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I. Порака од претседателот 

Нарушувањето на економските активности предизвикани од здравствената криза со пандемијата на 

COVID 19 ја стави на тест издржливоста на финансискиот сектор во земјата во целина.  Финансискиот систем во 

државата досега се покажа за отпорен, пред се резултат на добрата ликвидност од минатите години и 

соодветната капитализација на финансиските текови. Реперкусиите врз финансиските пазари на глобално ниво 

од пандемијата беа од поголеми размери, но опоравувањето полека почна да се наѕира особено во последниот 

квартал, поради што очекуваме тоа да се одрази и на пазарот на хартии од вредност во државата.  

Новата нормалност на сите општествени текови несомнено ќе има свое влијание врз поставеноста, 

функционирањето и динамиката на процесите на пазарот на капитал во државата. Стабилизирање најпрво на 

економските текови во стопанството, а потоа и постепено „отварање“ на потенцијалните инвеститори кон 

вложувања на берзата, ќе претставуваат голем предизвик од една страна за креаторите на економските и 

финансиски политики, но и за имплементаторите на тие политики, кои преку сет на активности ќе мора да 

влијаат на создавање на позитивен амбиент и доверба во вложувањата на пазарот на капитал.   

Во 2021 година без ни малку штедење на своите ресурси и капацитети, Комисијата ќе ги направи сите 

потребни чекори и ќе ги преземе сите неопходни активности, за зајакнување на пазарниот интегритет и 

сигурност, за привлекување на поголем број на инвеститори на пазарот на капитал, за охрабрување на 

компаниите да ги искористат компаративните предности на финансирање преку емисии на хартии од вредност, 

за поголема едукација и зголемена финансиска писменост, продлабочена соработка и размена на 

информации.  

Реализацијата на оваа „сложена операција“ за пазарот на хартии од вредност  е возможна имајќи ја предвид 
поддршката која ја добивам од членовите (комисионерите) на Комисијата и на секој вработен во Стручната 
служба, кои несебично и со последните атоми на својата капацитетност и стручност се вложуваат за доброто на 
пазарот. 

Оваа програма за работа не е само одраз на нашите заложби за пазарот на капитал, туку реална потреба 

за враќање на пазарот на капитал високо на агендата на интерес на домашните и странски инвеститори, 

повторно чекорење кон негов раст и развој и стабилизирање на очекувањата од вложените средства. 

Кога би кажала се што мислам дека е потребно да се каже за годината која ја оставивме позади нас и 

за Програмата за работа на Комисијата за наредната година, поракава би можела да добие обем на посебно 

поглавје, како дел од содржината на Програмата.  

Затоа, само накусо ќе ги изложам моите очекувања дека условите во кои ќе се реализира Програмата 

за работа во 2021 година ќе бидат помалку оптоварени од досегашните главни теми на стручна и 

професионална дискусија колку пазарот на хартии од вредност е “заразен” од пандемијата и како “заздравува“.  

Во духот на медицинскиот речник, кој се повеќе го користиме во споредбите и паралелите со сите 

општествено - економски случувања па неизбежнo и со случувањата на пазарот на хартии од вредност, тогаш 

повикувајќи се на стекнатиот “имунитет” на пазарот на хартии од вредност во една пандемиска година и 

доминантно на чекорите и мерките кои притоа Комисијата за хартии од вредност како регулатор на пазарот на 

капитал проактивно ги преземаше, сосема е оправдано очекувањето да имаме целосно остварување на 

предвидените Програмски активности во услови на “оздравен” пазар на на хартии од вредност.                                                                      

                                                                                        
Mr.Sc. Nora Aliti, 

Претседател 
Комисијата за хартии од вредност на 

Република Северна Македонија 
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II. Вовед 

 

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: 

Комисијата), претставува самостојно и независно тело кое го регулира и контролира работењето со хартии од 

вредност на територијата на Република Северна Македонија. Комисијата има повеќе јавни овластувања од 

областа на донесувањето правила, истражувањето, супервизијата, контролата и спроведувањето, како и 

извршувањето и примената на регултативата. 

Согласно член 184 од Законот за хартии од вредност, член 31 од Статутот на Комисијата за хартии од 

вредност на Република Северна Македонија и Стратешкиот план за работа за периодот 2019-2021 година, 

Комисијата ја донесува годишната програма за работа за 2021 година. Во програмата за работа се утврдуваат 

мерките и активностите кои ги имплементира Комисијата во насока на уредување на својата работа и 

иницијативите кои ги презема со цел развој и унапредување на пазарот на капитал. 

 

               Во 2021 година, Комисијата интензивно ќе се  подготовува за имплементација на новата 

усогласена законска регулатива со ЕУ принципите и стандардите на финансиските пазари и прифаќање на 

добрите практики во сферата на супервизијата на пазарот на капитал, порадишто нашите постулати ќе бидат: 

• Зачувување на стабилноста и сигурноста на пазарот на капитал и зајакната заштита на 

инвеститорите и акционерите преку проактивно препознавање, следење, и проценка на ризик за утврдување 

на приоритети и навремено дејствување; 

• Зајакната и директна супервизија на клучните учесници на пазарот на капитал; 

• Добро корпоративно управување и примена на принципите на транспарентност во работењето 

на акционерските друштва на сите пазарни сегменти и постигнување на повисоко ниво на правна сигурност; 

• Финансиската писменост и финансиската инклузија на разните интересни групи; 

• Зајакнување на човечкиот потенцијал преку ангажирање на високо стручни и компетентни 

кадри и унапредување на способностите на постојните вработени; 

 

Успешната имплементација на оваа годишна програма ќе подразбира: 

 

 Прво, зајакнати законски надлежности и овластувања утврдени со новата законска легислатива, 

примена на принципи на проценка на ризик при спроведување на супервизијата и надзор над овластените 

пазарни учесници, високо ниво на управување и статистика  на податоци поврзани со работењето на сите 

пазарни учесници; 

 Второ, ангажирање на сопствени финансиски средства и користење на техничка помош од 

меѓународни донатори заради имплементација на законите во надлежност на Комисијата и зајакнување и 

унапредување на ИТ инфраструктурата заради постигнување на висок степен на визуелизација и корисност на 

прибраните податоци и понапредно ниво на супервизија, надзор и мониторинг; 

 Трето, ефикасна соработка со регулаторните тела во државата и странство со цел размена на податоци 

и информации од важност за постигнување на високо ниво на пазарна сигурност и интегритет. 
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III. Нашата Мисија и Визија 

i. Мисија 

 

 

Мисијата на Комисијата е да ги заштити инвеститорите, да се грижи за создавање и одржување на фер, 

сигурен, транспарентен и ефикасен пазар на хартии од вредност и да го олесни привлекувањето на капитал со 

што придонесува кон економскиот раст и развој на државата. 

 

ii. Визија 

 

Комисијата се залага за создавање и одржување на пазарно опкружување кое ја оправдува довербата 

на инвеститорите и се карактеризира со транспарентност и интегритет. 
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IV. Нашите Вредности 

Интегритет 

Секој вработен во Комисијата има одговорност да ги демонстрира највисоките етички стандарди, со 
цел да ја оправда и да влијае врз довербата на инвеститорите и учесниците на пазарот на хартии од вредност. 

Отчетност 

Комисијата ја прифаќа одговорноста врз основа на закон и презема се што е потребно за зголемување 
на транспарентноста кон јавноста. Во извршувањето на својата мисија, вработените се одговорни и отчетни 
пред јавноста и преземаат одговорност за постигнување на целите на Комисијата. 

Ефективност 

Комисијата се стреми кон и воспоставува проактивен и иновативен пристап во проценувањето и 
адресирањето на ризиците на пазарот на капитал, на инвеститорите и другите учесници, а со цел на 
најефикасен и најефективен начин исполнување на нејзината мисија и цели. 

Тимска работа 

Успехот на Комисијата зависи од разновиден, координиран тим посветен на највисоките стандарди на 
доверба, напорна работа, соработка и отворена комуникација. Вработените се посветени на ефикасно 
работење и меѓусебно координирање и комуникација. 

Правичност 

При спроведувањето на своите регулаторни и извршни овластувања, Комисијата ги третира 
инвеститорите, учесниците на пазарот и сите други праведно, со почит, достоинство и во согласност со законот. 
Комисијата се стреми да вработи, обучи и задржи квалификувана и разновидна работна сила и да обезбеди 
донесување на фер, етички и праведни одлуки кои се однесуваат на вработените и на засегнатите страни. 

