
Квартален извештај 

 

2019 

АПРИЛ-ЈУНИ 2019 
 

 

 



Страна | 1 

 

 КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ | април-јуни 2019 

I.БЕРЗАНСКИ ДВИЖЕЊА И УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 4 

1.1.  Секундарен пазар ................................................................................................................................................................. 4 

Учество на домашни и странски инвеститори во вкупниот промет ................................................................................. 6 

Македонски Берзански Индекс – МБИ10 ............................................................................................................................. 7 

Индекс на обврзници – ОМБ.................................................................................................................................................. 8 

1.2. Брокерски куќи и овластени банки кои работат со хартии од вредност ...................................................................... 8 

1.3. Друштва за управување со инвестициски фондови ....................................................................................................... 10 

1.4.  Инвестициски фондови ..................................................................................................................................................... 11 

1.5.  Акционерски друштва со посебни обврски за известување ........................................................................................ 14 

1.6.Преземања на  акционерски друштва .............................................................................................................................. 14 

II. ПОНУДА НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ .......................................................................................................................................... 15 

2.1. Издавање на акции (приватни и јавни понуди) .............................................................................................................. 15 

2.2. Издавање на обврзници .................................................................................................................................................... 15 

2.3. Издавање на краткорочни хартии од вредност .............................................................................................................. 15 

2.4. Нови инструменти како хартии од вредност ................................................................................................................... 15 

III. РЕГУЛАТОРНА РАМКА И ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА .............................................................................................................................. 16 

3.1. Законска регулатива ........................................................................................................................................................... 16 

3.2. Подзаконски акти ................................................................................................................................................................ 16 

3.2.1. Правилници кои произлегуваат од Законот за хартии од вредност .................................................................... 16 

3.2.2.Пречистени текстови на Подзаконски акти .............................................................................................................. 16 

3.2.3. Интерни Акти на КХВ- Статут ...................................................................................................................................... 16 

3.2.4. Заштита на лични податоци ....................................................................................................................................... 17 

3.3. Усогласување со ЕУ регулативата ..................................................................................................................................... 17 

3.4. Развој на административниот капацитет согласно ЕУ стандардите ............................................................................ 18 

3.4.1.Годишна програма за стручно усовршување на вработените за 2019 година .................................................... 18 

3.5.Соработка со државните органи и асоцијации во Република Северна Македонија .................................................. 18 

3.6. Меѓународна соработка ..................................................................................................................................................... 19 

3.6.1.КХВ учествуваше на 44 –тата годишна конференција на IOSCO ............................................................................ 19 

5.6.2. КХВ учествуваше на IOSCO Technical assistance (TA) project for developing and enforcement manuals” .......... 20 

5.6.3. Започнаа активностите за подготовка на првата национална стратегија за финансиска едукација на 

популацијата со ОЕЦД ........................................................................................................................................................... 20 

IV. КОНТРОЛА НА ПАЗАРОТ И ПРИМЕНА НА ЗАКОНИТЕ ............................................................................................................ 21 

4.1 Согласности, одобренија и дозволи на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност ........................ 21 

4.1.1. Централен Депозитар АД Скопје ............................................................................................................................... 21 



Страна | 2 

 

 КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ | април-јуни 2019 

4.1.2. Македонската Берза АД Скопје ................................................................................................................................. 21 

4.1.3. Издавање на дозволи за работење на брокер и дозволи за работење на инвестициони советници и 

обновување на дозволи за работење на брокер и инвестициски советници во текот на вториот квартал од 2019 

година ...................................................................................................................................................................................... 21 

4.1.4. Согласности за директори на Овластени учесници на пазарот на хартии од вредност ................................... 21 

4.1.5. Организирање на фонд .............................................................................................................................................. 21 

4.2 Супервизија на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност и на други субјекти ............................... 21 

4.3. Заеднички контроли на Комисијата за хартии од вредност со други државни органи........................................ 22 

4.4. Заштита на права на акционери ........................................................................................................................................ 22 

4.5. Комисија за одлучување по прекршок при КХВРМ ........................................................................................................ 22 

V. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЕДУКАЦИЈА............................................................................................................................................ 23 

5.1 .Односи со јавноста.............................................................................................................................................................. 23 

5.2.  Outreach Програма  на Комисијата .................................................................................................................................. 23 

5.2.1. Активности за утврдување на состојбата со акумулирана неплатена дивиденда кај друштвата кои се 

котирани на Македонската берза АД Скопје и друштвата кои се акционерски друштва со посебни обврски за 

известување ............................................................................................................................................................................ 23 

5.2.2. Проверка на усогласеноста на Статутите ................................................................................................................. 24 

5.3. Обуки за брокери, инвестициски советници, корпоративни секретари, обуки за потенцијални инвеститори и 

сертификациона програма за портфолио менаџери ............................................................................................................ 24 

5.3.1. Обуки за брокери и за инвестициски советници .................................................................................................... 24 

5.3.2. Сертификациона обука за портфолио менаџер ...................................................................................................... 24 

5.3.4. Корпоративни секретари ............................................................................................................................................ 25 

5.4. Едукација .............................................................................................................................................................................. 25 

5.4.1.Практичната настава во НОВА заврши ...................................................................................................................... 25 

5.4.2. КХВ ги поддржува младите ........................................................................................................................................ 26 

5.5. Позначајни реализирани настани ..................................................................................................................................... 26 

5.5.1. Денови на Финансиска писменост ............................................................................................................................ 26 

5.5.2. Европски квиз на парите ............................................................................................................................................ 27 

5.6. Општествена одговорност ................................................................................................................................................. 27 

 



Страна | 3 

 

 КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ | април-јуни 2019 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



Страна | 4 

 

 КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ | април-јуни 2019 

I.БЕРЗАНСКИ ДВИЖЕЊА И УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД 

ВРЕДНОСТ  

1.1.  Секундарен пазар  

На крајот од вториот квартал на Официјалниот пазар беа котирани акции на 103 компании. Нивната пазарна 
капитализација на ден 30.06.2019 година изнесуваше 165,2 милијарди денари. Пазарната капитализација на 
акционерските друштва со посебни обврски за известување на истиот датум изнесуваше 3,41 милијарди, со 
што вкупната пазарна капитализација на компаниите на берзата, без слободниот пазар изнесуваше 168,64 
милијарди денари. Пазарната капитализација на обврзниците на ден 30.06.2019 година изнесуваше 2,96 
милијарди денари.  Во истиот период се склучени вкупно 4.842 трансакции, а вредноста на индексот МБИ10 
на последниот трговски ден од вториот квартал изнесуваше 3.821,61 индексни поени. 

ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА ПРОМЕТ БРОЈ НА ТРАНСАКЦИИ МБИ10 

168,640,025,785.00 1,938,338,714.00 4.842 3.821,61 

Вкупниот промет во вториот квартал од 2019 година изнесуваше 1.938.338.714,00 денари. Во табелата 
подолу се дадени детални статистички податоци за реализираните трансакции на секундарниот пазар на 
Македонска берза АД Скопје за периодот од 01.04.2019-30.06.2019 година. Од презентираните податоци 
евидентно е дека во вкупниот промет, најголемо учество од 83,1% има класичното тргување со акции, кое 
изнесуваше 927.216.684,00 денари1, а потоа следуваат трансакциите со обврзници во износ од 
188.526.276,00 денари, што претставува 16,9% од вкупно реализираниот промет во вториот квартал. Во 
истиот период од вкупно склучените 4.842 трансакции, 4.801 се склучени со класично тргување, три 
трансакции се реализирани преку јавна понуда на хартии од вредност, а 38 како блок трансакции.  

