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ПОДЗАКОНСКИ И ИНТЕРНИ АКТИ НА КХВ   

Во јануари, КХВ разгледа и усвои неколку подзаконски акти , кои се однесуваат на 
работењето на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност. Станува збор за : 

 Предлог – Правилник  за критериумите за утврдување на заедничко дејствување 
согласно Законот за преземање на акционерски друштва ,  кој е ставен на  јавна 
расправа со цел  засегнатите страни да ги презентираат своите забелешки; 

 Упатство  за вршење на проценка на ризик за субјектите по надзор на Комисијата за 
харти од вредност на Република Македонија; 

 Процедура за продажба на акции по пат на јавна берзанска аукција од страна на 
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија согласно Законот за 
преземање на акционерски друштва; 

 Одлука за задолжително пополнување на Апликација (Запознај го својот клиент) 
согласно Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам;  

 Одлука за утврдување на месечен извештај за работењето на друштво за 
инвестиционо советување. 
 

Исто така , КХВ усвои и неколку интерни процедури . И тоа:  

 Процедура за наплата на побарувања; 
 Процедура за орочување на средства за депозити; 
 Процедура за организирање и спроведување на обуки и стручни испити; 
 Процедура за признавање сертификат/уверение за стекната квалификација во 

странство од областа на работење со хартии од вредност или инвестиционо 
советување. 

 

 РЕШЕНИЈА НА ЕМИСИИ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јануари, 2019 издаде две 
решенија за издавање на хартии од вредност и тоа: 

 "УНИ банка"АД  Скопје  да издаде  долгорочни хартии од вредност по пат на 
приватна понуда. Станува збор за  5.000 перпетуални обврзници, со вкупна 
вредност на емисијата од  5.000.000 евра. Овој инструмент ќе котира и 
на"Македонска берза" АД Скопје за што  "УНИ банка" АД Скопје ќе побара прием 
на котација .  

 "Централна Кооперативна банка" АД Скопје да издаде прва емисија на долгорочни 
должнички конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда. Предмет на понудата 
се 5.000 обврзници со вкупна продажна вредност од  5.000.000 евра, со годишна 
фиксна каматна стапка од 2,2%. Емисијата се врши заради зајакнување на вкупниот 
финансиски капацитет на банката и исполнување на зацртаните бизнис цели, како 
и за зголемување на капиталот на "Централна Кооперативна банка" АД Скопје и 



обезбедување на оптимална адекватност на капиталот во наредниот период. 
Процентот на успешност на јавната понуда е над 60 проценти од вкупната емисија. 

 

ПРЕЗЕМАЊА НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА  

 КХВ  им дозволи на Васил Георгиев и Ристо Масев, да дадат  понуда за преземање на "Нова 
Стоковна Куќа" АД Струмица.  Понудата се однесува на 659 обични акции со право на глас, 
кои претставуваат 52,76% од основната главнина на друштвото.  Преземачите се обврзуваат 
да ги откупат хартиите од вредност по цена од  61.500,00 денари по акција.   Најмалата 
количина на хартии од вредност која треба да се прифати за понудата да се смета за 
успешна е 438 обични акции, што изнесува 35,06 проценти од вкупниот број на обични 
акции со право на глас издадени од  "Нова Стоковна Куќа" АД Струмица.    

  

 

  
РЕГИСТАР НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ  

Во јануари, бројот на вкупно активни акционерски друштва во Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување што го води Комисијата изнесува 10. 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 БРОКЕР  

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија му ја обнови  дозволата  за 
работење на брокер на Миомир Алексовски.   

 

СУПЕРВИЗОРСКИ АКТИВНОСТИ  

Во јануари,Комисијата за хартии од вредност на РМ  даде согласност на измените и 
дополнувањата на Правилата за котација на "Македонската берза" АД Скопје. 

 

СПРОВЕДЕНИ КОНТРОЛИ 

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во јануари 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. 



 

 
АКТИВНОСТИ ПО БАРАЊА НА АКЦИОНЕРИ ЗА ЗАШТИТА НА НИВНИТЕ ПРАВА 

 

Секторот за супервизија на пазарот на капитал во  јануари  постапуваше по три барања за 

заштита на акционерски права, кои се однесуваат на тргување со акции и на начинот на 

одржување на Собрание на акционери.   