Извонредност 

Комисијата е посветена на највисоките стандарди за извонредност во исполнувањето на законските 
надлежности, мисијата и на визијата. 
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V. Нашите цели за 2021 

 

Комисијата за хартии од вредност на РСМ, остварувајќи ја својата мисија и имајќи ја предвид 
својата визија, во наредната година ќе се стреми за остварување на следните цели: 

 

• Подобрување на квалитетот на обелоденетите финансиски податоци и информации од 
страна на овластените пазарни учесници со цел постигнување на високо ниво конвергентност на 
супервизијата и надзорот, како предуслов за воведување на risk-based  супервизија; 

• Зајакнување на пазарниот интегритет преку целосна и неселективна примена на законската 
регулатива; 

• Мониторинг над податоците и информациите поврзани со тргувањето на пазарот на капитал 
од страна на овластените пазарни учесници, како и мониторинг над постапките за утврдување и 
порамнување на трансакциите; 

• Примена на принципите на добро корпоративно управување од страна на акционерските 
друштва, имајќи ги предвид стандардите утврдени во ЕУ-acquis во областа на акционерските 
друштва и корпоративното управување и известување; 

• Едукација за финансиските услуги и продукти на пазарот на капитал, заради запознавање со 
можностите за инвестирање во хартии од вредност/удели во инвестициски фондови и за заштита на 
вложените средства; 

• Ефикасно и ефективно справување со недозволените и незаконските активности и постапки, 
насочени кон нарушување на стабилноста и сигурноста на пазарот на капитал; 

• Унапредување на човечкиот потенцијал, преку развој на вештини за аналитичност и 
справување со проблемите, промовирајќи еднакви можности и застапеност на сите етнички 
заедници; 

• Дигитализација на работните процеси преку примена на техничко-технолошки решенија 
кои значат зголемана ефикасност при обработка на предметите; 

Во остварување на нашата мисија, во наредната година, ќе ги поттикнуваме, следиме и 
поддржуваме активностите на другите носители на економски политики кои водат кон остварување 
на: 

• Примена на ЕУ стандарди во давање на финансиските услуги и прифаќањето на ЕУ 
принципите и стандардите на уредување на финансискиот систем; 

• Искористување на расположивите средствата од ИПА фондовите и билатералните донатори 
во насока на постигнување на развој на одредени сегменти на финансискиот систем и ИТ 
инфраструктурата; 
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Основните приоритети на Програмата за работа на Комисијата за 2021 година ќе бидат 

преземање на мерки и активности за: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Заштита на ивеститорите и на 

интегритетот на пазарот на хартии 

од вредност 

Инклузивен и одржлив развој 

на пазарот на хартии од 

вредност 

 

Оптимизирање на 

институционалните перформанси 

Основни 

стратешки 

приорити 
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VI. Заштита на инвеститорите и на интегритетот на пазарот на хартии од 
вредност 

Зачувувањето на стабилност и сигурноста на финансискиот систем преку ефикасна и ефективна заштита 
на сите учесници на пазарот на капитал останува во нашиот фокус за наредната година, порадишто нашите 
активности ќе се насочат кон навремено алоцирање на потенцијалниот ризик и правовремена употреба на 
превентивни, а по потреба и корективни мерки.  Ова ќе се постигне преку анализа на движењата и објавите на 
пазарот на капитал, препознавање и следење на ризикот на кој е изложен, како и супервизија и надзор на 
пазарните учесници. 

 

i. Заштита на инвеститорите и на интегритетот на пазарот 

Нов Кодекс на корпоративно управување 

Со донесените измени и дополнувања на Законот за трговските друштва кон крајот на 2020 година се 
воведе обврска органот на управување на акционерско друштво чии акции котираат на берзата да даде „Изјава 
за примена на кодекс за корпоративно управување” во посебен дел од годишниот извештај за работењето на 
друштвото. Оваа законска новина претставува значаен исчекор на домашното законодавство, од причина што 
наметнувањето на оваа обврска на органот на управување за давање изјава за примена на кодекс за 
корпоративно управување,  бара и донесување на нов по квалитет и содржина кодекс за корпоративно 
управување, со кој всушност ќе се надополнува примената на Законот за хартии од вредност и Законот за 
трговските друштва од страна на котираните акционерските друштва.  

 
   Оваа законска измена значи нов предизвик за Комисијата за хартии од вредност и Македонската 

Берза со подршка и соработка со ЕБРД во 2021 година успешно да го завршат започнатиот процес со подготовка 
на нов  кодекс за корпоративно управување, кој преку измена на Правилата за котација ќе стане 
задолжителен за примена од сите котирани акционерски друштва.  Постојниот Кодекс за корпоративно 
управување (датира од 2006 година односно е донесен пред случувањата на многу важни настани но и кризни 
состојби за пазарите на капитал во европски и светски рамки) е задолжителен само за едно акционерско 
друштво чии акиции котираат на сегментот на супер-котација на Македонската Берза, па практично во 
годишниот извештај за 2020 година кој акционерските друштва ќе го усвојуваат во наредната година оваа 
обврска ќе биде сведена само на едно котирано акционерско друштво. 

 
Со новиот Кодекс за корпоративно управување, ќе се означи и крајот на почетната фаза на развојот на 

корпоративното управување во Република Северна Македонија, а предизвиците за подигање на свеста за 
придобивките од примената на новиот Кодекс  допрва претстојат затоа што тој нема да претставува реплика на 
стандардите доминантно утврдени во Законот за трговските друштва и Законот за хартии од вредност, туку 
напротив во него ќе бидат вградени најдобрите европски практики и последните релевантни упатства за 
примена на добро корпоративно управување потенцирајќи ја притоа важноста на непристрасниот (еднаков) 
третман кон сите акционери, обелоденувањето на информации, интегритетот и одговорноста на менаџерите и 
директорите, и на други аспекти на доброто корпоративно управување кои ја зголемуваат довербата на 
инвеститорите во компаниите. 

 



 

10 

Подготовка на квартални извештаи за пазарот на хартии од вредност 

Во 2021 година, Комисијата ќе продолжи со подготовка на квартални извештаи за состојбата на пазарот 
на капитал, како инструмент на потенцијалните инвеститори за согледување на пазарните движења, 
финансиските перформанси на друштвата за управување со инвестициски фондови и показателите за 
работењето на инвестициските фондови, финансиските показатели и активности на брокерските куќи и банки,  
тргувањето на домашните и странските пазари за хартии од вредност, активностите на регулаторот, односно 
алатка за добивање на информации при носење на инвестициска одлука базирана на релевантни податоци и 
информации. 

 

Известувања и обелоденување на информации и податоци согласно законите во надлежност на 
Комисијата 

Во 2021 година Комисијата ќе започне во реално време на поднесување и транспарентно со автоматска 
обработка врз основа на однапред зададени параметри и индикатори да ги објавува на својата веб страна сите 
податоци и информации (финансиски и нефинансиски), кои пристигнуваат до Комисијата од брокерките куќи, 
банките со дозвола за работа со хартии од вредност, берзата и депозитарот поврзани со нивното работење и 
со тргувањето на пазарот на капитал. 

 
Имајќи ја предвид нејзината надзорна функција над акционерските друштва од сегментот на слободен 

пазар,  Комисијата во 2021 година во континуитет ќе преземе активности со цел навремено запознавање со 
обврските за известување на акционерските друштва согласно член 166-б од Законот за хартии од вредност и 
следење на сите објави кои ги прават преку веб страната на берзата. 

 
Во 2021 година Комисијата интензивно ќе ја следи објавата на податоци и информации од страна на 

друштвата за управување со инвестициски фондови и инвестициските фондови со кои тие управуваат со цел 
постигнување на високо ниво на информираност и транспарентност за финансиските показатели и активности 
на овие субјекти. Дополнително наредната година, како резултат на надградбата на ИТ решението за 
супервизија и известување, ќе се овозможи електронско поднесување на барањата за одобрување на 
одредени документи (проспекти, статути, реклами итн) од друштвата за управување со инвестициски фондови 
и инвестициските фондови, за кои тие бараат согласност од Комисијата со што ќе се намали администрирањето 
на постапките и скратување на роковите за разлгедување и одлучување. 

 

Централна платформа за обелоденување на податоци 

Во текот на 2021 година Комисијата ќе продолжи со континуирана анализа на финансиските податоци 
што на периодична основа ги објавуваат акционерските друштва чии хартии од вредност котираат на берзата и 
АДПОИ. Податоците од анализите ќе бидат достапни на инвеститорите и на сите засегнати страни веднаш по 
истек на рокот за објавување на извештаите, со што Комисијата ќе придонесе кон брз и олеснет пристап до 
интегрирани податоци за друштвата чии хартии од вредност котираат на берзата и АДПОИ, што ќе придонесе 
кон подобрување на инвестициската клима на македонскиот пазар на капитал. 
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Заштита на потрошувачи/инвеститори 

Поплаките и жалбите кои пристигнуваат до Комисијата се најголемиот извор на информации кои дава 
слика за случувањата во котираните компании како и за однесување на сите учесници на пазарот на капитал.  

Овие барање Комисијата секогаш ги разгледува многу сериозно и соодветно ги презема потребните 
активности притоа вложувајќи максимален напор со цел да изнајде начини како да им помогне на акционерите 
или да ги советува како најдобро можат да ги заштитат своите права или пак да ги реализираат своите барања 
пред други органи. Заштитата на инвеститорите е еден од врвните приоритети на Комисијата и е темел на 
нашето работење поради што и во 2021 Комисијата ќе продолжи да ги охрабрува сите сегашни и потенцијални 
инвеститори да се обратат до нас со цел да работиме заедно на подобрување на состојбите на пазарот на 
капитал. 

Со цел заштита на пазарниот интегритет и намалување на можните злоупотреби и измами на 
потенцијалните инвеститори, Комисијата ќе продолжи со зајакнато следење на активностите на социјалните 
мрежи и навремено преку известувања до јавноста, ќе реагира на појавите на неовластено нудење на 
финансиски услуги од страна на нелиценцирани и несупервизирани субјекти и најразлични интернет 
платформи за продажба на финансиски инструменти. Дополнително во соработка со други надлежни органи и 
институции во РСМ, Комисијата сите овие незаконски појави ќе ги пријавува со цел навремено реагирање и 
спречување на поголеми злоупотреби. 

