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ПОДЗАКОНСКИ И ИНТЕРНИ АКТИ НА КХВ 

 

Во мај , КХВ го усвои Годишниот извештај за работење на Комисијата за хартии од вредност 
за 2018 година, кој е доставен до Собранието на Република Северна Македонија на 
усвојување.   

Исто така, Комисијата донесе  Упатство за начинот на работење со хартии од вредност за 
брокерските куќи и овластените банки надвор од Република Северна Македонија. 

 По завршена јавна расправа, КХВ  донесе и четири подзаконски акти: 

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

 Правилник за начинот и постапката за вршење  контрола и надзор; 
 Правилник за измена и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на 

водење на книгата на налози и 
 Правилник за измена и дополнување на Правилникот за содржина на месечниот 

извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работа со хартии 
од вредност. 

 

РЕШЕНИЈА НА ЕМИСИИ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

       Во мај, "Халк Банка" АД Скопје  доби одобрение  да издаде долгорочни хартии од 
вредност по пат на приватна понуда.  Со 16-тата емисија, "Халк Банка" АД Скопје ќе издаде 
59.321 обична акција со номинална и продажна вредност од 10.000 денари по акција. 
Вкупниот износ на емисијата е 593.210.000 денари. Емисијата се врши од средства на 
банката по основ на исплата на дивиденда во акции на акционерите на "Халк Банка" АД 
Скопје, сразмерно на нивното учество во основната главнина.  "Халк Банка" АД Скопје 
издава нови акции заради зголемување на нејзиниот запишан капитал. 

 

РЕГИСТАР НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

По успешно завршената јавна понуда,   друштвото за производство и промет со 
земјоделски и сточарски производи  "Вардар" АД Градско ги исполни условите за 
акционерско друштво со посебни обврски за известување, поради што Комисијата донесе 
Решение за запишување во  Регистарот на АДПОИ. Со  "Вардар" АД Градско, бројот на 
вкупно активни акционерски друштва во Регистарот на акционерски друштва со посебни 



обврски за известување што го води Комисијата се искачи на десет . Инаку, во Регистарот 
се запишуваат друштвата кои се основани и работат во Република 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. 

 

РЕГИСТАР НА ПРИВАТНИ ФОНДОВИ 

 

 Согласно Законот за инвестициски фондови, според кој КХВ нема надлежност да навлегува 
во содржината на поднесените документи за регистрација на приватните фондови и врши 
само запишување во Регистарот на приватни фондови кој го води Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија, одлучи приватниот инвестициски фонд 
"Канабис Инвестментс" на Друштвото за управување со  приватни фондови "АТЛАС 
Инвестментс" ДОО Скопје да биде запишан во Регистарот и  да  му се додели 
идентификациски број. КХВ не го одобрува основањето на приватните фондови, ниту пак е 
надлежна да врши контрола и надзор на нивната работа. 

  

 

СУПЕРВИЗОРСКИ АКТИВНОСТИ 

 

 Во мај, КХВ ги презема следниве супервизорски активности:  

 Со Решение на "Македонската берза" АД Скопје ѝ наложи во рок од 30 дена 
од  денот на приемот да направи  конкретни корекции  на Правилата за тргување. 
Ваков чекор презема по спроведена анализа на одредбите на Правилата за 
тргување,  како и на состојбите  на пазарот на хартии од вредност. Целта е 
воспоставување и одржување на ефикасен, сигурен и транспарентен пазар на хартии 
од вредност, со јасни пазарни механизми кои придонесуваат за поголема доверба 
кај инвеститорите, што пак ќе придонесе за негов одржлив развој; 

 Со Решение на Друштвото за управување со инвестициски фондови "ВФП Фонд 
Менаџмент" АД Скопје му даде согласност на Измените на Статутот на отворениот 
инвестициски фонд ВФП 100 % Бонд, Измените на Проспектот на отворениот 
инвестициски фонд ВФП 100% Бонд и на Измените на скратената форма на 
Проспектот на отворениот инвестициски фонд ВФП 100% Бонд; 

 Со Решение ги одобри измените на Статутот на Друштвото за управување со 
инвестициски фондови "Илирика Фунд Менаџмент" АД Скопје. 