 

                                                             
1При пресметувањето на класичното тргување на Берзата не се вклучени прометите остварени на блок трансакциите, јавните 
берзански аукции и јавна понуда на хартии од вредност. 

ПРОМЕТ (ДЕНАРИ) Април 2019 Мај 2019 Јуни 2019 ВКУПНО                (01.04.2019-30.06.2019) 

КЛАСИЧНО ТРГУВАЊЕ 353,279,188 430,773,410 331,690,362 1,115,742,960 

АКЦИИ 316,235,104 418,556,889 192,424,691 927,216,684 

ОБВРЗНИЦИ 37,044,084 12,216,521 139,265,671 188,526,276 

ДРУГИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 0 0 0 0 

БЛОК ТРАНСАКЦИИ 105,575,214 99,449,850 42,285,780 247,310,844 

ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ АУКЦИИ 0 0 0 0 
ЈАВНА ПОНУДА НА ХВ 0 575,284,910 0 575,284,910 

ВКУПНО 458,854,402 1,105,508,170 373,976,142 1,938,338,714 

БРОЈ НА ТРАНСАКЦИИ         

КЛАСИЧНО ТРГУВАЊЕ 1,491 2,057 1,253 4,801 
БЛОК ТРАНСАКЦИИ 16 13 9 38 

ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ АУКЦИИ 0 0 0 0 

ЈАВНА ПОНУДА НА ХВ 0 3 0 3 

ВКУПНО 1,507 2,073 1,262 4,842 
ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА 30.04.2019 31.05.2019 30.06.2019   

ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА АКЦИИ 166,126,095,864 169,984,978,572 168,640,025,785 504,751,100,221 

БЕРЗАНСКА КОТАЦИЈА 162,757,321,999 166,616,204,707 165,229,671,920 494,603,198,626 

ПАЗАР НА АДПОИ 3,368,773,865 3,368,773,865 3,410,353,865 10,147,901,595 
ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА ОБВРЗНИЦИ 3,416,114,480 3,433,164,546 2,965,075,556 9,814,354,582 

ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА ДРУГИ ХВ 309,309,790 309,308,784 309,308,784 927,927,358 

ВКУПНО 169,851,520,134 173,727,451,902 171,914,410,125 515,493,382,161 

МБИ10 3603,57 3871,71 3821,61  
ОМБ 131.87 132.60 132.21  

БРОЈ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА 104 104 103  
БРОЈ НА ДЕНОВИ НА ТРГУВАЊЕ 20 21 18 59 
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Графиконот подолу ја прикажува структурата на прометот според начинот на реализација на 

трансакциите: 

 

Во табелата подолу е прикажана структурата на прометот според различни  пазарни сегменти. Најголемо 
учество (57,5%) од тој аспект во прометот има официјалниот пазар со апсолутен износ на прометот од 
1.139.574.701 денари, по што следува прометот остварен при јавна понуда на хартии од вредност со 29%,  
во износ од 575.284.910 денари. 

СТРУКТУРА НА ПРОМЕТ ПРОМЕТ 

Пазарен сегмент Април 2019 Мај 2019 Јуни 2019 Вкупно 

Официјален пазар 340,351,019 425,247,540 373,976,142 1,139,574,701 

Редовен пазар 12,928,169 5,525,870 1,511,954 19,965,993 

Блок трансакции 105,575,214 99,449,850 42,285,780 247,310,844 

Јавни берзански аукции 0 0 0 0 

Јавна понуда на ХВ 0 575,284,910 0 575,284,910 

Вкупно 458,854,402 1,105,508,170 417,773,876 1,982,136,448 

 

                                    Графиконот подолу претставува илустрација на претходните податоци: 
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Во продолжение е даден преглед на 10-те компании со чии акции е остварен најголем промет во 

периодот од 01.04.2019-30.06.2019 година. 

Хартија од вредност       Вредност Вкупно трансакции        Пазарна капитализација 

Комерцијална банка Скопје 216,179,358.00 800 12,117,457,378.95 

Алкалоид Скопје 148,171,418.00 616 12,947,990,610.94 

Макпетрол Скопје 134,735,939.00 632 6,965,546,494.36 

НЛБ Банка АД Скопје 132,014,026.00 407 13,394,981,696.07 

Гранит Скопје 75,166,025.00 438 2,676,182,921.41 

Стопанска банка Скопје 65,098,514.00 358 18,069,016,476.60 

Охридска банка АД Скопје 32,795,194.00 113 3,152,203,153.00 

Македонијатурист Скопје 19,198,643.00 119 2,412,737,745.00 

ТТК Банка АД Скопје 16,329,112.00 113 1,171,175,520.00 

Македонски Телеком Скопје 10,702,239.00 100 28,176,601,320.00 

 

Учество на домашни и странски инвеститори во вкупниот промет 

Врз основа на статистички податоци од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, кои ги 
публикува Берзата, учеството на домашните и странските инвеститори во вкупниот промет на Берзата на 
последниот ден на тргување од вториот квартал било следно: 

УЧЕСТВО НА СТРАНСКИТЕ И ДОМАШНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ВО ВКУПНИОТ ПРОМЕТ НА БЕРЗАТА 

  Купување % на учество Продавање % на учество 

Странски физички лица 0,53% 0,69% 

Странски правни лица 0,34% 7,05% 

Вкупно странски 0,88% 7,75% 

Домашни физички лица 35,10% 57,02% 

Домашни правни лица 64,02% 35,24% 

Вкупно домашни 99,12% 92,25% 

Од презентираните податоци е евидентно дека доминира учеството на домашни инвеститори и на 
куповна и на продажна страна, меѓутоа евидентно е и дека учеството на странските инвеститори е 
поголемо на продажна страна, што значи дека странските инвеститори повеќе продаваат отколку што 
купуваат хартии од вредност на Македонската берза. 
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Табелата подолу, пак го прикажува доминантното учество на правни во однос на физички лица кај 
инвеститорите од странство, на официјалниот пазар на Берзата за вториот квартал од 2019 година. 

СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ НА ОФИЦИЈАЛНИОТ ПАЗАР НА БЕРЗАТА 

 СТРАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА ВКУПНО СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ 

Месец АПРИЛ 
2019 

МАЈ 2019 ЈУНИ 
2019 

АПРИЛ 
2019 

МАЈ 2019 ЈУНИ 2019 АПРИЛ 
2019 

МАЈ 2019 ЈУНИ 
2019 

Акции 34,57% 34,56% 34,58% 1,24% 1,23% 1,23% 35,81% 35,79% 35,81% 

Обврзници 0,12% 0,12% 0,11% 0,27% 0,33% 0,19% 0,39% 0,45% 0,30% 

Вкупно официјален пазар 33,34% 33,33% 33,42% 1,21% 1,20% 1,20% 34,55% 34,53% 34,62% 

Македонски Берзански Индекс – МБИ10 

Вредноста на МБИ-10 на последниот ден на тргување од вториот квартал на 2019 година (28.06.2019 
година) изнесува 3.821,61 индексни поени, што претставува промена од 4,28% во однос на неговата 
вредност на последниот трговски ден од првиот квартал во 2019 година (29.03.2019). Највисока вредност 
на МБИ10 во вториот квартал е постигната на 23.05.2019 година кога изнесувал 3.931,82 индексни поени, 
додека најниска вредност на индексот е забележана на 30.04.2019 година, кога изнесувал 3.603,57 
индексни поени. 

