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I. БЕРЗАНСКИ ДВИЖЕЊА И УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД 

ВРЕДНОСТ  
 

1.1. Секундарен пазар  

 

На крајот од третиот квартал на Официјалниот пазар беа котирани акции на 102 компании. Нивната пазарна 
капитализација на ден 30.09.2019 година изнесуваше 176,5 милијарди денари. Пазарната капитализација на 
акционерските друштва со посебни обврски за известување изнесуваше 3,85 милијарди, со што вкупната 
пазарна капитализација на компаниите на берзата, без слободниот пазар изнесуваше 180,37 милијарди 
денари. Пазарната капитализација на обврзниците на ден 30.09.2019 година беше 2,97 милијарди денари.  
Во истиот период се склучени вкупно 5,465 трансакции, а вредноста на индексот МБИ10 на последниот 
трговски ден од третиот квартал изнесуваше 4.328,09 индексни поени. 

 

ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА ПРОМЕТ БРОЈ НА ТРАНСАКЦИИ МБИ10 

180.368.501.340 1.866.260.595 5.465 4,328.09 

    

 

Вкупниот промет во третиот квартал од 2019 година e 1.866.260.595,00 денари. Во табелата подолу се дадени 
детални статистички податоци за реализираните трансакции на секундарниот пазар на Македонска берза АД 
Скопје за периодот од 01.07.2019-30.09.2019 година. Од презентираните податоци, евидентно е дека во 
вкупниот промет, најголемо учество од 51,4% има класичното тргување со акции, кое изнесуваше 
958.803.653,00 денари1, а прометот со обврзници изнесува 92,285,913, што претставува 4,94% од вкупно 
реализираниот промет во третиот квартал. Во истиот период од вкупно склучените 5.465 трансакции, 5.329 
се со класично тргување, три трансакции се реализирани преку јавна берзанска аукција, 9 трансакции се  
реализирани како јавна понуда на хартии од вредност, а 44 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) Jули 2019 Август 2019 Септември 2019 

ВКУПНО                 
(01.07.2019-
30.09.2019) 

КЛАСИЧНО ТРГУВАЊЕ 315,171,948 299,790,285 458,036,398 1,072,998,631 

АКЦИИ 223,081,346 288,950,747 446,771,560 958,803,653 

ОБВРЗНИЦИ 70,181,537 10,839,538 11,264,838 92,285,913 

ДРУГИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 21,909,065 0 0 21,909,065 

БЛОК ТРАНСАКЦИИ 483,038,204 36,379,700 181,180,985 700,598,889 

ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ АУКЦИИ 0  426,575 426,575 

ЈАВНА ПОНУДА НА ХВ 0  92,236,500 92,236,500 

ВКУПНО 798,210,152 336,169,985 731,880,458 1,866,260,595 
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Графиконот подолу ја прикажува структурата на прометот според начинот на реализација на трансакциите: 

 

 

 

 

 

51%

5%

38%

5%

СТРУКТУРА НА ПРОМЕТОТ СПОРЕД НАЧИН НА ТРГУВАЊЕ

КЛАСИЧНО ТРГУВАЊЕ - АКЦИИ КЛАСИЧНО ТРГУВАЊЕ - ОБВРЗНИЦИ

КЛАСИЧНО ТРГУВАЊЕ - ДРУГИ ХВ БЛОК ТРАНСАКЦИИ

ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ АУКЦИИ ЈАВНА ПОНУДА НА ХВ

БРОЈ НА ТРАНСАКЦИИ Јули 2019 Август 2019 Септември 2019 
Вкупно (01.07-

30.09.2019) 

КЛАСИЧНО ТРГУВАЊЕ 1,406 2,057 1,866 5,329 

БЛОК ТРАНСАКЦИИ 21 13 10 44 

ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ АУКЦИИ 0 0 3 3 

ЈАВНА ПОНУДА НА ХВ 0 3 6     9 

ВКУПНО 1,507 2,073 1,885 5,465 

ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА 31.07.2019 31.08.2019 30.09.2019  
ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА АКЦИИ 171,194,836,664 174,964,206,430 180,368,501,340  

БЕРЗАНСКА КОТАЦИЈА 167,341,584,749 171,110,954,515 176,515,249,425  
ПАЗАР НА АДПОИ 3,853,251,915 3,853,251,915 3,853,251,915  

ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА 
ОБВРЗНИЦИ 2,967,985,456 2,972,617,949 2,972,969,626  

ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА ДРУГИ ХВ 313,009,550 313,009,550 313,009,550  
ВКУПНО 174,475,831,670 178,249,833,929 183,654,480,516  
МБИ10 3,886.12 4,009.16 4,328.09  

ОМБ 132.59 132.92 132.94  
БРОЈ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА 102 102 102  

БРОЈ НА ДЕНОВИ НА ТРГУВАЊЕ 23 20 20 63 
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Во табелата подолу е прикажана структурата на прометот според различни  пазарни сегменти. Најголемо 
учество (77%) од тој аспект во прометот има официјалниот пазар со апсолутен износ на прометот од 
1,066,345,724 денари, по што следува прометот остварен преку блок трансакции 15,76 %,  во износ од 
218,043,723 денари. 

СТРУКТУРА НА ПРОМЕТ ПРОМЕТ 

Пазарен сегмент Јули 2019 Август 2019 Септември 2019 Вкупно 

Официјален пазар 310,892,688 298,026,265 457,426,771 1,066,345,724 

Редовен пазар 4,279,260 1,764,020 609,627 6,652,907 

Блок трансакции 483,038 36,379,700 181,180,985 218,043,723 

Јавни берзански аукции 0 0 426,575 426,575 

Јавна понуда на ХВ 0 0 92,236,500 92,236,500 

Вкупно 315,654,986 336,169,985 731,880,458 1,383,705,429 

 

                                    Графиконот подолу претставува илустрација на претходните податоци: 

 

 

Во продолжение е даден преглед на 10-те компании со чии акции е остварен најголем промет во периодот 

од 01.07.2019-30.09.2019 година. 

