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Наш проактивен регулатор! 



ПОДЗАКОНСКИ И ИНТЕРНИ АКТИ НА КХВ   

   Во март, Комисијата усвои три Предлог- Правилници и истите ги стави на јавна расправа 
со цел засегнатите страни да ги кажат своите сугестии и забелешки. Станува збор за 
следните подзаконски акти: 

 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  

     Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија  на "Македонски 
енергетски ресурси" АД Скопје,  врз основа на ,,Одлука за зголемување на основната 
главнина на Македонски енергетски ресурси" АД Скопје во државна сопственост, со 
влогови преку издавање на нови акции од седма емисија по пат на приватна понуда,, 
донесена од  Владата на Република Македонија  на  5  февруари, 2019 година, им  даде 
одобрение да издадат 8.925 обични акции со вкупна вредност на емисијата од  892.500 
евра."Македонски енергетски ресурси" АД Скопје издава хартии од вредност заради 
зголемување  на основната главнина со нови влогови, а со тоа се овозможува непречено 
функционирање на друштвото. Емисијата е наменета за познат купувач и тоа за постојниот 
единствен акционер – Владата на Република Северна Македонија како институционален 
инвеститор. 

 

СОГЛАСНОСТИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД  

        Во март , Друштвото за управување со инвестициски фондови "ВФП Фонд Менаџмент" 
АД Скопје доби  одобрение  од КХВ  за организирање на нов Отворен инвестициски фонд 
"ГРАВЕ ГЛОБАЛ". Според инвестициската стратегија, Фондот содржи ризик  кој е повисок 
од оној кај паричните фондови или кај фондовите кои инвестираат исклучиво во обврзници, 
но  е помалку ризичен од оние кои инвестираат единствено во акции на mid-cap, small-cap 
или start up компании. Дел од средствата ќе бидат инвестирани само во UCITS фондовите 
управувани од  "Security KAG" кои се дел од групацијата " Grawe Group" од Австрија. Покрај 
ова, портфолиото на "ГРАВЕ ГЛОБАЛ" ќе го сочинуваат и акции и други финансиски 
инструменти. Како инвеститори на "ГРАВЕ ГЛОБАЛ" може да се јават домашни и странски, 
правни и физички лица.  Друштвото за управување со инвестициски фондови "ВФП Фонд 
Менаџмент" АД Скопје веќе управува со три отворени инвестициски фонда и тоа: "ВФП КЕШ 
ДЕПОЗИТ-о.ф; "ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ" и "ВФП 100 % БОНД". 

 



РЕГИСТАР НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ  

      Во март, бројот на вкупно активни акционерски друштва во Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување што го води Комисијата изнесува 9.  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. 

 

ДОЗВОЛИ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ СОВЕТНИЦИ   

 

       КХВ издаде две дозволи за работење на инвестициски советник и тоа на лицата: Елена 
Тримческа и на Марио Ѓорѓиев. 

 

СПРОВЕДЕНИ КОНТРОЛИ 

 

       Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и во март  вршеше 

проактивна супервизија и надзор на пазарот на капитал и тоа секојдневно во реално време 

преку on-line 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 контрола.  

 

 
 
АКТИВНОСТИ ПО БАРАЊА НА АКЦИОНЕРИ ЗА ЗАШТИТА НА НИВНИТЕ ПРАВА 
 

Секторот за супервизија на пазарот на капитал во март постапуваше по пет барања за 
заштита на акционерски права. 
 
