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ПОДЗАКОНСКИ И ИНТЕРНИ АКТИ НА КХВ 
 
   Во април, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија  усвои два 
интерни акта и тоа: 
 

 Процедура за водење на Регистар на акционерски друштва со посебни обврски за 
известувања согласно Законот за хартии од вредност и  

 Процедура за известување на акционерските друштва со посебни обврски за 
известување кои се водат во Регистарот на акционерски друштва со посебни 
обврски за известување согласно Законот за хартии од вредност. 

      Со овие два интерни акта, Комисијата преку утврдени процеси и потпроцеси на 
дејствување, како и со прецизни рокови во континуитет ќе ја зајакнува контролата врз 
друштвата кои се водат во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за 
известување и тоа од аспект на исполнување на обврските за транспарентно и навремено 
објавување на информациите како отчет пред инвеститорската јавност, но и кон Комисијата 
за хартии од вредност на Република Северна Македонија како регулатор на пазарот на 
капитал.   
 

РЕШЕНИЈА НА ЕМИСИИ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија одобри две  јавни 
емисии и тоа на: 
 

 "ВАРДАР" АД  Градско и  
 "Црвени Брегови" АД увоз-извоз С. Црвени Брегови Неготино. 

Со ова, двете друштва за прв пат се отвораат пред широката инвеститорска  јавност. 
Поконретно, Друштвото за производство и промет со земјоделски и сточарски 
производи "ВАРДАР" АД Градско со  втората емисија ќе издаде 1.265.423 обични 
акции со продажна  цена по акција од  315,00 денари , а  Акционерското друштво за 
земјоделско производство и трговија "Црвени Брегови" АД увоз-извоз С. Црвени 
Брегови Неготино 56.177 обични акции со продажна цена од 3.145 денари. Вкупната 
вредност на двете емисии е 575.284.935 денари или 9.355.048 евра, што значи дека 
се зголемува  берзанскиот материјал за тргување. 
        Инаку, при запишувањето и распределбата ќе се применува моделот на фиксна 
цена со примена на принципот на приоритет на поголема количина и порано време 
на внес на налогот во БЕСТ системот. И двете јавни понуди ќе се сметаат за успешни, 
доколку се запишат и уплатат најмалку 60 проценти од понудените акции. 
 

 



 

 

 РЕГИСТАР НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
Во април, бројот на вкупно активни акционерски друштва во Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување што го води Комисијата изнесува девет . 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. 
 

 

СПРОВЕДЕНИ КОНТРОЛИ 
          
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и во април   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 и една редовна и една вонредна контрола.   
 

 

 ЕДУКАЦИЈА И ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ 
 
     И во април, во фокусот на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија  беше  едукацијата и финансиската писменост на младата популација, бидејќи 
таа е од клучно значење за исполнување 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. 
  За таа цел, КХВ спроведуваше едукативни и консултативни активности, работеше на 
подигање на нивото на финансиската писменост кај младите, овластените учесници на 
пазарот и на пошироката јавност. 
     Па така, на 17-04-2019 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија беше домаќин на  студентите од втора и од трета година на Факултетот за 
деловна економија и организациони науки при Универзитетот „Американ Колеџ„ од Скопје 
и се одржа предавање од областа на пазарот на хартии од вредност.  На средбата 
студентите подетално се запознаа со функцијата и со надлежностите на Регулаторот на 
пазарот на хартии од вредност, како и со работата на Стручната служба во рамки на 
Комисијата. Секој од секторите во рамките на Стручната служба на Комисијата ги 



претставија задачите и одговорностите кои ги имаат во своето професионално 
спроведување на работните процеси кои произлегуваат од надлежностите и овластувања 
на Регулаторот. Воедно, студентите се запознаа и со надзорот кој Комисијата го врши врз 
пазарните учесници односно вработените ја презентираа надзорната станица преку која се 
следи тргувањето на официјалната берза на хартии од вредност. 
 

 

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
 
        Во април  започна реализацијата на проектот за техничка помош за финансиска 
едукација на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) и Министерството за 
финансии на Холандија, односно се оствари  првата официјална мисија. Овој проект  се 
одвива во седум земји од холандската конституенца  при ММФ и Светската банка и неговата 
цел е изработка на национална стратегија за финансиско едуцирање на населението, како 
и е градење на капацитетите за развој на финансиската едукација.  Носители на овој 
петгодишен проект се Комисијата за хартии од вредност, Министерството за финансии, 
Народната банка на Република Северна Македонија, Агенцијата за супервизија на 
осигурување и Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување. 
Во рамките на проектот за техничка помош за финансиска едукација на Организацијата за 
економска соработка и развој (ОЕЦД) и Министерството за финансии на Холандија  се 
одржаа и две тркалезни маси на кои учествуваа  претставници на приватни и на 
регулаторни финансиски институции, коишто членуваат во Координациското тело за 
финансиска едукација и финансиска инклузија. Овие активности претставуваат уште една 
потврда за заложбите на финансиските регулаторни институции за следење на светските 
трендови во делот на финансиската писменост, како и за зајакната координација во овој 
домен и со приватните финансиски институции. 

 

 

 

 

  

 