 
 

ii. Супервизија на пазарот на хартии од вредност 

Имајќи во предвид дека 2020 година беше исклучително непредвидлива година која драматично ги 
промени приоритетите како и целосниот фокус на сите финансиски регулатори сепак фундаменталните насоки 
за зачувување на финансиската стабилност, зголемување на транспарентноста како и заштитата на 
инвеститорите и понатаму остануваат да бидат од исклучително значење.   

 
Комисијата во текот на 2021 година во зависност од моменталните случувања и од ефектите кои 

пандемијата од COVID -19 ќе ги има на пазарот на капитал ќе превзема навремни и пропоционални мерки со 
цел да ја зачува стабилноста на пазарот и истовремено ќе ги зајакне своите постапувања со цел да обезбеди 
рамноправна достапност на информациите до сите инвеститори и засегнати страни. Истовремено, Комисијата 
ќе продолжи активно, согласно законските овластувања, да презема мерки против сите оние кои на јавноста 
ќе и нудат нелиценцирани услуги и прозводи или пак вршат одредни измамнички дејствија поврзани со хартии 
од вредност.   

 
Заради зајакнување, зачувување и одржување на сигурноста и стабилноста на финансискиот систем во 

целина, Комисијата ќе презема активности со цел следење и утврдување на клучните ризици на ниво на 
поединечни овластени учесници на пазарот на капитал, особено преку интензивно следење на тргувањето, 
инвестирањето, финансиските извештаи, континуираните објави. Примената на таргетирана супервизија и 
надзор над овластените пазарни учесници ќе придонесе за оптимизирање на ресурсите и квалитет на 
спроведување на супервизорските активности. 
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Транспарентност и можна злоупотреба на внатрешни информации: 

Неминовно е дека случувањата во 2020 година имаат значителен ефект и на работењето на котираните 
друштва. Изразената волатилност во текот на 2020 година која се очекува да продолжи и во 2021 година ја 
наметнува потребата од зголемена транспрентност за финансиското работење на компаниите како и 
објавување на навремени, јасни и целосни информации кои може да влијаат на континуитетот на работењето 
на котитаните друштва.  

 
Поради ова Комисијата во текот на 2021 година ќе изработи нов правилник за спречување на 

злопупотребата на внатрешни информации коj ќе биде во најголем дел усогласен со соодветната регулатива 
на Европската комисија и истовремено ќе го зајaкне надзорот над транспрентноста на котираните компании. 
Имено, асиметријата на информации во период на економска криза е сособено изразена и истата може да 
предизвика сериозни нарушувања на пазарот на капитал. Комисијата  земајќи ги во предвид сите случувања на 
домашниот пазар на капитал проактивно ќе се вклучи со издавање на препораки и насоки за тоа како 
компаниите кои котираат на берзата да бидат потранспарентни и какви информации поврзани со тековното 
работење ќе треба да споделуваат со јавноста. 

 

Супервизија на овластени пазарни учесници 

Комисијата согласно интерните процедури за работа за 2021 година ќе подготви план за контрола на 
овластените пазарни учесници, согласно однапред утврдени критериуми (големина на пазарниот учесник, 
учество во вкупното тргување/промет, учество во вкупниот број на трансакции, претходно однесување и 
изречени мерки и други).  Сепак имајќи во предвид дека ефектите од прoглaсената пандемија односно 
ограничувањето во движење и групирање со сигурност ќе продолжат и во текот на првата половина од 2021 
година, Комисијата во овој период нема да врши теренски контроли односно планираните контроли ќе ги врши 
онлајн користејќи ги инфромациските технологии. Планирано е да се задржи бројот на извршени контроли, но 
истовремено ќе бидат извршени и тематски контроли над овластените учесници со цел да се провери 
работењето во одредени сегменти за кои постојат индиции дека може да предзвикаат одредена 
неусогласеност со законите и актите или пак за кои има претставки од страна на инвеститори.  

Во текот на 2021 година ќе отпочне да функционира надградбата на СРИС системот за супервизија на 
овластените учесници. СРИС системот досега се однесуваше на унапредување на работата и супервизијата на 
Друштвата за управување со фондови во врска со Инвестициските фондови со кои тие управуваат. Со цел 
поефикасно спроведување на супервизорската функција на Комисијата, во текот на 2020 година, се спроведе 
надградба на системот  во поглед на субјектите на кои ќе се однесува истиот, односно покрај субјектите кои 
досега го користат системот, тој ќе ги опфати и брокерските куќи, овластените банки и подружниците на 
странска брокерска куќа, берзите и депозитарите. 

Овој систем е осмислен од страна на Комсијата како алатка преку која ќе се врши надзор над 
комплетното работење на овластените учесници,  а со цел да го поддржи, олесни и забрза процесот на 
супервизија на хартии од вредност односно да ги  дигитализира процесите во институцијата.  

 Со надградбата на СРИС системот предвидено е овластените учесници да ги доставуваат со закон 
пропишаните месечни, годишни и полугодишни извештаи за работењето на овластените учесници, берзите и 
депозитарите, како и сите не-финасиските известувања кои се однесуваат на работата на овластените лица како 
што се известувања за промена на податоци кои се внесени во трговскиот регистар, промена во сопственичката 
структура, документи од одржано собрание на акционери, записници од состанок на надзорен одбор, односно 
органот на управување,  известување за промена на било кој интерен акт, склучени договори, ревидирани 
финансиски извештаи како и годишен извештај.  
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Преку овој систем Комисијата ќе добива навремени информации за сите сегменти од работењето на 
регулираните субјекти и истиот ќе овозможи да се доставуваат ад хок извештаи по потреба односно на барање 
на Комисијата. 

 
Новиот начин на работење користејќи ги информациските технологии ја наметнуваат потребата од 

зголемен надзор над употребата на ИТ технологиите, заштитата која се користи и начинот на комуникација со 
клиенти користејќи ги овие технологија. Во насока на обезбедување на високи стандарди на ИТ сигурност во 
работењето, Комисијата ќе изврши неколку теренески тематски контроли на начинот на функционирање и 
заштита на информатичкиот систем кај овластените учесници, со утврдување на критичките области за 
подобрување во имплементацијата на правилата и принципите на добра ИТ инфраструктура.  

 
Имајќи го предвид зголеменото тргување во странство на домашните инвеститори,  жалбите и 

прашањата до Комисијата за постапувањето на домашните брокеркси куќи како и за услугите кои се нудат и 
рекламираат на домашните веб сјатови и портали,  Комисијата планира активно да врши супервизија над 
работата на сите овластени учесници кои ја вршат оваа услуга (тргување во странство) дополнително по потреба 
и да предвиди нови известувања кои ќе ги доставуваат овластените учесници како и активно да презема мерки 
против сите оние лица кои нудат нелиценцирани услуги и продукти во државата.  

 

 Супервизија базирана на ризици 

Имајќи ја предвид улогата на Комисијата во детектирањето и справувањето со ризиците на 
финансиските институции, во текот на втората половина на 2021 година планира да се отпочне со изработка на 
Интегрирано упатство за супервизија базирана на ризици за што ќе се користи меѓународна помош и практики 
од регулатори од регионот и пошироко. Со воспоставувањето на систем на супервизија базирана на ризици, ќе 
се придонесе за насочено спроведување на контрола, имајќи ги предвид сите параметри од работењето на 
овластените учесници (минатите и идни ризици кои ги преземаат учесниците, обемот на тргување, типот на 
клиенти и сл). 

 

Прирачник (Упатство) за начинот на вршење на истраги и изрекување мерки 

Во текот на 2021 година, Комисијата ќе пристапи кон носење на сеопфатен акт за начинот и 
процедурите за водење на истраги, како и мерките и законските можности кои и се на располагање на 
Комисијата, а кои можат да бидат преземени во текот на водење на овој тип на постапки. Истовремено, со овој 
акт Комисијата ќе се обиде да го систематизира начинот на кои се изрекуваат мерки и санкции спрема сите 
учесници на пазарот на капитал.  

 
Имено, за Комисијата од системско значење е вработените лица да имаат еднаков пристап при 

давањето на предлози за изрекување на мерки, како и сите вработени да имаат унифициран пристап при 
ценењето на поведението на учесниците на пазарот на капитал, тежината на одреден престап, како и ефектот 
кој сторениот прекршок, односно непочитување на законите, го има врз пазарот на капитал, како и врз 
останатите учесници на истиот. 
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Супервизијата на друштвата за управување со инвестициски фондови 

Измените на законот за инвестициски фондови, кои треба да се усвојат, во голема мера ќе го променат 
начинот на кои работат друштвата за управување. Соодветно Комисијата согласно одредбите од законот ќе ги 
изработи подзаконскте акти, и ќе се остави простор самите друштва да го усогласат своето работење. 
Истовремено, со овие услогласувања Комисијата планира да даде определни насоки на друштвата за 
управување во однос на потребата од прецизирање на инвестициските цели и политиките на отворените 
инвестициски фондови како и насоки за зголемување на транспаретноста во работењето. Соодветно преку 
процесот на усогласување Комисијата ќе врши надзор и над докуемнтите на друштвата за управување.  