 
 
 

 



СОРАБОТКА СО ИНСТИТУЦИИ И АСОЦИЈАЦИИ 

 

Комисијата за хартии од вредност во насока на поддршка на развојот на пазарот на капитал, 

како и со цел што е можно да го доближи пазарот на хартии од вредност до субјектите и 

воопшто до јавноста, ја продолжи практиката активно да комуницира и  да соработува со 

институции и асоцијации кои во нивното работење го третираат пазарот на капитал преку 

најразлични форми:  

 

 

 Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија М-р Нора Алити учествуваше на 20-тата Годишна Конференција што се 
одржа на 29 март во Охрид, а ја организираше Македонската берза АД Скопје. 
Конференцијата ја отвори Премиерот на Република Северна Македонија Зоран Заев 
кој истакна дека стабилната иднина и интеграциските процеси се мотивација за 
инвеститорите да вложуваат на берзата и со тоа да и помагаат на државата. Идниот 
развој на Берзата и на пазарот на капитал мора да бидат наша заедничка цел како 
важен сегмент кој придонесува за развој на економијата во целина, за јакнење на 
приватниот сектор и отворање на нови работни места, нагласи премиерот Заев.       
Свое воведно обраќање имаше Претседателот на КХВ М-р Алити која рече: ,,Добар 
регулатор, како впрочем и добар судија, е тој што е постојано на теренот и следи се 
што се случува- почитуван, фер и конзистентен. Строг и стриктен по потреба. Во 
центарот на натпреварот, во центарот на акцијата, без да биде во центарот на 
вниманието. Ова бара поставување и спроведување на правилата. А фаулите да се 
адресираат на фер , праведен и одлучен начин. Но, крајно, правилата не би биле 
вредни ниту од некој посебен интерес за инвеститорите доколку не постои 
натпревар помеѓу учесниците. Нашата цел е да имаме еднакви услови за играње, со 
правила кој што не би фаворизирале еден наспроти друг учесник. Да се постават 
граници кои се јасни, конзистентни и предвидливи, но, во рамките на тие, да им 
овозможуваме на компаниите да иновираат, да развиваат нови пристапи и да 
понудат нови финансиски инструменти. Амбицијата на целиот тим на КХВ за 
иднината на нашиот пазар на капитал да стане основен двигател и мотор на развојот 
на нашата економија, ќе ја комбинираме со стрпливоста за нашиот напредок,, 
заврши Алити. На конференцијата, се обрати и Извршниот директор на 
Македонската берза АД Скопје Иван Штериев  кој потенцира дека  финансиските 
резултати на компаниите за 2018 година агрегираната добивка е зголемена за 26 
проценти, но секако пазарот има потреба од странски инвеститори, тие 
недостасуваат. Така многу е битно дали овие позитивни неекономски случувања 
како евроатлантските интеграции ќе придонесат за привлекување капитал. Простор 
за оптимизам има, но треба да се исполнат и некои предуслови , забележа тој. 



 Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија М-р Нора Алити на 14 март, 2019 година во Министерството за 
финансии учествуваше на Третата седница на Советот за развој на пазарот 
на капитал на која што се дискутираше за прашања поврзани со пазарот на хартии 
од вредност. Инаку, со Советот претседава  Министерот за финансии Драган 
Тевдовски, а во него  членуваат и Гувернерот на НБРСМ, министрите за труд и 
социјална политика и за економија, првите луѓе на Агенцијата за супервизија на 
осигурувањето, Агенцијата за супервизија на капитално осигурување (МАПАС), на 
Македонската берза, Централниот депозитар, претседателите на групациите за 
банкарство и хартии од вредност и директорите на приватните пензиски фондови.  

 Комисијата за хартии од вредност, Народната банка,  Министерството за финансии,  
Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување и 
Агенцијата за супервизија на осигурувањето склучија нов Меморандум за соработка 
во сферата на финансиската едукација и финансиската инклузија, со кој за прв пат 
петте институции, во редот на своите заеднички активности ги вбројуваат и оние 
коишто се во доменот на финансиската инклузија на населението. На чинот на 
потпишувањето, Претседателката на Комисијата за хартии од вредност, М-р Нора 
Алити порача дека без разлика колку е развиен еден пазар на капитал и независно 
колку многу можности нуди, ако поединецот и потенцијалните инвеститори не се 
информирани и не се финансиски едуцирани, тогаш можностите ќе изгубат пред 
неукоста. „Верувам и целосно сум убедена дека со потпишувањето на овој 
меморандум за соработка поставуваме значаен камен-темелник во нашите 
заеднички напори за блиска соработка во постигнувањето на нашата заедничка цел 
за унапредување на финансиската писменост на нашето население и за финансиска 
инклузија." нагласи Алити. 

