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ОДРЖАНИ  СЕДНИЦИ

Комиси�ата за хартии од вредност на Република Северна
Македони�а   како колективно тело во �уни одржа четири редовни
е- седници. 

Иако бро�от на заразени секо�дневно растеше и пандеми�ата беше
во полн ек , Комиси�ата функционираше тековно и обезбеди
континуитет во работењето на сите чинители на пазарот на
капитал. Како регулатор,   интезивно вршеше мониторинг на
случувањата.

Па така, во ово� извешта� , можеме да констатираме  дека  во �уни
македонскиот пазар на капитал беше стабилен и   регулиран, но
  присутна   беше и непредвидливоста, биде�ќи многу работи
 зависеа од разво�от на пандеми�ата.

4  СЕДНИЦИ  НА  КХВ



КОМИСИЈА  ЗА  ХАРТИИ  ОД  ВРЕДНОСТ СТРАНА  2

ПОДЗАКОНСКИ  АКТИ
            ПРАВИЛНИЦИ  ЗА  ЈАВНА  РАСПРАВА

Kомиси�ата  донесе  три  подзаконски  акти  кои   согласно  Законот
за  хартии  од  вредност  ги  стави  на  �авна  расправа  на  веб  
 траницата  за  период  од  30 дена  каде  засегнатите  страни  ќе
можат  да  ги  кажат  своите  коментари  и  предлози .  

Станува  збор  за :

1.Предлог  Правилник  за  изменување  и  дополнување  на
Правилникот  за  формата  на  барањето  за  одобрување  на
приватна  понуда  на  хартии  од  вредност ;

Со  овие  корекции  се  допрецизираат  податоците  за  лицата  во
надзорен  и  во   управен  одбор ,  кои  досега  беа  пообемни ,  со
што  се  поедноставува  пополнувањето  на  барањето  за
одобрување  на  приватна  понуда .

2.Предлог  Правилник  за  изменување  и  дополнување  на
равилникот  за  формата  и   содржината  на  известувањето  за
запишани  и  платени  хартии  од  вредност  од  приватна
понуда  и  на  известувањето  за  реализаци�а  на  приватна
понуда  на  хартии  од  вредност ;
Оваа  измена  е  во  насока  на  допрецизирање  на  времето  на
известување  за  запишани  и  уплатени  акции  на  �авноста  и  на
Комиси�ата ,  како  и  за  допрецизирање  за  известувањето  во
ситуациите   кога  приватната  понуда  на  хартии  од  вредност  се
реализира  и  на  други  начини  (без  нови  уплати )  како  на  пример
при  исплата  на  дивиденда  во  акции ,  трансформаци�а  на  заем
даден  од  страна  на  единствениот  акционер  на  друштвото  во
влог  во  друштвото  и  др .  Во  овие  специфични  случаи  на
известување ,  нема  фактички  уплати  за  акциите ,  туку  акциите
се  издаваат  врз  основа  на  одредена  документаци�а .  

3. Предлог  Правилник  за  изменување  и  дополнување  на
Правилникот  за  формата  и  содржината  на  прекршочниот
платен  налог .
Со  оваа  корекци�а  се  врши  усогласување  на  образецот  на
прекршочниот  платен  налог  со  важечкиот  Закон  за  прекршоци .



ПРАВИЛНИЦИ  ПО  ЗАВРШЕНА  ЈАВНА  РАСПРАВА

Комиси�ата  по  завршена  �авна  расправа  во  �уни  го  донесе
Правилникот  за  изменување   и  дополнувања  на  Правилникот
за  начинот  и  постапката  за  вршење  контрола  и  надзор .   

Согласно  член  190 од  Законот  за  хартии  од  вредност ,  �авната
расправа  по  ово�  Правилник  траеше  триесет  календарски  дена ,
во  кои  заинтересираните  страни  можеа  да  ги  истакнуваат  своите
забелешки .   

Инаку ,  измените  и  дополнувањата  на  Правилникот  се  направени
со  цел  да  се  овозможи ,  овластените  лица  за  спроведување  на
контрола/надзор  од  страна  на  Комиси�ата ,  при  констатирање  на
прекршокот  на  сторителот  на  прекршокот  да  му  предложат
постапка  за  издавање  на  прекршочен  платен  налог ,  пред  да  го
поднесат  барањето  за  прекршочна  постапка .  Имено  кога  ќе  биде
констатирано  прекршување  на  законот  со  Записник  од
спроведен  надзор/контрола  за  ко�  е  предвидена  само
прекршочна  санкци�а ,  за  издавањето  на  прекршочен  платен
налог ,  да  бидат  задолжени  лицата  кои  го  констатирале
прекршокот ,  а  не  да  се  овластуваат  нови  две  лица  за
спроведување  на  продолжена  контрола ,  како  што  беше
регулирано  претходно  со  Правилникот .

