
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 
За месец октомври 2019 

Октомври 
2019 

 

 

Наш проактивен регулатор! 



 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА КХВ 
 
Во октомври, КХВ разгледа и усвои неколку пречистени текстови на Правилници кои 
произлегуваат од Законот за хартии од вредност и од Законот за инвестициски фондови .  
Станува збор за: 
 

1. Правилник за постапката за обновување на дозволата за работење на 
инвестиционен советник; 

2. Правилник  за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер; 
3. Правилник  за формата, содржината на барањето и потребната документација за 

добивање на дозвола за работење на брокер; 
4. Правилник  за формата, содржината на барањето и потребната документација за 

добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник; 
5. Правилник  за документацијата која се поднесува кон барањето за добивање на 

дозвола за работење на друштво за инвестиционо советување; 
6. Правилник  за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за 

издавање на дозвола за работење на брокерска куќа; 
7.  Правилник  за начинот и постапката на давање согласност за именување директор 

на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност; 
8. Правилник  за начинот и постапката за давање на согласност за именување на 

директор на берза; 
9. Правилник  за начинот и постапката на давање согласност за именување на 

директор на депозитар на хартии од вредност;  
10. Правилник  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; 

11. Правилник за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребни за 
основање и работа на друштво за управување со инвестициски фондови; 

12. Правилник 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; 

13. Правилник за начинот, постапката и потребната документација за добивање 
дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови; 

14. Правилник за потребната документација за добивање согласност за стекнување на 
квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови; 

15. Правилник  за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за 
основање на затворен инвестициски фонд; 

16. Правилник  за начинот, постапката и потребната документација за основање на 
подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во 
Република Македонија. 

 



 

Исто така, КХВ  усвои и два интерни акта: 

1. Процедура за обука и полагање на стручен испит во организација на Комисија за 
хартии од вредност на РСМ; 

2. Процедура за постапка за признавање на сертификат/ уверение за работа со 
хартии од вредност или инвестиционо советување стекнати во странство; 

 

РЕГИСТАР НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 

Откако Друштвото за земјоделско производство и трговија "Црвени Брегови" АД Неготино 
ги исполни условите да се води во Регистарот на КХВ заради успешно завршена јавна 
понуда, Комисијата донесе Решение со кое "Црвени Брегови" АД Неготино се запиша во 
Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известувања. Со тоа, бројот на 
вкупно активни акционерски друштва во Регистарот на акционерски друштва со посебни 
обврски за известување што го води Комисијата, од десет во октомври се искачи на 
единаесет.  

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  
 
КХВ даде одобрение Градски енергетски системи "ГЕС" АД Скопје да издаде втора емисија 
на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда. Станува збор за 4.878 обични 
акции со поединечна продажна цена од 100 евра.  

Согласно Одлуката на Собранието на акционери на "ГЕС" АД Скопје, друштвото издава 
хартии од вредност заради зголемување на основната главнина и создавање услови за 
непречено функционирање. Емисијата е наменета за познат купувач - постојниот единствен 
акционер Град Скопје како институционален инвеститор. 

 

 

ПРЕЗЕМАЊА НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА 
 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија  донесе Решение со 
кое понудата за преземање на "Охридска банка" АД Скопје што ја даде Штајермеркише 



Банк унд Шпаркасен АГ Грац, Австрија (Steiermärkische Bank und Sparkassen AG),  се утврди 
за успешна. 

Понудата за преземање била прифатена од 143 лица кои поседуваат 472.839 обични акции 
со право на глас што претставува 91,5733 % од вкупниот број на издадени обични акции 
во  "Охридска банка " АД Скопје. Преземањето на хартиите од вредност се врши по цена од 
6.298,79 денари по акција. Понудата за преземање се однесуваше на 516.350 обични акции 
со право на глас, издадени од Охридска банка АД Скопје,  а  најмалата количина на хартии 
од вредност која требаше да се прифати за понудата да се смета за успешна беше 384.844 
обични акции, која е надмината. 

 
ДОЗВОЛИ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ СОВЕТНИЦИ  
 
Во октомври, беше издадена  една дозвола за работење на инвестициски советник и тоа на 
лицето Христијан Пејовски. 
 

