
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 
За месец декември 2019 

Декември  
2019 

 

 

Наш проактивен регулатор! 



 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА КХВ 
 
Во декември , КХВ разгледа и усвои еден подзаконски акт, како и неколку интерни акти за 
тековното работење на институцијата.  Станува збор за: 
 
Подзаконски акти 

КХВ го усвои Правилникот за изменување на Правилникот за документите што ги доставува 
издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна 
понуда на хартии од вредност, по што истиот го стави на јавна расправа.  

Со предложената измена се продолжува рокот за издавање на ИПО и на иницијални 
општински обврзници без надоместок за Комисијата за хартии од вредност и тоа до 
31.12.2020 година. 

 
Интерни акти  
 

 Годишна програма за работа за 2020 година  

Во Годишната програма за работа за 2020 година како главни постулати на делување 
се воспоставување на фер и транспарентен пазар на хартии од вредност, објективна 
и навремена заштита на акционерите и на инвеститорите, обезбедување на реален 
раст и развој на пазарот на хартии од вредност, едукација и зголемување на 
финансиската писменост и инклузија, зајакнување на човечкиот капацитет и 
аналитичките способности и експертиза, унапредување на ИТ потенцијалот  и  во 
таа  насока изработка на нови софтверски апликации во функција на супервизијата, 
поголема достапност на податоците и на полесно нивно доставување од страна на 
овластените учесници на пазарот. Овие постулати се одраз на улогата, 
надлежностите и на позицијата на КХВ во финансискиот систем, како и на 
очекувањата кои ги имаат инвеститорите, акционерите, учесниците, креаторите на 
економската политика и пошироката јавност. КХВ при утврдувањето на 
приоритетите ги зема предвид основите за функционирањето на пазарите на хартии 
од вредност, напорите за целосна ЕУ интеграција и потребата од примена на високи 
стандарди при регулацијата.  

 Финансиски план на Комисијата за хартии од вредност на РСМ за 2020 година и 

 План за јавни набавки на Комисијата за хартии од вредност на РСМ за 2020 година. 
 

 

 
 
 
 



РЕГИСТАР НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Бројот на вкупно активни акционерски друштва во Регистарот на акционерски друштва со 
посебни обврски за известување што го води Комисијата е 11. Инаку, во Регистарот се 
запишуваат друштвата кои се основани и работат во Република Северна 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. 

 
 
РЕШЕНИЈА ЗА ЕМИСИИ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија донесе две Решенија 
со кои одобри една емисија на корпоративни обврзници по пат на јавна понуда и една 
емисија на обични акции по пат на приватна понуда. Попрецизно:  

 Решение со кое на "ТТК Банка" АД Скопје и даде одобрение да ја издаде втората 
емисија на корпоративни обврзници по пат на јавна понуда. Се работи за 1500 
корпоративни обврзници со вкупна номинална вредност од 1.500.000 евра и со 
каматна стапка од 2, 7 %. Корпоративните обврзници кои ќе ги издава "ТТК Банка" 
АД Скопје се долгорочни должнички хартии од вредност како капитален инструмент, 
со каматен принос (купонски), неограничено преносливи, во нематеријализиран 
облик и гласат на име. Обврзниците се нудат на Македонската берза по моделот 
фиксна цена со давање приоритет на налози со порано време на внес на налогот, па 
според тоа нивната поединечна  продажна цена изнесува 1.000 евра во денарска 
противвредност. Корпоративните обврзници се субординирани и ќе бидат 
исплатени по намирување на обврските кон останатите депоненти и доверители на 
банката. Процентот за успешност на јавната понуда е над 60 проценти од вкупната 
емисија. 