 

 

 

СОГЛАСНОСТИ НА ДИРЕКТОРИ НА ОВЛАСТЕНИ УШЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ 

 

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија даде неколку 
согласности на овластени учесници на пазарот на капитал и тоа: 

 Коста Костадиновски да биде именуван  за извршен  член  на Одборот на директори 
на Друштвото за управување со инвестициски фондови "Илирика Фунд Менаџмент" 
АД Скопје со што и во наредните четири години ќе ја извршува  досегашната 
функција - Главен извршен директор на ДУИФ "Илирика Фунд Менаџмент" АД 
Скопје; 

 Јован Дојчиновски  да биде именуване за извршен  член  на Одборот на директори 
на Друштвото за управување со инвестициски фондови "Илирика Фунд Менаџмент" 
АД Скопје, односно и во наредните четири години да остане на функцијата Извршен 
директор на ДУИФ "Илирика Фунд Менаџмент" АД Скопје;  

 Иван Ортаковски да биде раководител на Одделот за работа со хартии од вредност 
на "ТТК Банка" АД Скопје во наредните две години. 

 

СПРОВЕДЕНИ КОНТРОЛИ 

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и во мај  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 спроведе една редовна  контрола.   

 

АКТИВНОСТИ ПО БАРАЊА НА АКЦИОНЕРИ ЗА ЗАШТИТА НА НИВНИТЕ ПРАВА 

Секторот за супервизија на пазарот на капитал во мај постапуваше по три барања за заштита 
на акционерски права. 

 

 



СОРАБОТКА СО ДОМАШНИ И СО СТРАНСКИ ИНСТИТУЦИИ 

 

 Претседателката Алити на Форум во Виена 

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

 Потпишани Меморандуми за соработка со шест средни училишта  

Со цел да се зголеми соработката и учениците континуирано да се запознаваат со 
законската регулатива поврзана со областа на хартиите од вредност и  со надлежностите 
на Комисијата за хартии од вредност како регулаторно тело со што ќе се придонесе за 
поголема финансиска едукација и вклученост на младите, за развој на  образовниот 
систем   и  за подобра практична настава  на средношколците, Претседателот на Комисијата 
за хартии од  вредност на Република Северна Македонија 

М-р Нора Алити потпиша Меморандум за соработка со шест средни училишта низ земјава: 

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

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

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

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

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

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

 

 



ЕДУКАЦИЈА И ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ 

 

И во мај, во фокусот на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија  беше  едукацијата и финансиската писменост на младата популација, која е и 
составен дел на мисијата на КХВ за заштита на инвеститорите, како и за одржување 
на  регулиран и развиен пазар на хартии од вредност во Република Северна Македонија. Па 
така, за одбележување е следново:  

             Денови на Финансиска писменост  

 Во периодот од 29-ти до 31-ви мај пред платото на седиштето на 
Комисијата беше поставен инфо пулт каде сите граѓани можеа да пристапат и да 
добијат одговор на сите прашања кои ги имаат во врска со работата на регулаторот 
на пазарот на хартии од вредност, финансиските инструменти, заштитата на 
акционерските права. Во овој период, инфо пултот го посетија стотина граѓани кои 
покрај одговор на сите прашања добија и соодветен едукативен материјал, со цел 
информираност и едукација од областа. Стартот на Деновите на Финансиска 
писменост беше одбележан со централен настан на 28 мај, 2019 година  кога со 
инфо-пултови пред Министерството за финансии  се претставија и интерактивно со 
грачаните комуницираа институциите од Телото за финансиска едукација, односно 
Министерството за финансии, Комисијата за хартии од вредност, Народната банка, 
Агенцијата за супервизија на осигурување и МАПАС. Во оваа прилика, 
Претседателката на КХВ, Нора Алити најави дека не само за време на Деновите на 
финансиска писменост кога граѓаните ќе можат да се информираат, туку вратите на 
КХВ се во континуитет отворени и сите можат да добијат 
одговор  на  прашањата кои ги имаат во врска со работата на регулаторот на пазарот 
на хартии од вредност, финансиските инструменти, заштитата на акционерските 
права... Во оваа кампања се вклучени и Македонската Берза, Централниот 
депозитар на хартии од вредност, брокерските куќи, дирекциите кои работат со 
хартии од вредност во банките, како и друштвата за управување со инвестициски 
фондови кои во наредните три дена ќе бидат отворени за граѓаните - рече Алити.  
 
