност беа ликвидирани две брокерски куќи, и тоа БРО-ДИЛ АД Скопје и 

Битола Брокер АД Битола, а на Одделот за работа со хартии од вредност на 

Охридска Банка АД Охрид му беше одземена дозволата за работа со хартии 

од вредност.  

Брокерските куќи БРО-ДИЛ АД Скопје и Битола Брокер АД Битола беа 

ликвидирана поради трајно одземање на дозволата за вршење на услуги со 

хартии од вредност од страна на Комисијата. Дозволата за работа им беше 

одземена поради настанување на променети околности во работењето на 

брокерските куќи, односно поради донесената одлука за престанок на работа 

на брокерските куќи од страна на Собранието на акционери на истите.   

На Одделот за работа со хартии од вредност на Охридска Банка АД 

Охрид му беше трајно одземена дозволата за вршење на услуги со хартии од 

вредност од страна на Комисијата по предходно донесена одлука на 

Управниот одбор и одлука на Надзорниот одбор на Охридска Банка АД 

Охрид за престанок со работа на Одделот за работа со хартии од вредност.  
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7. Показатели за пазарот на хартии од вредност во 2012 година 

Податоци за бројот сметки на иматели на акции, обврзници за 

денационализација и државни хартии од вредност. 

 Број на сметки на 
хартии од 
вредност 

Број на активни 
сметки на хартии 

од вредност 

Домашни физички лица 178.441 94.306 

Домашни правни лица 4.563 2.800 

Странски физички лица 1.653 1.401 

Странски правни лица 172 127 

Вкупен број на сметки и иматели на 
акции, државни хартии од вредност, 
обврзници за денационализација 

184.829 98.634 

 

Вкупен број на порамнети берзански трансакции во 2012 година по брокерски 
куќи и банки со дозвола за работа со хартии од вредност  

(куповна и продажна страна) 
Брокерска куќа / Овластена банка  Порамнети 

трансакции 

Илирика Инвестментс АД Скопје ИЛ 7.721 

Комерцијална банка АД Скопје КБ 4.839 

Иново Брокер АД Скопје ИН 2.080 

Инвестброкер АД Скопје МИ 1.698 

Мој Брокер АД Скопје МО 1.274 

Еурохаус АД Скопје ЕХ 2.274 

ТТК Банка Скопје ТК 1.404 

Пеон Брокер АД Скопје ПЕ 1.042 

НЛБ Тутунска банка АД Скопје ТН 1.520 

Стопанска банка АД Скопје СБ 1.564 

Алта Виста брокер АД Скопје АВ 1.555 

Еуро Брокер АД Скопје ЕУ 465 

Поштел Брокер АД Скопје ПТ 607 

Битола Брокер АД Битола ББ 556 

Бро-Дил АД Скопје БД 204 

Охридска Банка АД Охрид ОХ 281 

Фершпед Брокер АД Скопје ФР 642 

ЦКБ АД Скопје СЛ 124 

          Извор: Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје 
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Вкупен број на порамнети берзански трансакции во 2012 година по 

брокерски куќи и банки со дозвола за работа со хартии од вредност (куповна 

и продажна страна. 

Број на порамнети трансакции по членка 
(куповна и продажна страна) 

 
                   Извор: Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје 

 

 

Процентуално учество на членките во порамнетите трансакции 

 
                  Извор: Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопјe 
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Купување по членки 
(вклучувајќи ги и вкрстените трансакции) 

 
                Извор: Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје 

Продавање по членки 
(вклучувајќи ги и вкрстените трансакции) 

 
              Извор: Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје 
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Нетрговски преноси 

Нетрговските преноси се спроведуваат во Депозитарот од страна на 

операторите на сметки и се резултат на преноси врз правни основи за 

нетрговски пренос предвидени со законот (наследство, подарок), судски 

одлуки, но и преноси по известувања на издавачите како корисници на 

услугите на Депозитарот, по основ на запишани и отплатени или неотплатени 

акции.  

 

Спроведени нетрговски преноси во текот на 2012 година 

Година Наследство Подарок Судски одлуки 

2012 1.025 339 53 

2011 1.101 443 58 

2010 1.175 338 36 

Извор: Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје 
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III.СУПЕРВИЗИЈА НА ОВЛАСТЕНИТЕ УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

Во текот на 2012, Комисијата активно ја извршуваше својата контролна 

функција на пазарот на хартии од вредност во РМ, која произлегува од 

позитивните законски прописи. Реализирањето на контролната функција во 

најголем дел се остваруваше преку решавање на индивидуални 

(поединечни) и групни барања на акционери за заштита на нивните права кои 

произлегуваат од сопственоста над акциите, како и преку редовна и 

вонредна контрола на целокупното работење на сите овластени учесници на 

пазарот на хартии од вредност.  

 

1. Супервизија на овластени учесници на пазарот на хартии од вредност 

Во 2012 година беа поднесени вкупно 27 барања за заштита на 

акционерски права од физички и правни лица кои се однесуваа на следното: 

 Проверка на трансакции реализирани на Македонската берза АД 

Скопје; 

 Остварување на права од хартиите од вредност (право на глас, 

дивиденда и сл.); 

 Увид во документација и во акционерска книга; 

 Жалби на работењето на брокерските куќи; 

 Останати барања (доставување одлуки на собранија на акционери, 

начин на поделба на дивиденда, необјавување на ценовно 

чувствителни информации и друго). 