3,400.00

3,500.00

3,600.00

3,700.00

3,800.00

3,900.00

4,000.00

Движење на индексот МБИ10 во периодот 
01.04.2019 - 30.06.2019

 

Согласно Методологијата за пресметување на индексот МБИ10, на последниот ден на тргување во 

вториот квартал на 2019 година, елементи на индексот МБИ10 се обичните акции издадени од следните 

акционерски друштва: 

 

СТРУКТУРА НА ИНДЕКСОТ 

Тикер Хартија од вредност 

ALK Алкалоид Скопје 
GRNT Гранит Скопје 
KMB Комерцијална банка Скопје 
MPT Макпетрол Скопје 

MTUR Македонијатурист Скопје 
OHB Охридска банка АД Скопје 
STB Стопанска банка Скопје 
TEL Македонски Телеком Скопје 

TNB НЛБ Банка АД Скопје 
TTK ТТК Банка АД Скопје 
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Индекс на обврзници – ОМБ 

Вредност на ОМБ на последниот ден на тргување во вториот квартал (28.06.2019 година) изнесува 132,21 
индексни поени, што значи минимално зголемување од 0,02% во споредба со вредноста на индексот 
постигната на последниот ден на тргување на првиот квартал во 2019 година (29.03.2019 година). 
Највисока вредност на ОМБ во вториот квартал е постигната во периодот 30.05-03.06.2019 година кога 
изнесувал 132,6 индексни поени, додека најниска вредност за истиот период е постигната на 09.04.2019 
година и 10.04.2019 година кога изнесувал 131,52 индексни поени. Индексот ОМБ го сочинуваат 
должничките хартии од вредност за денационализација, од деветата до седумнаесетата  емисија. 

 

 

1.2. Брокерски куќи и овластени банки кои работат со хартии од вредност  

Во Република Северна Македонија во вториот квартал на 2019 година како учесници и членки на 

Македонската берза АД Скопје, активно функционираа 11 правни лица, од кои 5 се брокерски куќи, а 6 се 

банки кои имаат посебни оддели за работа со хартии од вредност. 

Во вториот квартал од 2019 година на Македонската берза АД Скопје е остварен вкупен промет од  

3.876.677.429,12 денари.2 Во овој период, Комерцијална банка е на прво место по остварен промет на 

Берзата. Имено, таа има реализирано 41,45% од вкупниот промет во овој квартал. По неа следи 

брокерската куќа Илирика инвестментс АД Скопје со 16,82% од вкупниот остварен промет, па потоа 

Еурохаус АД Скопје и НЛБ Банка АД Скопје. Останатите овластени правни лица во остварениот промет 

учествуваат со помалку од 10% што може да се согледа од прегледот подолу. 

Во вториот квартал од 2019 година на Македонската берза АД Скопје се реализирани вкупно 9.6843 

трансакции. Во овој период, брокерската куќа Илирика инвестментс АД Скопје е на прво место по број на 

реализирани трансакции со 2.401 трансакција, што претставува 24,79% од вкупниот број на реализирани 

трансакции. Комерцијална банка АД Скопје е втора по број на реализирани трансакции, таа има 

                                                             
2 Кај сите трансакции се применува двојно пресметување (и при купување и пр и продавање), со цел да се опфати учеството на 
брокерските куќи во прометот и при вкрстените трансакции. Двојното пресметување на прометот не се применува на јавните 
берзански аукции, бидејќи берзата се јавува од продажна страна. 
3 Бројот на трансакциите е добиен како збир на трансакциите на секоја членка, со цел да се опфатат и вкрстените трансакции. 
Двојното пресметување на бројот на трансакции не се применува кај јавните берзански аукции, бидејќи берзата се јавува од 
продажна страна. 
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реализирано 1.650 трансакции, односно 17,04% од вкупно реализираните трансакции. На трето место по 

број на реализирани трансакции е брокерската куќа Еурохаус АД Скопје со 1.370 трансакции, односно 

14,15% од вкупно реализираните трансакции. Останатите овластени правни лица во бројот на 

реализирани трансакции учествуваат со помалку од 10%, видно од долу прикажаниот приказ. 

 

     Приказ на број на реализирани трансакции и остварен промет во периодот април-јуни 2019 година 

 Членка Број на реализирани трансакции % учество Остварен промет во денари % учество 

Илирика Инвестментс АД Скопје 2,401 24.79% 652,083,101.38 16.82% 

Комерцијална банка АД Скопје 1,650 17.04% 1,606,736,688.77 41.45% 
Еурохаус АД Скопје 1,370 14.15% 626,192,313.49 16.15% 

НЛБ Банка АД Скопје 797 8.23% 191,759,552.05 4.95% 

ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје 792 8.18% 181,157,556.65 4.67% 

ИНОВО БРОКЕР АД Скопје 639 6.60% 139,286,995.15 3.59% 

Шпаркасебанка АД Скопје 635 6.56% 173,295,746.60 4.47% 

Стопанска банка АД Скопје 522 5.39% 107,074,074.34 2.76% 
ТТК Банка Скопје 502 5.18% 126,371,503.40 3.26% 

Еуростандард Банка АД Скопје 221 2.28% 45,866,207.00 1.18% 

Фершпед Брокер АД Скопје 155 1.60% 26,853,690.29 0.69% 
Вкупно 9,684 100% 3,876,677,429.12 100% 
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1.3. Друштва за управување со инвестициски фондови  
 

Во вториот квартал од 2019 година во Република Северна Македонија работеа вкупно 5 друштва за 

управување со инвестициски фондови кои управуваат со 16 отворени инвестициски фондови. Нето 

вредноста на средствата на инвестициските фондови со кои управувале друштвата за управување на 

крајот од вториот квартал на 2019 година изнесувала 7.822.902.903,42  денари. 

 

Во графиконот прикажан подолу е претставено учеството на секое од друштвата, односно на отворените 

инвестициски фондови со кои тие управуваат во вкупната вредност на сите отворени инвестициски 

фондови. Со најголем процент од нето вредноста на отворените инвестициски фондови односно со 52% 

од средствата управува ДУИФ КБ Публикум Инвест АД, потоа следи ДУИФ ВФП Фонд Менаџмент со 23%, 

додека ДУИФ КД Фондови АД управува со 19% од вкупно собраните средства во инвестициските 

фондови. ДУИФ Илирика Фунд Менаџмент управува со 5% од сите средства собрани во инвестициските 

фондови. ДУИФ Иново Статус АД Скопје управува со само 1% од вкупно собраните средства на 

инвестициските фондови.  
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1.4.  Инвестициски фондови   
 

Во вториот квартал на 2019 година во Република Северна Македонија работеа вкупно 16 отворени 
инвестициски фонда. Нивната вкупна нето вредност на имотот на 30.06.2019 година изнесува 
7.822.902.903,42 денари, што во однос на крајот од првиот квартал од 2019 година претставува 
зголемување за 11,6 проценти. Од графиконот подолу може да се согледа дека сеуште доминантно 
учество во вкупната нето вредност на фондовите со 69% имаат паричните фондови, меѓутоа со 
намалување за 11 процентни поени во однос на крајот на првиот квартал, што се должи пред се на 
зголемениот интерес за акциските фондови. 
 

