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Наш проактивен регулатор! 



 ПОДЗАКОНСКИ И ИНТЕРНИ АКТИ НА КХВ  

По завршена јавна расправа, КХВ усвои неколку подзаконски акти: 

 Правилник за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на 
субдепозитарна банка на инвестициски фонд; 

 Правилник за измена и дополнување на Правилникот за документите што ги 
доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за 
одобрение за јавна понуда на хартии од вредност; 

 Правилник за критериумите за утврдување на заедничко дејствување 
согласно Законот за преземање на акционерски друштва; 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и 
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за работење со 
хартии од вредност; 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и 
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо 
советување; 

 Правилник за престанување на важење на Правилникот за условите и 
начинот за добивање одобрение за издавање или регистрирање на домашни 
хартии од вредност во странство; 

 
Исто така, КХВ донесе и усвои неколку интерни одлуки, процедури  и акти: 

 
 КХВ доби ново лого, чиј избор го направи посебна Комисија, составена од 

еминентни универзитетски професори, дизајнери и експерти по економија 
и  за односи со јавност. Идејното решение е на  авторот Zeni Ballazhi. Изборот 
беше направен врз основа на Конкурс, кој беше јавно објавен на 24 јануари, 
2019 година и заклучно со крајниот рок , 7 февруари, 2019 година  до 
Комисијата за хартии од вредност, аплицираа четворица автори, тројца со по 
едно идејно решение, а еден автор понуди петнаесет идејни решенија, што е 
во согласност со објавениот  Конкурс.   Логото е оригинално, дизајнерски 
конципирано, симболички и сугестивно ја имплементира  мисијата на 
Комисијата како регулатор на пазарот на капитал, но ги изразува и трите 
столба на кои се темели работењето на КХВ како заштита на инвеститорите, 
создавање и одржување на фер, сигурен, транспарентен  и ефикасен пазар 
на хартии од вредност  и  лесно  привлекување  на капитал со што 
придонесува кон економскиот раст  и  развој на државата, но и предизвиците 
кои претстојат. Преку сината боја и тројазичноста ги следи општествените 
трендови и евроинтегративните процеси на државата. 

 Годишна  сметка и финансиските извештаи на Комисијата за деловната 2018 
година;  

 Правилник  за печати и штембили; 
 Процедура за финансиско книговодство; 
 Процедура за благајничко работење;  



 
И двете процедури значат  усогласување со новата внатрешна организациона поставеност 
на Комисијата; 
 

 

РЕШЕНИЈА НА ЕМИСИИ НА АКЦИИ 

     Во февруари, КХВ донесе две решенија за емисија на акции. И тоа: 

 Друштвото за осигурување  "Нова осигурување"АД Скопје да ја издаде 
четвртата емисија на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна 
понуда.  Станува збор за  300.000 обични акции , со вкупна вредност на 
емисијата од  3.000.000 евра.  Оваа емисија  , "Нова осигурување"АД Скопје 
ја врши заради зголемување на основната главнина на друштвото  во 
согласност со Законот за супервизија на осигурување. Купувач на сите 300.000 
обични акции е Халк банка АД Скопје како институционален инвеститор. 

 ,,Халк Банка,, АД Скопје да ја издаде петнаесетта емисија од 92.240 обични 
акции во вкупен износ од 922.400.000 денари. Емисијата е наменета за познат 
купувач-институционалниот инвеститор кој воедно е и акционер на банката - 
Халк Банка А.Ш. Турција. Банката издава нови акции заради зголемување на 
капиталот и обезбедување на оптимална адекватност на капиталот во 
наредниот период.  

 

 

 

ПРЕЗЕМАЊА НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА 

 

 Ристо Масев и Васил Георгиев успешно ја преземаа  "Нова Стоковна Куќа" АД Струмица, за 
што КХВ донесе Решение. Понудата е прифатена од  вкупно осум акционери, па врз основа 
на тоа, преземачите се стекнаа со 636 обични акции со право на глас  и заедно со акциите 
што веќе ги поседуваа имаат вкупно 948 обични акции што претставува учество од 75,90% 
од вкупниот број на обични акции, издадени од "Нова Стоковна Куќа" АД Струмица. Ристо 
Масев и Васил Георгиев ги откупија хартиите од вредност по цена од  61.500 денари по 
акција. 

   
 
 
 
 



 

РЕГИСТАР НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 Во февруари, Свињарска фарма "МАК МЕСО СФ" АД с.Таринци, Карбинци и  Живинарска 
фарма "Живино Комерц" АД Штип се избришани од Регистарот на акционерски друштва со 
посебни обврски за известување што го води КХВ. Причината и за двете друштва е 
идентична и тоа  бришење на субјектот од регистарот на Трговски друштва. Овие решенија, 
Комисијата за хартии од вредност на Реублика Северна Македонија ги донесе откако 
Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, а  врз основа на информација на 
Централен Регистар ја извести дека и двете друштва  ги исполнуваат условите за бришење.  

Инаку, бројот на вкупно активни акционерски друштва во Регистарот на акционерски 

друштва со посебни обврски за известување што го води Комисијата изнесува 9. 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 ЗА ДИРЕКТОР НА ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ  

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија даде согласност 
Андреј Богдановски и во наредните четири години да биде директор на брокерската куќа 
"Иново Брокер" АД Скопје.  Мандатот на старо-новиот директор е до  13 декември, 2022 
година.  