За целите и постапките на контролата во врска со барањата за 

заштита на акционерски права, Комисијата активно соработуваше со други 

надлежни државни органи и надлежни институции. 

Во 2012 година, Комисијата го насочи своето внимание кон директен 

(on-line, во реално време) мониторинг на реализацијата на тргувањето на 

берзата и вршење на посредна и непосредна контрола на работењето на 

членките на Берзата во функција на откривање и санкционирање на 

преземeни забранети дејствија од страна на пазарните или овластените 

учесници.  

Во рамките на ваквата активност, Комисијата во текот на 2012 година 

изврши вкупно 28 непосредни контроли на работењето на овластените 

учесници на пазарот на хартии од вредност. Од вкупно спроведените 

непосредни контроли, 10 биле вонредни и делумни контроли на работењето 

на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност и 18 непосредни 

редовни контроли на работењето на овластените учесници на пазарот на 

хартии од вредност. 
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Во текот на 2012 година при своите редовни и вонредни контроли, 

Комисијата утврди определени неправилности во работењето на брокерите и 

овластените учесници на пазарот на хартии од вредност (брокерски куќи и 

банки, депозитар, берза). Како најчести, се јавуваат следните неправилности: 

 недоставување на извештај за клиент за продавање;  

 неисплата на паричните средства на клиент во законски определениот 

рок по реализација на налогот; 

 непридржување и непотребно одложување на извршување на налози 

на клиенти во услови на постоење на пазарни услови за реализација 

на налог; 

 неправилности при водење на книга на налози; 

 непочитување на прописите за спречување на перење пари и 

финансирање на тероризам; 

 непочитување на моменталните услови за купопродажба на хартии од 

вредност кои биле на пазарот за хартии од вредност, заради што не се 

реализираат купопродажните трансакции. 

 Со цел санкционирање на утврдените неправилности и незаконитости 

во текот на 2012 година Комисијата донесе: 

 1 решение за времена забрана за вршење на работи со хартии од 

вредност во времетраење од 30 работни дена на брокерска куќа; 

 1 решение за времена забрана за вршење на работи со хартии од 

вредност во времетраење од 30 работни дена на овластен брокер; 

 1 решение за изрекување јавна опомена на овластен брокер; 

 1 решение за изрекување јавна опомена на брокерска куќа; 

 1 решение за отстранување на утврдени неправилности и 

незаконитости на брокерска куќа; 

Како резултат на донесени одлуки за престанок на брокерски куќи или 

организациони единици на банки овластени за работа со хартии од вредност 

во текот на 2012 година Комисијата донесе: 

 2 решенија за одземање на дозволата за работа на брокерски куќи; 

 2 решенија за исполнување на условите за ликвидација на брокерски 

куќи; 

 1 решение за одземање на дозволата за работа на организациона 

единица на банка овластена за работа со хартии од вредност. 

 

2.Супервизија извршена согласно Законот за преземање на акционерски 

друштва 

Во текот на 2012, Комисијата изврши супервизија и на акционерски 

друштва со посебни обврски за известување од аспект на Законот за 

преземање на акционерски друштва.  
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Како резултат на спроведените контроли Комисијата донесе едно 

решение за ограничување на право на глас и дивиденда, поради стекнување 

на акции со право на глас спротивно на одредбите на Законот за преземање 

на акционерски друштва, односно без претходно да биде дадена јавна 

понуда за откуп.  

 

3.Супервизија на друштва за управување со инвестициски 

фондови/инвестициски фондови 

Од аспект на супервизијата на инвестициските фондови, Комисијата во 

текот на 2012 година изврши вкупно 6 контроли на работењето на друштвата 

за управување со инвестициски фондови инвестициските фондови како и на 

нивните поврзани лица. Извршените 4 контроли во друштвата за управување 

со инвестициски фондови се редовни и го опфаќаат севкупното работење на 

друштвата за управување со инвестициски фондови и на инвестициските 

фондови со кои тие управуваат. Истовремено во 2012 година, Комисијата за 

прв пат изврши редовна контрола на работењето на Комерцијална банка АД 

Скопје и НЛБ Тутунска банка АД Скопје, како депозитарни банки на 

отворените инвестициски фондови.  

Супервизорската функција над работењето на фондовите, Комисијата 

ја извршуваше и преку контролата на дневните, неделните, месечните, 

кварталните и полугодишните извештаи кои друштвата за управување со 

инвестициски фондови ги доставуваат до Комисијата. Преку овие извештаи 

кои се доставуваат по електронски пат, Комисијата врши сеопфатна 

посредна контрола врз работењето на инвестициските фондови, ги 

контролира нивните трансакции, начинот на вложување на средствата на 

инвеститорите и врши проверка на трошоците кои друштвата за управување 

со инвестициски фондови ги наплаќаат од инвеститорите и од 

инвестициските фондови со кои управуваат.  