 
 

  Вредност Вкупно трансакции Пазарна капитализација 

Комерцијална банка Скопје 182.475.815,00 798 12.876.432.271,29 

Макпетрол Скопје 163.168.216,00 659 8.203.881.504,72 

Алкалоид Скопје 151.090.417,00 722 16.033.057.299,49 

НЛБ Банка АД Скопје 81.780.229,00 232 14.390.927.850,00 

Гранит Скопје 77.215.131,00 476 3.144.322.203,75 

ТТК Банка АД Скопје 51.740.197,00 227 1.298.279.840,00 

Охридска банка АД Скопје 43.478.995,00 124 3.175.552.500,00 

Стопанска банка Битола 41.496.444,00 106 1.037.101.680,43 

Стопанска банка Скопје 40.154.044,00 226 20.952.216.000,00 

Тетекс Тетово 28.580.423,00 140 994.010.400,00 

77%

0%

16%

7%

СТРУКТУРА НА ПРОМЕТОТ ПО ПАЗАРНИ СЕГМЕНТИ

Официјален пазар Редовен пазар Блок трансакции Јавни берзански аукции Јавна понуда на ХВ
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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 на странските инвеститори во вкупниот промет на Берзата 
на последниот ден на тргување од третиот квартал било следно: 

УЧЕСТВО НА СТРАНСКИТЕ И ДОМАШНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ВО ВКУПНИОТ ПРОМЕТ НА БЕРЗАТА 

  Купување % на учество Продавање % на учество 

Странски физички лица 0,34% 2,69% 

Странски правни лица 18,09% 26,59% 

Вкупно странски 18,43% 29,27% 

Домашни физички лица 45,53% 57,38% 

Домашни правни лица 36,04% 13,35% 

Вкупно домашни 81,45 70,73% 

 

Од презентираните податоци евидентно е 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. 

 

 

 

 

18%

82%

Учество на домашни и странски инвеститори на куповна страна

Странски инвеститори Домашни инвеститори

29%

71%

Учество на домашни и странски инвеститори на продажна страна

Странски инвеститори Домашни инвеститори
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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 третиот квартал од 2019 година. 

СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ НА ОФИЦИЈАЛНИОТ ПАЗАР НА БЕРЗАТА  
СТРАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА ВКУПНО СТРАНСКИ 

ИНВЕСТИТОРИ  
ЈУЛИ 
2019 

АВГУСТ 
2019 

СЕПТЕМВРИ 
2019 

ЈУЛИ  
2019 

АВГУСТ 
2019 

СЕПТЕМВРИ 
2019 

ЈУЛИ  
2019 

АВГУСТ 
2019 

СЕПТЕМВРИ 
2019 

Акции 34,59% 34,59% 34,63% 1,23% 1,12% 1,22% 35,82% 35,82% 35,85% 
Обврзници 0,12% 0,12% 0,12% 0,05% 0,05% 0,05% 0,17% 0,17% 0,17% 

Вкупно 
официјален 

пазар 

33,43% 33,43% 33,46% 1,19% 1,19% 1,18% 34,62% 34,62% 34,65% 

 

Македонски Берзански Индекс – МБИ10 

Вредноста на МБИ-10 на последниот ден на тргување од третиот квартал на 2019 година (30.09.2019 
година) изнесува 4.328,09  индексни поени, што претставува промена од 13,25% во однос на неговата 
вредност на последниот трговски ден од вториот квартал во 2019 година (28.06.2019). Највисока вредност 
на МБИ10 во третиот квартал е постигната на 25.09.2019 година кога изнесувал   4.351,90 индексни поени, 
додека најниска вредност на индексот е забележана на 02.07.2019 година, кога изнесувал 3.822,94 
индексни поени. 

 

Согласно Методологијата за пресметување на индексот МБИ10, на последниот ден на тргување вотретиот 
квартал на 2019 година, елементи на индексот МБИ10 се обичните акции издадени од следните 
акционерски друштва: 

 

3,500.00

4,000.00

4,500.00

Движење на индексот МБИ10 во периодот 01.07.2019 година-30.09.2019 година

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 третиот квартал (30.09.2019 година) изнесува 132,94 
индексни поени, што значи минимално зголемување од 0,55% во споредба со вредноста на индексот 
постигната на последниот ден на тргување на вториот квартал во 2019 година (28.06.2019 година). 
Највисока вредност на ОМБ во третиот квартал е постигната на 24.09.2019 година кога изнесувал 133,08 
индексни поени, додека најниска вредност за истиот период е постигната на 01.07.2019 година и 
02.07.2019 година кога изнесувал 132,21 индексни поени. Индексот ОМБ го сочинуваат должничките 
хартии од вредност за денационализација, од десеттата до осумнаесеттата  емисија. 

 

       

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

Во Република Северна Македонија во третиот 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 третиот квартал од 2019 година на Македонската берза АД Скопје е остварен вкупен промет од  

3.732.521.189,04 денари.2 Во овој период, Илирика Инвестментс АД Скопје е на прво место по остварен 

промет на Берзата. Имено, таа има реализирано 17,96% од вкупниот промет во овој квартал. По неа следи 

брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје со 16,46% од вкупниот остварен промет, па потоа Инвестброкер 

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 третиот квартал од 2019 година на 

Македонската берза АД Скопје се реализирани вкупно 9.5723 трансакции. Во овој период, брокерската 

куќа Илирика Инвестментс АД Скопје е на прво место по број на реализирани трансакции со 2.637, што 

претставува 27,55% од вкупниот број на трансакции. Комерцијална банка АД Скопје е  втора по број на 

реализирани трансакции, таа има 1.595 трансакции, односно 16,66% од вкупно реализираните 

трансакции. На трето место по број на реализирани трансакции е НЛБ Банка АД Скопје со 1.037, односно 

                                                             
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. 