 
Истовремено, надзорот над друштвата за управување ќе продолжи да се врши пред се преку анализа 

на доставените извештаи во информатичкиот систем за известување и супервизија на Комисијата. 
 

Надзор согласно Законот за преземање на акционерски друштва 

Од аспект на Законот за преземање на акционерските друштва, Комисијата ќе презема активности со 
цел доследна примена на одредбите кои се однесуваат на известувања за намерата и причините за давањето 
на полномошната од повеќе акционери поврзани со Собрание на акционери и одредбите за заедничо 
дејствување со цел заштита на малцинските акционери во компаниите. Со цел сеопфатен надзор над 
примената на законот, онаму каде што е потребно Комисијата ќе комуницира со акционерските друштва со цел 
обезбедување на сите потребни податоци и информации за правилно утврдување на фактичката состојба. 

 

Надзор согласно Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам 

Врз основа на Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам, Комисијата ќе го 
продолжи и во 2021 да врши надзор над неговата примена при извршување на редовните контроли на 
брокерските куќи и на друштвата за управување со инвестициски фондови со цел да ја провери усогласеноста 
на нивните интерни акти со Законот и со Упатството. Истовремено, Комисијата активно ќе се вклучи и во сите 
активности организирани од Советот на Европа и Управата за финансиско разузнавање и во наредниот период 
ќе работи на измените во Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам како и во носење на 
акциски планови и стратегија за имплементација на истиот. 
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VII. Инклузивен и одржлив развој на пазарот на хартии од вредност 

Подржувањето на развој на силен, длабок и одржлив пазар на хартии од вредност претставува камен-
темелник на нашата визија за тоа што треба да претставува еден модерен и развиен пазар. Во исполнување на 
нашата цел ќе соработуваме со креаторите на економски политики, останатите регулатори и учесниците на 
пазарот за спроведување рамки кои поттикнуваат развој на пазарите на капитал и поголема разновидност на 
пазарот, промовирање инвестиции и зајакнување на конкурентноста 

 

i. Зголемување на финансирањето преку пазарот на капитал во насока на негов раст и развој 

Потребата од финансиски средства за реализација на проекти кои ќе значат раст и развој на 
економските субјекти и реализација на нивните одложени инвестирања, особено во услови на продолжена 
пандемија со COVID-19, ќе биде водечки мотив за сите активности кои ќе ги преземаме во наредната година во 
насока на зголемување на интересот на компаниите за финансирање преку пазарот на капитал, наместо 
банкарскиот сектор. Активностите ќе бидат во насока на предочување на сите бенефити од алтернативниот 
начин за финансирање на бизнисите преку можностите кои ги дава пазарот на хартии од вредност. 

 

Соработка со Стопанска комора 

Комисијата ќе ја продолжи отпочнатата соработка со Стопанската комора на Македонија, во насока на 
промовирање на можноста пред компаниите за користење на пазарот на капитал како извор на средства за 
финансирање на нивните инвестициски проекти. Во таа насока се планира да се одржат работилници и 
тркалезни маси со цел компаниите/ДОО одблиску да се запознаат со предностите од финансирање на нивните 
развојни проекти преку нови емисии на акции или обврзници, како долгорочен инструмент за обезбедување 
на потребниот капитал за развој на бизнисите.  

 

Соработка со ИКТ комори 

Имајќи предвид дека ИТ секторот има голем потенцијал за раст и со соодветни поттикнувања  постои 
потенцијал за креирање севкупен економски раст, Комисијата планира да воспостави соработка со комори за 
ИКТ индустрија со цел пред нив да се презентираат можностите и бенефитите кои ги дава пазарот на капитал 
во однос на обезбедување на средства за финансисрање на нивниот раст и развој, со оглед на фактот што 
предизвиците за раст на ИТ индустријата детектирани се во недостаток на инвестиции во нова технологија. 

 

Регулаторен поттик 

Комисијата во 2021 година планира да ја продолжи стимулативната мерка и да ги ослободи компаниите 
од плаќање на надоместок за емисија на хартии од вредност по пат на јавна понуда, со цел нивно отварање 
кон пошироката јавност што може да придонесе за привлекување на инвеститори. На компаниите кои ќе 
одлучат да се отворат кон јавноста Комисијата преку својата експертиза ќе им помага за полесно совладување 
на регулаторните барања за креирање на соодветни документи. 
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Легислативна рамка 

Комисијата ќе презема иницијатива за промена на регулативата со цел овозможување на 
докапитализација на компаниите по пат на приватна понуда без постоење на моменталните ограничувања кои 
се поврзани со постојните акционери на компаниите. Ова ќе придонесе за директно вложување на свеж 
капитал од страна на постојните доминантни акционери во компаниите без притоа да се бараат начини за 
„заобиколување“ на регулативата. 

 

Соработка со АД во државна сопственост 

Комисијата ќе воспостави соработка со АД во државна сопственост со цел да бидат запознаени со 
бенефитите од нивната поголема транспарентност и да им се предочат бенефитите од финансирање на 
капиталните проекти преку јавни емисии на хартии од вредност.  

 
 
 
 

ii. Одобренија за издавање на хартии од вредност 

 

Во текот на 2021 година се очекува задржување на интересот на емисии од банките, како резултат на 
барањата на НБРМ за утврдување на адекватноста на капиталот на банките, пред сѐ во делот на сопствените 
средства на банките. Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот на банките, како и 
зголемениот обем на работа наметнува потреба кај одредени банки од нивна докапитализација. Дополнително 
имајќи ја предвид законската регулатива од областа на осигурувањето, која наметнува барања за одржување 
на капиталот на одредено ниво потребно за покривање на ризиците во работењето, во 2021 година може да 
се очекуваат докапитализации од одредени друштва за осигурување преку емисии на акции. 

 

Издавање на хартии од вредност 

Приватни понуди: Во 2021 година, како и претходните години, се очекува приватните понуди да 
доминираат на примарниот пазар на капитал. Имено, најчесто емисиите на акции по пат на приватна понуда 
издавачите ги реализираат заради подобрување на финансиската состојба на друштвата. Покрај тоа, голем дел 
од приватните понуди се всушност докапитализации на друштва од секторот финансии – банки и друштва за 
осигурување, каде регулаторот им наметнува обврска за докапитализација заради задоволување на 
капиталните барања наметнати со посебна регулатива која се однесува на работењето на овие субјекти.  

 
Јавни понуди: Како резултат на проактивниот пристап на Комисијата кон компаниите, како и 

финансиските поттикнувања ослободување од регулаторен надоместок, Комисијата очекува од друштвата да 
пројават иницијативи за финансирање преку пазарот на капитал и отварање кон јавноста преку пласирање на 
акции по пат на јавна понуда. 
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Издавање на обврзници: Со оглед ефектите што ги имаше пандемијата со Covid-19 на ликвидноста на 
друштвата, се очекува недостатокот од средства дел од друштвата да го премостат преку емисии на должнички 
хартии од вредност – обврзници.  Комисијата очекува претежно како издавачи на обврзници, да се јават 
банките со цел обезбедување на дополнителна адекватност на капиталот и ликвидност, но не ја исклучува 
можноста обврзниците да се искористат како начин на прибирање средства и од страна на друштвата од 
стопанството особено небанкарски финансиски институции доколку се понудат прифатливи стапки на принос 
кои ќе влијаат за привлекување на инвеститорите. Имено, периодите на криза покрај тоа што создаваат 
неизвесност во економското окружување, можат да бидат препознаени од одредени компании како прилика 
за користење на алтернативни извори на финансирање како што се должничките хартии од вредност, особено 
во услови на намалување на каматните стапки. 

 
Во оваа насока Комисијата преку техничка подршка на потенцијалните издавачи во делот на подготовка 

на потребната документација, ќе помогне за успешно спроведување на постапките за издавање на обврзници 
особено од аспект на запазување на целата регулаторна постапка. 

 
 

iii. Усогласување на законодавство со правото на ЕУ 

Интеграцијата на пазарот на хартии од вредност во модерните европски текови преку продолжување 
на континуираниот процес  на прифаќање на европските вредности  во домашната регулатива, претставува 
предизвик и за 2021 година, особено во услови кога започнување на пристапните преговори за ЕУ на државата 
се неизвесни.  Комисијата во соработка со Министерството за финансии ќе го финализира процесот на 
драфтирање на новата регулатива со што ќе се отворат нови перспективи за раст и развој на пазарот на капитал, 
според стандардите и моделот на модерните пазари на капитал. 

 

Поттикнување и спроведување на усогласеност на законската регулатива со правото на ЕУ во областа на 
пазарот на капитал 

Закон за финансиски инструменти и Закон за проспекти на хартии од вредност и транспарентнoст на 
издавачи: До крајот на 2021 година се очекува да се усвои новата законска регулатива од областа на пазарот 
на хартии од вредност која ќе доведе до усогласување на домашното законодавство со европската регулатива 
(EU-acquis) во областа на пазарот на капитал. Во текот на усвојувањето на регулативата Комисијата како носител 
на имплементацијата на законите, ќе организира он-лине тркалезни маси, работилници со инвеститорската 
јавност, овластените пазарни учесници, и сите заинтересирани страни со цел подобро запознавање со предлог 
новите законски решенија и предизвиците со кои би се соочиле субјектите во нивната практична 
имплементација. Дел од коментарите/забелешките кои ќе бидат истакнати од страна на заитересираните 
субјекти ќе бидат земени во предвид при финалното драфтирање на предлог Законите. 