Во текот на 2012 година, Комисијата има донесено 2 решенија за 

отстранување на утврдени неправилности на друштва за управување со 

инвестициски фондови. Двете решенија за отстранување на утврдени 

неправилности, а кои се изречени на друштвата се однесуваат на утврдена 

неправилност во начинот на водење на регистарот на удели на отворените 

инвестициски фондови. Друштвата на кои им беше изречена оваа мерка во 

законски одредениот временски рок ја отстранија утврдената неправилност, 

односно постапија по решенијата на Комисијата.  
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IV. АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА 
ИЗВЕСТУВАЊА 

Транспарентноста на пазарот на хартии од вредност е клучна за 

функционирањето на конкурентен пазар. Еден од начините за канализирање 

на навремени информации до инвеститорите на пазарот на капитал е преку 

модулот за известување на акционерските друштва со посебни обврски за 

известување кој е достапен на јавноста преку интернет страницата на 

Комисијата. Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за 

известување претставува солидна база на податоци за акционерските 

друштва во чии хартии од вредност вложуваат инвеститорите.  

 
1. Објави од АД со посебни обврски за известување 

Акционерските друштва од Регистарот согласно Законот за хартии од 

вредност до Комисијата доставуваат: годишни извештаи, полугодишни 

извештаи, тримесечни финансиски извештаи, тековни соопштенија и 

материјали за акционерски собранија, извештаи за сопственоста на 

членовите на органите на управување и директорите  и извештаи за 

сопственоста на одредени акционери.  

 Во Регистарот на акционерски  друштва со посебни обврски за 

известувања од 01.01.2010 година, заклучно со 31.12.2012 година Комисијата 

има извршено промени во поглед на бројот на акционерските друштва и тоа: 

Период Број на акционерски друштва во Регистарот 

01.01.2010 133 

31.12.2010 157  

31.12.2011 152 

31.12.2012 147 
Извор:Комисија за хартии од вредност на РМ 

 

 
                                                           

 Зголемувањето на бројот на акционерски друштва во 2010 година се должи пред се на внесувањата 

на нови 32 акционерски друштва во Регистарот, што произлезе од измените и дополнувањата на 
Законот за хартии од вредност од 2010 година, со кои кумулативниот критериум: број на акционери и 
висина на основната главнина, од 100 беше намален на 50 акционери. 
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Во текот на 2012 година, Комисијата изврши две запишувања во 

регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, а 

избриша седум акционерски друштва. Акционерските друштва кои се 

запишаа во, односно избришаа од регистарот се: 

Датум на 
промена 

Назив на акционерското 
друштво 

Основ за промена Статус 

06.02.2012 Алкалоид АД Берово намален број на акционери избришано 

24.02.2012 Караорман АД Скопје намален број на акционери  избришано 

23.04.2012 Пекабеско АД Скопје намален број на акционери избришано 

07.06.2012 Тутун  АД Скопје стечај избришано 

21.06.2012 АК Џумајлија АД Лозово стечај избришано 

21.06.2012 Окитекс АД Скопје намален број на акционери избришано 

20.07.2012 Благој Ѓорев АД Велес зголемен број на акционери запишано 

08.08.2012 Мактранс АД Скопје стечај избришано 

05.10.2012 Капитал банка АД Скопје јавна понуда на хартии од 
вредност 

запишано 

Извор:Комисија за хартии од вредност на РМ 

 

 Во поглед на обврските за известување, од вкупно 147 акционерски 

друштва што се водат во Регистарот на Комисијата на 31.12.2012 година, 94 

акционерски друштво (63,95%) ги доставиле годишните, полугодишните, 

тримесечните и деветмесечните извештаи, 34 акционерски друштва (23,13%) 

делумно известувале, односно доставиле некои, но не сите предвидени 

извештаи, а 19 акционерски друштво (12,92%) немаат доставено никакво 

известување. 

Во поглед на извештаите и известувањата од акционерските друштва 

со посебни обврски за известување во 2012 година, статистиката на 

доставени и објавени известувања по видови е следна: 

Период Доставени и објавени Доставени, а 
необјавени 

Недоставени Вкупно 

Навремени Ненавремен
и 

Вкупно 

Број % Број % Број % Број % Број % Број % 

Годишни 59 39,60
% 

48 32,21
% 

107 71,81
% 

10 6,71% 32 21,48% 149 100 

Полугодишн
и 

97 66,44
% 

22 15,07
% 

119 81,51
% 

5 3,42% 22 15,07% 146 100 

Тримесечни 59 39,60
% 

56 37,58
% 

115 77,18
% 

10 6,71% 24 16,11% 149 100 

Деветмесечн
и 

84 57,14
% 

27 18,37
% 

111 75,51
% 

11 7,48% 25 17,01% 147 100 

Вкупно 299 50,59

% 

153 25,89

% 

452 76,48

% 

36 6,09% 103 17,43% 591 100 

 

 Од горенаведената табела се воочува дека: 

 71,81% од друштвата ја исполниле обрската за доставување на 
годишни извештаи; 
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 81,51% од друштвата ја исполниле обрската за доставување на 
полугодишни извештаи; 

 77,18% од друштвата ја исполниле обврската за доставување на 
тримесечни извештаи и 

 75,51% од друштвата ја исполниле обврската за доставување на 
деветмесечни извештаи. 