131.5

132

132.5

133

133.5

Движење на индексот ОМБ во периодот 01.07.-30.09.2019 година
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10,83% 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 јули-септември 2019 

година 

28%

17%

11%
9%

9%

7%

6%

5%
4% 2% 2%

Учество на членките во вкупниот број на реализирани трансакции

ИЛИРИКА ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје Комерцијална банка АД Скопје НЛБ Банка АД Скопје ТТК Банка Скопје

Еурохаус АД Скопје Инвестброкер АД Скопје Иново брокер АД Скопје Стопанска банка АД Скопје

Шпаркассе банка АД Скопје Фершпед Брокер АД Скопје Еуростандард банка АД Скопје

17.96%

12.67%

13.53%

10.20%7.59%

14.84%

16.46%

2.29%
2.54% 1.03% 0.87%

Учество на членките во вкупно остварениот промет

ИЛИРИКА ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје Комерцијална банка АД Скопје НЛБ Банка АД Скопје ТТК Банка Скопје

Еурохаус АД Скопје Инвестброкер АД Скопје Иново брокер АД Скопје Стопанска банка АД Скопје

Шпаркассе банка АД Скопје Фершпед Брокер АД Скопје Еуростандард банка АД Скопје

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

ИЛИРИКА ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје 2,637 27.55% 670,307,793.71 17.96% 

Комерцијална банка АД Скопје 1,595 16.66% 473,028,602.60 12.67% 

НЛБ Банка АД Скопје 1,037 10.83% 505,107,002.35 13.53% 

ТТК Банка Скопје 890 9.30% 380,622,794.34 10.20% 

Еурохаус АД Скопје 827 8.64% 283,281,709.01 7.59% 

Инвестброкер АД Скопје 708 7.40% 553,943,558.84 14.84% 

Иново брокер АД Скопје 610 6.37% 614,477,128,18 16.46% 

Стопанска банка АД Скопје 504 5.27% 85,471,306.28 2.29% 

Шпаркассе банка АД Скопје 403 4.21% 94,836,840.33 2.54% 

Фершпед Брокер АД Скопје 191 2.00% 38,475,692.64 1.03% 

Еуростандард банка АД Скопје 167 1.74% 32,542,185.76 0.87% 

Вкупно 9,572 100% 3,732,521,189.04 100% 



 
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ | јули-СЕПТЕМВРИ 2019 

1.3. Друштва за управување со инвестициски фондови  

  

Во периодот јули-септември, 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 третиот 
квартал на 2019 година изнесувала 7.584.105.036,57  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 58% 
од средствата управува ДУИФ КБ Публикум Инвест АД, потоа следи ДУИФ ВФП Фонд Менаџмент со 21%, 
додека ДУИФ Генерали Инвестментс АД управува со 13% од вкупно собраните средства во инвестициските 
фондови. ДУИФ Илирика Фунд Менаџмент управува со 7% од сите средства собрани во инвестициските 
фондови. ДУИФ Иново Статус АД Скопје управува со само 1% од вкупно собраните средства на 
инвестициските фондови.  

 
 

1.4.   Инвестициски фондови   

 
Во третиот квартал на 2019 година , работеа 
вкупно 16 отворени инвестициски фонда. 
Нивната вкупна нето вредност на имотот на 
30.09.2019 година изнесува 7.584.105.036,57 
денари, што во однос на крајот од вториот 
квартал од 2019 година претставува намалување 
за 3,05%. Од графиконот десно може да се 
согледа дека сеуште доминантно учество во 
вкупната нето вредност на фондовите со 64% 
имаат паричните фондови, меѓутоа со 
намалување за 5 процентни поени во однос на 
крајот на првиот квартал, што се должи пред се 
на зголемениот интерес за акциските фондови, 
чие учество се зголемило за 4 процентни поени. 

13%

7%

21%

1%

58%

Учество на друштвата за управување во вкупната нето вредност на инвестициските 
фондови на 30.09.2019

ВФП ФУНД МЕНАЏМЕНТ ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ Генерали Инвестментс ИНОВО СТАТУС КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ

64%

31%

5%

Учество на отворените инвестициски фондови во 
вкупната нето вредност  на 30.09.2019

Парични Акциски Обврзнички



 
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ | јули-СЕПТЕМВРИ 2019 

Во следниот графикон се презентирани податоци за нето вредноста на средствата на отворените 
инвестициски фондови на ден 30.09.2019 година.  

 

 
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 енергетика во која се 
вложени 11% од средствата.  
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ГЕНЕРАЛИ Кеш Депозит 

ГЕНЕРАЛИ Нова ЕУ 

ГЕНЕРАЛИ Топ Брендови 

ГРАВЕ ГЛОБАЛ 
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Нето вредност на отворените инвестициски фондови на 30.09.2019 година
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Структура на вложувања по дејности

Енергетика Здравство Индустрија Информатичка технологија

Недвижности Општа потрошувачка Потрошувачка нециклична Потрошувачка циклична
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Според географската изложеност на инвестициските фондови, како што може да се согледа од графиконот, 
најголем дел од средствата, односно 77% 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 12% од вкупно собраните средства, додека 5% од средствата се вложени во САД, 
2% во Русија и 4% во останати земји.   

 

 
 
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 68% се вложени во македонски денар. Истовремено, 22% од средствата се вложени 
во евра, додека 7% во американски долари.  
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Валутна структура на вложувањата

EUR MKD CHF USD ОСТАНАТИ
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ЕУ МАКЕДОНИЈА РУСИЈА САД ОСТАНАТИ
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Во третиот квартал во 2019 година, во инвестициските фондови се уплатени вкупно 5.103.525.621,25 
денари. Согласно табелата подолу, најголем процент од приливите се од домашните банки на кои отпаѓа 
44,67%, потоа следуваат приливи од други домашни финансиски институции со учество од 35,05% и 
другите домашни нефинансиски правни лица со учество од 14,63% во вкупните приливи.  
 