 
 

 

Во следниот графикон се презентирани податоци за нето вредноста на средствата на отворените 
инвестициски фондови на ден 30.06.2019 година.  
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Согласно структурата на вложување според дејност на инвестициските фондови која е прикажана во 
графиконот долу може да се забележи дека најголем дел од средствата на инвеститорите се вложени во 
секторот финансиски услуги на што отпаѓа дури 26% од вкупните средства на фондовите. Останатите 
вложувања се порамномерно распределени со тоа што голем дел од нив се во компании од здравството 
на која отпаѓаат 15% од сите вложени средства, нециклична потрошувачка со 13% и телекомуникации во 
која се вложени 11% од средствата.  

 
 

Според географската изложеност на инвестициските фондови, како што може да се согледа од 
графиконот, најголем дел од средствата, односно 80% од вкупните средства на фондовите се вложени во 
Република Северна Македонија. Како што веќе во неколку наврати беше споменато, ваквата географска 
структура на вложувањата е пред се поради вложувањата на фондовите во депозити кои согласно 
законот може да бидат само депозити во македонски банки. Во земјите членки на Европската Унија сите 
инвестициски фондови вложиле околу 9% од вкупно собраните средства, додека 4% од средствата се 
вложени во САД.   
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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 71% се вложени во македонски денар. Истовремено, 20% од средствата се вложени 
во евра, додека 6% се вложени во американски долари.  

 

Во вториот квартал во 2019 година, во инвестициските фондови се уплатени вкупно 4.639.881.245,00 
денари. Согласно табелата подолу најголем процент од приливите се од домашните банки на кои отпаѓа 
47,95%, потоа следуваат приливи од домашни нефинансиски правни лица со учество од 28,49% и другите 
домашни финансиски институции со учество од 17,61% во вкупните приливи.  

 
Структура на приливите на средства (уплати на сопствениците на удели) на отворените 

инвестициски фондови во текот на вториот квартал од 2019 година 

Износ (во денари) Учество во вкупните 

приливи во % 

Домашни   

Домашни физички лица 268,211,486.00 5.78 

Домашни нефинансиски правни лица 816,961,230.00 17.61 

Домашни банки 2,225,000,000.00 47.95 

Домашни други финансиски институции 1,322,082,529.00 28.49 

Држава и субјекти од јавен сектор 7,620,000.00 0.16 

Вкупно домашни средства 4,639,875,245.00 100.00 

Странски   

Странски физички лица 6,000.00 0.00 

Странски нефинансиски правни лица 0.00 0.00 

Странски финансиски институции 0.00 0.00 

Вкупно странски средства 6,000.00 0.00 

Вкупно 4,639,881,245.00 100.00 

 

  

За истиот период од инвестициските фондови се одлеани 3.917.901.265,01 денари. Најголем процент на 

повлечени средства од инвестициските фондови има од страна на домашните банки на кои отпаѓа 

56,85% од вкупниот број на повлечени средства, додека домашните небанкарски финансиски институции 

учествуваат со 24,73% од вкупниот број на повлечени средства од инвестициските фондови.  
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Другите домашни нефинансиски правни лица повлекле 12,92% од вкупната сума на повлечени средства 

од отворените инвестициски фондови.  

Нето приливите за наведениот период изнесуваат 721.979.979,99 денари. 

 
Структура на одливите на средства (исплати на сопствениците на удели) на отворените 

инвестициски фондови во текот на вториот квартал од 2019 година 

Износ (во денари) Учество во вкупните 

одливи во % 

Домашни   

Домашни физички лица 189,877,495.20 4.85 

Домашни нефинансиски правни лица 506,036,263.23 12.92 

Домашни банки 2,227,240,471.06 56.85 

Домашни други финансиски институции 968,801,931.01 24.73 

Држава и субјекти од јавен сектор 8,050,500.00 0.21 

Вкупно домашни средства 3,900,006,660.50 99.54 

Странски   

Странски физички лица 3,377,556.51 0.09 

Странски нефинансиски правни лица 0.00 0.00 

Странски финансиски институции 14,517,048.00 0.00 

Вкупно странски средства 17,894,604.51 0.46 

Вкупно 3,917,901,265.01 100.00 

 

1.5.  Акционерски друштва со посебни обврски за известување 

На 01.04.2019 година во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување се водеа 
вкупно 9 акционерски друштва. Во второто тримесечие од 2019 година Комисијата запиша едно 
акционерско друштво (Вардар АД Градско), кое успешно реализираше јавна понуда на акции и за кое 
доби известување од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје дека акциите од јавната 
понуда се запишани во акционерската книга на друштвото што се води во Депозитарот. На 30.06.2019 
година во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување се водат 10 
акционерски друштва, од кои 2 се банки, 1 брокерска куќа и 7 акционерски друштва од стопанството. 

 

1.6.Преземања на  акционерски друштва 

 
Во вториот квартал од 2019 година не се реализираше ниту едно преземање на акционерско друштво 
согласно Законот за преземање на акционерски друштва. 
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II. ПОНУДА НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ  

2.1. Издавање на акции (приватни и јавни понуди) 

 

Во вториот  квартал од 2019 година, до Комисијата за хартии од вредност беа поднесени 3 барања за 
давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност-акции.  
Две емисии беа распишани по пат на јавна понуда од акционерски друштва, кои за прв пат издаваат 
хартии од вредност по пат на јавна понуда. Една емисија на акции беше реализирана како приватна 
понуда. 
Вкупната вредност на одобрените 3 емисии на акции во второто тромесечие од 2019 година изнесува 
1.168.494.910 денари, односно 19.002.135 евра. 
Од аспект на друштвата кои се јавија како издавачи на акции, приватната понуда на акции беше 
реализирана од банка која изврши исплата на дивиденда во акции, а јавните понуди на акции беа 
распишани од акционерски друштва од стопанството. 
 

 
Издавачи на акции Број на издадени решенија Вредност на емисиите 

во милиони 

Евра                              Денари 

Акционерски друштва од стопанството 2 9,35 575,28 

Банки и осигурителни друштва 1 9,65 593,21 

Вкупно 3 19,00 1.168,49 

 

 

2.2. Издавање на обврзници  

Во вториот квартал од 2019 година Комисијата не издаде одобрение за издавање на долгорочни 
должнички хартии од вредност – обврзници. 
 

2.3. Издавање на краткорочни хартии од вредност  

Во вториот квартал од 2019 година  немаше издавање на краткорочни хартии од вредност за кои е 
потребно одобрение од страна на Комисијата за хартии од вредност. 

 

2.4. Нови инструменти како хартии од вредност 

Во вториот квартал од 2019 година немаше издавање на нови видови на финансиски инструменти за кои 
е потребно одобрение од Комисијата за хартии од вредност. 
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III. РЕГУЛАТОРНА РАМКА И ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА  

3.1. Законска регулатива  

И во вториот квартал, КХВ  учествуваше во работните групи при Министерството за финансии за 
изработка на новата законска регулатива согласно европските директиви. Исто така, продолжи да прави 
легислативни  измени во насока на  зајакнување на улогата и надлежностите на регулаторот на пазарот 
на хартии од вредност.  