 

Статистиката на доставени и објавени известувања за последните три 

години е следна: 

Период Број на 
АД 

Годишни 
известувања и 

ревидирани 
финансиски 

извештаи 

Полугодишни 
(шестмесечни  
известувања) 

Тримесечни 
известувања 

 

I III 

2010 157 74,82%* 78,34% 72,59% 74,52% 

2011 152 69,74% 66,45% 76,32% 76,32% 

2012 147 71,81% 81,51% 77,18% 75,51% 
   Извор:Комисија за хартии од вредност на РМ 

 

 

 
         Извор:Комисија за хартии од вредност на РМ 

 

Во насока на подобрување на транспарентноста на акционерските 

друштва, на почетокот на 2012 година Комисијата, донесе Правилник за 

измени и дополнувања на Правилникот за формата и содржината на 

годишните, полугодишните, тримесечните и тековните извештаи, резимето 

од годишните извештаи, материјали за акционерски собранија на 

акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во 

Регистарот на Комисијата. Со измените и дополнувањата на Правилникот се 

предвиде обврска на друштвата во Регистарот на Комисијата да објавуваат и 

неревидирани финансиски извештаи во рок од 5 работни дена од истекот на 

законскиот рок за предавање на истите во Централниот регистар. Имено, 

рокот за објавување на годишните ревидирани извештаи предвиден со 
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Законот за хартии од вредност изнесува 5 месеци по завршувањето на 

календарската година, што е прилично долг период за инвеститорите да 

добијат информација за финансиските резултати на акционерските друштва 

во претходната година. Со цел да се овозможи навремен пристап на 

информации до инвеститорите за финансиското работење на акционерските 

друштва, Комисијата ги донесе измените и дополнувањата на цитираниот 

правилник. Врз основа на овие измени, обврската за објавување на 

неревидирани годишни финансиски извештаи ја исполнија 85 акционерски 

друштва. 

 

2.Објави на ценовно чувствителни информации од АД со посебни 

обврски за известување  

Акционерските друштва со посебни обврски за известување имаат 

континуирана обврска да известуваат за сите значајни аспекти за нивното 

работење, кои би можеле да влијаат на одлуките на инвеститорите. Согласно 

Законот за хартии од вредност и подзаконската регулатива, друштвата се 

должни да известуваат за: 

 промените во капиталот на друштвото; 

 големи зделки и зделки со заинтерисирани страни; 

 стекнување или отуѓување на над 5% од средствата на 

акционерското друштво; 

 оставки, разрешување односно промена на членовите на органите 

на управување во акционерското друштво; 

 секој настан кој може да предизвика ненавремено или предвремено 

плаќање на финансиските обврски на акционерското друштво; 

 известување за сите судски постапки во кои е вклучено 

акционерското друштво како тужител односно тужена страна, чија 

вредност изнесува најмалку 5% од вредноста на капитал на 

друштвото определена врз основа на последните ревидирани 

годишни финансиски извештаи; 

 сите засновани залози (заложно право) врз подвижни ствари, хартии 

од вредност, побарувања и други права (рачен залог) и врз 

недвижности (хипотека) чија што вредност, поединечно и/или 

кумулативно  изнесува најмалку 5% од вредноста на капиталот на 

друштвото определена врз основа на последните ревидирани 

годишни финансиски извештаи; 

 сите материјали што им се доставени на акционерите при 

свикување на седниците на собранијата на акционери на друштвото; 

 извештаи за сопственост на членовите на органите на управување 

на акционерските друштва и 

 други ценовно чувствителни информации. 
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Статистиката на овие објави укажува на зголемена фрекфенција на 

тековни известувања за наведените аспекти на работењето на друштвата. Во 

текот на 2012 година, регистрирани се вкупно 764 објави на ценовно 

чуствителни информации. Најголем дел од објавите се однесуваат на 

закажани собранија на акционери и на материјали за акционерските 

собранија (281 објави, односно 36,78%), како и на донесени одлуки од 

одржаните собранија на акционери (145 објави, односно 18,98%). Значителен 

дел од објавите на ценовно чувствителни информации (89 објави, односно 

11,65% од вкупно објавените ценовно чувствителни информации) отпаѓа на 

извештаите за сопственост (првичен извештај за сопственост, извештај за 

промена на сопственост и конечен извештај за сопственост) на членовите на 

органите на управување, како и на акционерите со над 5% сопственост во 

акционерските друштва.  

Во врска со промената на органите на управување на друштвата 

извршени се вкупно 65 објави во Регистарот, што претставува 8,51% од 

вкупно објавените ценовно чувствителни информации. Останатите 184 

објави на ценовно чувствителни информации (24,08% од објавените ценовно 

чувствителни информации) се однесуваат на промени во капиталот на 

друштвата, големи зделки и зделки со заинтересирана страна, стекнување 

или отуѓување на над 5% од средствата на акционерското друштво, судски 

постапки во кои е вклучено акционерското друштво како тужител односно 

тужена страна, чија вредност изнесува најмалку 5% од вредноста на капитал 

на друштвото, засновани залози и хипотеки чија што вредност, поединечно 

и/или кумулативно изнесува најмалку 5% од вредноста на капиталот на 

друштвото, итн.  
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Динамиката на објавите на ценовно чувствителни информации по 

месеци за последните две години е прикажана подолу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Како што може да се забележи, во текот на 2012 година се објавени 

вкупно 764 ценовно чувствителни информации, што претставува пораст од 

28,62% во однос на бројот на објавени ценовно чувствителни информации во 

претходната 2011 година. Воочливо е исто така дека најголема динамика на 

објави е во месец мај, кога се одржуваат годишните собранија на акционери.  

