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ПОДЗАКОНСКИ И ИНТЕРНИ АКТИ НА КХВ  

Во август,  КХВ  ги усвои  следниве интерни акти:  

 Деловник за работа на Комисијата; 
 Правила за однесување на комисионерите и вработените во Комисијата   (Етички 

кодекс); 
 Процедура за процесот на користење на ИТ системите во Комисијата и нивната 

безбедност;  
 Правила за начинот на вршење на видео надзор во Комисијата;  
 Правилник за заштита од пожар; 
 План за организација и начин на спроведување на посебни мерки за заштитa на 

архивскиот материјал во услови на воена или вонредна состојба и други 
непредвидени случаи кои го доведуваат во опасност архивскиот и документарниот 
материјал создаден при редовната работа на Комисијата за хартии од вредност на 
РМ. 

Деловникот за работа на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија  и  
Етичкиот Кодекс се објавени на web страницата на КХВ во РЕГУЛАТИВА/Подзаконски 
акти/Тарифник на КХВ на РМ.   

Исто така, во август КХВ го усвои  Предлог Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на 
основната главнина на депозитар и на средствата што ја сочинуваат основната главнина и 
истиот го стави на јавна расправа со цел јавноста да ги каже своите сугестии и забелешки, 
по што Комисијата повторно ќе го разгледа подзаконскиот акт.    

 

РЕГИСТАР НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Во август , бројот на  вкупно активни акционерски друштва во Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување што го води Комисијата изнесува 12. 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. 

 

ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВО ЗА ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ 

Во август се основа првото друштво за инвестиционо советување во Република Македонија. 
Имено, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија даде дозвола за 



работење на Друштвото за инвестиционо советување Ј.К.МОРГАН ВЕЛТХ МЕНАЏМЕНТ 
ДООЕЛ Скопје. Друштвото ќе врши две услуги: 

 Инвестиционо советување , која ќе ја врши самостојно и 
 Управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на 

индивидуален клиент , која ќе ја врши посредно односно преку овластен учесник кој 
има дозвола од страна на Комисијата за вршење на ваков тип на услуга.  

Според законската регулатива, основната главнина на Друштвото за инвестиционо 
советување Ј.К.МОРГАН ВЕЛТХ МЕНАЏМЕНТ ДООЕЛ Скопје изнесува 10.000 евра. 

 

СПРОВЕДЕНИ КОНТРОЛИ 

 Во август, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија секојдневно он-
лине во реално време го следеше тргувањето на берзата и вршеше постојана посредна и 
непосредна контрола на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност. Секторот 
за супервизија на пазарот на капитал спроведе три вонредни контроли. 

 

АКТИВНОСТИ ПО БАРАЊА НА АКЦИОНЕРИ ЗА ЗАШТИТА НА НИВНИТЕ ПРАВА 

Секторот за супервизија на пазарот на капитал во август  постапуваше по едно барање за 
заштита на акционерско право.  

 

 

  

 

 

 

 