3.2. Подзаконски акти 

Во вториот квартал од 2019 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија 
корегираше постојни,  но  донесе и нови подзаконски и интерни акти.  

3.2.1. Правилници кои произлегуваат од Законот за хартии од вредност 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за дополнителните информации кои 
треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа; 

 Правилник за начинот и постапката за вршење  контрола и надзор; 

 Правилник за измена и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на водење на 
книгата на налози и  

 Правилник за измена и дополнување на Правилникот за содржина на месечниот извештај за 
работењето на овластено правно лице со дозвола за работа со хартии од вредност. 

3.2.2.Пречистени текстови на Подзаконски акти  

Комисијата усвои пречистени текстови на следните подзаконски акти произлезени од Законот за хартии 
од вредност: 

 Правилник за формата и содржината на проспектот и поканата за запишување и уплата на хартии 
од вредност; 

 Правилник за формата и содржината на актот за издавање на хартии од вредност по видови на 
хартии од вредност; 

 Правилник за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување 
на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од вредност; 

 Правилник за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо 
советување. 

3.2.3. Интерни Акти на КХВ- Статут  

Со донесувањето на Одлуките од Собранието на Република Северна Македонија за давање на согласност 
на 21.05.2019 година, а објавени во  “Службен весник на РСМ” бр. 102/19 стапија во примена две 
Статутарни одлуки на Комисијата. Со статутарните  одлуки Комисијата за хартии од вредност го  изврши 
потребното усогласување со Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РСМ“ бр.83/2018) во делот на условите кои треба да ги исполнува Претседателот на 
Комисијата, односно комисионерот во поглед на познавање на странски јазик, и со Законот за употреба 
на јазиците (“Службен весник на РСМ” бр.7/18) така што ги исполни обврските кои по овој закон 
произлегуваат за Комисијата за хартии од вредност како институција која е опфатена со Законот. Исто 
така, Комисијата го изврши и потребното усогласување со Уставните амандмани на Уставот на РСМ од 
XXXIII до XXXVI (“Службен весник на РСМ” бр.6/2019) и Уставниот закон за спроведување на 
амандманите од XXXIII до XXXVI (“Службен весник на РСМ” бр.6/2019), односно ги исполни обврските 
кои произлегуваат за Комисијата за хартии од вредност како институција која е опфатена со Уставните 
амандмани и Уставниот Закон за спроведување на амандманите. КХВ утврди и пречистен текст на 
Статутот.  
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3.2.4. Заштита на лични податоци  

 

Правото на заштита на личните податоци како основно право на човекот и граѓанинот е загарантирано со 
Уставот на Република Северна Македонија, а правната и институционална рамка за заштита на личните 
податоци, е утврдена со Законот за заштита на личните податоци. 

Правото на приватност и заштитата на личните податоци претставува врвен приоритет на Комисијата за 
хартии од вредност на Република Северна Македонија. Затоа, таа посветува особено внимание на 
заштитата на личните податоци во секој сегмент на деловните процеси преку имплементација на 
стандардите утврдени со законските и со подзаконските прописи за заштита на личните податоци во 
земјава.  

За таа цел, Комисијата направи ревизија на постоечката документација и донесе нови документи за 
технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на личните податоци која се состои 
од: 

 План за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и 
заштита на обработката на лични податоци во Комисијата; 

 Одлука за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на 
обработката на личните податоци во Комисијата; 

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

 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 начинот на уништување, 
бришење и чистење на медиумот во Комисијата. 
Во таа насока, Комисијата направи и измена и дополнување на Годишната програма за стручно 
усовршување на вработените во Комисијата за 2019 година со што листата на планирани обуки ја 
надополни со обука за заштита на личните податоци на која ќе учествуваат сите вработени во Комисијата 
кои се овластени лица со пристап до лични податоци. 

3.3. Усогласување со ЕУ регулативата  

Во вториот квартал на 2019 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија 
со свои претставници учествуваше на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција во рамките на 
Комитетот за стабилизација и асоцијација на Европската унија и Република Северна Македонија кој се 
одржа на 22 мај 2019 година во Скопје. 

Воедно во овој период, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија ја 
реализираше својата обврска за подготовка на извештајот за придонесот кон Годишниот извештај на 
Европската комисија на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија. Исто така, 
претставник на КХВ учествуваше на објаснувачкиот скрининг во рамките на Поглавјето 9 “Финансиски 
услуги” во организација на Европската Комисија, кој се одржа во Брисел.  
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3.4. Развој на административниот капацитет согласно ЕУ стандардите 

Во вториот квартал на 2019 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија 
го усвои Годишниот извештај за работењето на Комисијата за хартии од вредност за 2018 година.  

Во овој период, Комисијата донесе и неколку интерни акти, поврзани со нејзиното тековно работење и 
тоа:  

 Упатство за начинот на работење со хартии од вредност за брокерските куќи и овластените банки 
надвор од Република Северна Македонија 

 Процедура за водење на Регистар на акционерски друштва со посебни обврски за известувања 
согласно Законот за хартии од вредност; 

 Процедура за известување на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се 
водат во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување согласно 
Законот за хартии од вредност; 

 

3.4.1.Годишна програма за стручно усовршување на вработените за 2019 година  

Со цел да се зацврсти тимскиот дух помеѓу вработените во 
Комисијата, нивното меѓусебно познавање и почитување, 
поголема поддршка и развој во иста насока, создавање на 
позитивна и мотивирачка атмосфера во тимот и креирање на 
нова синергија помеѓу вработените, Комисијата на 6 април 
организираше еднодневен тим билдинг настан на кој учествуваа 
сите вработени во Комисијата. За деловен успех покрај технички 
компетенции, суштински важни се  вештините  во 
комуникацискиот процес и начинот на кој што тече 

комуникацијата со колегите, клиентите, претпоставените... Согласно тоа, темата на тим билдинг настанот 
беше „Влијателна комуникација“ и истата имаше за цел унапредување на комуникацијата. 

 

3.5.Соработка со државните органи и асоцијации во Република Северна Македонија  

 

Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на 
Република Северна Македонија М-р Нора Алити на 23 мај, 
2019 година учествуваше на Форумот ,,Инфраструктура на 
пазарите на капитал во земјите од Централна и Источна 
Европа организиран од страна Raiffeisen Банка од Виена. Во 
рамките на Форумот, Претседателката Алити заедно со 
Konstantin Saroyan, Генерален Секретар на FEAS, Isabela 
Olszewska, Член на Бордот на Варшавската берза, Atilla Toth 
од Европската банка за обнова и развој, Richard Vegh, 
Извршен директор на Берзата во Будимпешта, а под 
модераторство на Richard Schwartz од Global Custodian 
дискутираа на тема ,, Институционалните инвестиции и 

развојот на пазарот на капитал- Пиле или јајце? ,,  
 
 



Страна | 19 

 

 КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ | април-јуни 2019 

Во вториот квартал, Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија М-р Нора Алити потпиша Меморандум за соработка со шест средни училишта низ земјава:  
 

 На 29 мај, 2019 година, Меморандум за соработка со 
Средното Економско и правно училиште,, Арсени Јовков- 
Скопје претставено од В.Д. Директорот Марија Дренковска 
Стојановска;  

 На 30-ти мај 2019 година, Меморандум за соработка со 
Средното општинско училиште „Перо Наков", Куманово 
претставено од Директорот Мила Жибак Димковска;  

 На 30-ти мај 2019 година, Меморандум за соработка со 
Средното општинско училиште „Јовче Тесличков" Велес претставено од Директорот Оливера 
Коцевска; 

 На 31-ви мај 2019 година, Меморандум за соработка со Општинското средно економско 
училиште "8-ми Септември", Тетово претставено од Директорот Мирјета Илази;  

 На 31-ви мај 2019 година, Меморандум за соработка со Средното економско општинско 
училиште „Гостивар", Гостивар претставено од Директорот Тони Ефремоски;  

 На 31-ви мај 2019 година, Меморандум за соработка со Средното општинско училиште „Мирко 
Милески", Кичево претставено од Директорот Милка Спасевска. 