 
СОГЛАСНОСТИ НА ДИРЕКТОРИ НА ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ  
 
КХВ даде согласност  Васко Митев да биде именуван за директор на брокерската куќа 
"Илирика Инвестментс" АД Скопје. 
Со оваа одлука, Митев продолжи да ја извршува досегашната функција и на таа позиција 
треба да биде  заклучно до 16 септември, 2023 година. 

 

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 октомври спроведе пет контроли на овластени 

учесници. 

 
ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ 
 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија  донесе Решение со 
кое се одзема согласноста за именување на Иван Ортаковски за раководител на Одделот 
за работа со хартии од вредност на "ТТК Банка" АД Скопје,  во времетраење од 30 дена.  

Оваа мерка, КХВ му ја изрече на одговорното лице, бидејќи постапувал спротивно на 
членовите 97, 118 и 150 од Законот за хартии од вредност, односно вршел советување на 
потенцијални клиенти и го  зголемил судирот на интерес меѓу клиентите во врска со 



акциите на "Скопски пазар" АД Скопје и истовремено давал услуга за која ниту, тој ниту 
Одделот во кој работи, имаат соодветна дозвола за тоа од Комисијата за хартии од 
вредност. 

КХВ изрече и јавна опомена на Одделот за работење со хартии од вредност на "ТТК Банка" 
АД Скопје. 

 
 
СОРАБОТКА  СО  ИНСТИТУЦИИ И АСОЦИЈАЦИИ 
 
Комисијата за хартии од вредност и Македонска берза на 2 октомври, 2019 година 
организираа  Тркалезна маса на тема: „Идната улога на пазарите на капитал во мали и 
отворени економии “.  Овој настан  се случи во период кога се подготвуваат законски 
решенија од областа на пазарот на капитал со цел усогласување со европското 
законодавство, како и во време на иницирани измени на постоечките законски решенија 
поради позитивни импликации врз амбиентот во кој понатаму ќе функционира 
македонскиот пазар на хартии од вредност и врз неговиот понатамошен развој.  
Со воведно обраќање го отвори Заменикот на Претседателот на Владата на Република 
Северна Македонија, задолжен за економски прашања, г-дин Кочо Анѓушев, кој нагласи 
дека Берзата во иднина треба да има поголема улога во економското живеење во нашата 
држава и да се користи како механизам за вбризгување свеж капитал во компаниите. 
 
Претседателот на Комисијата за хартии од вредност, М-р Нора Алити посочи дека пазарот 
на капитал гледан во целина, може да се оцени како се уште недовршена приказна за 
разлика од банкарскиот сектор кој, како што рече, има долга традиција и е познат, како за 
бизнис секторот, така и за домаќинствата, пазарот на капитал е „новина“ за нашата 
држава.„За развој на пазарот на капитал, како впрочем и за секој друг финансиски пазар 
најпрво треба да има политичка стабилност и правна сигурност, а потоа сè друго, заклучи 
Претседателката Алити.  

Своите мислења на дебатата ги споделија Иван Штериев, Извршен директор на 
Македонската беза АД Скопје  , Глигор Бишев, Генерален директор и Претседател на 
Управниот одбор на Шпаркасе банка Македонија АД Скопје, Владимир Филиповски, 
Професор на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, Henning Esskuchen, Head of CEE Equity Research во Erste Group Bank, Ivana 
Gažić, President of the Management Board, Zagreb Stock Exchange, André Küüsvek, Director for 
Local Currency and Capital Markets Development, EBRD. 
Учеството на реномираните домашни и странски експерти овозможи интересна дискусија 
за актуелните предизвици со кои се соочува домашниот пазар на хартии од вредност, со 
нагласка на регулативните и развојните аспекти, а беа елаборирани и перцепциите на 
странските инвеститори во врска со нашиот регион и идните планови и очекувања на 
меѓународните финансиски институции и поголемите регионални берзи. 
 
 



 
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА  
 
Комисијата за хартии од вредност на РСМ беше домаќин на претставници од регулаторните 
органи на Хрватска, Ерменија, Казакстан, Албанија и Украина кои под покровителство на 
IOSCO заеднички утврдуваат униформни стандарди и принципи за работа. 

