
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 
За месец февруари 2020 

Февруари   

2020 
 

 

Наш проактивен регулатор! 



 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА КХВ 
 

Правилници  

Во февруари, Комисијата за хартии од врeдност на Република Северна Македонија  по 
завршена јавна расправа  усвои четири подзаконски акти и тоа: 

1. Правилник за потребната документација, начинот и постапката за давање 
согласност за именување на членови на управниот одбор, односно извршни 
членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски 
фондови; 

2. Правилник  за потребната дополнителна документација за добивање согласност за 
стекнување на квалификувано учество во брокерска куќа, берза на хартии од 
вредност, депозитар за хартии од вредност и друштво за управување со 
инвестициски фондови;  

3. Правилник  за начинот и постапката на давање согласност за именување на 
директор на овластен учесник на пазарот на хартии од вредност и утврдување на 
формата и содржината на барањето за давање на согласност за именување 
директор на овластен учесник на пазарот на хартии од вредност и  

4. Правилник  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.  

Интерни акти на КХВ  

 Одлука за усвојување на годишна сметка на КХВ на РСМ за 2019 година со 
финансиски извештаи за 2019 година; 

 Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на 
работните места во Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија. 

 
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 изнесува 11. 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.  
  

 



ПРИВАТНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ  

Согласно Законот за инвестициски фондови, според кој КХВ нема надлежност да навлегува 
во содржината на поднесените документи за регистрација на приватните фондови и врши 
само запишување во Регистарот на приватни фондови кој го води Комисијата за хартии од 
вредност, одлучи  два  приватни  инвестициски фондови да бидат запишани во Регистарот 
и да  им се додели идентификациски број. Станува збор за: 

1. "Норд Мацедониа Економик Девелопмент" на  Друштвото за управување со  
приватни фондови "Економик Девелопмент " ДООЕЛ Скопје и 

2.  "Норт Мацедониа Индустриал Иноватион" на Друштвото за управување со приватни      
фондови "Индустриал Иноватион " ДООЕЛ Скопје. 

Инаку, КХВ не го одобрува основањето на приватните фондови, ниту пак е надлежна да 
врши контрола и надзор на нивната работа. 

 
 
ДОЗВОЛИ ЗА БРОКЕР  
 
Во февруари, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија  на 
Петар Нечоски му издаде дозвола за работење со хартии од врeдност, а на Андреј 
Богдановски му ја обнови лиценцата за брокер. 

 

СПРОВЕДЕНИ КОНТРОЛИ 
         
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и во февруари 
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.  
Секторот за супервизија на пазарот на хартии од вредност спроведе две вонредни 
контроли.  

 
АКЦИОНЕРСКИ БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА НИВНИТЕ ПРАВА 
 
Во февруари,  до  Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија 
поднесени  се  две  барања  од акционери  за заштита на  нивните права.  

 
СОРАБОТКА  СО  ИНСТИТУЦИИ И АСОЦИЈАЦИИ 
 
На 25 февруари, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија      
учествуваше на работната средба што се одржа  во Народната банка  за подготовка за 
Европскиот квиз на парите. Носител на овој проект  е МБА во соработка со Народната банка 



и Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, а активностите се 
спроведуваат со поддршка од Министерството за финансии и  од Министерството за 
образование и наука.  
Пред  наставниците и професорите /координатори од основните и средните училишта кои 
се пријавија за учество беа презентирани одделните фази и беше извршена обука за 
учество во овој исклучително важен натпревар во знаења од областа на финансиите зад кој 
стои Европската банкарска федерација.  
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија со свој претставник 
зема учество во едукацијата на менторите на потенцијалните наши претставници на 
натпреварот во Брисел преку презентација која ги опфати основните елементи на 
финансискиот пазар и пазарот на хартии од вредност, како и неговата регулација. 
Натпреварот за Европскиот квиз на парите ќе се одвива во три фази. Во првата половина на 
март ќе се одржат две интерни тестирања. Најдобрите на овие тестирања ќе настапат на 
националниот натпревар, којшто ќе се одржи на 23 март, по кој ќе бидат познати 
победниците – двајцата ученици коишто ќе ја претставуваат нашата земја на финалето на 
Европскиот квиз на парите во Брисел. 
Европскиот квиз на парите е еден од најзначајните меѓународни настани чија цел е 
финансиска едукација на младите од 13 до 15 години, а големиот број учесници на Квизот 
укажува дека значително е зголемен интересот за финансискиот сектор кај помладото 
население. 

 
ОБУКИ  
 
Брокери и инвестициски советници  
 
Откако констатира дека се исполнети условите, Комисијата за хартии од вредност на 
Република Северна Македонија во месецот за кој се однесува Извештајот  донесе вкупно 
24 решенија, со кои 16 лица стекнаа право да го полагаат стручниот испит за инвестиционо 
советување од 8-мата обука, а 8 кандидати за работење со хартии од вредност од  18-тата 
обука. 

 
Програма за портфолио менаџер 
 
Слушателите на Првата организирана обука согласно Сертифицираната програма за 
портфолио менаџер, изработена од Комисијата за хартии од вредност на Република 
Северна Македонија во соработка со Академијата АБИТ, успешно го совладаа второто ниво. 
Се запознаа со темите поврзани со корпоративните финансии, инвестициските 
инструменти и анализата и вреднувањето на сложените финансиски инструменти, а по 
спроведеното тестирање на стекнатото знаење, сите слушатели добија Сертификат за 
положено второ ниво од Сертифицираната програма за портфолио менаџер. 
Програмата за сертифициран портфолио менаџер претставува развивање вештини, 
односно учење за тоа како да се спроведат мерењата на портфолиото.  

 



ЕДУКАЦИЈА И ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ  
 

“Анализа на моделите на предвидување на банкротот за деловните компании котирани 
на Македонската берза” од авторот Зекије Азизи  е  избран за најдобар  труд  од областа 
на пазарот на капитал 

Заради поттикнување на развојот на научната мисла и изработка на трудови од областа на 
пазарот на хартии од вредност , како и афирмација на млади и стручни кадри, Комисијата 
за хартии од вредност на Република Северна Македонија на 15 октомври, 2019 година  
објави  Конкурс за доделување на Годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд 
од областа на пазарот на капитал, кој наиде на солиден одзив кај младите.  Врз основа на 
Извештајот од Одборот за оценување, за најдобар труд од областа на пазарот на капитал 
по Конкурсот беше избран “Анализа на моделите на предвидување на банкротот за 
деловните компании котирани на Македонската берза” од  Зекије Азизи.   

За втор најдобар труд поради освоени ист број на бодови се избираат: “Вреднувањето на 
Македонскиот пазар на акции – пазарни цени наспроти фундаментални вредности” од 
Горан Христовски и “Управување со обртните средства на нефинансиските компании 
котирани на Mакедонската берза” од Шпреса Изаири Бафтијари.  

Авторот на прворангираниот труд  ја доби Годишната награда-  бесплатно следење на обука 
за инвестиционо советување, а на авторите на второрангираните трудови поединечно им 
се додели наградата: бесплатно следење на обука за работење со хартии од вредност.  

 

 