Целта е да се зголеми соработката и учениците континуирано да се запознаваат со законската регулатива 
поврзана со областа на хартиите од вредност и со надлежностите на Комисијата за хартии од вредност 
како регулаторно тело со што ќе се придонесе за поголема финансиска едукација и вклученост на 
младите, за развој на образовниот систем и за подобра практична настава на средношколците.  
Исто така, беше потпишан Меморандум за соработка со Македонската берза АД Скопје и со Институтот 
на директори. Потписниците на овој Меморандум имаат заедничка цел за промовирање на добрите 
практики на Корпоративното управување преку зголемување на нивото на едукација на оваа значајна 
тема и подобрување на деловното окружување преку промовирање на одличноста во корпоративното 
управување и помош и поддршка на директорите во остварувањето на нивните функции. 

3.6. Меѓународна соработка 

3.6.1.КХВ учествуваше на 44 –тата годишна конференција на IOSCO  

 
Комисионерката Лиле Делиџакова во периодот од 13 до 15 мај, 2019 година 

 учествуваше на Годишната Конференција на 
IOSCO, чиј домаќин беше Австралиската 
комисија за хартии од вредност и инвестиции  
(Australian Securities and Investments 
Commission).  Овој еминентен настан во Сиднеј 
ги собра  претставниците на земјите членки на 
Меѓународната организација на Комиисите за хартии од вредност – 
IOSCO , кои регулираат повеќе од 95% од светските пазари на хартии од 
вредност во повеќе од 115 јурисдикции. На панел дискусиите кои се 
одржаа во рамките на Конференцијата беа третирани актуелни теми кои 
се однесуваат на пазарите на капитал, при што беше констатирано дека 
новите бизнис модели и технологии брзо го менуваат финансискиот 
пејзаж, на кој регулаторите треба да се прилагодуваат секојдневно и 

заеднички.  
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Учесниците  презентираа свои гледишта за тоа : Како ќе изгледаат пазарите 5 до 10 години од сега со 
ваков  раст на дигитализацијата  и иновациите, особено што постојните регулаторни рамки главно се 
наменети за традиционални ,,играчи,, на пазарот и активности, а  споделија и искуства како со локални 
решенија се реагира на глобалните ризици со кои се соочуваат пазарите на хартии од вредност.На 
маргините на Конференцијата, Комисионерката Делиџакова оствари и средби со нејзините колеги од 
Хрватска, Словенија, Албанија, Норвешка, Холандија, Белгија, Перу, Нигерија и Мексико со кои било 
дискутирано за состојбите на домашните пазари и за реформите кои се спроведуваат од аспект на 
имлементација на европските директиви, како  и за можностите за продлабочена соработка во 
иднина.Оваа Конференција е 44-та по ред која што традиционално IOSCO ја организира секоја година. 

 

5.6.2. КХВ учествуваше на IOSCO Technical assistance (TA) project for developing and enforcement 

manuals” 

Во рамките на континуираната соработка со Меѓународната организација на 
Комисиите за хартии од вредност – IOSCO, во овој период претставник на Комисијата 
исто така зема учество на “IOSCO Technical assistance (TA) project for developing and 
enforcement manuals” кој се одржа во Ереван, Ерменија.  

 

 

5.6.3. Започнаа активностите за подготовка на првата национална стратегија за финансиска 

едукација на популацијата со ОЕЦД 

Во вториот квартал започна првата официјална мисија, во рамки на проектот 
за техничка помош за финансиска едукација на Организацијата за економска 
соработка и развој (ОЕЦД) и Министерството за финансии на Холандија, 
којшто се одвива во седум земји од холандската конституенца при ММФ и 
Светската банка. Покрај Комисијата за хартии од вредност, носители на овој петгодишен проект се и 
Министерството за финансии, Народната банка на Република Северна Македонија, Агенцијата за 
супервизија на осигурување и Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување. Целта на проектот е градење на капацитетите за развој на финансиската едукација, како и 
изработка на национална стратегија за финансиско едуцирање на населението. 

Се одржаа и две тркалезни маси на кои учествуваа претставници на приватни и на регулаторни 
финансиски институции, коишто членуваат во Координациското тело за финансиска едукација и 
финансиска инклузија. Исто така, претставниците на ОЕЦД остварија работни средби со експерти од 
Министерството за финансии и Министерството за образование и наука, како и со неколку меѓународни 
организации. Овие активности претставуваат уште една потврда за заложбите на финансиските 
регулаторни институции за следење на светските трендови во делот на финансиската писменост, како и 
за зајакната координација во овој домен и со приватните финансиски институции. 
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IV. КОНТРОЛА НА ПАЗАРОТ И ПРИМЕНА НА ЗАКОНИТЕ 

4.1 Согласности, одобренија и дозволи на овластените учесници на пазарот на хартии од 

вредност  

Во вториот квартал од 2019 година, Комисијата за хартии од вредност издаде повеќе согласности, 
одобренија и дозволи на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност. 

4.1.1. Централен Депозитар АД Скопје   

Во овој квартал не се изврши измена на ниту еден акт на Централниот депозитар АД Скопје, ниту се даде 
согласност за негова измена.  

 

4.1.2. Македонската Берза АД Скопје     

Поаѓајќи од својата заложба за воспоставување и одржување на ефикасен, сигурен и транспарентен 
пазар на хартии од вредност, со воспоставени пазарни механизми кои придонесуваат за сигурност и 
поголема доверба на инвеститорите, Комисијата спроведе анализа на одредбите од Правилата за 
тргување, поврзана со вкрстените трансакции, промените на цените на хартиите од вредност, 
фреквентноста на склучување на администраторски и системски блок трансакции и нивото на цени на 
хартиите од вредност во анализираните блок трансакции. Од спроведената анализа, Комисијата заклучи 
дека е потребно да се дорегулираат Правилата за тргување на Македонска берза во насока на 
воспоставување појасни и построги критериуми за утврдување на цената на хартиите од вредност, 
односно за утврдување на ценовните отстапувања кај истите.За таа цел во месец Мај 2019 година, 
Комисијата и наложи на Македонската берза АД Скопје да изврши измени во Правилата за тргување.  

4.1.3. Издавање на дозволи за работење на брокер и дозволи за работење на инвестициони 

советници и обновување на дозволи за работење на брокер и инвестициски советници во текот 

на вториот квартал од 2019 година 

Во вториот квартал од 2019 година, Комисијата за хартии од вредност  не одлучуваше за издавање 
дозвола или обновување на дозвола за работење на брокери или инвестициски советници.  