КОМИСИЈА  ЗА  ХАРТИИ  ОД  ВРЕДНОСТ СТРАНА  3

ПОДЗАКОНСКИ  АКТИ



Бро�от на вкупно активни акционерски друштва во Регистарот
на акционерски друштва со посебни обврски за известување
што го води Комиси�ата изнесува 11. Во Регистарот се
запишуваат друштвата кои се основани и работат во Република
Северна Македони�а и притоа извршиле �авна 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. 

Едно акционерско друштва од Регистарот �а извести Комиси�ата
дека во �уни одржало акционерско собрание, додека 4

информираа дека во �ули ќе одржат Собрани�а на акционери.

РЕГИСТАР  НА  АКЦИОНЕРСКИ
ДРУШТВА  СО  ПОСЕБНИ  ОБВРСКИ

ЗА  ИЗВЕСТУВАЊЕ
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Од    котираните  100 друштва ,    во  �уни    43   одржале  собрани�а
на  акционери .  Исто  така ,  во  месецот  ко�  е  предмет  на  ово�
извешта�    закажани  се  13   Собрани�а  на  акционери  кои  треба
да  се  одржат  во  �ули  2020 година

АКЦИОНЕРСКИ  СОБРАНИЈА  
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Oсвен секо�дневниот   проактивен   надзор     на     пазарот    на   
капитал     во  реално време     преку     оn-line    контрола     на   
Берзанскиот    Електронски     Систем     за Тргување  (БЕСТ)   и 
контролата  на   процесот   на  утврдување   и   порамнување  на
склучените   трансакции,   Секторот за супервизи�а   на пазарот на
капитал во �уни спроведе две редовни и една вонредна контрола
на овластени учесници.
 

СПРОВЕДЕНИ
КОНТРОЛИ

2  Барања  за  заштита  на  правата  на
акционери
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↓3 .43% МБИ  10

СУПЕРВИЗИЈА

Вредноста на МБИ 10 на последниот ден
на тргување во �уни изнесуваше 
 4.116,66 индексни поени што
претставува намалување од -3.43% во
споредба со ма� кога индексот
изнесуваше 4.262,97  индексни поении.

 Meсечен  промет  на  домашен  пазар      

↑7 .66% Вкупно  трансакции
 

Во   �уни, вкупно реализираниот промет на домашен пазар изнесуваше
  7.225.325   €   што  претставува 54.19 % од вкупниот реализиран промет
на домашен и странски пазари. 

Месечниот промет реализиран на Македонска берза АД Скоп�е во �уни
бележи пад од 6.36% во однос на прометот реализиран во ма�.

Во �уни, реализиран е промет од 6.107.312   € на странски пазари што
претствува зголемување за 24.87% во однос  на реализираниот промет на
странски пазари во претходниот месец. 

Во �уни на домашен пазар
реализирани се 1.546 трансакции
или за   7.66 % повеќе од ма� кога се
реализирани вкупно 1436 
трансакции.
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↓6.36%

↑24.87%  Meсечен  промет  на  странски  пазари   
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СУПЕРВИЗOРСКИ
АКTИВНОСТИ
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Во  доменот  на  своите  супервизорски  активности ,  КХВ
донесе  Решение  со  кое  се  корегираше  Решението  за
издавање  дозвола  за  работење  на  Еуростандард  Банка
АД  Скоп�е  -Дирекци�а  за   услуги  со  хартии  од  вредност .
Согласно  тоа ,  банката  ги  извршува  услуги  со  хартии  од
вредност :  