 

 

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА  

       Во март, Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија М-р Нора Алити беше домаќин на две странски делагации. И тоа:  

 На 1 март, 2019 година, М-р Алити се сретна со Извршниот директор на Агенцијата 
за регулирање на финансискиот пазар во Република  Албанија  (FSA), Ервин 
Кочи.  Алити и Кочи ги утврдија  заедничките приоритети и можностите 
за  поблиски  билатерални односи, кои  треба да  придонесат  за инклузивен и 
одржлив развој на пазарите на капитал во двете земји.  Посебен акцент беше 
ставен на активностите што двата регулатора ги преземаат за перманентно 
усогласување и примена на домашното законодавство со европските директиви, 
а со цел пазарите на капитал да бидат конкурентни со финансиските пазари на 
земјите во регионот, како резултат на изедначени услови и правила за 
инвеститорите.Беа разменети искуства за  супервизорската функција и 
надзорните овластувања , а во тој контекст и за супервизијата базирана на ризик 



(risk-based approach). Дискутираа и за  проектите кои досега ги реализирале или 
се во тек, а сe за зајакнување на интегритетот на пазарот, за можностите за нови 
финансиски инструменти, за унапредување на институционалните перформанси, 
како што се инвестициите во ИТ и дигиталната инфраструктура, развој на 
оперативно - стручниот капацитет на институциите, како и за алтернативите за 
заедничко промовирање на пазарите на капитал и за 
финансиска  писменост.  Првите луѓе на  КХВ и FSA заклучија дека преку 
меѓусебна  размена на информации, а по потреба и експертиза, како и со 
координиран и интегриран пристап заеднички можат да  придонесуваат во 
борбата против перењето пари и финансирање на тероризам во регионот.   

 

 На  11 март 2019 година, Претседателката на Комисијата за хартии од вредност на 
Република Северна Македонија М-р Нора Алити  имаше работен состанок со 
делегација од American Council of Young Political Leaders , составена од млади и 
политички активни луѓе во САД. На средбата , Претседателката  Алити  ги запозна 
со улогата на институцијата на пазарот на капитал и за нејзиното значење во 
целокупните економски  текови во земјата, како и со условите и можностите за 
инвестирање во хартии од вредност во компаниите кои котираат на берза и имаат 
инвеститорски потенцијал. Делагацијата од American Council of Young Political 
Leaders изрази подготвеност за понатамошна соработка со Комисијата за хартии 
од вредност на Република Северна Македонија. 

 

ОБУКИ  

        Во соработка помеѓу Комисијата за хартии од вредност на РСМ и ЕУ Директоратот за 
меѓусоседска политика и проширување во периодот од 04-08 Март 2019 година, се одржаа 
повеќе сесии во рамките на  TAIEX  експертската мисија кои беа спроведени од страна 
на  експерти-претставници на Комисијата за финансиски надзор на Република Бугарија.        
Пред претставниците на Комисијата за хартии од вредност на РСМ,  Министерството за 
финансии, Народна Банка на РСМ, Македонска Берза, Централен Депозитар и од 
Групацијата за работа со хартии од вредност како слушатели на обуката  беа презентирани 
Директивата и Регулативата за казненоправни санкции за злоупотреба на пазарот, 
Директивата и Регулативата за капитални барања на инвестициските фирми и 
методологијата за супервизија на пазарните учесници и кредитни институции. Преку 
знаењата кои се стекнаа при реализација на екпертската мисија ќе се придонесе за побрза 
и поефикасна имплементација на регулаторна рамка која ќе обезбеди зајакнување на 
пазарниот интегритет, поголема заштита на инвеститорите и зајакнување на извршните, 
истражните и казнено-правните надлежности на Комисијата, при драфтирање на новата 
законска регулатива на пазарот на капитал. Екпертската мисија ќе придонесе за подобро 
разбирање на дефинирањето на внатрешните информации и нивното незаконско 
обелоденување; откривање и санкционирање на пазарните манипулации; јавното 



обелоденување на внатрешните информации; препораките, поттикнувањето, помагањето 
и обидот за тргување врз основа на внатрешни информации.   