4.1.4. Согласности за директори на Овластени учесници на пазарот на хартии од вредност 

Во вториот квартал од 2019 година, Комисијата за хартии од вредност, одлучуваше по едно барање за 
добивање согласност за директор на Одделот за работа со хартии од вредност на ТТК Банка АД Скопје и 
притоа одлучи мандатот да биде за период од 2 години. 

4.1.5. Организирање на фонд 

Во месец мај 2019, Комисијата за хартии од вредност запиша еден приватен фонд во регистарот на 
приватни фондови и му додели свој идентификациски број.  

4.2 Супервизија на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност и на други 

субјекти 

Во периодот април-јуни 2019 година, Комисијата спроведе две целосни контроли на работењето на два 
овластени учесници на пазарот на капитал и една целосна контрола на работењето на друштво за 
инвестиционо советување, кои беа   предвидени со Годишниот план за редовни контроли за 2019 
година. Во овој период, Комисијата за хартии од вредност има спроведено  една вонредна контрола на 
овластен учесник на пазарот на капитал, од аспект на почитување на одредбите од Законот за хартии од 
вредност. 
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4.3. Заеднички контроли на Комисијата за хартии од вредност со други државни органи 

Во вториот квартал на 2019 година, Комисијата за хартии од вредност нема реализирано заедничка 
контрола со други државни органи.  

4.4. Заштита на права на акционери 

Во вториот квартал од 2019 година Комисијата за хартии од вредност  постапуваше и одговори на три 
барања за заштита на акционерски права. 
Две од барањата се однесуваа на заштита на малцинските акционери, и тоа едното за заштита на 
иматели на приоритетни акции, додека другото барање се однесуваше на одлука донесена на Собрание 
на акционери за исплата на награда на  извршниот директор на друштвото.  
Третото од поднесените барања се однесуваше на заштита на правата од аспект на Законот за 
преземање на акционерски друштва.  

 

4.5. Комисија за одлучување по прекршок при КХВРМ  

Комисијата за одлучување по прекршок во текот на вториот квартал  одржа 6 седници. 
До Комисијата за одлучување по прекршок беа доставени шест барања за поведување на прекршочна 
постапка. Едно од барањата беше поднесено поради непочитување на член 80-а од Законот за хартии од 
вредност од страна на акционерските друштва и неговото одговорно лице, а пет од поднесените барања 
беа доставени поради непочитување на член 166-б од Законот за хартии од вредност. 
За поднесените барања беа донесени седум заклучоци за исполнување на условите за поведување на 
прекршочна постапка и седум решенија за изрекување на глоба на сторителите на прекршоците. 
Воедно, Комисијата во периодот април-јуни 2019 година, донесе и девет решенија за изрекување на 
глоба на сторителите на прекршоците, по барања кои беа поднесени во претходниот период.  
Во вториот квартал, Комисијата одлучуваше и по донесена судска пресуда за предмет од 2015 година, за 
што постапи по насоките на судот и повторно донесе решение за изрекување на глоба на сторителот на 
прекршокот.  
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V. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЕДУКАЦИЈА  

5.1 .Односи со јавноста 

За Комисијата за хартии од вредност и во вториот квартал , транспарентноста  беше една од  клучните 
алки  за одржување на добри односи со сите целни групи, добар институционален имиџ и за спречување 
или решавање на несакани појави. Во таа насока, во периодот април-мај 2019 година објавени се 23 
соопштенија за активностите на КХВ од кои 6  како соопштенија за донесени одлуки и решенија  на 
одржани седници, а 17 за спроведени активности на Комисијата за хартии од вредност на Република 
Северна Македонија. Исто така, КХВ одговори на едно барање за пристап до информации од јавен 
карактер согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. 

5.2.  Outreach Програма  на Комисијата  
 

Една од основните цели на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија е да се 
грижи за законито и ефикасно функционирање на пазарот на хартии од вредност и истовремено да ги 
штити правата на инвеститорите и на акционерите , како и да ја јакне довербата на јавноста во истиот. Во 
таа насока, Комисијата и во вториот квартал на 2019, а согласно Outreach Програмата презема низа 
активности.   
 

5.2.1. Активности за утврдување на состојбата со акумулирана неплатена дивиденда кај 
друштвата кои се котирани на Македонската берза АД Скопје и друштвата кои се акционерски 
друштва со посебни обврски за известување 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија спроведе активности за утврдување 
на состојбата со акумулирана неплатена дивиденда кај друштвата кои се котирани на Македонската 
берза АД Скопје и друштвата кои се акционерски друштва со посебни обврски за известување. Целта на 
преземените активности беше да се утврди кои од друштвата имаат акумулирана неплатена дивиденда, 
во кој износ е акумулираната неплатена дивиденда и кои се причините за неисплата на дивиденда на 
сите акционери и нејзино акумулирање. По повеќекратните обиди и комуникација со вкупно 105 
друштва кои се котирани на Македонската берза АД Скопје и се акционерски друштва со посебни 
обврски за известување, до КХВ  бараните информации ги  доставија  82 котирани друштва. Од нив, 37 
имаат акумулирана неплатена дивиденда, а вкупниот износ на средства кои друштвата го држат по овој 
основ изнесува 529,870,800 денари или 8,615,785 Евра. Причините за постоење на акумулирана 
неплатена дивиденда се дадени во графиконот подоле: 
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Од горенаведената табела може да се утврди дека најчеста причина за постоење на акумулирана 

неисплатена дивиденда е немање на трансакциска сметка на акционерите на која би требало да биде 

исплатена дивидендата,  додека втора најчеста причина е постоењето на неидентификувани акционери 

во друштвата. 

 

5.2.2. Проверка на усогласеноста на Статутите  

 
Комисијата во вториот квартал од 2019 година изврши анализа на Статутите на акционерските друштва, 
чии акции котираат на берза на подсегментите суперкотација и берзанска котација. Предмет на 
анализата беше усогласеноста на Статутите со важечката законска регулатива во надлежност на 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (пред се Законот за хартии од 
вредност и Законот за трговските друштва). Како резултат на извршената анализа, Комисијата упати 
укажувања и препораки до друштвата за надминување на воочените неусогласености во Статутите, со 
што започна да гради партнерски однос со друштвата. Воедно ги поттикна друштвата да ги 
произнесуваат своите ставови и идеи за прашања поврзани со прогресот на пазарот на капитал, 
корпоративното управување и општествената одговорност, кои произлегуваат од законите или кои 
допрва треба законски да се уредат. 
 

5.3. Обуки за брокери, инвестициски советници, корпоративни секретари, обуки за 
потенцијални инвеститори и сертификациона програма за портфолио менаџери 
 

5.3.1. Обуки за брокери и за инвестициски советници 

Во рамките на обуките и стручните испити за работење со хартии од вредност и инвестиционо 
советување во вториот квартал на 2019 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија реализираше 5 испитни термини од предвидениот испитен календар. Стручниот испит за 
инвестиционо советување и работење со хартии од вредност се полага по електронски пат, со 
одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер. 