 

ДОЗВОЛИ ЗА БРОКЕР  

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија во февруари 
обнови  една лиценца  за работење на брокер и тоа на Тања Поповска. 

 

ДОЗВОЛИ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ СОВЕТНИЦИ  

На Александар Домазетовски КХВ му издаде дозвола за инвестициски советник.  

 

 

 
 
 
 
 



СУПЕРВИЗОРСКИ АКТИВНОСТИ  

КХВ донесе две одлуки по барање за добивање согласност и тоа на: 

 Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за тргување на Македонска 

берза АД Скопје и на  

 Одлуката  за измени и дополнувања на Правилата за работа на ЦДХВ АД 

Скопје.  

 

СПРОВЕДЕНИ КОНТРОЛИ 

Во февруари, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 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 една редовна 

контрола. 

 

АКТИВНОСТИ ПО БАРАЊА НА АКЦИОНЕРИ ЗА ЗАШТИТА НА НИВНИТЕ ПРАВА 

 

Секторот за супервизија на пазарот на капитал во  февруари постапуваше по две барања 

за заштита на акционерски права.   

 

ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ  

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија како општествено 
одговорна институција која се грижи за заедницата, се приклучи во борбата против 
аерозагадувањето  и заштитата на животната средина. Имено, доставувачката служба 
своите активности  во централното градско подрачје од февруари  започна да ги врши со 
велосипед. На тој начин, КХВ дава свој придонес кон мерките за намалување на 
аерозагадувањето и сообраќајниот метеж, што ги спроведува Владата на Република 
Северна Македонија.  

 

 ЕДУКАЦИЈА И ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ 

Во февруари, се преземаа низа активности за подигање на едукацијата и финансиската 

писменост. Целните групи беа  различни, а целта беше иста: преку споделување знаења и 

искуства кои ги поседува Комисијата, до развој на пазарот на хартии од вредност од секој 

аспект. Станува збор за: 



Втор outreach семинар - КХВ и акционерските друштва дискутираа за законот за преземање 

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија како регулатор на 
пазарот на капитал, а во рамките на Outreach програмата за регулаторна усогласеност и 
развој на пазарот на хартии од вредност, одржа работилница на тема: ,,Новини во Законот 
за преземање на акционерски друштва,,. По брокерската и фондовската индустрија, оваа 
работилница со акционерските друштва е втора од серијата Семинари под мотото - КХВ 
СПОДЕЛУВА. Целта на КХВ е преку  споделувања на  искуства, ставови и идеи  да се 
поттикнува  поширока јавна расправа за прашања поврзани со пазарот на капитал, а кои 
водат кон забрзан развој и нови инвестиции. 
 

Европски квиз на пари   

На повикот за учество на овој квиз се пријавени 145 класа од основните и средни училишта 
од сите четири страни на нашата држава. Оваа бројка е поголема од очекувањата, со оглед 
на тоа што  по прв пат се одржува ваков квиз во нашата земја. Оваа активност КХВ ја 
спроведува заедно со Министерството за образование и наука на Република Северна 
Македонија, Македонската банкарска асоцијација и Народната банката на Република 
Македонија. Во таа смисла, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија учествуваше на работната средба со наставниците и професорите, 
координатори од основните и средните училишта од земјава кои ќе учествуваат во 
Европскиот квиз на парите. Беа презентирани одделните фази и се спроведе обука за 
подготовка за натпреварот.  

КХВ ги отвори вратите за студентите  

Препознавајќи ја младата популација како идна потенцијална инвеститорска сила и идни 
креатори на финансиските политики, Комисијата во февруари беше домаќин на   студентите 
од I и II година на ПВПУ Еуро Колеџ од Куманово. Во оваа прилика, студентите  се запознаа 
со значењето на регулаторот на пазарот на хартии од вредност, надлежностите и 
функцијата, но и подетално со структурата на Комисијата односно со работата и 
надлежностите на секој сектор и одделение во Стручната служба. 

 

Отворен ден за специјалистичко дуално образование 

Во февруари на "Отворениот ден за специјалистичко дуално образование", претставник на 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија ја презентираше и ги 
информираше сите присутни заинтересирани лица за Сертификационата програма за 
портфолио менаџер која во соработка со Академијата за банкарство и информатичка 
технологија (АБИТ) ќе се реализира со почеток на месец Март 2019 година. Присутните беа 
подетално запознаени со содржината на програмата, листата на предавачи, 
времетраењето на обуката, начинот на полагање, уписниот рок, како и начинот и условите 
за плаќање.  



 

Практичната настава во нова продолжи  

Практичната настава по факултативниот предмет ,,Пазар на хартии од вредност,, во 
меѓународната гимназија Нова Скопје продолжи и во февруари, при што слушателите на 
овој предмет посетија и  се запознаа  со работењето и со функционирањето на брокерската 
куќа ,,Илирика Инвестментс ,, АД Скопје и со  Службата за услуги со хартии од вредност при 
НЛБ Банка АД Скопје.  
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