 
Измени и дополнувања на Законот за инвестициски фондови: Во првата половина на 2021 година се 

очекува да се усвојат измените и дополнувањата на Законот за инвестициски фондови со што ќе дојде до 
целосно усогласување на работењето на фондовите со релевантната UCITS IV директива. Во рамки на измените 
и дополнувањето на Законот, Комисијата за хартии од вредност треба да донесе низа подзаконски акти меѓу 
кои: начинот на пресметка на адекватноста на капитал кој за прв пат ќе биде воведен со измените; работењето 
и менаџирањето со ризици од страна на друштвата, концепт кој исто така за прв пат ќе биде воведен со овие 
измени на законот.  
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За оваа цел, Комисијата за хартии од вредност планира да одржи низа едукативни и објаснувачки 
состаноци со претставници од друштвата се со цел да може да се презентираат решенијата кои ќе ги креира 
Комисијата, а со кои овие друштва ќе мора да се усогласат, согласно  преодните и завршните одредби од 
предлог законот.   

 
Дополнително Комисијата ќе иницира измени на Законот за инвестициски фондови со цел подобра 

регулација на работењето и супервизијата над друштвата за управување со приватни инвестициски фондови 
и приватните фондови.  

 
 Закон за системот за внатрешна финансиска контрола: Во 2021 година се очекува да се донесе нов 

Закон со кој се уредува системот на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор кој го опфаќа 
финансиското управување и контрола, внатрешната ревизија и хармонизација и координација на активностите 
за нивно воспоставување и развој согласно со меѓународните стандарди за внатрешна контрола и внатрешна 
ревизија. Во таа насока Комисијата ќе биде потребно да го усогласи функционирањето согласно новиот закон 
и да ги донесе/измени /укине сите интерни акти поврзани со внатрешната финансиска контрола. 

 
ЕУ претпристапни активности: Во 2021 година заедно со Министерството за финансиии, како носител 

на процесот на усогласување во сферата на пазарот на капитал , ќе учествуваме во подготовка на Националната 
програма за усвојување на правото на Европската Унија (НПАА) како документ кој ја дефинира динамиката на 
усвојувањето на правото на ЕУ, стратегиските насоки, политиките, реформите, структурите, ресурсите и 
роковите што треба да се реализираат со цел државата да ги исполни условите за членство во Европската унија. 
Врз основа на поставените приоритети, Комисијата ќе ги алоцира потребните човечки ресурси за навремено и 
квалитетно да се одговори на предизвиците поставени во програмата.  

 
Комисијата преку свои претставници ќе учествува во подготовка на сите потребни стратешки документи 

поврзани со евро-интегративниот процес на државата кои ќе ги постават насоките за идното уредување и 
управување со пазарот на капитал (Претпристапната економска програма (ПЕП) во која ќе бидат утврдени 
краткорочните и среднорочните приоритети за развој на пазарот на хартии од вредност; подготовката на 
материјали за поткомитетите на Европската Унија во областа на економските и на финансиските прашања, 
внатрешниот пазар и статистиката; подготовка на материјали за напредокот во дадени периоди на пресек и 
сл.). 

 
Подзаконски акти: Со цел усогласување со измените и дополнување на законите од надлежност на 

Комисијата и на оние кои влијаат на функционирањето на Комисијата, во 2021 година ќе се донесат низа 
подзаконски акти поврзани пред се со активностите на друштвата за управување со инвестициски фондови и 
инвестициските фондови, акционерските друштва кои котираат на берза, внатрешната финансиска контрола. 
Заради постигнување на прегледност и сеопфатност при примена на регулативата, Комисијата во наредната 
година ќе подготви пречистени текстови на сите подзаконските акти од нејзината надлежност. 

 
 По усвојувањето на новата законска регулатива-Закон за финансиски инструменти и Закон за проспекти 

на хартии од вредност и транспарентнoст на издавачи, ќе се пристапи кон сеопфатен процес на ревидирање на 
дел од подзаконските акти и во голема мера подготовка на нова подзаконска регулатива, со која ќе се уредат 
сите аспекти на целосна и ефикасна имплементација на легислативата. 
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iv. Зајакнување на соработката со домашни и странски организации 

Зајакнување и продлабочување на меѓуинституционалната соработка на ниво на домашни и странски 
актери, во наредната година ќе претставува еден од приоритетите особено имајќи ја предвид потребата од 
размена на know-how  со регулаторните органи чие знаење и експертиза ќе бидат од големо значење при 
имплементацијата на законската регулатива. Соработката особено ќе се интензивира во пост-пандемиски 
услови со регулаторите од регионот кои предначат во примената на ЕУ регулативата во нивните законодавства 
и чии пазари на хартии од вредност ги имаат имплементирано основните столбови на модерните финансиски 
пазари. 

Соработката со IOSCO како глобален стандард сетер во областа на пазарот на хартии од вредност, ќе 
продолжи во наредната година, особено преку интензивно учество на состаноците, конференциите, 
семинарите и на работилниците во негова организација 

Поттикнување и спроведување на усогласеност на законската регулатива со правото на ЕУ во областа на 
пазарот на капитал 

 
TAIEX Апликациии: Во рамките на соработката со Секретаријатот за европски прашања при Владата на 

РСМ, а со цел реализација на активностите утврдени во НПАА, Комисијата за хартии од вредност ќе продолжи 
со  користењето на финансиска поддршка преку TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) 
инструментот на Директоратот за проширување на Европската Комисија, со цел пренесување на практично 
искуство од регулатори на земји членки на ЕУ во имплементација на европските директиви. 

  
Комитет за финансиска стабилност: Со донесување на Закон за финансиска стабилност се 

институционализира тело кое ќе ги идентификува опасностите и ризиците за финансиската стабилност и 
синхронизирано ќе презема макропрудентни мерки заради одржување на финансиската стабилност во 
Република Северна Македонија. Во 2021 година, Комисијата преку свој член со право на глас активно ќе 
учествува во работата на Комитетот придонесувајќи за спроведување на макропрудентната политика во 
Република Северна Македонија и за координација на активностите при идентификувањето и следењето на 
системските ризици во одделните сегменти од финансискиот систем, при преземањето макропрудентни мерки 
и при подготовката и управувањето со финансиска криза. 

 
Соработка со Македонска банкарска асоцијација: Како резултат на докажаната и потврдена соработка 

со Македонската банкарска асоцијација, во 2021 година двете институции ќе ја продолжат соработката која ќе 
придонесе за подобрување на финансиската писменост и едукација кај младите преку спроведување на 
заеднички активности, мерки, проекти, обуки, семинари, натпревари од областа на финансиите, економијата и 
пазарот на капитал. 

 
Соработка со Академијата за судии и јавни обвинители: Во следната година Комисијата за хартии од 

вредност планира посветено да работи  на воведувањето на добра пракса на корпоративно управување, 
јакнењето на свеста за вредноста на доброто корпоративно управување и усогласената институционална рамка 
од сите државни органи кои ги спроведуваат законите претставуваат значајни фактори во развивањето на 
ефикасен пазар на капитал и воспоставување на здрава инвестициска клима.  

Заложбата да се почитуваат законите, а притоа судовите и другите институции и државни органи 
спроведувачи на законите се доволно обучени да ги толкуваат и применуваат законите е врвен приоритет за 
воспоставување на правна сигурност од која пак зависи и подобрувањето на економскиот амбинет, 
привлекувањето на нови инвеститори и севкупно за општествено економскиот напредок на земјата.  
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Преку применувањето на законите во праксата, најдобро се проценува и степенот на воспоставената 

правна сигурност, па затоа во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители, во рамки на 
традиционално добрата меѓусебна соработка ќе иницира стручни советувања со актуелни теми значајни за 
пазарот на капитал гледани од аспкет на правосудните органи. 

 
Совет за унапредување и развој на пазарот на капитал: Во 2021 година, претставници на Комисијата 

за хартии од вредност со свои предлози и иницијативи активно ќе продолжат да учествуваат во работата на 
консултативниот Советот и неговите работни групи за законска регулатива, понуда и побарувачка на хартии од 
вредност, каде преку конструктивен дијалог ќе се придонесе за креирање на политики за унапредување на 
пазарот на капитал. Во рамките на советот претставници на Комисијата ќе учествуваат во изработка на 
Стратегија за развој на пазарот на капитал, во соработка со останатите регулатори во финансиската сфера. 

 
Соработка со домашни регулаторни тела: Комисијата во 2021 година ќе ја интензивира соработката со 

регулаторните тела од областа на пазарот на капитал (Народна Банка, Агенција за супервизија на 
осигурувањето, Управа за финансиско разузнавање и др.), преку континуирана размена на информации и 
податоци за субјектите од заеднички интерес со цел постигнување на соодветни ниво на супервизија и надзор 
над нивната работа од аспект на почитување на законската регулатива. Во оваа насока таму кадешто ќе има 
потреба Комисијата ќе спроведе контроли со останатите институции над субјектите на заеднички надзор и 
супервизија.  Комисијата ќе учествува и во подготовката на Стратегијата за борба против перење на пари и 
финансисрање на тероризам и во имплементацијата на Стратегијата за денаризација во РСМ и Стратегијата за 
поттикнување на справувањето и  подобрувањето на управувањето со нефункционалните кредити. 