Од  аспект на деловното работење на акционерските друштва со 

посебни обврски за известување, Комисијата во втората половина на 2012 

година изготви анализа на објавените полугодишни извешти на друштвата. 

Од вкупно објавените 119 полугодишни извештаи, 107 извештаи се од 

акционерските друштва од стопанството, 10 извештаи се од банки и други 

финансиски институции, а 2 извештаи се од друштва за осигурување.  

Во поглед на остварениот финансиски резултат за првото полугодие 

од 2012 година, забележително е што само половина од акционерските 

друштва од стопанството за првите шест месеци од годината реализирале 

оперативна добивка. Имено, 58 од 107 акционерски друштва што објавиле 

полугодишни извештаи (односно 54,2%), оствариле оперативна добивка за 

првите шест месеци, 48 акционерски друштва (односно 44,86%) полугодието 

го завршиле со оперативна загуба, а едно друштво не работело односно не 

остварило ниту приходи ниту расходи. Што се однесува до банките и други 

финансиски институции, седум банки и една брокерска куќа полугодието го 

завршиле со оперативна добивка, а две банки реазлиризале оперативна 

загуба. Двете друштва за осигурување што се водат во Регистарот на 

Месец 2011  2012  

Број на 
објави 

% Број 
на 

објави 

% 

јан 21 3,54% 23 3,01% 

фев 30 5,05% 46 6,02% 

мар 36 6,06% 77 10,08% 

апр 72 12,12% 95 12,43% 

мај 145 24,41% 188 24,61% 

јун 103 17,34% 77 10,08% 

јул 55 9,26% 54 7,07% 

авг 18 3,03% 37 4,84% 

сеп 11 1,85% 24 3,14% 

окт 30 5,05% 35 4,58% 

ное 31 5,22% 49 6,41% 

дек 42 7,07% 59 7,72% 

  594 100% 764 100% 
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Комисијата, полугодието го завршиле со оперативна добивка, но едно од 

друштвата реализирало нето загуба. 

 Некои од акционерските друштва кумулираат загуби во подолг период, 

што негативно се одразува на капиталот на друштвата. Така, од 

анализираните полугодишни извештаи констатирано е дека 14 акционерски 

друштва од стопанството имаат искажано негативен капитал со состојба на 

30.06.2012 година. За разлика од друштвата од стопанството, кај 

финансиските друштва не може да се констатира појава на негативен нето 

капитал. Имено, друштвата од групата финансиски институции и друштвата 

за осигурување се регулирани со посебни закони кои наметнуваат одредени 

капитални барања и супервизорски стандарди, и истите се под континуирана 

супервизија на посебни регулаторни органи, капиталот на овие друштва се 

одржува согласно законските барања, а доколку и се јави ситуација на 

„подјадување“ на капиталот, веднаш се интервенира за негово зголемување 

преку емисија на акции. 
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V.ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

1.Транспарентност на пазарот на хартии од вредност 
 

       Транспарентноста е важна за довербата во компаниите и воопшто за 

пазарот на капитал во Република Македонија. Комисијата во своето 

работење тргнува од фактот дека навременото информирање на јавноста е 

основно начело на работењето на Комисијата. 

Тоа се покажува и со фактот што Комисијата транспарентноста ја 

спроведува согласно Стратегијата за односи со јавност, документ во кој како 

долгорочни цели се дефинирани следниве активности :  

 Да се создаде информираност и разбирање за основните механизми 

на пазарот на капитал;  

 Да се зголеми довербата во финансискиот пазар и дејноста на 

Комисијата; 

 Да се промовираат активностите пред корисниците, за да се создаде - 

непосредна, и активна врска меѓу Комисијата и корисниците на 

финансиските услуги. 

Поаѓајќи од овие цели, а за инвеститорите да имаат сигурен пристап 

до сите релевантни податоци и информации во вистинско време, Комисијата 

континуирано во 2012 година, ја зајакнуваше нивната доверба во 

информациите што ги создава и пласира за нејзиното работење. Комисијата 

големо внимание обрнува и на односот со медиумите. 

Новинарите од печатените и од електронските медиуми секојдневно 

комуницираа и добиваа информации за работата на Комисијата како 

регулатор на пазарот на капитал. По потреба се даваа изјави за медиумите.  

Комисијата ги разбира новинарите како едни од поттикнувачите на 

популаризацијата на акционерството и на корпоративната култура во 

транзициските општества и затоа, Комисијата постојано  се залага за 

подигање на степенот на знаењето на новинарите од областа на пазарот  на 

капитал.  