 

 

СОРАБОТКА СО ИНСТИТУЦИИ И АСОЦИЈАЦИИ 

 Комисијата за хартии од вредност на РМ  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, во јануари 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 КХВ,  М-р Нора Алити на 15 јануари 2019 година , потпиша 
Меморандум за соработка со Директорот на Академијата, Проф.Д-р Наташа Габер 
Дамјановска . Во наредниот период, двете институции  ќе спроведуваат проекти од 
заеднички интерес, ќе разменуваат информации, ќе организираат симулација на 
судски процеси, ќе реализираат практични обуки за слушателите на почетна и 
континуирана обука.  

 Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија М-р 
Нора Алити   на 15 јануари, 2019 година  го отвори  Семинарот на тема ,,Акција 
против економскиот криминал,, кој е финансиран од Советот на Европа, 
а  организиран на иницијатива на Комисијата за хартии од вредност. Во своето 
обраќање, Претседателката на КХВ истакна дека Комисијата  има два клучни 
интереси во напорите за спречување перење пари и финансирање на 
тероризам: прво, КХВ е одговорна, преку едукација, контрола а онаму каде што е 
потребно и преку изрекување на соодветни и пропорционални мерки, да обезбеди 
учесниците на пазарот на капитал  доследно да го почитуваат законот 
и  второ,  Комисијата е и корисник на финансиски разузнавачки информации.  Па 
оттаму, потенцира  Претседателката на КХВ, ефективноста на регулаторите во 
борбата за спречување перење пари и финансирање тероризам значително зависи 
од способноста на индустријата да известува за сомнителни активности, како и од 
способноста на различните органи на надзор, и органи на прогон  да соработуваат и 
да споделат навремени и квалитетни финансиски разузнавачки информации.    

 

 



ЕДУКАЦИЈА И ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ 

Во јануари , КХВ преку оutreach, едукативни и консултативни активности, работеше на 
подигање на нивото на финансиската писменост кај младите, овластените учесници на 
пазарот и на  пошироката јавност: 

 ,,Новините во Законот за преземање на акционерските друштва,,  беше 
темата  на  првиот Outreach Семинар, кој што се одржа на 28 јануари, а на кој 
учествуваа овластените учесници на пазарот на  хартии од вредност. Со овој семинар, 
на кој воведно обраќање имаше Комисионерката Лиле Делиџакова стартуваше 
серијалот КХВ-Споделува преку кој Комисијата,  ја доближува  и објаснува  својата 
Outreach Програма. Целта е преку отворена комуникација и координација помеѓу 
регулаторот и овластените учесници на пазарот на хартии од вредност , проактивно 
да се  делува и  секој да ја исполнува улогата на пазарот што ја има, а истовремено 
преку споделување  искуства, ставови и идеи  да се поттикнува  поширока јавна 
расправа за прашања поврзани со пазарот на капитал. 

 Комисија за хартии од вредност на Република Македонија заедно со Академијата за 
Банкарство и Информатичка Технологија-АБИТ во јануари ја објави  Програмата  за 
портфолио менаџер ,која претставува развивање вештини, односно учење за тоа како 
да се спроведат мерењата на портфолиото.   Целна група се сите заинтересирани 
лица, вработени во финансиски институции (банки, инвестициски фондови, пензиски 
фондови, брокерски куќи и осигурителни компании) и други заинтересирани лица 
кои сакаат да ги  унапредат своите вештини за разбирање и управување со портфолио 
и за индивидуален и за професионален клиент. Сите заинтересирани кандидати 
имаат можност да се пријават  за следење на Обуката која ќе започне од 1 март, 2019 
година.  

 На 30 јануари, започна второто полугодие од  наставата по факултативниот предмет 
,,Пазар на хартии од вредност,, во меѓународната гимназија Нова Скопје. Гостин – 
предвач беше претставник на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. 
Во наредниот период слушателите на овој предмет ќе  посетат и ќе се запознаат и со 
други институции кои  е поврзани со пазарот на капитал.  


