
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 
За месец март 2020 

Март  

2020 
 

 

Наш проактивен регулатор! 



 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА КХВ 
 

Правилници  

Во март, Комисијата за хартии од врeдност на Република Северна Македонија  по 
завршена јавна расправа која траеше триесет календарски дена, во кои заинтересираните 
страни можеа да ги истакнуваат своите коментари,  КХВ усвои три подзаконски акти и тоа: 

-Правилник за формата и содржината на барањето, начинот, постапката и потребната 
документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со 
инвестициски фондови; 

-Правилник за формата, содржината и дополнителните информации кои треба да ги 
содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа и  

-Правилник за документацијата која се поднесува кон барањето за добивање на  дозвола 
за работење на друштво за инветиционо советување. 

Интерни акти на КХВ  

КХВ усвои и два интерна акта кои се однесуваат на тековното работење на институцијата. 
Се работи за:   

- Одлука за континуитет на работењето на КХВ во услови на пандемија на COVID-19 и  
прогласена вонредна состојба со која се уредува планот за континуитет во работењето и 
продолжување со дејноста на Комисијата за хартии од вредност, пред се, начинот на 
ангажирање на човечки ресурси, управување со клучните процеси, одржување на 
опремата и циклус на заменливост на вработените. 

- Измени и дополнување на Деловникот за работа на Комисијата за хартии од вредност на 
РСМ.  

 

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. 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 одобри неколку 
емисии на хартии од вредност. Станува збор за :  

-КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување Скопје  да ја издаде 
третата емисија на акции по пат на приватна понуда. Станува збор за 12.000 обични акции 
со номинална и продажна вредност од 100 евра по акција, со вкупен износ на емисијата 
од 1.200.000 евра. Третата емисија е наменета за познат купувач - институционалниот 
инвеститор CROATIA osiguranje d.d.Zagreb, кој воедно е и единствен акционер на 
друштвото. КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ  АД Друштво за неживотно осигурување Скопје 
издава нови акции заради зајакнување на капиталот и усогласување со одредбите од 
Законот за супервизија на осигурување. 

- Агроплод АД Ресен за производство, преработка и промет увоз-извоз со П.О доби 
одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда. Се работи за  втора 
емисија на 5.455 обични акции со поединечна номинална вредност од 220 евра по акција, 
со продажна цена од 13.530,00 денари по акција и со вкупна продажна вредност на 
емисијата од 73.806.150,00 денари. Согласно Одлуката за зголемување на основната 
главнина на Друштвото донесена на Собранието на акционери е утврдено дека при 
запишувањето и распределбата на запишаните акции се применува моделот на 
минимална цена со примена на принципот на приоритет на налози со повисока цена, 
поголема количина и порано време на внес на налогот во БЕСТ системот. 
Според податоците во Проспектот, акциите се уплатуваат во пари. Јавната понуда ќе се 
смета за успешна доколку се запишат и уплатат најмалку 60% од понудените акции од II-та 
емисија. 

 
 
ДОЗВОЛИ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ СОВЕТНИЦИ  
 
КХВ обнови две дозволи за работење на инвестиционен советник за период од пет години 
и тоа на лицата Зоран Колев и Тања Поповска.  

 

СПРОВЕДЕНИ КОНТРОЛИ 
         

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и во март 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.  

 
 
 



 
ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ  
 
Согласно законите во нејзина надлежност, Комисијата за хартии од вредност изрече две 
санкции. И тоа:  

 Врз основа на член 244 став 4 од Законот за хартии од вредност, КХВ  поведе 
прекршочна постапка, односно  издаде прекршочен платен налог на лицето Тито 
Беличанец за сторено прекршување на член 173 став 1 од Законот за хартии од 
вредност. Попрецизно, лицето Тито Беличанец пред продажбата на акциите имал 
внатрешна информација дека ,Тетекс,, АД Тетово ќе престане со производство на 
тешка конфекција. Со ваквото постапување, односно со продажбата на акциите 
пред да биде објавена ценовно чувствителна информација која лицето Тито 
Беличанец како член на Одбор на директори ја знаел, од негова страна е извршено 
прекршување на Законот за хартии од вредност.  