Во рамките на Деновите на финансиската писменост, Комисијата за хартии од 
вредност промовираше Поимник на основни термини од областа на пазарот на 
хартии од вредност, кој е издаден на три јазици- македонски, албански  и англиски. 

          Европски квиз на парите 

 Во конкуренција на дваесет и осум европски земји, младите Викторија 
Панова и Марко Инѓилизов, ученици на гимназија „Кочо Рацин" од Велес го освоија 
второто место на финалето на Европскиот квиз на парите што се одржа во Брисел, 
Белгија. Ова е голем успех и за Македонската банкарска асоцијација заедно со 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, Народната 



Банка на Република Северна Македонија и Министерството за образование и наука 
како и за Република Северна Македонија, афирмирани преку постигнатиот резултат 
на меѓународното натпреварување кое по вторпат го организира Европската 
банкарска федерација со цел охрабрување на наставниците и училиштата да ги 
едуцураат своите ученици од областа на финансиите.   На европско ниво, на Квизот 
учествуваа над 100.000 ученици на возраст од тринаесет до петнаесет години, од кои 
околу шеесет беа национални победници .Тимот на Северна Македонија, покрај 
одликувањето за освоено второ место на европско ниво, од ЕБФ доби и парична 
награда од 2.000 евра, наменета за велешката гимназија „Кочо Рацин".  

  Студенти од  Универзитетот на Југоисточна Европа од Тетово во КХВ 
 

 Во согласност со концептот на  КХВ - отворени врати за граѓаните,   на 29 мај, 2019 
година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија  беше 
домаќин на студенти од Факултетот за бизнис и економија при Универзитетот на 
Југоисточна Европа од Тетово, заедно со Редовниот професор , Насир Селими. 
Апсолвентите имаа можност да се запознаат со on line мониторингот што го врши 
Комисијата како регулатор на пазарот на хартии од вредност додека трае 
берзанското тргување, а  беа информирани и за надлежностите на КХВ како 
самостојно регулаторно тело.  

 

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

      Комисионерката Лиле Делиџакова во периодот од 13 до 15 мај, 2019 
година  учествуваше на 44-тата Годишна  Конференција на IOSCO, чиј домаќин беше 
Австралиската комисија за хартии од вредност и инвестиции( Australian Securities and 
Investments Commission).  Овој еминентен настан во Сиднеј ги собра  претставниците на 
земјите членки на Меѓународната организација на Комиисите за хартии од вредност – 
IOSCO , кои регулираат повеќе од 95% од светските пазари на хартии од вредност во повеќе 
од 115 јурисдикции. 

   На панел дискусиите кои се одржаа во рамките на Конференција беа третирани актуелни 
теми кои се однесуваат на пазарите на капитал,  при што беше констатирано дека новите 
бизнис модели и технологии брзо го менуваат финансискиот пејзаж, на кој регулаторите 
треба  да се прилагодуваат секојдневно и заеднички. 

   На маргините на Конференцијата, Комисионерката Делиџакова оствари и средби со 
нејзините колеги од Хрватска, Словенија, Албанија, Норвешка, Холандија, Белгија, Перу, 
Нигерија и Мексико со кои било дискутирано за состојбите на домашните пазари и за 
реформите кои се спроведуваат од аспект на имлементација на европските директиви, 
како  и за можностите за продлабочена соработка во иднина. 
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