 
Структура на приливите на средства 

(уплати на сопствениците на удели) на 
отворените инвестициски фондови во 

текот на третиот квартал од 2019 година 

Износ (во денари) Учество во вкупните приливи во % 

Домашни 
  

Домашни физички лица 281,333,498.21 5.51 

Домашни нефинансиски правни лица 746,456,124.04 14.63 

Домашни банки 2,280,000,000.00 44.67 

Домашни други финансиски институции 1,788,850,983.00 35.05 

Држава и субјекти од јавен сектор 6,100,000.00 0.12 

Вкупно домашни средства 5,102,740,605.25 99.98 

Странски 
  

Странски физички лица 785,016.00 0.02 

Странски нефинансиски правни лица 0.00 0.00 

Странски финансиски институции 0.00 0.00 

Вкупно странски средства 785,016.00 0.02 

Вкупно 5,103,525,621.25 100.00 

 
За истиот период од инвестициските фондови се одлеани 5.469.117.736,74 денари. Најголем процент на 
повлечени средства од инвестициските фондови има од страна на домашните банки на кои отпаѓа 41,75% 
од вкупниот број на повлечени средства, додека домашните небанкарски финансиски институции 
учествуваат со 40,25% од вкупниот број на повлечени средства од инвестициските фондови. Другите 
домашни нефинансиски правни лица повлекле 15,46% од вкупната сума на повлечени средства од 
отворените инвестициски фондови. 
 

Нето приливите за наведениот период се негативни и изнесуваат -365.592.115,49 денари. 
 

Структура на одливите на средства (исплати 
на сопствениците на удели) на отворените 
инвестициски фондови во текот на третиот 
квартал од 2019 година 

Износ (во денари) Учество во вкупните одливи во % 

Домашни 
  

Домашни физички лица 136,378,695.03 2.49 

Домашни нефинансиски правни лица 845,605,787.26 15.46 

Домашни банки 2,283,120,396.71 41.75 

Домашни други финансиски институции 2,201,512,857.74 40.25 

Држава и субјекти од јавен сектор 2,500,000.00 0.05 

Вкупно домашни средства 5,469,117,736.74 100.00 

Странски 
  

Странски физички лица 0.00 0.00 

Странски нефинансиски правни лица 0.00 0.00 

Странски финансиски институции 0.00 0.00 

Вкупно странски средства 0.00 0.00 

Вкупно 5,469,117,736.74 100.00 



 
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ | јули-СЕПТЕМВРИ 2019 

1.5. Акционерски друштва со посебни обврски за известување 

 

На 01.07.2019 година во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување се водеа 
вкупно 10 акционерски друштва. Во третото тримесечие од 2019 година Комисијата не запиша ново 
акционерско друштво во Регистарот, ниту пак изврши бришење на друштво од Регистарот. Па така, 
состојбата со бројот на акционерски друштва кои се водат во Регистарот на АДПОИ на 30.09.2019 година 
остана непроменета, односно 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 

 

Согласно Законот за преземање на акционерски друштва, Комисијата издаде една дозвола за преземање. 
Имено, на 20.09.2019 година, Комисијата донесе Решение со кое на Штаермеркише банк унд шпаркасен 
АГ Грац, Австрија (Steiermärkische Bank und Sparkassen AG), ѝ издаде дозвола за давање понуда за 
преземање на Охридска банка АД Скопје.  
Понудата за преземање ја даде Шпаркасе банка Македонија - Одделение за работа со хартии од вредност, 
во име и за сметка на Штаермеркише банк унд шпаркасен АГ Грац, Австрија (Steiermärkische Bank und 
Sparkassen AG). Понудата за преземање се однесува на 516.350 обични акции со право на глас, издадени 
од Охридска банка АД Скопје. Преземањето на хартиите од вредност се врши по цена од 6.298,79 денари 
по акција. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 28 дена од денот на првото објавување на понудата 
за преземање. Најмалата количина на хартии од вредност која треба да се прифати за понудата да се смета 
за успешна е 384.844 обични акции, кои претставуваат 74,53% од вкупниот број издадени акции од 
Охридска банка АД Скопје. 
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II. ПОНУДА НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ 

 

2.1. Издавање на акции  

Комисијата за хартии од вредност разгледа и одобри две барања за давање одобрение за издавање на 
долгорочни хартии од вредност – акции. Двете емисии на акции беа реализирани како приватна понуда. 
Вредноста на одобрените емисии на акции во третото тромесечие од 2019 година изнесува 205.797.909 
денари, односно 3.382.910 евра.  
Од аспект на друштвата кои се јавија како издавачи на акции, едната приватна понуда на акции беше 
реализирана од друштво за осигурување кое изврши докапитализација заради постигање на потребната 
адекватност на капиталот согласно Законот за супервизија на осигурување. Другата емисија на акции се 
реализира од страна на акционерско друштво во сопственост на Република Северна Македонија. 
 

Издавачи на акции Број на издадени 

решенија 

Вредност на емисиите 

во милиони 

Евра                              Денари 

Акционерски друштва од 

стопанството 

1 0,5 30,00 

Банки и осигурителни 

друштва 

1 2,9 175,80 

Вкупно 2 3,4 205,80 

 

2.2. Издавање на обврзници  

Комисијата издаде одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност – обврзници по 
пат на јавна понуда.  
На  22.08.2019 година, Комисијата донесе Решение со кое на ТТК Банка АД Скопје ѝ даде одобрение за 
издавање на долгорочни должнички хартии од вредност по пат на јавна понуда - прва емисија на 1.500 
корпоративни обврзници со поединечна номинална вредност од 1.000 евра и вкупна номинална вредност 
од 1.500.000 евра, односно 92.236.350 денари пресметано по средниот курс на НБРСМ на денот на 
донесување на Решението од Комисијата за хартии од вредност на РСМ. Обврзниците што банката ги 
понуди на продажба преку јавна понуда се со каматен принос (купонски), неограничено преносливи, во 
нематеријализиран облик и гласат на име. Обврзниците се субординирани во однос на обврските на 
останатите депоненти и доверители на банката.  Истите не се обезбедени или покриени со било каква 
гаранција од страна на Банката или лице поврзано со неа. Рокот на достасување на обврзниците изнесува 
5 години и 3 месеци, при што главницата ќе се исплати наеднаш (во целосен износ), заедно со последната 
исплата на каматата на крајот на рокот на доспевање.  
Каматната стапка на долгорочните должнички хартии од вредност како капитален инструмент 
(корпоративни обврзници) ќе изнесува 3,5% фиксна за целиот период, чија пресметка ќе се врши еднаш 
годишно (со примена на реален број денови во годината) во денарска противвредност сметано од денот 
на настанатиот прилив на парични средства во Банката. Првата исплата на каматата ќе започне по истекот 
на 12 месеци од денот на настанатиот прилив на парични средства во банката. Пресметката на каматата 
за трите месеци после петтата година ќе се изврши по истекот на 5 години и 3 месеци од денот на 
настанатиот прилив на парични средства во Банката, со примена на реален број денови во трите месеци 
по истекот на петтата година. 
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III. РЕГУЛАТОРНА РАМКА И ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА  