 Поради непочитување на членовите 55 и 56 од Законот за инвестициски фондови, 
КХВ  одлучи да се поведе прекршочна постапка  односно да се издаде прекршочен 
платен налог за сторен прекршок  на ДУИФ ,,Илирика Фунд Менаџмент,, АД Скопје 
и на Главниот извршен директор, бидејки не побарале одобрение за рекламни 
материјали  кои ги објавиле. 

 
АКЦИОНЕРСКИ БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА НИВНИТЕ ПРАВА 
 

Во март,  до  Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија 

поднесени  се три  барања  од акционери  за заштита на  нивните права.  

 
ЕДУКАЦИЈА И ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ  
 

Комисијата за хартии од вредност имаше проактивна улога со различни целни групи 
поврзани со пазарот за хартии од вредност  и во зависност од околностите , таа на 
различни начини  ги комуницираше истите.  

Овластени учесници на пазарот на капитал  
 
Комисијата за хартии од вредност како институција која внимателно ја следи состојбата со 
оглед на постојаното влијание на појавата на новата вирусна инфекција ЦОВИД-19 на 
пазарот на хартии од вредност на 16 март, 2020  даде  препораки до овластените 
учесници на пазарот, вклучително и Берзата и Депозитарот да ги применат своите 
планови за континуитет на работењето во согласност со регулаторните обврски 
овозможувајќи функционирање на клучните процеси, а истовремено да им се овозможи 
на вработените работа од дома.  
 
Начинот на прием на налози за тргување кој е уреден со договор помеѓу брокерската 



куќа/дирекција за работа со хартии од вредност и клиентот  доколку технички-
технолошки и инфраструктурно е возможно да се промовираат електронските налози, 
како и давање налог по писмен пат.  
 
КХВ ги повика издавачите да ги почитуваат обврските за транспарентност и што е можно 
поскоро да ги објават  сите релевантни информации во врска со влијанието на ЦОВИД-19 
врз нивното работење во квалитативна и кванитативна смисла, а инвеститорите на 
берзата и во инвестицските фондови, своите инвестициски одлуки да ги носат рационално 
и базирано на релевантни и проверени информации (од финансиска, но и од 
нефинансиска природа) кои се објавени преку релевантни и проверени канали, во 
спротивно би дошло до ирационално однесување а со тоа да се мултиплицираат 
негативните ефекти на моменталната состојба.   
 
Инвеститори  
  
Во март, КХВ превентивно ги повика  потенцијалните инвеститори да не се впуштаат во 
било каков однос со Fortrade ltd Лондон  и да пристапат со особено внимание при 
разгледување и при прифаќање на директните или понудите на веб страниците на кои 
наидуваат, имајќи предвид дека КХВ не врши надзор и супервизија над законитоста во 
неговото работење, ниту може да влијае врз заштита на правата и интересите на 
инвеститорите.  
КХВ   напомена дека врз основа на Законот за хартии од вредност, Fortrade ltd Лондон 
нема овластување за давање и за рекламирање на услуги со хартии од вредност на 
територијата на Република Северна Македонија и не се наоѓа во Регистарот на овластени 
учесници на пазарот на хартии од вредност.  
 
Студенти 

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, продолжувајки 
ги  заложбите за поттикнување на поквалитетно образование за младата популација во 
државата,  на  9 март, 2020 година имаше свој предавач на Економскиот факултет при 
Унивезитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Имено, во рамките на својата едукативна 
функција, претставникот на КХВ ги посети студентите од втора година и одржа предавање 
од областа на пазарот на капитал, како и за функцијата и надлежностите на регулаторот 
на пазарот на хартии од вредност односно Комисијата. 

Ова е само уште една потврда дека  во фокусот на Комисијата за хартии од вредност на 
Република Северна Македонија останува  едукацијата и финансиската писменост на 
младата популација, бидејќи таа е од клучно значење за исполнување на мисијата за 
заштита на инвеститорите, регулиран и развиен пазар на хартии од вредност во Република 
Северна Македонија. 

 

https://www.sec.gov.mk/Vesti-govori-intervjua/KKhV-gi-predupreduva--investitorite-Fortrade-ltd-London-nema-dozvola-za-rabota-od-KKhV-