 Решение со кое  на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на 
дејноста давање услуги во воздухопловната навигација "М-НАВ" АД Скопје  му се 
дава одобрение за издавање на четвртата емисија од 287.982 обични акции по пат 
на приватна понуда. Вкупната вредност на емисијата  е 287.982.000 денари. Акциите 
се наменети за единствениот акционер на друштвото  -  Влада на РСМ по основ на 
распределба на остварената добивка за 2017 и 2018 година, во вид на дивиденда по 
акција. 

 

СПРОВЕДЕНИ КОНТРОЛИ 
 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија во декември  вршеше 
проактивна супервизија и надзор на пазарот на капитал и тоа секојдневно во реално време 



преку он-лине контрола на Берзанскиот Електронски Систем за Тргување (БЕСТ) и контрола 
на процесот на утврдување и порамнување на склучените трансакции.  

 
 
 
СОРАБОТКА  СО  ИНСТИТУЦИИ И АСОЦИЈАЦИИ 
 

Претседателката  на Комисијата за хартии од вредност на РСМ М-р Нора Алити на 30 
декември, 2019 година оствари работна средба со Директорот на Агенцијата за примена на 
јазикот Д-р Илбер Села на која се дискутираше за степенот на имплементација на Законот 
за употреба на јазиците. По извршениот увид ,  Директорот на Агенцијата за примена на 
јазикот Д-р Илбер Села  со своите соработници оценија дека Законот за употреба на 
јазиците во КХВ е целосно спроведен и дека Комисијата за хартии од вредност  не само што 
успешно ја завршила првата фаза на спроведување на Законот, туку како резултат на 
посветеноста и на напорното работење на  Претседателката на КХВ М-р Нора Алити со 
својот тим , процесот е подигнат на повисоко ниво и Законот се почитува соодветно. Беше 
констатитрано дека  КХВ  е меѓу првите институции која целосно го имплементира Законот 
за употреба на јазиците во своето работење. 

 
 
Дозволи за брокер 
 
Комисијата за хартии од вредност на РСМ на Сашо Китановски му издаде една дозвола за 
работење на брокер. 
 

 
Дозволи за инвестициски советници 
 
КХВ  издаде една лиценца за  инвестициски советник и тоа на Маријан Николовски. 

 
 
ОБУКИ  
 
Брокери и инвестициски советници  

 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија во декември преку 
Соопштение во дневни весници и на својата веб страница ги извести  сите заинтересирани 
лица дека ќе ја организира 18-тата обука на кадри за работење со хартии од вредност и 8-
мата обука за инвестиционо советување.  
 
 

 



 
ЕДУКАЦИЈА И ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ  
 
Комисијата за хартии од вредност  продолжува во континуитет да обезбедува соодветна 
едукација и запознавање на младите со случувањата на пазар на капитал, тренд кој е 
забележан и во месец декември:   

 

 Конкурс за доделување на Годишна награда за млади истражувачи за најдобар 
труд од областа на пазарот на капитал 
Претседателот на КХВ М-р Нора Алити го формираше Одборот за оценување и избор 
на најдобар труд за доделување на годишна награда за млади истражувачи. 

 

 Посета на  студенти  од  Факултетот за бизнис и економија при Универзитетот на 
Југоисточна Европа  на КХВ  

Студентите имаа прилика да се запознаат со основните функции на регулаторот, 
историјатот и со постапката  за спроведување мониторинг врз тргувањето со акции 
и обврзници. Добредојде им посака Претседателот на КХВ М-р Нора Алити која 
потенцираше дека финансиската едукација  на младите е во центарот на 
делувањето на КХВ, бидејки истата ја разбира како процес со кој младите го 
подобруваат своето знаење во врска со финансиските производи, концепти и 
ризици и преку практични обуки се стекнуваат со информации и вештини околу 
финансиските  можности. Низ исцрпни презентации, претставниците на КХВ од 
Секторот за супервизија на пазарот на капитал се осврнаа на главните аспекти на 
надлежностите на КХВ како регулатор, а одговараа и на прашања од 
студентите  коишто со интерес ги проследија презентациите.   

 

 

 

 

 