 
Академијата за банкарство и информатичка технологија – Скопје: Во 2021 година Комисијата ќе ја 

продолжи соработката со Академијата за банкарство и информатичка технологија – Скопје, преку реализација 
на програмата од сертификациониот модул за портфолио менаџери која е дел од понудата на сертифицирани 
обуки за сите заинтересирани лица, лидери и менаџери во големите компании одговорни за стратегија, 
планирање и оператива, вработените во финансиски институции да се стекнат со знаења за управување со 
портфолио стратегии. 

 
Регионална соработка: Во 2021 година, Комисијата со свои претставници ќе учествува во спроведување 

на активностите кои се планирани со донесувањето на Национална стратегија за финансиска едукација, како и 
на регионалните состаноци на групата земји од Југо-Источна Европа за финансиска едукација и инклузија на 
младите.  

Комисијата ќе работи и на зајакнување на регионалната соработка од аспект на размена на податоци и 
информации која ќе се одвива преку каналите воспоставени со билетералните меморандуми за соработка или 
мултилатералниот меморандум на IOSCO, водејќи сметка за заштита на сите добиени информации и податоци. 

 
Соработка со меѓународни организации и проекти: Врз основа на добрата соработка и континуираната 

подршка која во изминатиот период беше овозможена од страна на ЕБРД, Комисијата во 2021 година ќе 
започне разговори со цел да се обезбеди посеопфатна техничка помош од страна на банката за подготовка на 
сите подзаконски акти кои ќе произлезат од измените и дополнувањата на Законот за инвестициски фондови. 
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VIII. Оптимизирање на институционалните перформанси 

Успехот на Комисијата при реализирање на сите програмски цели и активности во голема мера зависи 
од доброто искористување на расположливите човечките ресурси и прилагодување на нашиот организациски 
фокус кон секојдневните промени кои настануваат во сферата на финансиски услуги. Основата и темелот на 
целокупното функционирање на институцијата се заснова на искуството, знаењето, креативноста и тимската 
работа на вработените и менаџментот на Комисијата. 

 
 
 

 
 

 
Во насoка на идно унапредено организацискo управување, подобрено управување со човечките 

ресурси и јакнење на капацитетите, Комисијата ќе спроведе функционална анализа која ќе ги даде основите за 
идното менаџирање на институцијата и евентуална потреба од одредени структурни промени, особено имајќи 
ги предвид предизвиците со кои ќе се соочи институцијата во услови на ново регулаторно опкружување со 
усвојување на новата легислативна рамка. 

Во 2021 година, со цел исполнување на предвидените програмски активности и имајќи ги предвид 
придобивките од разновидноста на тимот, ќе преземаме мерки за поголема инклузивност и правична 
застапеност на сите етнички заедници при регрутација на потребните човечки ресурси. 

 
Зголемувањето на административниот капацитет особено  ќе  биде дел од агендата на институцијата во 

одредени сектори каде има  потреба од  зајакнување на човечкиот потенцијал поради зголемен обем на работа 
и  зададени цели како резултат на зајакнатата улога и перцепција на јавноста за надлежностите на Комисијата, 
како проактивен регулатор на пазарот на капитал, кој се грижи за заштита на правата на акционерите и 
инвеститорите. 

Организациска 
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i. Инвестирање во човечки капитал 

        Комисијата ќе продолжи да се развива и да ги зајакнува ресурсите кои ги поседува со цел да биде 
подобро подготвен регулатор во иднина. Во времето во кое се наоѓаме, улогата на Комисијата континуирано 
се менува под влијание на брзиот развој на пазарот на капитал и промените кои се случуваат на него, како и 
поради процесот на усогласувањето на нашата законодавна регулатива со онаа на Европската Унија. Затоа, 
Комисијата мора да биде во чекор со модерните случувања и да одговори на предизвиците со кои се соочуваат 
сите учесници на пазарот на хартии од вредност од аспект на усогласеност во примена на легислативата и 
новите технолошки достигнувања. Поради сето тоа особено ќе се фокусираме на избор на кадар кој ќе ги 
задоволува сите критериуми на високостручност, лојалност и интегритет. При пополнувањето на новите 
работни места во Комисијата ќе се земе во предвид имплементацијата на критериумот за еднакви можности 
на жените и на мажите и принципот на соодветна и правична застапеност на сите етнички заедници. 

 

Зајакнување на човечкиот потенцијал на институцијата 

Процес на стручното усовршување на вработените: Планирање и спроведување: Во 2021 година, 
Комисијата ќе продолжи да вложува во стручно усовршување и унапредување на вработените, заради 
стекнување на нови знаења и вештини потребни за успешно извршување на секојдневните работни цели и 
задачи. Имајќи во предвид дека добрата експертиза произлегува од добро поставената основа за 
унапредување и развој, Комисијата ќе се донесе Годишна програма за стручно усовршување на вработените, 
имајќи ги предвид предизвиците со кои ќе се соочи институцијата во наредната година, но и имајќи предвид 
индивидуалното градење на знаења и екпертиза во соодветни области на вработените. 

 
Споделување/размена на стекнатото знаење и вештини: Во Комисијата ќе се продолжи со 

организирање на внатрешни обуки т.н. сесии за учење на тимот на кои вработените ќе ги пренесуваат знаењата 
и искуствата стекнати во текот на некоја програма за стручно усовршување која ја посетиле или ќе се 
обработуваат теми кои се актуелни за пазарот на капитал, а кои влијаат врз секојдневното работење на 
институцијата.  

 
Размена на искуства и знаења со други институции и експерти: Врз основа на воспоставента добра 

соработка со регулаторните органи во државата и имајќи ги предвид најавените реформи во одредени 
сегменти на финансискиот систем, Комисијата ќе иницира организирање на работилници со цел вработените 
од другите регулатори да ги запознаат колегите од Комисијата со очекуваните промени и евентуалното нивно 
влијание врз работењето на Комисијата како регулатор на пазарот на хартии од вредност. 

 
Зголемување на човечкиот потенцијал на институцијата: Имајќи го предвид принципот на соодветна 

и правична застапеност Комисијата, ќе се обиде да ја привлече најдобрата работна сила во рамките на својата 
институција. Поради зголемениот обем на работа кој произлегува од активностите кои се предвидени во оваа 
програма, Комисијата ќе регрутира во своите редови квалитетни и стручни мотивирани лица на сите нивоа или 
фази во кариерата со соодветни работни компетенции кои се потребни за да се постигнат ефикасни и 
ефективни резултати во работата.  
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Менаџирање на човечки ресурси: Во 2021 година, Комисијата ќе продолжи со праксата на 
организирање на тим билдинг настани за нејзините вработени, преку кои се гради доверба и поврзување на 
креативните енергии на вработените кои потоа се искористуваат за постигнување на поголем успех во 
реализација на работните задачи. Сето ова ќе придонесе за создавање на позитивната средина за работа 
бидејќи таквата работна средина е многу важна за физичкото, менталното и емоционалното здравје на секој 
вработен, но и за резултатите кои се добиваат од работата.  Заради постигнување на високо ниво на соработка 
и комуникација, размена на знаења помеѓу вработените, Комисијата и во наредната година ќе продолжи со 
праксата за работа во меѓусекторски работни групи кои придонесуваат за поквалитетно и побрзо завршување 
на работните задачи и успешно спроведување на работниот процес.  

 

i. Институционалнa независност и зајакнување на ИТ инфраструктурата и безбедност 

Со цел зајакнување на институционалната независност ќе промовираме поголема самостојност во 
управување со процесите на внатрешна контрола и способностите за справување со ризик. Дополнително 
финансиската самостојност која произлегува од начинот на обезбедување на средства за функционирање на 
институцијата, претставува основа за креирање на независност во одлучувањето и носењето на стратешките 
одлуки, пришто ќе продолжиме со нудење на решенија во рамки на постојните закони кои нема да влијаат врз 
намалување на независноста во финансирањето. Комисијата ќе продолжи да инвестира во алатки потребни за 
ефектуирање на извршните и супервизорските овластувања заради ефикасно спроведување на законите од 
надлежност кои ќе доведат до поголема оперативна независност.  

 Самостојно и независно градење на улогата на регулатор: 

Со цел улогата на Комисијата на регулатор на пазарот на хартии од вредност да дојде во полн капацитет 
и притоа да биде во линија со стандардите и принципите на IOSCO, потребно е постојната оперативна и 
финансиска самостојност да остане непроменета и зајакната. Во оваа насока а согласно резултатите од 
ревизијата на примената на принципите за регулаторот на IOSCO од страна на Комисијата, која се прави од 
страна на тим на IOSCO, ќе бидат предложени соодветни измени и дополнувања на регулативата со цел 
усогласеност со принципите на организацијата и исполнување на високите стандарди на оперативна, 
институционална и финансиска самостојност. 