 

ЕДУКАЦИЈА И ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ 

Во фокусот на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија е 
едукацијата и финансиската писменост на младата популација, бидејќи таа е од клучно 
значење за исполнување на мисијата за заштита на инвеститорите, регулиран и развиен 
пазар на хартии од вредност во Република Северна Македонија. За таа цел, и во март КХВ 
спроведуваше едукативни и консултативни активности, работеше на подигање на нивото 
на финансиската писменост кај младите, овластените учесници на пазарот и на пошироката 
јавност. И тоа:  

 Европскиот квиз на парите ги доби двајцата претставници Марко Инѓилизов 
и Викторија Панова кои  ќе ја претставуваат нашава земја на финалето што ќе 
се одржи на 7 мај годинава во Брисел, Белгија. Двајцата од  Гимназијата 
,,Кочо Рацин,,  од Велес , остварија најдобри резултати на националното 
финале, што се одржа денес на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј" во Скопје, покажувајќи најмногу во конкуренција  на своите 
врсници од целата држава. Европскиот квиз на парите за првпат се одржува 
во нашава земја, при што учество земаа над 3.000 деца од основните и 
средни училишта. Неговата основна цел е финансиска едукација на младите 
од 13 до 15 години. Иницијатор на ова натпреварување кај нас е 
Македонската банкарска  асоцијација која квизот го организира во соработка 
со Народната банка, Министерството за образование и наука и Комисијата за 
хартии од вредност. 

 На 13 март, 2019 година, претставник на Комисијата за хартии од вредност на 
Република Северна Македонија во рамките на својата едукативна функција 
ги посети студентите од втора година на Економскиот факултет при 
Унивезитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје и одржа предавање од областа 
на пазарот на капитал, како и за функцијата и надлежностите на Регулаторот 
на пазарот на хартии од вредност односно Комисијата.   

 На 18 март, 2019 година официјално започнаа предавањата од 
Сертификационата обука за портфолио менаџер која Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија ја организира во соработка 
со  Академијата за банкарство и информатичка технологија – 
АБИТ.  Програмата за сертифициран портфолио менаџер  ја следат 
претставници од банкарскиот сектор и од  дирекциите за работа со хартии од 
вредност во рамки на банките.  Во следните три месеци во рамките на оваа 
обука ќе се спроведат предавањата од првото ниво од Програмата која 
вклучува два модули, а кои ја разработуваат тематската област 
Квантитативни методи на вреднување на портфолиото и Анализа на 
финасиски извештаи. Во првото ниво, слушателите ќе имаат можност да ги 



развијат вештините за проценка на основната веројатност и статистика, но и 
да се запознаат со инструментите и концептите со фиксен принос, како и 
концептите за вреднување на капиталот. 

 

 КХВ ја одбележа Глобалната недела на парите. Како член на 
Координациското тело на регулаторни институции за финансиска едукација 
и инклузија се вклучи во едукативниот караван кој оваа година се 
организираше за училиштата од рурални делови на земјава, а на нивната 
агенда  во текот на Глобалната недела на парите  се сите регулаторни 
институции на финансискиот систем. Во таа насока, на 25 март, 2019 година, 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија беше 
домаќин на учениците ОУ „Фаик Коница" од с. Дебреше, Гостивар. При 
посетата на регулаторот на пазарот на хартии од вредност, учениците се 
запознаа  со надлежностите и функциите на Комисијата, како и за пазарот на 
хартии од вредност и неговите учесници. Во рамки на одбележувањето, 
Комисијата беше вклучена и во сите останати едукативни активности во 
рамките на Глобалната недела на парите преку презентации и предавања од 
областа на пазарот на хартии од вредност, но и посети на други финансиски 
институции и учесници на пазарот. 

 

 

  

 