3.1. Законска регулатива  

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија продолжи да ја усогласува законската 
регулатива како со европските директиви, така и со други материјални закони. 
 

3.2. Подзаконски акти 

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, по завршена јавна расправа, усвои 
пакет правилници кои произлегуваат од законите во нејзина надлежност, а согласно со Законот за заштита 
на личните податоци. Станува збор за следниве подзаконски акти:  

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

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на 
годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали за акционерски собранија и 
извештај за сопственост на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се 
водат во Регистарот на Комисијата 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;  

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за известувањето од страна на 
акционерско друштво со посебни обврски за известување за стекнати, односно оттуѓени хартии од 
вредност на правни и физички лица;  

 Правилник за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од 
вредност;  

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

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и потребната 
документација за добивање дозвола за основање на подружница на странско друштво за 
управување со инвестициски фондови во Република Северна Македонија;  

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за кадровска, техничка и 
организациона оспособеност, потребни за основање и работа на друштво за управување со 
инвестициски фондови; 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребна документација која се 
приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор, 
односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски 
фондови; 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и потребната 
документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски 
фондови ; 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за 
добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со 
инвестициски фондови; 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето 
за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд ; 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката за обновување на 
дозволата за работење на инвестиционен советник; 
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 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето 
и постапката за обновување на дозволата за работење на брокер; 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината на барањето 
и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер ; 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината на барањето 
и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник; 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документацијата која се поднесува 
кон барањето за добивање на дозвола за работење на друштво за инвестиционо советување; 

 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 изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на давање 
согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од 
вредност; 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на давање 
согласност за именување на директор на берза; 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на давање 
согласност за именување на директор на депозитар за хартии од вредност; 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната дополнителна 
документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска 
куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност; 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на запишување 
на хартии од вредност. 

 

3.2.1. Пречистени текстови на подзаконските акти  

Комисијата утврди и пречистени текстови на следниве подзаконски акти  кои се произлезени од Законот 
за хартии од вредност:  

 Правилник за начинот, содржината и роковите за поднесување на барање за необјавување на 
ценовно чувствителни информации во Проспектот на издавачот на хартии од вредност; 

 Правилник за содржината на известувањето за затворање на јавната понуда на хартии од 
вредност по основ на постигнат процент на успешност; 

 Правилник за формата и содржината на известувањето за исходот на јавната понуда на хартии 
од вредност и 

 Правилник за формата и содржината на податоците за издадените хартии од вредност. 

 

3.2.2. Правилници за јавна расправа 

КХВ разгледа и усвои еден подзаконски акт кој го стави на јавна расправа со цел засегнатите страни да ги 
кажат своите забелешки. Се работи за: 

 Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува 
издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на 
хартии од вредност. 
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3.2.3. Интерни акти  

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија усвои измени на Тарифникот за 
утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата.  

 

3.3. Усогласување со ЕУ регулативата  

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на покана за учество од Управата за 
финансиско разузнавање беше дел од 58-миот состанок на MONEYVAL Комитетот при Советот на Европа. 
Исто така, Комисијата на покана на Министерството за Финансии и Европската Унија учествуваше на TAIEX 
работилницата на тема “Предизвици при споведување на Директивата 2014/65/ЕУ за пазари на 
финансиски инструменти (МИФИД 2), која се одржа во Скопје и на која одличен придонес кон тематиката 
дадоа консултантите од Полска и од Хрватска. 
 

3.4. Развој на административниот и на институционалниот капацитет согласно ЕУ 

стандардите 

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија продолжи со имплементација на  
зацртаните цели во  стратешките документи во кои се дефинирани правците за  унапредување и за развој 
на пазарот на хартии од вредност, но и за зголемување на ефикасноста и на ефективноста на 
секојдневното работење на Комисијатa. Во тој правец , во континуитет се спроведуваа низа активности.  
 

3.4.1. Стратешки план на внатрешната ревизија на Комисијата (2018-2020)  

Согласно Стратешкиот план на внатрешната ревизија на Комисијата за периодот 2018-2020, во третиот 
квартал спроведена  е ревизија на неколку процеси од работењето на институцијата. 
И тоа на : 

 процесот на водење на Регистарот на АДПОИ; 
 процесот на спроведување на јавните набавки; 
 процесот на обновување/издавање дозволи за брокери-инвестициони советници и  
 процесот на издавање одобренија за именување на директори,извршни членови и членови на 

органи на управување.  
Исполнувајки ја својата функција, а имајќи ја предвид важноста на процесите кои беа предмет на 
ревизијата како за работењето на КХВ, така и за  ефектот врз надворешните интересни групи, внатрешната 
ревизија констатираше дека е постигнат напредок во работењето на КХВ и обезбедува пазарно 
опкружување кое ја оправдува довербата на инвеститорите и се карактеризира со транспарентност и 
интегритет.   
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3.4.2. Стратешки план за развој на човечкиот капитал (2019-2021)  

 
Согласно Стратешкиот план за развој на човечкиот капитал за периодот 2019 - 2021 година, клучен елемент 
за успешно спроведување на мисијата на Комисијата и за одржување чекор со промените во 
опкружувањето претставува развојот на човечкиот капитал и 
институционалната зрелост. Со цел да се стимулира тимската работа 
и да се поттикне соработката помеѓу вработените, да се зголеми 
флексибилноста помеѓу членовите на тимот,  да се поттикне личниот 
и тимскиот развој, градењето на чувство на заедништво и 
припадност, но и да се разбере важноста на индивидуалниот 
придонес во тимското функционирање и зголемување на 
индивидуалната продуктивност и одговорност, на 27 Септември 
Комисијата го организираше вториот тим билдинг настан. Беше 
реализиран како еднодневна работилница на тема „Тимска 
олимпијада“. Низ тренинг активностите се воведуваа алатки и 
техники за комуникациски вештини  за унапредување на индивидуалните вештини кај секој од 
вработените, како и за поефикасно меѓусебно комуницирање.  
          