5.3.2. Сертификациона обука за портфолио менаџер 

На крајот од месец мај, официјално завршија предавањата од првото ниво на 
Сертификационата обука за портфолио менаџер која Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија ја организираше во соработка со 
Академијата за банкарство и информатичка технологија – АБИТ. Првото ниво 
на обуката ги вклучуваше двата модули кои ја разработуваа тематската област 
Квантитативни методи на вреднување на 
портфолиото и Анализа на финасиски извештаи. Во 
првото ниво, слушателите имаа можност да ги 
совладаат вештините за проценка на основната 

веројатност и статистика, воедно запознавајќи се со инструментите, концептите 
со фиксен принос и концептите за вреднување на капиталот. На 29-ти мај во 
просториите на Комисијата се спроведе и евалуацијата на стекнатото знаење на 
слушателите и истите со успех го поминаа првото ниво на сертификационата 
обука за портфолио менаџер. На самото тестирање се евалуираа и предавачите 
на обуката, како и успешноста и ефективноста на истата. 
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5.3.4. Корпоративни секретари 

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.  
 

5.4. Едукација  

Во фокусот на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија беше едукацијата и 
финансиската писменост на младата популација, бидејќи таа е од клучно значење за исполнување на 
мисијата на КХВ за заштита на инвеститорите,како и за одржување на регулиран и развиен пазар на 
хартии од вредност во Република Северна Македонија. За таа цел, КХВ спроведуваше едукативни и 
консултативни активности, работеше на подигање на нивото на финансиската писменост кај младите, 
овластените учесници на пазарот и на пошироката јавност. 

5.4.1.Практичната настава во НОВА заврши 

Во вториот квартал на 2019 година успешно заврши пилот проектот „Пазар на хартии од вредност“ што 
Комисијата за хартии од вредност го реализираше со Меѓународната гимназија НОВА од Скопје. 

Проектот се реализираше како факултативна настава што ја 
следеа 23 ученици. Наставата беше структуирана да даде 
сеопфатна слика, како од теоретски, така и од практичен 
аспект на функционирањето на пазарот на капитал.  Преку 
19 предавања во училница, 10 часа посета на финансиски 
институции, како и 20-тина часа домашна работа (во кои се 
вклучени и изработка на есеј и истражувачки труд), 
учениците од гимназијата се стекнаа со солидни познавања 
за структурата и функционирањето на пазарот на капитал. 
Сите 23 ученици активно ја следеа наставата и учествуваа 

во дискусиите, а на крајот сето тоа се заокружи со солидно изготвени трудови од одредена тема (по 
избор на ученикот) од областа на пазарот на капитал. 
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5.4.2. КХВ ги поддржува младите  
 

Во вториот квартал,  Комисијата за хартии од вредност на Република 
Северна Македонија беше домаќин на студентите од втора и од трета 
година на Факултетот за деловна економија и организациони науки при 
Универзитетот „Американ Колеџ„ од Скопје и се одржа предавање од 
областа на пазарот на хартии од 
вредност. На средбата студентите 
подетално се запознаа со 
функцијата и со надлежностите 

на Регулаторот на пазарот на хартии од вредност, како и со 
работата на Стручната служба во рамки на Комисијата.  
Секој од секторите во рамките на Стручната служба на 
Комисијата ги претставија задачите и одговорностите кои ги 
имаат во своето професионално спроведување на работните 
процеси кои произлегуваат од надлежностите и од 
овластувањата на Регулаторот. Воедно, студентите се запознаа и со надзорот кој Комисијата го врши врз 
пазарните учесници, односно вработените ја презентираа надзорната станица преку која се следи 
тргувањето на официјалната берза на хартии од вредност. 
 

5.5. Позначајни реализирани настани  

5.5.1. Денови на Финансиска писменост   

Во периодот од 29-ти до 31-ви мај пред платото на седиштето на Комисијата беше 

поставен инфо пулт каде сите граѓани можеа да пристапат и да добијат одговор на 

сите прашања кои ги имаат во врска со работата на регулаторот на пазарот на хартии 

од вредност, финансиските инструменти, заштитата на акционерските права. Во овој 

период, инфо пултот го посетија стотина граѓани кои покрај одговор на сите прашања 

добија и соодветен едукативен материјал, со цел информираност и едукација од 

областа. Стартот на Деновите на 

Финансиска писменост беше одбележан со централен настан 

на 28 мај, 2019 година кога со инфо-пултови пред 

Министерството за финансии се претставија и интерактивно со 

граѓаните комуницираа 

институциите од Телото 

за финансиска 

едукација, односно 

Министерството за 

финансии, Комисијата за хартии од вредност, Народната банка, 

Агенцијата за супервизија на осигурување и МАПАС. Во оваа 

прилика, Претседателката на КХВ, Нора Алити најави дека не само 

за време на Деновите на финансиска писменост кога граѓаните можат да се информираат, туку вратите 

на КХВ се во континуитет отворени и сите можат да добијат одговор на прашањата кои ги имаат во врска 

со работата на регулаторот на пазарот на хартии од вредност, финансиските инструменти, заштитата на 
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акционерските права. Во оваа кампања се вклучени и Македонската Берза, Централниот депозитар на 

хартии од вредност, брокерските куќи, дирекциите кои работат со хартии од вредност во банките, како и 

друштвата за управување со инвестициски фондови кои во наредните три дена ќе бидат отворени за 

граѓаните - рече Алити. Во рамките на Деновите на финансиската писменост, Комисијата за хартии од 

вредност промовираше Поимник на основни термини од областа на пазарот на хартии од вредност, кој е 

издаден на три јазици- македонски, албански и англиски.  

5.5.2. Европски квиз на парите 

Во конкуренција на дваесет и осум европски земји, младите Викторија 

Панова и Марко Инѓилизов, ученици на гимназија „Кочо Рацин" од Велес 

го освоија второто место на финалето на Европскиот квиз на парите што се 

одржа во Брисел, Белгија. Ова е голем успех и за Македонската банкарска 

асоцијација, заедно со Комисијата за хартии од вредност на Република 

Северна Македонија, Народната Банка на Република Северна Македонија 

и Министерството за образование и наука, афирмирани преку 

постигнатиот резултат на меѓународното натпреварување кое по вторпат 

го организира Европската банкарска федерација со цел охрабрување на 

наставниците и училиштата да ги едуцураат своите ученици од областа на 

финансиите. На европско ниво, на Квизот учествуваа над 100.000 ученици 

на возраст од тринаесет до петнаесет години, од кои околу шеесет беа 

национални победници .Тимот на Северна Македонија, покрај 

одликувањето за освоено второ место на европско ниво, од ЕБФ доби и 

парична награда од 2.000 евра, наменета за велешката гимназија „Кочо Рацин". 

5.6. Општествена одговорност 
 

Комисијата ја поддржа граѓанската иницијатива 
#РетвитниОброк која е симбол на рециклирањето и 
споделувањето храна, па на 8 јуни, 2019 година  обезбеди  150 
топли оброци за лица од социјално загрозените категории кои 
не можат да си обезбедат редовен оброк за себе и за своите 
семејства. Исто така, Комисијата го одбележа Светскиот ден на 
крводарителството 14 Јуни. Вработени од Комисијата 
доброволно даруваа крв во Дневниот центар за дарување крв 
кој се наоѓа во просториите на Домот на хуманитарни 
организации „Даре Џамбаз“ во Скопје и со тоа се вклучија во 
глобалната кампања за  унапредување на крводарителството.  
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