
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 
За месец ноември 2019 

Ноември 
2019 

 

 

Наш проактивен регулатор! 



 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА КХВ 
 
Во ноември , КХВ разгледа и усвои неколку подзаконски акти по завршена јавна расправа, како  и 
неколку пречистени текстови на Правилници кои произлегуваат од Законот за хартии од вредност. 
Исто така, КХВ донесе и еден интерен акт за тековното работење на институцијата.  Станува збор за: 
 
       По завршена јавна расправа 

1. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на 
барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност и  

2. Правилник 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. 

Пречистени текстови  
 
1. Пречистен текст 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; 

2. Пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на 
приватна понуда на хартии од вредност. 
 

Интерни акти  
 

КХВ донесе Политика за чист екран и чисто биро која е поврзана со целосно спроведување 
на Законот за заштита на лични податоци. Целта на овој интерен акт е преку  постепена 
имплементација на добри практики за заштита на податоците да се стигне до сертификатот 
ИСО 27001 –Системи за управување со безбедност на информации.   
Преку политиката на чист екран и чисто биро се намалуваат ризиците од неовластен 
пристап, губење и оштетување на информации за време и вон утврденото работно време. 
 

 

РЕГИСТАР НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Бројот на вкупно активни акционерски друштва во Регистарот на акционерски друштва со посебни 
обврски за известување што го води Комисијата е 11. Инаку, во Регистарот се запишуваат друштвата 
кои се основани и работат во Република Северна Македонија и притоа извршиле јавна понуда на 
хартии од вредност или имаат основна главнина од 1.000.000 евра во денарска противвредност и 
повеќе од 50 акционери, освен друштвата котирани на берза. 

 
 

 
 
 



РЕШЕНИЈА ЗА ЕМИСИИ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија донесе две Решенија со кои 
одобри издавање на две емисии на хартии од вредност и тоа една како приватна и една како јавна 
понуда. Попрецизно: 

 На друштвото за осигурување "Халк Осигурување" АД Скопје му даде одобрение да издаде 
петта емисија од 400.000 обични акции со вкупна вредност од 4.000.000 евра. Оваа емисија 
е наменета за познат купувач и тоа за постојниот и  единствен акционер на Друштвото –
"Халк банка" АД Скопје. Друштвото врши зголемување на основната главнина со 
трансформирање на заем во влог преку издавање на нови акции  по наредба на Агенцијата 
за супервизија на осигурувањето, а заради постигнување на потребната адекватност на 
капиталот на друштвото и создавање на услови за непречено вршење на редовното 
работење на "Халк Осигурување" АД Скопје.  

 На АД "Нова Стоковна Куќа" Струмица и даде одобрение за продажба на сопствени акции 
по пат на јавна понуда. Станува збор за 278 обични акции со вкупна минимална продажна  
вредност од 278.000 евра. Бројот на акциите кои се предмет на јавната понуда претставува 
22, 26 проценти од вкупниот број на издадени акции од АД "Нова Стоковна Куќа "Струмица 
кој изнесува 1.290 акции. Продажбата, односно оттуѓувањето на сопствените обични акции 
се врши заради задоволување на законската регулатива, а ќе се реализира согласно 
моделот на минимална цена при што приоритет се дава на налози со повисока цена, 
поголема количина и порано време на внес на налогот во БЕСТ системот. 

 

 

СПРОВЕДЕНИ КОНТРОЛИ 
 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија вршеше проактивна 
супервизија и надзор на пазарот на капитал и тоа секојдневно во реално време преку он-лине 
контрола на Берзанскиот Електронски Систем за Тргување (БЕСТ) и контрола на процесот на 
утврдување и порамнување на склучените трансакции. Секторот за супервизија на пазарот на 
капитал, во ноември спроведе четири контроли на овластени учесници.    

 
 
ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ 
 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија донесе две Решенија со кои 
ги изрече следниве мерки: 

 Привремена забрана на брокерската куќа "Илирика Инвестментс" АД Скопје во 
времетраење од 15 дена за вршење на сите услуги за кои има добиено дозвола. Вакво 
решение, КХВ донесе откако констатира дека при реализација  на трансакции со акции на 
"Скопски пазар" АД Скопје, брокерската куќа континуирано и систематски не го почитувала 
Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, а со тоа и Законот за 
хартии од вредност. При одмерувањето на казната, КХВ го зема предвид и досегашното 
поведение на овластениот учесник. Имено, на брокерската куќа и на одговорното лице, 
досега  им се изрекувани повеќе санкции. 