 Работилницата ја  отвори Претседателот на КХВ М-р Нора Алити која истакна: 
,,Регулаторите како нас, да позајмам еден поим од  харвардскиот професор Малколм 
Спароу ''испорачуваат обврски'',  со цел да го сменат начинот на однесување. Јас честопати 
укажувам дека ние располагаме со широка палета на алатки, кои можеме да ги примениме 
за да постигнеме промена во однесувањето. Алатки кои може да се категоризираат како 
реактивни алатки и превентивни или проактивни алатки. Иако мојата филозофија како 
регулатор е дека подобро да се спречи, отколку да се открива, па да се казнува,  за во 
иднина  да одвратува од повторување, истовремено, гласно и јасно порачувам дека ова не 
значи дека нема да ги примениме сите наши законски извршни алатки и овластувања. 
Практики или поведенија преку кои одминуваме стануваат стандард кој го дозволуваме - 
ние нема да прифатиме никакво однесување ниту пак поведение што би го загрозиле 
интегритетот на пазарот. Затоа ја поздравувам можноста за продолжување на разговорите 
во Јереван и привршување на упатството за супервизија и истраги, кое ќе претставува рамка 
и водич за  надзор, за поведување, реализирање и завршување на истрагите и на сето тоа 
последователно,  изрекување на соодветни и правосилни санкции,,. 

Г-ѓа Cecile de Wit во името на Генералниот секретар IOSCO Paul P. Andrews’s ја пренесе 
пораката дека IOSCO ги поддржува напорите на регулаторите за усогласување на нивното 
работење според меѓународните стандарди кои важат на развиените пазари на хартии од 
вредност. Имено, во периодот од 15 до 17 октомври, 2019 година, претставниците од 
Комисијата за хартии од вредност заедно со претставниците од регулаторните органи на 
Хрватска, Ерменија, Казакстан, Албанија и на Украина разменуваа искуства и споделуваа 
мислења за начините на вршење супервизија и спроведување на истраги, како и за 
надлежностите  за прибирање на информации и документи, за ефективноста на законските 
решенија, за меѓусебната соработка , како и за  комуникацијата на интернационално ниво. 

Ова е трета фаза на проектот IOSCO Technical Assistance Program for Developing Enforcement 
Manuals, кој започна пред неколку месеци. Основната цел е регулаторите на пазарите на 
капитал од регионот да изработат упатство кое ќе го опфати начинот на спроведување на 
супервизија и истраги од страна на регулаторите. Имено, една од основните начела на 
IOSCO е да постави униформни стандарди и принципи за работа кои ќе можат да ги 
применуваат сите регулатори кои се членки на оваа организација. Резултат од оваа 
работилница  е изработка на сеопфатно упатство за Комисијата за хартии од вредност преку 
кое ќе биде опишан начинот на вршење на супервизија и истраги. 

 
 
 
 



 
ОБУКИ  
 
Согласно Законот за хартии од вредност, КХВ донесе одлука со која констатира потреба за 
организирање на 18-та  обука и стручен испит за работење со хартии од вредност, како и 
на 8-ма обука и стручен испит за инвестиционо советување. 

 
 
ЕДУКАЦИЈА И ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ  
 

 Програма  за сертифициран 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, а која истите ја 
започнаа на почетокот на оваа година  успешно го совладаа првото ниво .Во првото ниво, 
слушателите имаа можност да се запознаат со квантитативните методи на вреднување на 
портфолиото и анализата на финансиските извештаи. По спроведеното тестирање на 
стекнатото знаење, сите слушатели октомври успешно положија и се стекнаа со Сертификат 
за положено првото ниво од Сертифицираната програма за портфолио менаџер . 

Следниот период од три месеци ќе продолжат предавањата од второто ниво на 
програмата, кои ќе се осврнат кон повеќе теми од областа на корпоративните финансии, 
инвестициските инструменти и вреднувањето на сложените инвестициски инструменти. 

 Конкурс за Годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа 
на пазарот на капитал  

 
Заради поттикнување на развојот на научната мисла и изработка на трудови од областа на 
пазарот на хартии од вредност , како и афирмација на млади и стручни кадри, Комисијата 
за хартии од вредност на Република Северна Македонија распиша Конкурс за доделување 
на Годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на пазарот на 
капитал.  
Годишната награда на Комисијата е бесплатно следење на обука за инвестиционо 
советување,  а  за второрангираниот  труд  ќе биде доделено  следење на обука за работење 
со хартии од вредност .  