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

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија постојано се грижи за 

професионалниот развој на своите вработени за да можат тие да 

одговорат на потребите на работното место. Во таа насока, согласно 

Годишната програма за стручно усовршување за 2019 година, 

вработените земаа учество на следните настани за нивно стручно 

оспособување, при што беа ангажирани експерти од соодветни области 

во зависност од компетенциите кај вработените, коишто треба да се 

подобрат: 

 

Област на стручно усовршување Број на вработени кои учествувале на настанот  

Работење во  Microsoft Excel - преку практични и реални примери се учи да се 
работи во Microsoft Excel од основни до напредни вештини  применливи на секое 
работното место 

12  

Новиот закон за јавни набавки и негова примена во пракса  

17 

Барања на менаџмент стандардот ISO 27001:2013 

10 

Начини и мерки за задолжително обезбедување заштита и тајност на личните 
податоци 2 

Новиот закон за прекршоци и негова примена  

5 

Односи со јавност преку дигитални медиуми - креирање вести со брзина и 
актуелност 1 

Вкупно  47 учества на вработени на Комисијата на 6 организирани настани за стручно усовршување  

 
Од вкупно 47-те учества на вработените на Комисијата на овие шест настани за стручно усовршување, 17 
биле учества на раководни лица од Комисијата (36%), а 30 лица вработени на нераководни позиции во 
организациските единици на Комисијата (64%).  
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3.5.Соработка со државни органи и асоцијации во Република Северна Македонија  

Претседателот на КХВ М-р Нора Алити учествуваше на 
состанокот со претставниците на институциите од 
финансискиот систем надлежни за регулирање и надзор 
, при што заедно со Гувернерката на Народната банка, 
Анита Ангеловска-Бежоска, министерката за финансии, 
Нина Ангеловска, претседателот на Советот на експерти 
на Агенцијата за супервизија на осигурување, Климе 
Попоски и претседателот на Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување, Максуд Али, посочија дека 
одржувањето на финансиската стабилност на земјата е 

приоритет, дека финансиските регулатори постојано работат на унапредување на анализите и на 
следењето на системските ризици, согласно со највисоките меѓународни стандарди и дека се 
спроведуваат најдобрите практики од овој домен, во согласност со препораките на Меѓународниот 
монетарен фонд (ММФ) и Светската банка (СБ) во рамки на Програмата за проценка на финансискиот 
сектор (мисија ФСАП). Акцентот беше ставен на активностите што се преземаат од регулаторните 
институции, поединечно и заеднички, за успешно усогласување со европските директиви и препораките 
од мисијата ФСАП. Беше нагласено дека е добро и активностите да се одвиваат синхронизирано, со цел во 
претстојниот период координирано да се развиваат механизмите преку кои дополнително ќе се зајакнува 
стабилноста на финансискиот систем. Народната банка презентираше предлог-текст на Меморандум за 
соработка, којшто во најскоро време би требало да биде потпишан и со што се потврдува заложбата кај 
регулаторните институции и нивната цврста решеност за воспоставување уште поуспешна соработка за 
јакнење на стабилноста и на прудентноста на нашиот финансиски систем. Беше посочено дека успешно е 
започнат и процесот за јакнење на заштитата на потрошувачите, односно корисниците на финансиските 
услуги, согласно со најдобрата европска практика. Заокружувањето на низата активности поврзани со 
натамошното јакнење на домашната регулатива и на супервизорските практики на регулаторните 
институции ќе обезбеди дополнителни гаранции за отпорноста на нашиот систем и за неговата 
подготвеност за апсорбирање на потенцијалните шокови.  

 

3.6. Меѓународна соработка 

Претседателот на КХВ М-р Нора Алити на средбата со високите претставници на кредитните унии од  
Соединетите Американски Држави и од Европа се осврна на актуелната состојба на пазарот на капитал, 
при што акцентот го стави на моменталните правила  и прописи кои се применуваат, но и  нагласи дека се 
подготвува нова законска регулатива  која ќе биде во согласност со европските директиви.  Во дискусијата 
со високите претставници на кредитните унии, подетално беа претставени условите за издавање на 
емисии на хартии од вредност по пат на јавна и на приватна понуда, за трендовите при 
секундарно  тргување на берза, за понудата на примарниот пазар, како  и за можноста за тргување преку 
шалтер. Претставниците на кредитните унии покажаа целосен интерес за инвестициските можности во 
земјава.  

Средбата беше иницирана од штедилницата ФУЛМ, којашто во рамки на одбележувањето на 
дваесетгодишниот јубилеј од нејзиното формирање, ги покани претставниците на кредитните унии 
коишто се нејзини интернационални партнери во нашата земја. 
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IV. КОНТРОЛА НА ПАЗАРОТ И ПРИМЕНА НА ЗАКОНИТЕ 
 

4.1. Согласности, одобренија и дозволи на овластени учесници на пазарот на хартии од 

вредност  

Во третиот 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   

Правила за прекугранично порамнување 

Комисијата за хартии од вредност даде согласност на Правилата за прекугранично порамнување на 
Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, кои ја даваат општата рамка за спроведување 
на прекуграничното порамнување, додека техничкиот аспект ќе се уреди со посебни упатства, а  ќе бидат 
регулирани и со посебни договори, кои ќе ги склучува ЦДХВ АД Скопје со странските депозитари, односно 
со странски институции за порамнување на хартии од вредност, а за кои Депозитарот ќе ја врши услугата 
на прекугранично порамнување.  