 Јавна опомена на брокерската куќа "Инвестброкер" АД Скопје и на директорот заради 
непостапување во целост согласно членовите 14 и 17 од Законот за спречување перење 



пари и финансирање на тероризам, со што е постапено спротивно на член 180-а од Законот 
за хартии од вредност. Овие прекршувања се направени при трансакции со акции на 
"Скопски пазар" АД Скопје. 

 

 
 
СОРАБОТКА  СО  ИНСТИТУЦИИ И АСОЦИЈАЦИИ 
 
Комисијата за хартии од вредност во рамките на континуираната соработка со Академијата за судии 
и јавни обвинители на 8 ноември, 2019 година  организираа  Советување на тема: „Тужби поврзани 
со надомест на штета при забранети дејствија во работењето со хартии од вредност“. Советувањето 
беше наменето за судии од граѓански оддели и стручни соработници од сите апелациони подрачја. 
Предавачите Мате Стојановски, главен правен советник, Комисија за хартии од вредност и д-р 
Марко Андонов, редовен професор и декан на Факултет за правни науки, Универзитет Американ 
Колеџ Скопје опфатија повеќе теми поврзани со Законот за хартии од вредност, Закон за преземање 
на акционерски друштва, Закон за инвестицски фондови и со Закон за трговските друштва. 
На советувањето беше направен осврт на забранетите дејствија при работење со хартии од 
вредност и право на тужба во случај на понуда на хартии од вредност, се дискутираше за ценовна 
манипулација, ширење неточни информации, користење на манипулативни и измамнички 
дејствија, за злоупотреба на внатрешни информации, за неточни финансиски извештаи и извештаи 
што предизвикуваат заблуда, за проспект кој содржи измамнички податоци. Исто така, стана збор 
за надоместот на штета во случај на преземање на акционерско друштво и  при користење на 
правата од хартии од вредност. Беа разменети и ставови околу поништувањето на берзанска 
трансакција што е  спорна судска пракса од аспект на пазарот на хартии од вредност. 
Целта на КХВ и на Академијата на судии и јавни обвинители е преку вакви советувања да се зајакне 
судскиот систем и да се овозможи специјализација во споровите поврзани со хартиите од вредност, 
бидејќи токму судството ја претставува клучната оска за наметнување на прописите, што е 
предуслов за кредибилен систем на корпоративно управување. 
 

 
ОБУКИ  
 

 Брокери и инвестициски советници  
 
Во ноември, КХВ презема неколку активности во функција на успешно спроведување на наредните: 
18-та  обука за работа со хартии од вредност и  8-ма обука за инвестиционо советување, и двете во 
нејзина организација. Во таа насока , КХВ ги усвои листите на едукатори на двете обуки.  
 

 Портфолио менаџер 
 
Слушателите на Првата организирана обука согласно Сертифицираната програма за портфолио 
менаџер која е изработена од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија во соработка со Академијата АБИТ, успешно го совладаа второто ниво.  
Предавањата од второто ниво на програмата, се осврнаа на повеќе теми од областа на 
корпоративните финансии, инвестициските инструменти и вреднувањето на сложените 
инвестициски инструменти.  
Главна цел на оваа обука е развивањето на вештини за проценка на основната веројатност и 



статистика, запознавањето со сите инструменти и концепти на фиксениот принос и запознавање со 
развиените концепти за вреднување на капиталот.  
  

 
 
ЕДУКАЦИЈА И ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ  
 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија учествуваше на Вториот 
работен состанок на земјите кои се дел од Проектот за подготовка на Националната стратегија за 
финансика едукација во соработка со ОЕЦД и Министерството за финансиии на Холандија кој се 
одржа во Тблиси, Грузија во период од 06.11-09.11.2019 година.   
 
Претставниците учествуваа на Конференција  и на Работилница на тема "Унапредување на 
финансиската писменост во Југоисточна Европа" под покровителство на Националната Банка на 
Грузија и Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД), а со финансиска поддршка од 
страна на Министерството за финансии на Холандија, користејќи ја техничката експертиза на 
платформата “Money wise”.  
Конференцијата беше посветена на прашања поврзани со имплементацијата националните 
стратегии за финансиско образование, а целта беше: да се воспостави дијалог и да се разменат 
искуства, достигнувања и предизвици во регионот,да се споделат параметрите од истражувањето 
од областа на финансиската едукација и инклузија на ОЕЦД, едукација и мапирање на земјите 
учеснички во Проектот, како и преглед на потенцијалните следни чекори за негова реализација. 
Работилницата пак, беше фокусирана кон изготвување на студија на случај и политика за 
справување со предизвиците на финансиската писменост кои се јавуваат кај: младата популација 
(ученици и студенти),руралното население и малите и средни претпријатија. 

 
 