 Работилници 

 
Иднината на пазарите на капитал во регионот, доусогласувањето со 

европските стандарди и со препораките од Меѓународната организација на 

комисиите за хартии од вредност - IOSCO и разгледување на можноста за 

регионално поврзување беа главни теми на дводневната Регионална 

работилница на пазарите за хартии од вредност што во февруари се одржа 

во Скопје. Меѓу бројните учесници беа Претседателите на регулаторните 

тела на Република Словенија и на Република Србија. Специјален гостин 

беше претставникот на Генералниот секретаријат на IOSCO, Г-ѓа Изабел 

Пастор која ги претстави приоритетите на Меѓународната организација на 
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комисиите за хартии од вредност - IOSCO и зборуваше за главните начела 

кои треба да се спроведуваат на меѓународно ниво. 

- Сакаме да се осигураме дека регулаторите на хартии од вредност 

низ целиот свет имаат механизми со кои ќе можат да се осврнат на 

системските ризици, на новонастантите ризици, да имаат одлична соработка 

меѓу себе и да разменуваат информации. Сметам дека токму сега е време да 

зборуваме за спроведувањето на меѓународните стандарди кои треба да ги 

применуваат регулаторите за хартии од вредност, рече Г-ѓа Пастор, 

истакнувајќи ја одличната соработка на IOSCO со Комисија за хартии од 

вредност на РМ. 

Работилницата ја следеа претставници на брокерските куќи, 

овластените банки, инвестициските фондови, Македонската берза АД Скопје 

и на  Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. 

 
2. Месечни извештаи 

Заради поголема достапност на податоци со кои располага, 

Комисијата и во 2012 година продолжи со практиката на објавување на 

месечен извештај. Месечниот извештај на веб-страната на Комисијата се 

објавува најдоцна до 10-ти од наредниот месец. На тој начин, транспарентно 

и навремено, информациите и податоците кои произлегуваат од тековното 

работење на Комисијата стигаат и до инвеститорите и до пошироката 

јавност. 

 
3. Барања за слободен пристап до информации 

               Во 2012 година до Комисијата беше поднесено едно барање за 

слободен пристап до информации од јавен карактер. Покрај ова барање за 

кое беше запазена постапката што ја пропишува Законот за слободен 

пристап до информации од јавен карактер, до Комисијата секојдневно 

пристигаа барања на мислења и помош од страна на граѓаните и тоа 

најчесто преку е-маил и по телефон. Комисијата навремено им одговараше 

на нивните прашања  и  молби.  Клиентите кои бараа мислење и помош од 

Комисијата припаѓаат на најразлични категории. Меѓу нив има акционери, 

вработени во компании и во администрација, менаџери, студенти,  

невработени, пензионери. Во иста насока ќе продолжи и во иднина и целосно 

ќе го применува Законот за слободен пристап до информации, бидејќи тоа е 

во интерес на граѓаните и целокупната општествена заедница.   

4. 20-годишен јубилеј на Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија и доделени плакети 

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија како 

независна институција и регулаторен орган на пазарот на капитал во земјава, 

на 19 јуни 2012 година го одбележа своето 20-годишно постоење. По тој 

повод во Музејот на македонската борба за државност и самостојност беше 
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одржана Свечена прослава на која присуствуваа значајни личности од 

општествениот и политичкиот живот, дел од  бизнис елитата во земјава, 

берзанската заедница и претставници на медиумите. 

На одбележувањето на јубилејот доделени беа плакети на неколку 

еминентни личности и институции кои во текот на изминатите 20 години со 

експертиза и знаење дале придонес за развојот на пазарот на хартии од 

вредност. И тоа на:  

1. М-р Никола Груевски како прв претседател и основач на 

брокерската асоцијација во  Република Македонија, како брокер кој ја 

направил првата трансакција на пазарот, како министер за финансии кој ги 

преземал активностите за основање на првиот Депозитар за хартии од 

вредност на РМ и  како  претседател на КХВ кој прв ја вовел и 

задолжителната котација на акционерските друштва и го поставил 

електронското тргување на берзата;  

2. Министерството за финансии на Република Македонија како 

институција која ја  креира законската регулатива за пазарот на хартии од 

вредност во Република Македонија и со чија помош и поддршка, Комисијата 

за хартии од вредност на РМ ги спроведува реформите и ги имплементира 

европските стандарди;  

3. Народната банка на Република Македонија како  институција со која 

Комисијата за хартии од вредност на РМ разменува информации и 

спроведува заеднички контроли при работењето со хартии од вредност, 

споделува искуства за имплементирање на европските регулативи во делот 

на платните системи;  

4. Проф.Д-р  Љубе Трпески како прв претседател на Комисијата за 

хартии од вредност на РМ, кој ги поставил темелите на институцијата, ја 

создал Стручната служба , ги потпишал првите решенија за издадени акции; 

5. Проф. Д-р  Весна Пендовска  како  член на Комисијата за хартии од 

вредност РМ и како нејзин претседател . 

6. Г-дин Јасмин Трајковиќ, како брокер кој има направено рекорден 

број на трансакции преку Берзанскиот Електронски Систем на Тргување на 

Македонската  берза  и тоа дури 64 989 трансакции.  

7. Меѓународната Финансиска корпорација - IFC како помагател на 

Комисијата за хартии од вредност на РМ за спроведување на серија 

работилници за едукација на акционерските и  за издавање на  Прирачници и 

брошури, а се заради подобрување на транспарентноста на пазарот на 

хартии од вредност и корпоративното управување ; 

8. Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен 

развој – USAID  која ја поддржува Комисијата за хартии од вредност на РМ и  

интензивно работи  на зајакнување на капацитетот на институцијата.  

