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Комисијата за хартии од вредност е основана во 1992 година. 

Таа е самостојна и независна институција која има 

надлежност да врши јавни овластувања кои се утврдени со 

закони и подзаконски акти. 

Комисијата го регулира и го контролира работењето со хартии 

од вредност на територијата на Република Северна 

Македонија. 

ГЛАВНИОТ ПРИОРИТЕТ  

✓ Да овозможи јасен, точно уредуван и високо развиен пазар 

на хартии од вредност  

✓ Да гарантира сигурност за довербата на сите учесници на 

пазарот на капитал  

✓ Да ги заштитува правата и интересите на сите што сакаат да 

вложат (инвестираат) 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 



 

МИСИЈА 

Да се грижи, да создава и да одржува фер, сигурен, точен, јасен и 

ефикасен пазар на хартии од вредност и со тоа да го олесни 

привлекувањето на парични средства и друга вредна сопственост 

што се вложува за да донесат добивка (капитал). Со тоа Комисијата 

придонесува да расте економијата и да се развива државата. 

 

ВИЗИЈА 
Да создава и одржува сигурен пазар за да ја задржи довербата на 

сите кои инвестираат во хартии од вредност. 

  

ВРЕДНОСТИ 
✓ Интегритет (Целокупност) 

✓ Отчетност (Извештај за извршената дејност) 

✓ Ефективност  (Добри резултати во работата) 

✓ Тимска работа  

✓ Правичност  

✓ Извонредност (Брзи, точни и одлични резултати)  

 



 

Комисијата е составена од пет члена 

(комисионери) и тоа Претседател и 

еден професионално ангажиран 

член-комисионер, кои работат  со 

полно работно време во самата 

институција,како и тројца 

надворешни членови кои не се редовно вработени во Комисијата.  

Сите нив ( Претседателот и членовите на КХВ) ги избира и разрешува 

Собранието на Република Северна Македонија, по предлог на 

Владата на Република Северна Македонија.  

 

 

Во Комисијата, стручната служба која брои четири сектори и две 

одделенија заедно со професионално ангажираните членови вкупно 

вработени се 27 лица. 

 

                      СЕКТОРИ                                         ОДДЕЛЕНИЈА 

✓ Сектор за супервизија на пазарот 
на капитал 

✓ Сектор за истражување и развој на 
пазарот на капитал и меѓународна 
соработка 

✓ Сектор за корпоративни финансии 

✓ Сектор за општи и нормативни 
работи 

✓ Одделение за внатрешна ревизија  

✓ Одделение за финансиски 
прашања 

 

         :   

РАКОВОДСТВО 

СТРУЧНА СЛУЖБА 



                                                                         

    

 

     Сектор за супервизија на пазарот на капитал  

❖ Секторот ги врши работите кои произлегуваат од правилата кои се пропишани со 

закон, а кои се однесуваат на издавање на дозволи (лиценци) на овластените 

учесници, издавање на дозволи за работење на брокери и инвестициони совеници, 

издавање на согласности на актите кои ги носат учесниците на пазарот, посредна и 

непосредна, како и редовна и вонредна контрола и надзор. 

 

Сектор за корпоративни финансии 

❖ Секторот ги врши работите кои произлегуваат од правилата кои се пропишани со 

закон, а кои се однесуваат на давање на одобрение за издавање на хартии од 

вредност, водење на Регистар на друштва со посебни обврски за известување, 

давање на одобренија за преземање на акционерски друштва, водење и 

запишување на овластени ревизори во Регистарот на овластени ревизори. 

 

Сектор за истражување и развој на пазарот на капитал  

и меѓународна соработка 

 

❖ Секторот ги извршува работи кои што се однесуваат на истражување (анализа) на 

пазарот на капитал, соработка со институции од други држави, меѓународни 

организации, соработка со органите на ЕУ, изработка на студии и проекти кои се од 

значење на пазарот на капитал, издава билтени и други публикации, превзема 

активности во врска со организирање на стручни работилници, обуки, семинари од 

областа на пазарот на капитал. 

 

 

НАДЛЕЖНОСТ НА СЕКТОРИТЕ 

 



 

  

 
                              ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ 

            Од 2018 година, Комисијата активно е вклучена во подигнувањето на 

општествената одговорност и спроведува низа активности со кои придонесува за 

заедницата и ги поттикнува останатите за солидарноста и поддршката на ранливата 

категорија на граѓани во нашата држава. 

 

                                                    ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ 

               Од 2013 година, Комисијата, превзема низа активности во продлабочување на 

финансиското образование и подобрување на финансиската писменост на 

поединците, како важен и долгорочен приоритет. 

 

 

 Активности: 

✓ Соработка со Џуниор Ачивмент – избор на ученичка компанија 

✓ Соработка со основните, средните училишта и факултетите 

✓ Пилот проект факултативен предмет во Интернационалното училиште 

Нова во Скопје (наставен предмет Пазар на хартии од вредност) 

✓ Одбележување на Global Money week 

✓ Одбележување на Денови на финансиска писменост 

✓ Годишна награда за научен труд 

✓ Практиканска програма  

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ПРИДОНЕСУВА ЗА ЗАЕДНИЦАТА 



 

 

Што е акција? 

Акција е хартија од вредност која претставува дел од основната главнина на 

акционерското друштво. 

Што е акционерско друштво? 

Акционерско друштво е трговско друштво карактеристично по тоа што акционерите 

учествуваат со влогови во основната главнина, кое е поделено на акции. 

Што се обврзници?  

Обврзница-долгорочна должничка хартија од вредност,со која издавачот се обврзува 

дека на сопственикот на обврзницата еднократно или во рати,ќе му го исплати на 

определениот ден  износот на номиналната вредност на обврзницата и каматата . 

Што е хартија од вредност? 

Хартиите од вредност претставуваат документи на коишто се ветува исплата на пари, 

камати, заработка или дивиденда. Во оваа група спаѓаат акциите и обврзниците.  . 

Каде можам да добијам информација кои брокерски куќи и Друштва за управување 

со инвестициски фондови имаат добиено довола за работа? 

Сите брокерски куќи, банки и Друштва за управување со инвестициски фондови кои 

имаат добиено дозвола за работа се јавно објавени на веб страната на Комисијата. 

Како да стапам во контакт со брокер? 

Сите брокери кои имаат добиено дозвола за работа се јавно објавени на веб страната на 

КХВ. 

Дали новоосновано акционерско друштво може да издава хартии од вредност? 

Да, секое акционерско друштво чие основање е запишано во Централниот регистар 

може да се јави како издавач на хартии од вредност. 

 

     ул. Македонија бр. 25 Палата Лазар Поп Трајков 4-ти кат 

 

ПОИМИ ОД ОБЛАСТА НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ 

 


