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Наш проактивен регулатор! 



ПОДЗАКОНСКИ И ИНТЕРНИ АКТИ НА КХВ  

 

КХВ  усвои Програма за изведување на практична настава во Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија за 2018 година со која им се дава можност на учениците 
и на студентите дополнително да учат и да стекнуваат нови знаења и  искуства од областа 
на пазарот на хартии од вредност, со што ќе станат  конкурентни при нивното идно 
вработување. 

Практичната настава ги опфаќа сите активности што Комисијата ги спроведува како 
регулатор на пазарот на хартии од вредност, а предвидено е и запознавање со другите 
учесници на пазарот како берза, депозитар, брокерска куќа, друштво за управување со 
инвестициски фондови. Практичната настава за студентите ќе трае најмалку еден месец. 

 

РЕШЕНИЈА НА ЕМИСИИ НА АКЦИИ 

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија донесе Решение со кое се 
утврдува за успешна понудата за преземање на акции издадени од ГД "Тиквеш" АД 
Кавадарци дадена од лицето Ристо Милев.   Преземачот се стекна со 15.981 обични акции 
и заедно со акциите што веќе ги поседува има вкупно 55.543 обични акции што претставува 
учество од 81,68 проценти од вкупниот број на обични акции издадени од ГД "Тиквеш "АД 
Кавадарци. Предмет на понудата за преземање беа 28.438 обични акции со право на глас 
издадени од ГД "Тиквеш" АД Кавадарци.  Цената беше 157 денари по акција. Понудата за 
преземање била прифатена од вкупно 2 сопственика на  обични акции со право на глас во 
ГД "Тиквеш "АД Кавадарци кои поседуваат вкупно 15.981 обични акции или 23,50 
проценти од вкупниот број на обични акции со право на глас. 

 

 

РЕГИСТАР НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Во септември, 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. 

 

 

 

 



СУПЕРВИЗОРСКИ АКТИВНОСТИ  

    

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија даде согласност на Одлуката 
за измени и дополнувања на Тарифникот за висина на надоместоците на "Македонска 
берза" АД Скопје. Со овие корекции се овозможува континуираните државни обврзници да 
котираат на берза,  што значи нов квалитет на македонскиот пазар на хартии од вредност 
и ќе биде од корист за сите учесници на пазарот и  за издавачот. Со овие измени и 
дополнувања на Тарифникот на Берза, се овозможува еднократниот и годишниот 
надоместок за котација на сите останати државни обврзници, освен на државните 
обврзници за  денационализација да се утврдува во договор со Министерството за 
финансии или било кој друг издавач на државни обврзници. Се дава флексибилност и се 
стимулира котирањето на континуираните државни обврзници. 

Исто така, за  развој на секундарниот пазар се намалува и надоместокот за тргување со 
долгорочните должнички хартии од вредност, освен обврзниците за денационализација и 
тоа од 0,075 % на 0,025 % од вредноста на остварениот промет. 

 

СПРОВЕДЕНИ КОНТРОЛИ 

Во септември, 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 контроли. 

 

 СОРАБОТКА СО ИНСТИТУЦИИ И АСОЦИЈАЦИИ 

 

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во септември презема неколку 
активности  во насока на унапредување на пазарот на капитал.И тоа: 

 До Министерството за финансии на РМ, КХВ достави Иницијатива за измена на 
Законот за персоналниот данок на доход со која предлага да се продолжи рокот на 
примена на ослободувањето од одданочување на капиталната добивка остварена 
со продажба на хартии од вредност и тоа најмалку до 31 декември 2021 година или 
пак до денот на пристапувањето на Република Македонија во ЕУ. Целта на 
иницијативата е да се овозможи натамошно раздвижување на пазарот на хартии од 
вредност, зголемен промет и ликвидност, а  сето тоа  во насока на унапредување, 
развој и промоција  на пазарот на капитал. 
 

 Пред Македонската банкарска Асоцијација  беше презентиран новиот хибриден 
инструмент  на пазарот за хартии од вредност- Перпетуалната обврзница. Целта 
беше потенцијалните издавачи да се запознаат со можноста за користење на овој 



инструмент како начин за зголемување на својот додатен основен капитал која  е 
прифатена  на пазарите на капитал во развиените држави, пред сѐ од страна на 
институционалните инвеститори. 
 

 На  иницијатива на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија 
Советот на Европа организираше дводневна работилница на тема "Основи на 
спречување на перење пари и финансирање тероризам за брокери и друштва за 
животно осигурување. Работилницата  се реализираше како дел од Проектот 
против економски криминал во рамки на Хоризонталната програма, а во соработка 
со Управата за Финансиско Разузнавање и Агенцијата за супервизија во 
осигурувањето. 
 

 Претседателката на КХВ М-р Нора Алити заедно со четворицата Комисиoнери 
организираа работна средба со брокерската и со фондовска индустрија. Тема на  
средбата  беше како Република Македонија да има стабилен, регулиран, ефикасен 
и високо развиен пазар на хартии од вредност, согласно релевантните ЕУ 
директиви.   

 

 

MEЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

Претставник на Стручната служба на Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија на 28 септември, 2018 година учествуваше на работен состанок во Хаг што го 
оствари Координациското тело за финансиска едукација со  претставници на  
Министерството за финансии на Холандија.  

Беа разменети искуства и знаења  за подигнување на финансиската писменост и едукација 
на населението, кои пак треба да бидат основа за изработка на Стратегија  за  финансиска 
едукација и писменост на државно ниво.  

 

ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ  

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во септември реализираше 
две акции со што даде свој придонес кон заедницата:  

 Прва крводарителска акција во која учествуваа 47 лица и во соработка  со Црвениот 
Крст на Република Македонија и со Институтот за трансфузиона медицина беше 
успешно спроведена; 

 World CleanUp Day беше одбележан од страна на Претседателот на КХВ, 
комисонерите и вработените преку учество  во еко акцијата за темелно чистење на 
општината Карпош, односно во Тафталиџе 1 кај основното училиште ,,Јан Aмос 
Коменски,,  меѓу зградите, зелените површини и паркови. 

 



ЕДУКАЦИЈА И ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ 

Во септември, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ги спроведе 
следниве активности кои имаат цел да го подигнат нивото на финансиската писменост кај 
младите и пошироката јавност:  

 Конкурс  за научноистражувачки труд и есеј на тема:„ Влијанието и придобивките на 
приклучување кон евроатлантските организации врз работењето на пазарите на 
хартии од вредност,,. Силвија Јакимовска и Габриела Петровска се коавтори на 
најдобриот научно истражувачки труд и КХВ им додели парична награда во 
вредност од  30.000,00 денари, која им се  распределува рамномерно, a Марио 
Ѓорѓиев е автор на наградениот есеј и се стекна со право да учествува  на обука за 
инвестициони советници во вредност до 25.000 денари.  
 

 Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и меѓународната 
гимназија Нова Скопје  склучија  Меморандум за соработка кој се очекува да 
резултира со дополнителна едукација на средношколците.  Воведен е факултативен 
предмет ,,Пазар на хартии од вредност,, при што наставата  ќе ја  водат стручни лица 
од Комисијата, а се предвидени и посети на  институциите на пазарот на капитал 
како Берзата, Депозитарот, брокерските куќи  и друштвата за управување со 
инвестициски фондови.   

 