9. Алкалоид АД – Скопје како најтранспарентно акционерско друштво 

меѓу компаниите што се водат во Регистарот на акционерски друштва со 
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посебни обврски за известување на  Комисијата за хартии од вредност на 

РМ; 

10. Комерцијална банка АД–Скопје, како акционерско друштво кое ги 

издаде првите акции на примарниот пазар  во суверена и самостојна 

Република Македонија; 

11. Илирика Фунд Менаџмент АД – Скопје како друштво за управување 

со инвестициски фондови кое прво ги основа двата отворени инвестициски 

фондови во земјава;  

12. Инвест Брокер АД – Скопје како брокерска куќа со најголема 

традиција во берзанското работење на  македонскиот пазар на хартии од 

вредност; 

13. Македонска Берза АД – Скопје како инситуција без која не може да 

се замисли функционирањето на една пазарна економија;  

14. Централен депозитар за хартии од вредност АД – Скопје, како 

институција  која обезбедува сигурна и точна евиденција на хартиите од 

вредност; 

15. Постхумна плакета на Академик Никола Кљусев како потписник на 

Одлуката за образување на Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија, актот со кој започна формирањето на Комисијата во 1992-та 

година. 

 

 Монографија 

    Комисијата за хартии од вредност на РМ издаде монографија 

насловена ,,Македонските хартии од вредност низ историјата“. Хронолошки и 

на систематизиран начин во неа е даден историски преглед на богатата 

ризница  хартии од вредност кои се издавале и сe користеле на територијата 

на Македонија во периодот од 1896 до 2012 година. По својата уметничка  

вредност, оваа монографија се сместува во групата документи кои ги 

отсликуваат корените, но и создавањето и растежот на самостојна 

македонска држава, а во тие рамки и на македонската економија. 

Монографијата претставува збирка која им помага на сите кои имаат желба 

да извршат увид во македонските хартии од вредност, создавани низ 

годините наназад. Рецензент e проф. д-р Томе Неновски. 
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VI. СОРАБОТКА СО ИНСТИТУЦИИ ВО РМ 

 

Во 2012 година со цел континуираната размена на информации со 

домашните регулаторни тела (НБРМ, МАПАС, АСО), размена на искуства, 

знаења, кои ќе придонесат за подобра анализа на пазарот на капитал, на 

трендовите, движењата, Комисијата учествуваше во работата на 

меѓуинституционалното тело за соработка. 

Континуираната соработка помеѓу Комисијата и Академијата за судии 

и обвинители во делот на зајакнување на судскиот систем продолжи во текот 

на 2012 година. Претставници (предавачи) на Комисијата учествуваа на 

работилница за примена на Законот за хартии од вредност од граѓанско 

правен и кривично правен аспект.  

Во текот на 2012 година, Комисијата,  активно учествуваше при 

подготвување на: 

 Извештаите за напредокот на Република Македонија во областа на 

внатрешниот пазар и конкуренцијата и економски и финансиски 

прашања и статистика-Осмиот Поткомитет; 

 Претпристапна економска програма (ПЕП) за периодот 2013-2015 

година; 

 Измени и дополнувања на Законот за инвестициски фондови; 

 Измени и дополнувања на Законот за хартии од вредност. 
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VII. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

Во 2012 година, во рамките на своите законски надлежности и 

овластувања, обезбедувајќи услови за ефикасен, законит и транспарентен 

пазар на капитал,  Комисијата активно учествуваше во реализација на повеќе 

иницијативи и подготовка на разни документи во рамките на активностите на 

Меѓународната организација на Комисиите за хартии од вредност – IOSCO, 

Комитет на пазарите во развој (EMC) и Европскиот Регионален комитет 

(ERC), притоа придонесувајќи за остварување и почитување на нејзините 

цели и принципи. 

1.Учество во работата на IOSCO  

 Во 2012 година, како резултат на зголемената меѓународна активност 

на пазарите на хартии од вредност, активностите кои ги преземаше IOSCO 

беа насочени кон: заштита на инвеститори преку: едукација, корпоративно 

управување и санкции за пазарни злоупотреби; развој на нови финансиски 

инструменти и предизвиците со кои се соочуваат регулаторите за 

привлекување на инвеститори во променето финансиско опкружување; 

зајакнување на флексибилноста на пазарите во развој;зголемување на 

ефикасноста на меѓународната соработка во областа на манипулациите и 

измамите со хартии од вредност. 

 Својата активност во рамките на IOSCO, Комисијата во 2012 година ја 

реализира и преку учество на 37-мата Годишна конференција на IOSCO, која 

се одржа во периодот од 12-19 мај 2012 година во Пекинг, Кина на која се 

разговараше за новата финансиска архитектура и подобрувањето на 

меѓународните стандарди во пост-кризната ера; финансиската пазарна 

инфраструктура, OTC пазари и пазарен инегритет; развој на пазарите на 

капитал и регулаторните трендови во земјите во развој; регулирање на 

пазарите на фјучерси и финасиски деривативи. 