    

ИТ инфраструктура: 

Комисијата во 2021 година ќе продолжи да ја зајакнува ИТ инфраструктурата и софтверските 
капацитети, преку континуирано вложување во нови и надградба на постојните софтверски апликации. Во таа 
насока, а имајќи ја предвид определбата на институцијата за дигитализација на севкупните процеси и 
воведување на нови ИТ алатки во секојдневното работење ќе се направи надградба на: 

Document Management System апликацијата: Преку овој систем кој Комисијата го користи од почетокот 
на 2020 година се обезбеди ефикасност и брзина на процесите во КХВ. Со надградбата ќе се подобри 
корисничкото искуство и ќе се додадат нови модули кои ќе придонесат за уште поуспешно функционирање, 
поголема брзина при обработка на податоците и поголема капацитетност на системот.  

Со тоа продолжуваме да имаме кон исполнување и реализација на заложбата за Pаperless Office и 
процеси по електронски пат. 
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Веб страната на КХВ: Постоечката веб страна на Комисијата поседува одредени функционалности кои 
од моментот на нејзиното ставање во употреба имаат потреба од надградба и осовременување имајќи ги 
предвид потребите на корисниците и врз основа на идеите на администраторите.  Надградбата на веб страната 
ќе опфати промени во изгледот, приказите на некои нејзини делови, дополнителни модули и олеснување во 
администрирањето, односно ажурирањето на веб страната. 

 
Адаптивна надградба на СРИС: Врз основа на измените и дополнувањата на Законот за инвестициски 

фондови и решенијата кои тој ќе ги понуди, ќе се направи надградба на СРИС системот со цел имплементација 
на нови функционалности кои ќе ги подржат новите законски решенија. Дополнително ќе дојде до 
имплементација на нови известувања за друштва за управување со инвестициски фондови, брокерски куќи, 
банки и ссоздавање на нови сервиси за нивно поднесување кон НБРСМ со што ќе се прошират  сервисите за 
контрола и известување за прибирање и поднесување прибраните на податоци. 

 
Сајбер безбедност: Во 2020 година започна да се применува новиот Закон за електронски документи, 

електронска идентификација и доверливи услуги со кој се уредуваат создавањето, складирањето и обработката 
на електронските документи, електронската идентификација и доверливите услуги, како и употребата на 
електронските документи, електронскиот потпис и електронскиот печат и електронските доверливи услуги во 
управни и судски постапки. 

 
Поради, неисклучивоста на Комисијата од оспегот и примената на овој закон, како и поради фактот што 

Комисијата прераснува во институција која има широк опфат и обем на покриеност на работните процеси со 
софтверски решенија кои се базираат на воспоставени информатичко компјутерски системи во институцијата, 
се наложува и континуирано зголемување на свесноста за значењето на интегритетот, автентичноста и 
доверливоста на овие електронски  системи, како и на податоците кои се обработуваат. За да не дојде до сајбер 
напади кои можат да имаат значително негативно влијание врз функционирањето на институцијата, и во 
наредниот период се планира Комисијата да работи на преземање на мерки за сајбер безбедност, почнувајќи 
со одржување на обуки за своите вработени за подигнување на свеста и примена на најдобри практики за 
заштита на информатичко – компјутерската технологија, како и на заштита на информациите и на податоците 
кои се обработуваат.  

Во наредната година Комисијата интензивно ќе работи на подготовка на внатрешната ИТ 
инфраструктура и потребните акти, со цел да се започне процесот на постепена имплементација на ISO 27001 
за безбедност на податоци. 

 

i. Зајакната едукативна функција 

           Правилната и сеопфатна едукација како темел за создавање на финансиски писмени поединци, 
кои ќе се вклучат во финансиските текови како директни учесници или креатори на политики е и останува 
високо на листата на приоритетни задачи на Комисијата. Процесот на едукација е постепен и макотрпен имајќи 
предвид дека во изминатиот период се посветуваше малку внимание на финансискиото описменување на 
одредени заинтересирани групи (ученици, студенти, пензионери), кои можат да бидат сегашни и идни 
носители на растот и развојот на пазарот на капитал.  

Обуки: Имајќи во предвид дека финансиските советници имаат една од клучните улоги, да 
претставуваат чувари на влезот на финансискиот систем, Комисијата преку организирање на обуки за: 
инвестиционо советување, работење со хартии од вредност, портфолио менаџери, корпоративни секретари, 
во 2021 година ќе ја врши својата едукативна функција со што ќе влијае на постигнување на повисоко ниво на 
квалификации, знаења и вештини кај потенцијалните носители на звања на пазарот на хартии од вредност.   
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Соработка со високо образовни и стручни институции: Комисијата ќе ја продолжи соработката со 
високо образовните институции во РСМ преку  одржување на предавања за пазарот на хартии од вредност на 
студентите, прифаќање на студенти кои ќе вршат практикантска работа при зголемен обем на активности, 
подготовка на стручни трудови и мислења за потребите на двете страни, ангажирање на експерти од 
академската струка за спроведување на обуки во организација на Комисијата и сл. Исто така, Комисијата ќе ја 
продолжи соработката со Институтот на овластени ревизори на РСМ, Советот за унапредување и надзор над 
ревизијата, Инстутутот на директори,  преку учество на нејзини претставници на обуките, семинарите, 
работилниците кои ги организираат. 

 
Е-едукација: Потребата од продлабочувањето на знаењата за електронското работење произлегуваат 

и од поширокиот контекст присутен во општествената – економска реалност. Имено, состојбите кои ги наметна 
здравствената криза со пандемијата на  “корона” вирусот и мерките кои треба да се преземаат пред се 
поврзани со масовни настани за да се спречи ширењето на вирусот поттикнаа и најваија одредени промени и 
на пазарот на капитал. Акционерските друштва соочени со овој проблем, барајќи можни и соодветни законски 
решенија, се повеќе стануваат свесни за прилагодување и прифаќање на можноста што им ја нуди Законот за 
трговските друштва за виртулено односно одржување на своите акционерски собранија без физичко присуство 
на акционерите. 

 
Ова, е предизвик и за Комисијата да биде подготвена и во од да ги следи електронското одржување на 

акционерските собранија, заради што и оваа ситуација само ја засилува потребата од дополнителна е-
едукација на вработените. 

 
Е-брошура: Со оглед на тоа што граѓаните често пати се среќаваат со огласи на интернет или преку 

телефонски контакт им се нудат можности за тргување со финансиски инструменти преку различни интернет 
страници се јавува потребата од едукација преку различни модалитети за тоа на што треба да се обрне 
внимание пред почетокот и при online тргувањето.  

 
Голем дел од тие ,, online платформи,, ги управуваат различни друштва  кои  за тоа немаат овластувања 

или друштва кои на граѓаните не смеат да им нудат брокерски услуги. Често пати се работи за обични измами.  
 
Тргувањето преку таквите online платформи ги изложуваат граѓаните на висок ризик на крајот да останат 

без парите кои се уплатени за тргување, а потоа да немаат опции каде да се обратат за помош. Освен реакции  
и соопштенија по потреба на дневна основа, Комисијата во 2021 година ќе изработи е-брошура во која ќе бидат 
содржани: 

 
•совети за тоа на кој начин да ги препознаат таквите платформи;  

•совети за тоа на кој начин да комуницираат со лицата кои телефонски ги наговараат 

за тргување, како и  

•совети за тоа на што треба  да обрнат внимание за да на крајот не бидат измамени 

и да останат со тешко заработените пари.  

Главната цел e  доколку некој сака да тргува со финансиски инструменти прво добро да се информира  
и да се запознае со сите ризици на таквиот  потфат  и да избере само проверени и регистрирани субјекти кои 
имаат важечка дозвола од КХВ како регулатор на пазарот на хартии од вредност, кои патем се јавно објавени 
на веб страницата на Комисијата. 
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Финансиска писменост, едукација и инклузија: Во 2021 година, Комисијата за хартии од вредност ќе 
се осврне кон дигиталната промоција, едукација и информирање на пошироката популација. Тоа би значело 
користење на електронските платформи за воспоставување на комуникација со поширок аудиториум.  

Воедно, Комисијата за хартии од вредност ќе се осврне во креирање на е-анкети, е-квизови и други 
информативни брошури и публикации, како и анимирани едукативни видеа кои би се користеле за 
приближување на областа кон населението, подигање  на свесноста за пазарот на капитал и неговите 
придобивки, краткорочното и долгорочното инвестирање, пазарните манипулации и најважно регулацијата и 
заштитата при вложување на пазарот.  

 
Во таа насока, Комисијата за хартии од вредност во рамки на надградувањето на својата веб страна ќе 

воведе и можност за мерење и евалуација која ќе се користи за добар показател на заинтересираноста и 
употребливоста на информациите кои ќе се споделуваат. Воспоставувањето на бројач на посетители на 
различните информативни објави, информации и содржини на веб страна на Комисијата, анкетата за 
познавање на финансиските производи, тестирањето на учениците и студентите и слично, како механизам на 
мерливост ќе овозможи идентификација на предметот на едукација и на целните групи на едукација. 

 
Согласно Меморандумот за соработка со 8-те економски средни училишта од државата, во 2021 година, 

Комисијата ќе ја прилагоди програмата за изведување на факултативна настава по предметот “Пазар на хартии 
од вредност” за истата да се спроведува согласно воведената електронска настава за учениците, а се со цел 
запознавање на средношколците со начинот на функционирање на пазарот на хартии од вредност и со 
значењето на регулаторот.  