 
Тарифник  

Комисијата за хартии од вредност даде согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Тарифата 
на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во 
работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги. Со нив се воведуваат измени заради 
опфаќање и на издавачите на корпоративни обврзници, или други видови на хартии од вредност кои во 
иднина би биле издадени од страна на трговски друштва, се зголемува надоместокот за извештаи во 
материјален облик, а воедно се врши намалување за преземање на истите извештаи преку 
Дистрибутивниот систем. Се предвидуваат и две тарифни ставки поради воведување на новите типови на 
членки на Депозитарот, согласно Правилата за членство. 
 

4.1.2. Македонската Берза АД Скопје 

 
Тарифник 

 
Во третиот квартал, Комисијата за хартии од вредност, даде согласност на Одлука за измени и 
дополнувања на Тарифникот за висината на надоместоците на Македонска берза АД Скопје, со која се 
врши усогласување на одредбите од Тарифникот со измените на други акти на Берзата. Попрецизно, се 
воведува еднократен надоместок за објава на намерата за преземање на акционерско друштвo, 
надоместоците за користење на берзански индекси се определуваат како процентуален износ од 
вредноста на фондот/финансискиот производ преку утврдување на долен и на горен лимит , при што  
надвор од овие надоместоци не може да изнесуваат, се воведува горен лимит кај надоместокот за 
издавање потврда во врска со историски податоци од тргувањето со поединечни хартии од 
вредност/повеќе хартии од вредност и.т.н. 
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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 третиот квартал од 2019 година 

Комисијата за хартии од вредност  издаде една дозвола за работа на инвестиционен советник за период 
од пет години.  

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

 
Во третиот квартал од 2019 година, Комисијата, одлучуваше по две барања за добивање согласност за 
директори на банка со посебни дирекции за работа со хартии од вредност и притоа одлучи на досегашниот 
директор на Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерско посреднички услуги на Стопанска 
Банка АД Скопје да и даде согласност за наредните 3 години. Исто така, позитивно беше одлучено и по 
барањето за директор на Дирекцијата за хартии од вредност на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје со 
што се даде согласност на досегашниот директор да ја обавува директорската функција до 30.04.2021 
година. 
 

4.1.5. Организирање на фонд 

 
Комисијата за хартии од вредност запиша еден приватен фонд во Регистарот на приватни фондови и му 
додели идентификациски број.Станува збор за приватниот инвестициски фонд Румелиа. Согласно Законот 
за инвестициски фондови, Комисијата не го одобрува основањето на приватните фондови, ниту пак врши 
контрола и надзор на нивната работа. 
 

4.1.6. Согласности на акти на ДУИФ и на Фондови   

Комисијата за хартии од вредност даде одобрение на измените и дополнувањата на Статутот на 
Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје, со кои  називот на фирмата 
на ДУИФ КД Фондови АД Скопје се менува и гласи: Друштво за управување со инвестициски фондови 
Генерали инвестментс АД Скопје. Скратениот назив е  Генерали инвестментс АД Скопје. Ваквото барање 
до Комисијата следеше откако во претходна постапка на почеток на годината, КХВ донесе Решение со кое 
му даде согласност на Генерали ЦЕЕ Холдинг БВ со седиште во Амстердам, Холандија индиректно да 
стекне квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје, 
односно да се стекне со акции со право на глас, чиј вкупен кумулативен износ надминува 50% од вкупно 
издадените акции со право на глас на друштвото. По добивање на согласност за измена на Статутот на 
Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје, беше дадена и согласност на 
статутите и проспектите на фондовите со кои управува ДУИФ Генерали инвестментс АД Скопје со што се 
изврши менување на називите на фондовите. Па така: КД БРИК, се преименува во ГЕНЕРАЛИ БРИК, КД Нова 
ЕУ  во  ГЕНЕРАЛИ НОВА ЕУ, КД КЕШ ДЕПОЗИТ во  ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ и КД ТОП БРЕНДОВИ  стана 
ГЕНЕРАЛИ ТОП БРЕНДОВИ. 
 

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

субјекти 

Согласно измените на Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола и надзор, Комисијата 
донесе три решенија за продолжување на контролите во три субјекти. Исто така, Комисијата спроведе  и 
една вонредна контрола на овластен учесник на пазарот на капитал, од аспект на почитување на 
одредбите од Законот за хартии од вредност. 



 
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ | јули-СЕПТЕМВРИ 2019 

4.3. Изречени мерки спрема овластени учесници 

Комисијата изрече две мерки- јавна опомена спрема овластен учесник и  јавна опомена спрема одговорно 
лице на овластен учесник. Воедно, Комисијата изрече и една мерка- отстранување на утврдени 
неправилности и незаконитости. Беше издаден и еден прекршочен платен налог на овластен учесник и 
еден прекршочен платен налог за овластеното лице.  

4.4. Заштита на права на акционери 

Во третиот квартал од 2019 година до Комисијата за хартии од вредност беа пристигнати четири барања 
за заштита на акционерски права.  
Едно од барањата се однесуваше на заштита на правата од аспект на Законот за преземање на 
акционерски друштва, а две на состојбата на сметките за хартии од вредност кои се водат во Централниот 
депозитар за хартии од вредност АД Скопје. Четвртото барање беше поврзано со  финансиското работење 
на акционерското друштво и на начинот на донесување на одлуките од страна на органите на управување. 

