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Комиси�ата за хартии од вредност на
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две  редовни е- седници.
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Правилници по завршена Јавна расправа:

Правилник за измени и дополнувања на Правилникот за утврдување на категориите
на сопствени средства и начинот за на пресметување на износот и структурата на
влоговите при основање и сретствата од активата на овластено правно лице со кои
треба да располага и во континуитет; 

Со овие корекции се врши усогласување од аспект на укинување на  одредбите кои
се однесуваат на содржината, начинот и роковите за поднесување на извештаите
до Комиси�ата, од причина што истите се веќе пропишани со Правилник за
задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за
работењето на овластеите учесници,берзи и депозитари.

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување на
задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на
депозитар и на средствата што �а сочинуваат основната главнина на депозитар; 

Ваквите измени и дополнувања се направени со цел да нема дуализам во
подзаконските акти, биде�ќи истите одредби се веќе пропишани во Правилникот за
задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештите за
работењето а овластените ушесници, берзи и депозитари



Правилник  за измена и дополнување на Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на стручен испит за инвестиционо
советување;

Правилник  за измена и дополнување на Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од
вредност;

Предлог Правилник за формата и содржината на барањето и постапката за
обновување на дозволата за работење на брокер и обновување на  дозвола
за работа на инвестиционен советник;

     
Со   измените  на горенаведените два подзаконски акта се доуредува формата на
уверението кое Комиси�ата за хартии од вредност го издава за положен стручен
испит за инвестиционо советување и за работа со хартии од вредност, а се врши и
допрецизирање на постапките за признавањето на странски сертификат од областа
на инвестиционото советување и за работа со хартии од вредност.
 

Со ово� правилник се регулираат двете постапки и потребната документаци�а за
обновување на дозволите за работење на брокер и дозволите за работење на
инвестициски советници во еден акт. Досега овие постапки беа регулирани со два
подзаконски акти. Потребата за носење на нов подзаконски акт е од причина што
посто�ните правилници на повеќе наврати беа менувани и дополнувани и беа
потешки за примена од страна подносителите на барањата, а од друга страна не
беа изготвени соодветни обрасци за барањата и из�авите кои се доставуваат во
прилог на истите. Дополнително во правилникот се прецизираат и дооб�аснуваат
одредени из�ави кои треба да ги дадат брокерите/инвестициските советници.
 
Предложените три подзаконски акти согласно одредбите од Законот за хартии од
вредност се об�авени за �авна расправа на веб страната на Комиси�ата за хартии од
вредност во времетраење од 30 дена.
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Правилници за Јавна расправа:



Во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување
во текот на �ануари се водеа 11 акционерски друштва. При тоа, во текот на
месецот е извршена една об�ава во Регистарот.

Во �ануари, Комиси�ата го усвои Извешта�от за Регистарот на акционерски
друштва со посебни обврски за известување што го води Комиси�ата за
хартии од вредност за 2020 година. При тоа, Комиси�ата констатира дека 3

друштва што се водат во Регистарот немаат извршено ниту една об�ава во
Регистарот за 2020 година, по што заклучи за овие друштва да поведе
прекршочна постапка согласно Законот за хартии од вредност

РЕГИСТАР  НА  АКЦИОНЕРСКИ  ДРУШТВА
СО  ПОСЕБНИ  ОБВРСКИ  ЗА

ИЗВЕСТУВАЊЕ

На 1 �ануари 2021 година, на офици�алниот пазар на Македонска берза АД
Скоп�е котираа 100 друштва. Во текот на месецот, две друштва чии акции
котираа на подсегментот задолжителна котаци�а беа исклучени од котаци�а,

така што на кра�от на �ануари 2021 година на Берзата котираа 98 друштва.

Имено, од котаци�а беа исклучени акциите на Карбо Нова АД Крива Паланка
поради стеча� на друштвото, како и акциите на Агроплод АД Ресен, поради
извршена трансформаци�а на друштвото во друштво со ограничена
одговорност од едно лице.