 

2. Билатерална соработка со странски регулаторни тела/учество на 

меѓународни и регионални форуми 

 

Врз основа на Мултилатералниот Меморандум за разбирање и 

размена на информации на IOSCO, Комисијата активно соработуваше и 

разменуваше податоци и информации со регулаторните тела на земјите 

потписнички на меморандумот, со цел подобра координација и зајакнување 

на супервизијата на овластените учесници и санкционирање на пазарните 

манипулации и инсајдерско тргување. 

 

 

 



60 

3. Едукација на вработените во Комисијата 

 

Комисијата за хартии од вредност РМ  заради зајакнување на 

капацитетите и човечките ресурси, посветува големо внимание на 

професионалната едукација и стручното усовршување на вработените во 

Стручната Служба на Комисијата.  

Во 2012 година, вработените во Стручната Служба на Комисијата 

учествуваа на следниве конференции, семинари, работилници и обуки: 

 Regional Capital Market Development–Enforcement and Oversight 

Training Programme која се одржа во периодот 23-26 јануари 2012 

година во Ла Валета-Малта, на која се обработија теми поврзани со 

прагматични техники за надзор и супервизија на овластени учесници 

на пазарот, водење на истраги и ефикасно спроведување на  извршни 

активности, особено во однос на работење на брокери, инвестициски 

советници, друштва за управување со инвестициски, инвестициски 

фондови, хеџ фондови и приватни инвестициски фондови. 

 Обука за нови финансиски инструменти-предизвик за 

регулаторите, која се одржа во периодот 22 -25 февруари 2012 година 

во Никозија-Кипар на која дискутираше за едукацијата на 

инвеститорите за новите финансиски продукти со фокус на заштитата 

на инвеститорите;  финансиската криза и причините кои ја 

предизвикале (новите финансиски продукти, кредит рејтинг агенциите, 

дерегулацијата на пазарите на хартии од вредност),  OTC пазарите на 

деривативи-нивна структура, операции, транпарентност и регулација. 

 Меѓународен институт за развој на пазари на хартии од вредност 

организиран од Комисијата за хартии од вредност на САД  кој се одржа 

во периодот од 16-26 април 2012 година во Вашингтон-САД, на кој се 

разработија теми поврзани со: зајакнување на довербата на 

инвеститорите во пазарите на хартии од вредност, едукација на 

инвеститори, корпоративно управување во земјите во развој, 

транспарентност на пазарите на хартии од вредност, влијание на 

технологијата, глобализацијата и конкуренцијата врз развој на 

пазарите, инсајдерско тргување и пазарни манипулации, кредит 

рејтинг агенции, супервизија на пазарни учесници.  

 Обука за супервизија на пазарите на капитал, која се одржа во 

периодот 22 -27 април 2012 година во Будва, Црна Гора на која беа 

обработени теми за risk-based супервизија, корпоративно управување, 

случаи на пазарни злоупотреби и конфликт на интереси (Подравка, 

Рефко, Мадоф). 

 Конференција за „Независност на регулаторите во финансискиот 

сектор“ која се одржа на 31 Август 2012 година, на која се 

разговараше за одговорноста и самостојноста на регулаторите во 
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финансискиот сектор, меѓународните најдобри практики и постојните 

трендови во Европа.  

 

4. Соработка со меѓународни организации во РМ и странски проекти 

  

Комисијата соработуваше со меѓународни организации во Република 

Македонија на неколку проекти од различни области.  

I. Со цел  реализација на активностите од Стратегијата за 

спроведување на Законот за хартии од вредност во периодот 2007-2012 

година, Програмата за работа на КХВРМ 2011-2012 година и Акциониот план 

за имплементација на Програмата,  Комисијата за хартии од вредност на РМ, 

од Европската Банка за Обнова и Развој (EBRD) доби финансиска подршка 

за набавка на софтверско решение за супервизија на инвестициски фондови 

и надградување на софтверското решение за акционерски друштва со 

посебни обврски за известување.  

          II. Во рамките на Твининг Проектот „За зајакнување на капацитетите за 

спречување на перење на пари “администриран од Управата за спречување 

на перење пари и финансирање на тероризам, Комисијата учествуваше со 

свои претставници  во Советодовното тело кое е надлежно  да ја следи 

реализацијата на целите,  утврдени со Националната стратегија за борба 

против перење пари и финансирање на тероризам. Претставниците од 

Комисијата дадоа свој придонес во сите активности поврзани со оваа 

материја и тоа преку учество на работни состаноци, обуки и семинари и сл.  

          III. Во рамките на реализација на активностите предвидени со TAIEX 

(Technical Assistance and Information Exchange), инструмент менаџиран преку 

Директоратот за проширување на Европската Комисија, претставници на 

Комисијата остварија работна посета на Комисијата за хартии од вредност на 

Франција (AFM). Преку овaa посетa, претставниците од Комисијата се 

запознаа со организационата поставеност и функционирањето на 

регулаторoт; постапките за спроведување на контрола над овластените 

пазарни учесници и инвестициските фондови и имплементација на 

релевантните ЕУ Директиви во областа на пазарот на капитал. 

 

       Број 01-859/1 
             Скопје 
    08-05-2013 година 
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