
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 
За месец септември 2019 

Септември 

2019 
 

 

Наш проактивен регулатор! 



 

ПОДЗАКОНСКИ  АКТИ НА КХВ 
 

Во септември, Комисијата за хартии од врдност на Република Северна Македонија  по 
завршена јавна расправа усвои пакет правилници кои произлегуваат од законите во 
нејзина надлежност.Станува збор за:  

1.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; 

2.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; 

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

4.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;  

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

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

7.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;  

8.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; 

9.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; 



10.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 ; 

11.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; 

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

13.Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката за обновување 
на дозволата за работење на инвестиционен советник;  

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

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

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

17.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; 

18.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 ; 

19.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 ; 

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

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



22.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 ; 

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

 

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 изнесува десет. 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 на Друштвото за 
осигурување "ЕУРОСИГ" АД Скопје му даде одобрение да ја издаде четвртата емисија на 
акции по пат на приватна понуда. Станува збор за 2.859 обични акции   со продажна цена 
од 1000 евра по акција. Вкупната продажна вредност изнесува 2.859.000 евра која е 
еднаква со номиналната вредност на емисијата. Зголемувањето на основната главнина со 
нови влогови се врши за однапред познат купувач-единствениот акционер Грацер 
Векселзајтиге од Грац, Австрија како институционален инвеститор. Емисијата е заради 
постигнување на потребната адекватност на капиталот на "ЕУРОСИГ" АД Скопје и за 
креирање услови за непречено вршење на редовното работење.  

 
 
ПРЕЗЕМАЊА НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА 
 
КХВ на Steiermerkische Bank und Sparkassen AG од Грац, Австрија и издаде дозвола за 
давање понуда за преземање на Охридска банка АД Скопје. Понудата се однесува на сите 
516.350 обични акции со право на глас издадени од Охридска банка АД Скопје. Преземачот 
се обврзува да ги откупи хартиите од вредност по цена од 6.298,79 денари по акција. 
Понудата се смета за успешна доколку биде прифатена од акционери кои поседуваат 
најмалку 384.844 обични акции кои претставуваат 74,53 проценти од вкупниот број 
издадени акции од Охридска банка АД Скопје. Steiermerkische Bank und Sparkassen AG од 
Грац, Австрија согласно Законот за банки од страна на Народната банка на Република 



Северна Македонија има добиено претходна согласност за стекнување на над 75 проценти 
од вкупниот број на издадени акции со право на глас во Охридска банка АД Скопје.    
 

 
 

ПРИВАТНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ  

КХВ одлучи приватниот инвестициски фонд Румелиа да се запише во Регистарот на 
приватни фондови што го води Комисијата. Согласно Законот за инвестициски фондови, 
Комисијата не го одобрува основањето на приватните фондови, ниту пак врши контрола и 
надзор на нивната работа. 

 
 
СУПЕРВИЗОРСКИ АКТИВНОСТИ  
 

КХВ даде согласност на неколку акти на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови Генерали инвестментс АД Скопје и тоа на: 

 Измените и дополнувањата на Статутот и измените и дополнувањата на Проспектот 
на отворениот инвестициски фонд КД КЕШ ДЕПОЗИТ; 

 Измените и дополнувањата на Статутот и измените и дополнувањата на Проспектот 
на отворениот инвестициски фонд КД БРИК; 

 Измените и дополнувањата на Статутот и измените и дополнувањата на Проспектот 
на отворениот инвестициски фонд КД НОВА ЕУ и 

 Измените и дополнувањата на Статутот и измените и дополнувањата на Проспектот 

на отворениот инвестициски фонд КД ТОП БРЕНДОВИ; 

 

 

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 септември спроведе една редовна контрола на 

овластен учесник. 

 
АКЦИОНЕРСКИ БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА НИВНИТЕ ПРАВА  
 

До Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија поднесени  се 

четири барања  од акционери  за заштита на  нивните права.

 



ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ 
 
По утврдена  неправилност во работењето на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД 

Скопје,  Комисијата за хартии од вредност  донесе Решение со кое му изрече јавна 

опомена на друштвото и на одговорното лице Васко Митев.  

 
 
СОРАБОТКА  СО  ИНСТИТУЦИИ И АСОЦИЈАЦИИ 
 

 Финансиската стабилност и натаму ќе се зајакнува 
 
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 уште поголема подготвеност за апсорбирање на потенцијалните шокови.  

 

 Претседателот на КХВ Алити се сретна со високи претставници на значајни 
кредитни унии од САД и од Европа 

 

https://www.sec.gov.mk/Vesti-govori-intervjua/Pretsedatelkata-na-KKhV-M-r-Aliti-na-sredba--so-pretstavnitsite-na-institutsiite-od-finansiskiot-sistem-nadlezhni-za-reguliranje-i-nadzor-
https://www.sec.gov.mk/Vesti-govori-intervjua/Pretsedatelkata-na-KKhV-M-r-Aliti-na-sredba--so-pretstavnitsite-na-institutsiite-od-finansiskiot-sistem-nadlezhni-za-reguliranje-i-nadzor-


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.  

 
 
ЕДУКАЦИЈА И ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ  
 
Во рамки на едукативните активности кои КХВ ги спроведува континуирано,  беше и 
учеството  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. Оваа година во Скопје се сретнаа претставници на земјите 
членки во Регионалната работна група за финасиска едукација од регионот за да ги 
разменат своите искуства, но и да споделат идеи во насока на подобрување на степенот на 
финансиска писменост на популацијата во своите земји. Комисијата ги сподели сите 
активности кои ги презема во рамки на подигнувањето на финансиската писменост кај 
пошироката популација. Посебен акцент беше ставен на заложбите за подобрување на 
квалитетот на образованието и тоа на факултативните наставни програми на тема: Пазар на 
хартии од вредност кои Комисијата ги спроведува во едно средно приватно и шест државни 
училишта во неколку градови во земјата. 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.  

 
 
ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ  

КХВ и оваа година ја поддржа Светската акција за чистење - World CleanUp day, па  
на 21 септември, 2019 година , менаџментот и вработените 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.  КХВ го 

чистеше локалниот отпад каде што се наоѓа самата институција во општината Центар  и 

преку  личен пример покажа дека секој граѓанин е подеднакво должен да го штити, чува и 

унапредува природниот екосистем. КХВ во континуитет поддржува и стимулира 

активности  кои имаат цел подигнување на свеста и на општествената одговорност. Исто 

така, тргнувајќи од девизата дека само во мирно и  функционално општество 

благосостојбата на  луѓето е поважна од парите и моќта,  Комисијата за хартии од вредност 



како општествено одговорна институција  се вклучи во хуманитарниот проект на 

социјалното претпријатие  “ КОПЧЕ“ кое е развиено и истото функционира во рамките 

на  Црвениот крст на град Скопје.  

   

 

 

  

 

  

  

 

 