-  купување  и  продавање  на  хартии  од  вредност  по
налог  и  за  сметка  на  клиентот ;
- купување  и  продавање  на  хартии  од  вредност  во  свое
име  и  за  сво�а  сметка ;
- де�ствување  како  покровител  при  котаци�а ;
- извршување  на  трансакции  и  активности  за  сметка  на
трети  лица  потребни  за  преземање  на  едно
акционерско  друштво  во  согласност  со  Законот  за
преземање  на  акционерски  друштва ;
- чување  на  хартии  од  вредност  што  вклучува  отварање
и  водење  на  сметки  на  хартии  од  вредност  во  свое  име ,
а  за  сметка  на  клиенти  во  депозитар ,  отворање  и
водење  на  сметки  на  хартии  од  вредност  и  за  своите
клиенти  кои  не  се  сопственици  на  тие  хартии  од
вредност ,  а  за  сметка  на  нивните  клиенти  и  други
услуги  со  хартии  од  вредност  по  налог  на  клиентот
(исплата  на  достасани  побарувања  од  издавачите  врз
основа  на  достасани  хартии  од  вредност ,  камати  и
дивиденди  за  сметка  на  сопствениците  на  тие  хартии
од  вредност ,  известување  за  собрани�а  на  акционерите
и  застапување  на  тие  собрани�а ,  плаќање  на  даночни
обврски  на  клиентот  врз  основа  на  хартии  од  вредност
кои  се  во  негова  сопственост  и  слично)  и  
-вршење  дополнителни  услуги  за  издавачите  на  хартии
од  вредност .



H E I M A N  S O F T W A R E  L A B S

4 ,25  М  € НЕТО  РАЗЛИКА
                   
Во �уни се забележува позитивна нето разлика
на приливите и одливите во отворените
инвестициски фондови од  4,25 милиони €.

ИНВЕСТИЦИСКИ
ФОНДОВИ
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↑31 .54% ОДЛИВИ
Одливите во �уни   се   зголемени  за   31,54% 
во  споредба   со   ма�,  односно во �уни
тие изнесуваа  ≈ 25,1 милиони  €.

↑11 .84% ПРИЛИВИ
Во   �уни вкупниот прилив на средства во
отворените инвестициски фондови изнесува ≈
29,35 милиони € што споредбено со ма� е
зголемување за 11,84 % на месечна основа.
Инаку, во ма�, приливите  беа 26,24 милиони €.

↑3 .13% НЕТО  ВРЕДНОСТ
На последниот ден од �уни, нето вредноста на
отворените инвестициски фондови     
изнесуваше   9,4 мили�арди денари односно 
≈152 М€ што претставува нагорно месечно
поместување од 3.13% во однос на последниот
ден од ма�.



H E I M A N  S O F T W A R E  L A B S

СПРОВЕДЕНО  ТЕСТИРАЊЕ  НА  ТРЕТОТО  НИВО  ОД
СЕРТИФИЦИРАНАТА  ОБУКА  ЗА  ПОРТФОЛИО  МЕНАЏЕР
ВО  ОРГАНИЗАЦИЈА  НА  КОМИСИЈАТА  И  АКАДЕМИЈАТА-

АБИТ  

Комиси�ата  за  хартии  од  вредност  на  Република
Северна  Македони�а  и  Академи�ата  за  Банкарство  и
Информатичка  Технологи�а-АБИТ  на  11 �уни  on-line го
реализираа  тестирањето  на  знаењето  на  слушателите
на  третото  ниво  од  Програмата  на  Сертифицираната
обука  за  портфолио  менаџер  ко�а  стартуваше  во  март ,
2019 година .

Во  рамки  на  третото  ниво  слушателите  на  обуката  �а
следеа  наставната  програма  ко�а  го  опфати  шестиот
модул  од  обуката  или  поконкретно  портфолио
менаџментот  .

Истакнати  професори ,  како  и  искусни  практичари  од
областа  на  портфолио  менаџментот  го  пренесоа  своето
знаење  за  теори�ата  на  портфолиото ,  пазарите  на
капитал ,  инвестирањето  во  хартиите  од  вредност ,  како
и  за  управувањето  со  портфоли�ата  на  институционални
и  индивидуални  инвеститори ,  мерењето  на
перформансите ,  алокаци�ата  на  средства  по  класи  и
сектори ,  за  стратегиите  и  практичните  примери  од
управување  со  портфолио .

Со  реализаци�а  на  третото  ниво  од  Програмата  на
Сертифицираната  обука  за  портфолио  менаџер  се
заокружува  циклусот  на  наставна  програма  за
слушателите  кои  се  при�ави�а  на  оваа  едногодишна
обука  организирана  од  страна  на  Комиси�ата  за  хартии
од  вредност  на  Република  Северна  Македони�а  и  на
Академи�ата  за  Банкарство  и  Информатичка
Технологи�а-АБИТ .
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ОБУКИ



