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ПОДЗАКОНСКИ И ИНТЕРНИ АКТИ НА КХВ   

Откако јавноста ги кажа своите ставови и сугестии, Комисијата за хартии од вредност на 
Република  Македонија  го усвои  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; 

Исто така, во октомври, Комисијата разгледа два подзаконски акта и тоа: 

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

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

По разгледувањето на предложените корекции, КХВ Предлог-правилниците ги стави на 
јавна расправа каде што заинтересиранитe и засегнатите ќе можат да се изјаснат во однос 
на понудените решенија. 
 

 

РЕШЕНИЈА НА ЕМИСИИ НА АКЦИИ 

 Друштвото за осигурување "Нова Осигурување” АД Скопје доби одобрение од Комисијата 
за хартии од вредност на Република Македонија да ја издаде   четвртата 
емисија  од  125.000 обични акции. Вкупната продажна вредност на емисијата е  1.250.000 
евра. Друштвото за осигурување "Нова Осигурување" АД Скопје преку издавање на нови 
акции, врши зголемување на основната главнина заради усогласување на работењето со 
Законот за супервизија на осигурувањето. Емисијата е наменета за познат купувач, кој е 
постојан акционер на  Друштвото. Вкупната вредност ќе биде уплатена како влог од страна 
на мнозинскиот акционер Џ&Џ технологија ДОО експорт-импорт Скопје. 

 

РЕГИСТАР НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Во октомври, 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 даде согласност Весна 
Каркинска да биде именувана за извршен член на Одборот на директори, односно извршен 
директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови ''КД Фондови'' АД Скопје. 
Весна Каркинска заедно со актуелниот Главен извршен директор Лазе Камчев, ќе 
менаџираат со четирите отворени инвестициски фондови - КД Нова ЕУ, КД Брик, КД Топ 
Брендови, КД Кеш Депозит, сите управувани од Друштвото за управување со инвестициски 
фондови ''КД Фондови'' АД Скопје. Весна Каркинска има мандат до 27 април, 2023 година.  

 

 

ДОЗВОЛИ ЗА БРОКЕР 

Во октомври, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија издаде една 
дозвола за работење на брокер и тоа на Миленко Ѓошевски. 

 

 

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 две редовни и една вонредна контрола. 

Во октомври, Комисијата ги сумираше резултатите од повеќе месечниот посреден надзор 
врз акционерските друштва кои не се водат во Регистарот на акционерски друштва со 
посебни обврски за известување и чии хартии не котираат на овластена берза за тоа како и 
дали  ја  исполнуваат  обврската за објавување податоци според член 166-б од Законот за 
хартии од вредност.  

Од вкупно 341 друштва кои беа мониторирани, 114 акционерски друштва целосно ја 
исполниле обврската за објава на податоци за 2015 и 2016 година на интернет страната на 
берза .  Во однос на останатите, Комисијата одлучи: 

 За 151 акционерски друштва кои постапиле и ги објавиле податоците за 2015 и 2016 
година на интернет страната на берза по примениот записник и 38 акционерски 
друштва кои постапиле и ги објавиле податоците за 2015 и 2016 година на интернет 
страната на берза после контактирање од страна на овластените лица да се прекине 
со понатамошна постапка и да не се изрекуваат мерки против истите.  До овие 
акционерски друштва, Комисијата да испрати допис со известување за прекин на 



постапката за надзор поради надминати неправилности, како и укажување во 
иднина редовно да се исполнуваат обврските согласно член 166-б од Законот.  

 За 8 акционерски друштва до кои уредно е доставен записникот, а кои сеуште не ја 
исполниле обврската за објава на податоци за 2015 и 2016 година на интернет 
страната на берза и со тоа го прекршилe член 166-б од Законот за хартии од вредност 
да се спроведе постапка за издавање на прекршочен платен налог согласно член 
232-б од Законот за хартии од вредност. Доколку сторителот на прекршокот не го 
прифати плаќањето на прекршочниот платен налог, ќе се поднесе барање за 
поведување на прекршочна постапка до Прекршочната комисија. 
 

 За 8 акционерски друштва до кои не е доставен записникот поради причини како 
што се променета локација, непозната адреса, се иселил и слично, и кои овластените 
лица и покрај напорите не успеаја да ги исконтактираат, а кои сеуште не ја 
исполниле обврската за објава на податоци за 2015 и 2016 година на интернет 
страната на берза, да се изврши достава на записникот со јавна објава согласно 
Законот за општа управна постапка. 
 

 За 22 акционерски друштва кои се неактивни, или кои се во постапка за утврдување 
на статус или пак за кои има започнато стечајна постапка да се прекине 
понатамошна постапка на надзор.  

  

 СОРАБОТКА СО ИНСТИТУЦИИ И АСОЦИЈАЦИИ 

Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија  М-р Нора 
Алити, учествуваше на  форумска дебата  на тема „Перспективите на младите лица од 
полноправното членство на земјата во Европската Унија и НАТО" што беше организирана 
од страна на Институтот за бизнис и менаџмент Heidelberg - Скопје" a се одржа на 18 
октомври во Скопје.  

Освен Претседателката на КХВ, М-р Нора Алити, на дебатата  учествуваа и Заменик 
Претседателот на Владата задолжен за економски прашања д-р Кочо Анѓушев, 
гувернерката на НБРМ д-р Анита Ангеловска Бежовска, претседателот на Стопанската 
комора на Македонија  Бранко Азески, претседателот на деканската управа на Институтот 
за бизнис и менаџмент Heidelberg - Скопје, проф.д-р Улрих Цеител, како и извршниот 
директор на Институтот, проф.д-р Синиша Наумоски.  

 

 

ЕДУКАЦИЈА И ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ 

Во октомври, КХВ ги продолжи  активностите за едукација и за подигање на нивото на 
финансиската писменост кај младите и пошироката јавност. И тоа:   



 КХВ започна со настава во меѓународната гимназија Нова Скопје по   факултативниот 
предмет  ,,Пазар на хартии од вредност,, која секоја  среда во месецот ја спроведува  
претставник на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија. Инаку, 
оваа активност произлегува од неодамна склучениот  Меморандум  за соработка 
меѓу  КХВ и Нова.  

 КХВ ја почна постапката за спроведување на 7 -мата обука на кадри за инвестиционо 
советување.и на 17-тата обука на кадри за работење со хартии од вредност и преку 
медиумите  и  интернет алатките ја информираше јавноста за тајминзите, како и за  
условите ,  кои треба исполнуваат заинтересираните лица за Обуките.  

 

 

MEЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

Претставници на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија заедно со 
Комисионерката Лиле Делиџакова на 11 октомври, 2018 година беа во работна посета на 
Агенцијата за пазар на хартии од вредност на  Република Словенија во Љубљана. 
Реализирани беа неколку работни сесии со стручните лица кои го изработиле нивниот 
Информатички систем за известување и обработка на податоци, преку кој овластените 
учесници на пазарот ги доставуваат своите финансиски и нефинансиски известувања, кои 
потоа на соодветен начин и во специфичен формат се обработуваат за потребите на 
регулаторот. Овој  систем  содржи компонента за размена на информации и податоци 
поврзани со трговски трансакции кои се случуваат на пазарите на капитал на сите држави 
членки на ЕСМА. 

  Од словенечка страна била изразена подготвеност со сите ресурси да и се помогне на 
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија при нејзиниот информатичко-
технолошки  развој и при унапредување на капацитетите. 