 
Воедно, користејќи го искуството од повеќето земји во светот, Комисијата ќе се вклучи во 

индивидуално, но и во рамки на Координациското тело за финансиска едукација и инклузија во спроведување 
на обуки и семинари за наставниот кадар од основните и средни училишта, се со цел обучување на истите за 
пренесување на стручното и практично познавање од областа на своите ученици. Дополнително во рамките на 
Координациското тело за финансиска писменост и инклузија,  Комисијата ќе се вклучи во заедничките проекти 
при одбележување на деновите на штедење, инвестирање, пензионирање и осигурување кој ќе се 
организираат во соработка со другите финансиски институции во РСМ, како од јавниот така и од приватниот 
сектор.  

 
Во 2021 година, Комисијата активно ќе продолжи да учествува во работата на Координациското тело за 

финансиска едукација и инклузија и во организирање и спроведување на низа на заеднички активности со 
останатите членки на телото во рамките на „Глобалната недела на парите“ и “Денови на финансиската 
писменост” кои традиционално секоја година се одржуваат во нашата држава.    

 
Со цел зголемување на знаењата за функционирањето и за инвестирањето во инвестициските фондови, 

во насока на нивна популаризација и приближување до граѓаните, Комисијата во текот на 2021 година ќе ја 
разгледа можноста за организирање на сеопфатна кампања на територијата на РСМ, но и ќе се заложи да 
подготви и соодветни публикации брошури од најразлично ниво на разбирање, се со цел да го едуцира 
населението за оваа финансиска услуга и нејзината придобивка.  

 
Во 2021 година, Комисијата ќе ја продолжи својата активна улога во организацијата и реализацијата на 

проектот за финансиска едукација под наслов „Европски квиз на пари“ кој изминативе години традиционално 
во првата половина од тековната година се спроведува заедно со НБРСМ, Министерството за образование и 
наука и со Македонската Банкарска Асоцијација, како и со поддршка на Агенцијата за супервизија на 
осигурување и МАПАС. 
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Награда за најдобар труд на тема од 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 и наредната година ќе распише конкурс за доделување на награда за млади 
истражувачи за најдобар труд од областа на пазарот на хартии од вредност. Притоа ќе се земат во предвид 
актуелни теми на пазарот на хартии од вредност кои претставуваат предизвик за модерните финансиски 
текови. 

 

i. Општествена одговорност 

 
Општествено одговорна и одржлива институција која освен постигнување на соодветно ниво на 

регулирање на својата сфера на надлежност, ќе биде и општествено одговорна  и со разни активности ќе 
придонесува за подршка на заедницата и ранливите категории на граѓани, претставува општо императив на 
менаџментот и поединечно задача и цел на секој вработен.  Преку низата активности кои ги преземавме во 
изминатите години и кои планираме да ги реализираме во наредната 2021 година, Комисијата покажа и докажа 
дека е институција која води грижа за имиџот за општествено одговорна институција и за промовирање на  
хуманите вредности.   

 
Програма за практична настава/Програма за практиканство: Врз основа на усвоените програми и во 

зависност од потребата,  Комисијата ќе спроведе пракса за најдобрите студенти од економските и правните 
факултети во државата и ќе ангажира практиканти, кои би помогнале во реализација на зголемениот обем на 
работа. 

Помош на ранливото население: Преку давање на материјална или нематеријална помош на социјално 
загрозените лица (обувки, облека, храна, прибор, материјали и слично), Комисијата ќе продолжи несебично да 
им помага на оние што се на маргините на општеството и на кои им е потребна помош, ќе оствари соработка 
со социјални институции кои згрижуваат деца без родители и кои имаат потреба од финансиски средства за 
грижа на децата.  

Комисијата ќе се вклучи и во иницијативата #Ретвитни оброк# преку донирање на прехрамбени 
продукти кои ќе се искористат за подготовка на оброци за ранливите категории на граѓани.  

Одговорен однос кон околината во која живееме и во која работиме: Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија како општествено одговорна институција се обидува секојдневно 
да го намали негативното влијание на нејзиниот отпад врз животната средина, а воедно да промовира 
одговорен однос на институциите кон хартиениот и амбалажниот отпад, овозможувајќи со тоа поквалитетен 
живот за сите. За таа цел, Комисијата воспостави систем за управување со својот хартиен и амбалажен отпад и 
започна секојдневно  да го селектира и да го одвојува отпадот што го создава. На тој начин, хартиениот и 
амбалажниот отпад на Комисијата ќе завршува на рециклирање наместо на депониите во нашата земја. 
Дополнително, преку вклучување во различни активности за чистење на животната средина, Комисијата за 
хартии од вредност и нејзините вработени ќе промовираат одговорен однос кон околината во која живеат и 
работат.  

На тој начин преку личен пример ќе покажат дека секој е одговорен и има должност да се грижи за 
средината во која живее и работи. Имајќи ги предвид заложбите за создавање на нови и омплеменување на 
постојните зелени површини, Комисијата ќе се вклучи во акциите за садење на нови дрвја организирани од 
единиците на локална самоуправа, градот Скопје или Владата на РСМ. 
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Учество во хуманитарни акции: Учеството на Комисијата и нејзините вработени во крводарителски 
акции и во други хуманитарни акции во соработка со Црвен крст и други организации ќе продолжи и понатаму 
, бидејќи Комисијата е свесна дека општото добро е еден од највисоките приоритети во системот на вредности.  

Комисијата преку своите вработени како волонтери, ќе се вклучи и во акции на подршка на 
населението/поединци кои доживеале одредени природни несреќи преку вклучување во акции на 
отстранување на последиците од несреќите или преку парични донации наменети за тоа. 

 
 

i. Транспарентност 

Како проактивен регулатор, транспарентноста е еден од  приоритетите  на Комисијата за хартии од 
вредност, бидејќи преку мониторинг од  јавноста се унапредува работењето на секоја институција, којшто 
резултира со навремено отворање на прашањата, намалување на ризиците, унапредување на практиките, 
барање одговорност и воопшто, засилување на доброто управување со  организацијата.  

• Транспарентноста на Комисијата за хартии од вредност се обезбедува со следниве одредби 

и активности предвидени со Законот за хартии од вредност и нејзините интерни 

акти:Именување, избор, престанок на мандатот, оставка   и  разрешување на Претседателот 

и на членовите на Комисијата за хартии од вредност (член 183 од ЗХВ); 

• Обраќања на Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 

Македонија на настани посветени на теми поврзани со пазарот на хартии од вредност; 

• Редовно објавување на финансиските извештаи (член 230 од ЗХВ); 

• Редовно објавување на Годишната програма за работа на нејзината интернет- страница; 

• Редовно информирање на јавноста за пазарот на хартии од вредност и за остварувањето на 

неговите цели (член 36 и 37 од Статутот и член 21 и 22 од Деловникот); 

• Објавување на Квартални извештаи за состојбите и движењата на пазарот на хартии од 

вредност на нејзината интернет-страница (Одлука на КХВ); 

• Објавување на Месечен извештај за работењето на Комисијата за хартии од вредност на 

нејзината интернет-страница (Одлука на КХВ); 

• Еднаш годишно, Комисијата за својата работа до Собранието и Владата на Република 

Северна Македонија, најдоцна до 31 мај, доставува Годишен извештај за својата работа 

(член 230 од ЗХВ); 

• Комисијата во рок од 15 календарски дена од денот на усвојување на Годишниот извештај, 

истиот го објавува на својата веб страница и објавува резиме од годишниот извештај со 

мислење од овластен ревизор во најмалку еден дневен весник кој излегува на територијата 

на Република Северна Македонија (член 230 од ЗХВ); 

• Јавно објавување на одлуките што КХВ ги донела на седница (член 36 и 37 од Статутот и член 

21 и 22 од Деловникот); 

 

• Објавување на Одлуките на Комисијата за хартии од вредност во „Службен весник на 

Република Северна Македонија “(член 186 став 5 од ЗХВ); 

• Објавување на список на изречени мерки на секои три месеци на нејзината интернет-

страница (член 229 став 3); 
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• Обезбедување достапност на статистички податоци, аналитика и информации за 

овластените пазарни учесници, инвестициските фондови и акционерските друштва со 

посебни обврски за известување на нејзината интернет страница; 

• Објавување на Alert предупредувања до инвеститорите (IOSCO и другите странски 

регулатори) на нејзината интернет-страница; 

 

Информации од јавен карактер 

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија како имател на информации од 
јавен карактер  на слободата на информирањето  гледа  како право  на размена на информации меѓу поединци 
или преку мас-медиумите, но и како право  да се бара и да се добие некоја информација, па во таа насока во 
секојдневното работење , пристапот до информација го третира како право кое му припаѓа секому .  Со други 
зборови, секој може да побара информација, без разлика на неговиот пол , национално и социјално потекло, 
политичко и верско убедување, сопственост и општествена положба.  

 
Притоа, нема потреба од образложување зошто информацијата се бара. За Комисијата за хартии од 

вредност, слободниот пристап до информации претставува уште еден коректив од граѓаните за ,,исправноста,, 
на политиките што ги спроведува и одлуките  кои  ги носи.   

Токму затоа, досегашната практика на  Комисијата за хартии од вредност на РСМ- пристапот е правило, 
одбивањето е исклучок,  важи и за  2021 година.  
 

Број 03- 871/1 Скопје 

22 -12-2020 година 

Mr.Sc. Nora Aliti 

Претседател 
Комисија за хартии од вредност  

на Република Северна Македонија 
 
 
 
 
 
 