НАГРАДА ОД КХВ
ЗА ПОБЕДНИЦИТЕ
НА ЕВРОПСКИ
КВИЗ НА ПАРИТЕ

Комиси�ата за  хартии од вредност на Република
Северна Македони�а како еден од организаторите
на Националниот натпревар во рамки на
Европскиот квиз на пари, а со цел да ги мотивира
училиштата и наставниот кадар во зем�ава уште
повеќе да вложуваат во финансиската едукаци�а на
учениците од 13 до 15 години, на годинашните
победници на одржаниот национален натпревар,
им додели парични награди и тоа:
•          на осво�увачот на прво место парична
награда во износ од 9.000 денари; 
•          на осво�увачот на второ место парична
награда во износ од 6.000 денари и 
•          на осво�увачот на трето место парична
награда во износ од 3.000 денари.  
Инаку, Националниот натпревар на Европскиот
квиз на парите, на ко� учествуваа околу 500
ученици од повеќе училишта од државата се одржа
на 29 ма�, 2020 година. 
Националниот натпревар е еден од на�масовните
настани од натпреварувачко-едукативен карактер
организиран во зем�ава наменет за учениците,
пришто врз основа на постигнатиот
успех, победниците учествуваат на
интернационалниот натпревар со големо финале
на англиски �азик   на коешто покра� учениците,
поканети се и сите заинтересирани лица за
финансиска едукаци�а.

На на�големото европско
натпреварување во сферата на
финансиската едукаци�а, вторпат по
ред се случи голем успех за нашата
зем�а, односно европски
вицешампион стана Христи�ан
Андовски од средното училиште
„Коле Неделковски“ од Велес. 
Првото место го освои претставник
на Шпани�а, додека трето
пласирани се претставници на
Чешка. Андовски �а  искористи
можноста што годинава ЕБФ �а даде
заради глобалните околности со
пандеми�ата на ковид-19, во
финалето на Европскиот квиз на
парите, преку on-line пристап да
можат да учествуваат сите
заинтересирани, вклучително и
учениците коишто претходно не
учествувале во националните
натпреварувања. Второто место во
Европа, то� го освои во
конкуренци�а на голем бро�
натпреварувачи од 28 држави.

Според податоците на ЕБФ, во
европски рамки, преку оn-line
платформата Кахут (Kahoot!), оваа
година, бро�от на учесници на
Европскиот квиз на парите е
знача�но поголем во
споредба со лани.
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ФИНАНСИСКА  ЕДУКАЦИЈА

ХРИСТИЈАН  АНДОВСКИ  Е  ЕВРОПСКИ  ВИЦЕШАМПИОН
НА  ЕВРОПСКИОТ  КВИЗ  НА  ПАРИТЕ  
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КХВ  БЕШЕ  ДЕЛ  ОД  ВЕБИНАРОТ  ВО  РАМКИ  НА
ПРОЕКТОТ  ЗА  ТЕХНИЧКА  ПОМОШ  ЗА  ФИНАНСИСКА

ЕДУКАЦИЈА  НА  ОЕЦД  И  МИНИСТЕРСТВОТО  ЗА
ФИНАНСИИ  НА  ХОЛАНДИЈА  

Комиси�ата  за  хартии  од  вредност  на  Република
Северна  Македони�а  со  сво�  претставник  учествуваше
на  вебинарот  на  тема  „Финансиска  писменост  и
финансиска  флексибилност  во  Југоисточна  Европа  ( ЈИЕ )
- Увид  во  информациите  и  импликациите  од
справувањето  со  корона  вирусот  (COVID-19)“ ко�  што
се  одржа  на  15 �уни ,  2020. 

Целта  на  состанокот  беше  да  се  разгледаат
импликациите  врз  политиките  за  спроведување  на
финансиската  едукаци�а  во  регионот  од  аспект   на
кризата  со  COVID-19 и  да  се  земат  предвид
неодамнешните  резултати  од  истражувањето  за
финансиската  писменост  спроведено  во  зем�ите  кои  се
дел  од  проектот .  

Претставниците  на  зем�ите  дадоа  осврт  на
на�знача�ните  наоди  од  истражувањето   и   преглед  на
итните  преземени  мерки  и  ефекти  за  справување  со
COVID-19, како  и  за  импликациите  на  домашните  
 политики  врз  реализаци�ата  на  финансиската
едукаци�а .

Вебинарот  беше  организиран   во  рамките  на  проектот
за  техничка  помош  на  ОЕЦД  за  финансиска  едукаци�а  во
регионот  на  Југоисточна  Европа  ( ЈИЕ ) ,  поддржан  од
страна  на  Министерството  за  финансии  на  Холанди�а .  


