
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 
За месец јануари 2020 

Јануари  

2020 
 

 

Наш проактивен регулатор! 



 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА КХВ 
 

Правилници  

Во јануари, Комисијата за хартии од врeдност на Република Северна Македонија  усвои 
шест   правилници кои произлегуваат од законите во нејзина надлежност, по што истите ги 
стави на јавна расправа со цел засегнатите страни да ги кажат своите забелешки и сугестии.  

Станува збор за: 

1. Предлог-Правилник за документацијата која се поднесува кон барањето за 
добивање на дозвола за работење на друштво за инвестиционо советување; 

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

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

4. Предлог-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; 

5. Предлог-Правилник за потребната дополнителна 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 и  

6. Предлог-Правилник за начинот  и постапката за давање согласност за именување 
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 одвредност. 

Интерни акти на КХВ  

1. Процедура за разгледување на  барање за издавање одобрение за преземање на 
акционерско друштво. 

 

 

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 врeдност на Република Северна Македонија  донесе Решение со 
кое на "ТТК Банка" АД Скопје и даде одобрение за измена на Проспектот за издавање на 
втора емисија на обврзници по пат на јавна понуда.  

 
СТЕКНУВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО 
 
КХВ  донесе Решение за давање на согласност за стекнување на квалификувано учество во 
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје и Македонска берза АД Скопје  од 
страна на Steiermarkische Bank und Sparkassen AG, Австрија преку своите поврзани лица 
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје и Охридска банка АД Скопје. 

 

 
СУПЕРВИЗОРСКИ АКТИВНОСТИ  
 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија  даде согласност на 
Одлуката за изменување и дополнување на Тарифникот на  Македонска Берза АД Скопје. 

 

 
СПРОВЕДЕНИ КОНТРОЛИ 
         

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

 
 
АКЦИОНЕРСКИ БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА НИВНИТЕ ПРАВА 
 

Во јануари,  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 
 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија во соработка со 
Македонска банкарска асоцијација и со Народна банка на Република Северна 
Македонија упати Јавен повик до основните и средните училишта за учество во 
меѓународниот натпревар Европски квиз на пари. Овој квиз е проект на Европската 
банкарска федерација, фокусиран на финансиската едукација на учениците од 13 до 15 
години. 
Европскиот квиз на пари се одвива во две фази – првата фаза се националните натпревари 
во секоја земја поединечно, а втората фаза е европското финале.  Националниот натпревар 
во Република Северна Македонија ќе се одржи на 23 март 2020 година. 

Најдобрите двајца ученици ќе ја претставуваат нашата земја на финалето коешто ќе се 
одржи на 29 април 2020 година во Брисел, Белгија. 

Европската банкарска федерација на училиштата ќе  додели парична награда во износ од 
3.000 евра за прво место, 2.000 евра за второ место и 1.000 евра за трето место. 

Натпреварите ќе се реализираат преку посебна електронска апликација за оваа 
намена Кахут (Kahoot!), којашто е едукативна платформа на база на игра. Финалниот 
натпревар во Белгија ќе се одвива на мајчин јазик на учесниците.  

Оваа активност е поддржана и од Министерството за финансии и од Министерството за 
образование и наука. 

 
 
ОБУКИ  

 
Брокери и инвестициски советници  
 
Заврши рокот за пријавување за следење на 18-тата обука на кадри за работење со хартии 
од вредност и на  8- мата обука за инвестиционо советување. Па така, заклучно со 30 
јануари, 2020 за брокери се пријавија 8 кандидати, а за инвестициски советници  
заинтересирани се  16  лица. 
 

 
 
ЕДУКАЦИЈА И ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ  
 
И во јануари, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија како 
регулатор на пазарот на капитал  продолжи да ја обавува својата едукативна функција. Во 
тие рамки, КХВ  беше домаќин на студенти  од трета година на Факултетот за деловна 
економија и организациони науки при Универзитетот „Американ Колеџ„ од Скопје кои го 



презентираа семинарскиот труд “Подготовка на Проспект за издавање на корпоративна 
обврзница од страна на банка” но воедно и се запознаа со надлежноста на Комисијата.    

Вработените во Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, 
семинарската работа подготвена од страна на студентите ја оценија како солидно 
структурирана и изработена. Истовремено, студентите подетално се запознаа со 
функцијата и со надлежностите на регулаторот на пазарот на хартии од вредност, како и 
со  работата на Стручната служба во рамки на Комисијата. Претставници на Стручната 
служба на Комисијата ги претставија задачите и одговорностите кои ги имаат во своето 
професионално спроведување на работните процеси кои произлегуваат од надлежностите 
и овластувања на Комисијата.   

  

 

 