 

4.5. Комисија за одлучување по прекршок при КХВ на РСМ  

 
Комисијата за одлучување по прекршок  одржа две  седници. 
До Комисијата за одлучување по прекршок беше доставено едно барање за поведување на прекршочна 
постапка против правно лице и одговорно лице на правното лице, поради непочитување на член 80-а од 
Законот за хартии од вредност.  
За поднесеното барање беа донесени два заклучоци за исполнување на условите за поведување на 
прекршочна постапка. Воедно, беше донесено и едно решение за изрекување на глоба на сторител на 
прекршок, по барање кое беше поднесено во претходниот период. 
Исто така, Комисијата утврди конечност и извршност на шест решенија за изрекување на прекршочна 
санкција- глоба.  
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V. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЕДУКАЦИЈА  

5.1 .Односи со јавноста 

Транспарентноста за Комисијата за хартии од вредност е клучна за одржување на  добри односи со сите 
целни групи и градење на позитивен институционален имиџ. Во таа насока, во периодот јули-септември 
2019 година објавени се 12 соопштенија за активностите на КХВ од кои 7 како соопштенија за донесени 
одлуки и решенија на одржани седници, а  5  за спроведени активности на Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија. 
 

5.2. Обуки за брокери, инвестициски советници, корпоративни секретари, обуки за 

потенцијални инвеститори и сертификациона програма за портфолио менаџери 

Програмата за сертифициран портфолио менаџер што е изработена од Комисијата 
за хартии од вредност на Република Северна Македонија во соработка со 
Академијата АБИТ претставува развивање вештини, односно учење за тоа како да 
се спроведат мерењата на портфолиото. Со секој модул и тематска единица од 
Програмата, слушателите се стекнуваат со јасна слика за портфолио стратегиите кај 
различни класи на имот, вклучувајќи го фиксниот принос, капиталот и 
алтернативните начини на финансирање. Главна цел на оваа обука е развивањето 
на вештини за проценка на основната веројатност и статистика, запознавањето со 
сите инструменти и концепти на фиксниот принос и запознавање со развиените 
концепти за вреднување на капиталот. Во изминатите три месеци, слушателите на 
првата организирана обука успешно го совладаа првото ниво. Тие имаа можност 

да се запознаат со квантитативните методи на вреднување на 
портфолиото и со анализата на финансиските извештаи. По 
спроведеното тестирање на стекнатото знаење, сите слушатели 
успешно положија и се стекнаа со Сертификат за положено прво ниво 
од Сертифицираната програма за портфолио менаџер. До крајот на 
2019 година, слушателите ќе продолжат со предавањата од второто 
ниво на програмата и тоа на теми од областа на корпоративните 
финансии, инвестициските инструменти и вреднувањето на сложените 
инвестициски инструменти.  
Во рамките на обуките и стручните испити за работење со хартии од 
вредност и инвестиционо советување, Комисијата согласно Законот за хартии од вредност донесе 21  
решение за губење на правото на полагање на стручниот испит за инвестиционо советување и 12 решенија 
за губење на правото на полагање на стручниот испит за работење со хартии од вредност. Кандидатите го 
изгубија правото на полагање заради изминување на 2 години од денот на издаденото решение за 
полагање на стручниот испит за инвестиционо советување, односно за работење со хартии од вредност.  
 

5.3. Едукација  

Комисијата спроведе активности за подигнување на свеста за потребата од поголема финансиска 
писменост кај пошироката популација, а истовремено ги промовираше и предностите од зголемена 
финансиска инклузија.  
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5.3.1. Финансиската едукација и инклузија - приоритет за КХВ  

 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија учествуваше на 5-тиот Состанок на 
Регионалната работна група за финансиска едукација на тема: Напредокот на финансиската едукација и 
финансиската инклузија во Југоисточна Европа – искуства од регионот. Во Скопје се сретнаа претставници 
на земјите членки во Регионалната работна група за финансиска едукација од регионот за да ги разменат 
своите искуства, но и да споделат идеи во насока на 
подобрување на степенот на финансиската писменост на 
популацијата во своите земји. Во таа насока, Комисијата 
даде свој придонес и посебен акцент стави  на заложбите 
за подобрување на квалитетот на образованието преку 
факултативни наставни програми на тема Пазар на хартии 
од вредност кои ги спроведува во едно средно приватно и 
шест државни училишта во неколку градови во Република 
Северна Македонија. Воедно, КХВ  истакна дека со голема 
посветеност пристапува кон потпишувањето на 
Меморандумот за  соработка на Регионалната работна 
група за финансиска едукација и во иднина ќе биде вклучена во заедничките активности. 
 

5.4. Општествена одговорност 

Комисијата за хартии од вредност на 21 септември, 2019 година 
активно се вклучи  во Светската акција за чистење - World Clean up 
Day, со што менаџментот и вработените и годинава беа  дел 
од  граѓанското движење “ Let’s Do It! World “, кое ги поврзува и ги 
охрабрува граѓаните, општините, компаниите и владите да ги 
исчистат своите земји од лошо управуваниот отпад. Преку  личен 
пример, КХВ  покажа дека секој граѓанин е подеднакво должен да 
го штити, чува и унапредува природниот екосистем.  
Свесна за проблемите што може да ги предизвика несоодветното 
менаџирање на отпадот, Комисијата, започна секојдневно да го 
селектира и да го одвојува отпадот што го создава. Векот на траење 

на пластиката, стаклото, лименките, хартијата, батериите или електронските апарати не завршува со една 
употреба и целта е преку нивно рециклирање   да се реупотребат како секундарна суровина.  

Комисијата за хартии од вредност продолжи и со спроведување на 
активности кои имаат за цел да ја подигнат свеста кај поединецот во 
општеството да не го фрла вишокот на храна, туку истиот да го 
редистрибуира на социјално загрозените семејства и бездомни лица 
кои немаат основни три оброци дневно. За таа цел, Комисијата набави 
намирници, а вработените од Комисијата помогнаа да се зготват и 
спакуваат повеќе од 300  топли оброци и на тој начин се вклучија и ја 
поддржаа граѓанската иницијатива #РетвитниОброк која е симбол на 
рециклирањето и споделувањето храна. Комисијата континуирано 
апелира да се намали фрлањето на храна и  истата да се сподели со 

загрозените семејства и бездомни лица и цени дека никогаш не смее   да се  заборави  што се има  и што 
може  да се даде.   
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