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ПОДЗАКОНСКИ И ИНТЕРНИ АКТИ НА КХВ 
 
Во  јуни , Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија  донесе 
неколку   интерни  акти, поврзани со нејзиното тековно работење. Станува збор за : 
 

 План за создавање на систем за техничките и организациските мерки за 

обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци; 

 Одлука за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита 

на обработката на личните податоци;  

 Правила за определување на обврските и одговорностите на корисниците при 

користење на документите и информатичко комуникациската опрема;  

 Правила за пријавување, реакција и санирање на инциденти;  

 Правила за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и 

за повторно враќање на зачуваните лични податоци;  

 Правила за начинот на уништување на документите, како и за начинот на 

уништување, бришење и чистење на медиумите; 

Исто така , КХВ утврди и пречистени текстови на следниве  акти:  
 

 Пречистен текст на Статутот на Комисијата за хартии од вредност на Република 
Северна Македонија; 

 Пречистен текст на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на 

хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение за јавна понуда на 

хартии од вредност; 

 Пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на проспектот и поканата 

за запишување и уплата на хартии од вредност; 

 Пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на актот за издавање на 

хартии од вредност по видови на хартии од вредност 

 Пречистен текст на Правилник за начинот и условите за обука и полагање на посебен 

стручен испит за работа со хартии од вредност; 

 Пречистен текст на Правилник за начинот и условите за обука и полагање на посебен 

стручен испит за инвестиционо советување. 

 

 

 

РЕГИСТАР НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
Во јуни, бројот на вкупно активни акционерски друштва во Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување што го води Комисијата изнесува десет . Инаку, 



во Регистарот се запишуваат друштвата кои се основани и работат во Република 
Македонија и притоа извршиле јавна понуда на хартии од вредност или имаат основна 
главнина од 1.000.000 евра во денарска противвредност и повеќе од 50 акционери, освен 
друштвата котирани на берза.  

 

СПРОВЕДЕНИ КОНТРОЛИ 
          
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и во јуни вршеше 

проактивна супервизија и надзор на пазарот на капитал и тоа секојдневно во реално време 

преку он-лине контрола на Берзанскиот Електронски Систем за Тргување (БЕСТ) и контрола 

на процесот на утврдување и порамнување на склучените трансакции. Секторот за 

супервизија спроведе две теренски контроли на овластени учесници на пазарот на хартии 

од вредност.  

 
 
СУПЕРВИЗОРСКИ АКТИВНОСТИ  
 
КХВ во јуни информативно ги разгледа следните  акти на Македонската берза АД Скопје и 
на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје:  
 

 Програмата  за работа  на Македонската берза  АД Скопје за 2019 година; 
 Програмата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност  АД Скопје 

за 2019 година;  
 Годишниот извештај за работењето на Македонска берза АД Скопје за 2018 година, 

ревидираните финансиски извештаи, резимето на ревидираните годишни извештаи 

на Македонска берза АД Скопје за 2018 година; 

 Извештајот за работата на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје 

за 2018 година и ревидираните финансиски извештаи на Централниот депозитар за 

хартии од вредност АД Скопје за 2018 година. 

 
 
АКЦИОНЕРСКИ БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА НИВНИТЕ ПРАВА 
 
Во јуни поднесени се  три барања за заштита на права на акционери  и сите се поврзани со 

одржани седници на Собрание на акционери. 

 
 
 
 



 
СОРАБОТКА СО ДРУГИ  ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ  
 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, Македонската берза 
АД Скопје и  Институтот на директори потпишаа Меморандум за соработка.   

Потписниците на овој Меморандум имаат заедничка цел да ги промовираат добрите 
корпоративни практики преку зголемување на нивото на едукација и подобрување на 
деловното окружување во целина,  што ќе претставува поддршка и помош  за директорите 
во остварувањето на нивните функции.  

 

ОБУКИ 
 
Во периодот од  19.06 до 21.06.2019 година се одржа Сертифицирана обука за 
корпоративни секретари која Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија ја организираше  заедно со Македонската Берза АД Скопје и со Институтот на 
директори. 22-ца учесници се стекнаа со сертификати за успешно завршена обука. 
Тридневната обука придонесе секој од слушателите да се здобијат со корисни практики во 
рамки на доброто корпоративно работење и вештини за подобра комуникација со 
одборите на директори, да се запознаат со улогата и основните функции на корпоративниот 
секретар, како и со динамиката, евалуацијата и ефикасноста на состаноците на одборот, 
акционерските собранија, известувањето и со други  техники.  

Слушателите кои ја следеа  Програмата за корпоративен секретар или внатрешен правен 
консултант, беа претставници на македонски акционерски друштва, финансиски 
институции, како и од банкарскиот и осигурителниот сектор. Заедничка цел е оваа 
професија да се издигне на едно повисоко ниво. 

 
 
ЕДУКАЦИЈА И ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ 
 
И во јуни, КХВ спроведуваше едукативни и консултативни активности, работеше на 
подигање на нивото на финансиската писменост кај младите, овластените учесници на 
пазарот и на пошироката јавност.  
 

 Комисијата за хартии од вредност  успешно го реализираше пилот проектот „Пазар 
на хартии од вредност“ во Меѓународната гимназија НОВА од Скопје. Преку 19 
предавања во училница, 10 часа посета на финансиски институции, како и 20-тина 
часа домашна работа , 23 ученици од гимназијата се стекнаа со познавања за 
структурата и функционирањето на пазарот на капитал. На  крајот,знаењето  го 
сублимираа во солидно изработени трудови од одредена тема (по избор на 
ученикот) од областа на пазарот на капитал.  

 



ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ  
 
КХВ како општествено одговорна институција која промовира одржлив развој и 
просперитет на заедницата, 27 годишниот јубилеј го одбележа  со  неколку активности. И 
тоа:  

 Комисијата ја поддржа граѓанската иницијатива #РетвитниОброк  која е  симбол на 
рециклирањето и споделувањето храна, па обезбеди  150 топли оброци за лица од 
социјално загрозените категории кои не можат да си обезбедат редовен оброк за 
себе и за своите семејства.  

  Учество во Крводарителска акција на дел од  менаџментот и на вработените.  

 
 
 
 

 


