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Наш проактивен регулатор! 



ПОДЗАКОНСКИ И ИНТЕРНИ АКТИ НА КХВ   
 

Откако јавноста ги кажа своите ставови и сугестии, Комисијата за хартии од вредност на 
Република  Македонија ги усвои следните подзаконски акти: 

 Правилник за измена на Правилникот за вршење на контрола на овластените 
учесници на пазарот на хартии од вредност; 

 Правилник за измена на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за 
начинот и постапката за вршење надзор на правни и физички лица ; 

Исто така, КХВ усвои и неофицијален пречистен текст на Правилникот за определување на 
задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на депозитар на 
хартии од вредност и на средствата што ја сочинуваат основната главнина; 

 

РЕШЕНИЈА НА ЕМИСИИ НА АКЦИИ 

 Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија донесе Решение со кое на 
"Фруктал Мак " АД с.Моране- Скопје му даде одобрение за издавање на долгорочни хартии 
од вредност по пат на јавна понуда. Станува збор за  трета емисија од 783.000 обични 
акции, со минимална продажна  вредност од  315 денари по акција.Емисијата се врши по 
пат на јавна понуда со цел да се зголеми капиталот на Друштвото и да се обезбедат 
средства за подмирување на обврските на "Фруктал Мак" АД с.Моране-Скопје. Согласно 
Одлуката донесена на Собранието на акционери на Друштвото, при запишување и при 
распределбата на запишаните акции ќе се применува моделот на давање приоритет на 
налози со повисока цена, поголема количина и порано време на внес на налогот.  Јавната 
понуда ќе се смета за успешна, доколку се запишат и уплатат најмалку 60% од понудените 
акции од третата емисија.  

 

РЕГИСТАР НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ  

Во ноември, 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. 

 

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

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија донесе Решение со кое се дава 
согласност Стефан Степаноски да биде именуван за директор на брокерската куќа 



"Еурохаус" АД Скопје. Согласно Одлуките на Собранието на акционери и на Одборот на 
директори на брокерската куќа, мандатот на Степаноски  му е до 4 октомври, 2022 година.  

 

ДОЗВОЛИ ЗА БРОКЕР 

Во ноември, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија издаде две 
дозвола за работење на брокер и тоа на  Стојан Василев и на Лазо Смилевски. 

 

ДОЗВОЛИ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ СОВЕТНИК 

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на Стојан Василев му  издаде 
лиценца за инвестициски советник. 

 

СУПЕРВИЗОРСКИ АКТИВНОСТИ  

Во ноември, Комисијата за хартии од вредност на РМ како регулатор на пазарот на капитал 
даде согласност на неколку измени на акти поднесени од Друштвото за управување со 
инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје и тоа на: 

 Измените на Статутот и на Измените на Проспектот на ВФП Премиум инвест отворен 
инвестициски фонд;  

 Измените на Статутот и на Измените на Проспектот на ВФП 100% Бонд отворен 
инвестициски фонд;  

 Измените на Статутот и на Измените на Проспектот на ВФП Кеш депозит     отворен 
инвестициски фонд; 

 

СПРОВЕДЕНИ КОНТРОЛИ 

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  контроли. Исто така, во ноември, 
спроведена е една контрола согласно Закон за спречување перење пари и финансирање 
тероризам.

 

АКТИВНОСТИ ПО БАРАЊА НА АКЦИОНЕРИ ЗА ЗАШТИТА НА НИВНИТЕ ПРАВА 

 

Секторот за супервизија на пазарот на капитал во ноември постапуваше по две барања 
за заштита на акционерско право. 



 
 

СОРАБОТКА СО ИНСТИТУЦИИ И АСОЦИЈАЦИИ 

Во ноември, КХВ ја продолжи практиката активно да комуницира и  да соработува со 
институции и асоцијации кои во нивното работење го третираат или пак го допираат 
пазарот на капитал преку најразлични форми:  

 Претседателот на КХВ М-р Нора Алити на 29 ноември, 2018 година потпиша 
Меморандум за соработка со Извршниот директор на Фондацијата "Академија за 
банкарство и информатичка технологија - АБИТ" – Скопје, како дел од групацијата на 
ПНУ „Институт за бизнис и менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ–Скопје, Доц. Д-р Синиша Наумоски. 
Сакаме преку современи концепти на специјалистичко образование и практичен 
пристап, како и преку развивање на серија алатки и иницијативи  кои ги препознаваат 
европските трендови, да даваме придонес за финансиска едукација во земјава и да 
градиме култура на добро корпоративно управување. Затоа, Комисијата за хартии од 
вредност ќе даде силна поддршка на секоја иницијатива на АБИТ која значи 
усовршување и унапредување на знаењата и вештините од областа на пазарот на 
капитал и финансискиот систем воопшто,, истакна Претседателката на КХВ М-р Нора 
Алити при потпишувањето на Меморандумот за соработка.  

 Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на 24 ноември во Струга 
ја организираше Традиционалната Годишна конференција на пазарот на капитал на 
која присуствуваа  77 учесници, а се дискутираше за најавените нови закони - Закон за 
финансиски инструменти и закон за проспекти и обврски за транспарентност. 
Потребата за донесување на овие закони произлегува од потребата за усогласувањето 
на нашата со легислативата на Европската Унија, процесот на нивното  донесување ќе 
биде отворен и инклузивен, а оваа средба на КХВ со берзанската заедница е само еден 
чекор кон тоа, бидејќи важно е да се  дебатира со аргументи и одлуките што ќе се носат 
да бидат јасно образложени, рече Претседателката на КХВ М-р Нора Алити, отворајќи 
ја Шестата годишна конференција.  Во своето обраќање,Претседателката Алити 
меѓудругото подвлече дека  најважно е  сите активности што се преземаат да се во 
насока на исполнување на мисијата на КХВ која се базира врз три столба:  да ги 
заштитиме инвеститорите, да одржуваме фер, сигурен, транспарентен и ефикасен 
пазар на хартии од вредност, и да го олесниме привлекувањето на капитал.   Секој 
столб на оваа мисија е критичен и подеднакво важен, ако неодржуваме  
рамнотежа,  тогаш инвеститорите, пазарот и, конечно и економијата ќе страдаат, 
заклучи Претседателката на КХВ. Комисионерката Лиле Делиџакова пак, рече ,,Како 
ново раководство освен заложбите за подобрување на инвестициската клима и 
практицирање на добро корпоративно управување, ставаме акцент и на 
оптимизирање на институционалните перформанси на Комисијата, што подразбира 
развој на човечкиот потенцијал, институционално управување и организациска 
инфраструктура и општествена одговорност,,. На  конференцијата, претставниците на 
брокерските куќи,овластените банки кои работат со хартии од вредност, друштвата за 



управување со инвестициски фондови, Македонската берза, Централниот депозитар 
за хартии од вредност и претставникот на друштвото за инвестициско советување 
поставуваа прашања и даваа предлози за теми поврзани со пазарот на капитал. 

 

 Претседателката на Комисијата за хартии од вредност М-р Нора Алити, заедно со 
комисионерката Лиле Делиџакова  на 14 ноември, 2018 година, одржаа работен 
состанок со В.Д. директорката,  Вјолца Елмази  на Академијата за судии и јавни 
обвинители Павел Шатев. Главен акцент беше ставен  на предлогот да се потпише 
Меморандум за соработка помеѓу Академијата и КХВ во блиска иднина.  Алити и 
Елмази  се согласија дека Меморандумот ќе обезбеди основ за разменување на 
податоци и на документи и ќе се утврдат динамиката и полињата на соработка и 
заедничко делување. И  двете страни, манифестираа волја за градење на добра пракса 
и владеење на добро корпоративно управување, за неприкосновена заштита на 
инвеститорите и акционерите и за спречување на нечесни и незаконски дејства на 
пазарот на капитал.  

 

 

ЕДУКАЦИЈА И ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ 

Во ноември, КХВ ги продолжи активностите за едукација и за подигање на нивото на 
финансиската писменост кај младите и пошироката јавност: 

 Секоја среда во месецот, претставник на  Комисијата за хартии од вредност на РМ 
одржува настава по факултативниот предмет ,,Пазар на хартии од вредност,, во 
меѓународната гимназија Нова Скопје. 

 Во ноември, заврши пријавувањето на кандидати кои се заинтересирани да ја 
следат 7 -мата обука на кадри за инвестиционо советување и 17-тата обука на кадри 
за работење со хартии од вредност.  

 

 

 

  

 