Друштвата чии хартии од вредност котираа на берза во текот на �ануари
извршиле вкупно 121 об�ава на електронскиот систем за известувања СЕИ-НЕТ,

од кои 105 об�ави се однесуваат на други ценовно чувствителни информации
(претежно календари на настани и об�ави за назначени лица за контакт со
инвеститори), 4 об�ави на неревидирани годишни финансиски извештаи, 3

об�ави на �авен повик за собрание на акционери, 6 об�ави се однесуваат на
предлог-одлуки за собрание на акционери, 1 об�ава е поврзана со измени во
органи на управување, 1 об�ава на зделка со заинтересирана страна, а 1 об�ава
се однесува на судска постапка.

КОТИРАНИ  АКЦИОНЕРСКИ  ДРУШТВА
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Комиси�ата  за  хартии  од  вредност  донесе  Решение  со  кое  понудата  за
преземање  на  акции  издадени  од  Либерти  Акционерско  друштво  за
производство  и  промет  со  производи  на  црна  металурги�а  – ладно
валан ,  поцинкован  и  пластифициран  лим  Скоп�е  (во  понатамошниот
текст :  Либерти  АД  Скоп�е )  дадена  од  Либерти  Холдко  Галати  & Скоп�е
Лимитед  од  Лондон ,  Обединето  Кралство ,  се  утврдува  за  успешна .

Понудата  за  преземање  се  однесуваше  на  2.227.750  обични  акции  со
право  на  глас  издадени  Либерти  АД  Скоп�е  по  цена  од  40 денари  по
акци�а ,  а  беше  прифатена  од  6 сопственици  на  обични  акции  со  право
на  глас  кои  поседуваат  16.614 обични  акции  со  право  на  глас ,  што
претставува  0,0504% од  вкупниот  бро�  на  обични  акции  издадени  од
Либерти  АД  Скоп�е .  Заедно  со  акциите  кои  претходно  ги  имаше  стекнато
преземачот  (30.722.963 обични  акции ) ,  по  успешноста  на  понудата  има
вкупно  30.739.577 обични  акции  што  претставува  учество  од  93,2896%
од  вкупниот  бро�  обични  акции  (32.950.713 обични  акции )  издадени  од
Либерти  АД  Скоп�е .

РЕШЕНИЕ  ЗА  УСПЕШНОСТ  НА  ПОНУДАТА  ЗА  ПРЕЗЕМАЊЕ  НА  ЛИБЕРТИ
АД  СКОПЈЕ  ДАДЕНА  ОД  ЛИБЕРТИ  ХОЛДКО  ГАЛАТИ  & СКОПЈЕ  ЛИМИТЕД
ОД  ЛОНДОН ,  ОБЕДИНЕТО  КРАЛСТВО
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ПРЕЗЕМАЊЕ  НА  АКЦИОНЕРСКИ  ДРУШТВА

Во �ануари 2021 година, Комиси�ата за хартии од вредност беше известена од
друштвата Современ дом АД Прилеп и ЗСФ-КОМ ДООЕЛ Скоп�е дека имаат
намера да дадат понуда за преземање на сите обични акции со право на глас
издадени од Скопски пазар АД Скоп�е по цена од 6.500 денари по акци�а.
Намерата беше об�авена и на интернет страната на Македонска берза АД
Скоп�е. 

Согласно одредбите од Законот за преземање на акционерските друштва, се
очекува во текот на февруари 2021 година друштвата Современ дом АД
Прилеп и ЗСФ-КОМ ДООЕЛ Скоп�е до Комиси�ата да поднесат барање за
дозвола за преземање на Скопски пазар АД Скоп�е, ко�а доколку биде
одобрена од Комиси�ата, ќе биде �авно об�авена заедно со Проспектот за
преземањето. Акционерите на Скопски пазар АД Скоп�е ќе имаат можност со
писмена из�ава да �а прифатат понудата за преземање.

НАМЕРА  ЗА  ПРЕЗЕМАЊЕ  НА  СКОПСКИ  ПАЗАР  АД  СКОПЈЕ  ДАДЕНА  ОД
ДРУШТВАТА  СОВРЕМЕН  ДОМ  АД  ПРИЛЕП  и  ЗСФ-КОМ  ДООЕЛ  Скоп�е



H S

Во �ануари вкупно реализираниот промет на домашен пазар изнесува 
 514 милиони денари (8,3 милиони евра) што  претставува 49,12% од
вкупниот реализиран промет на домашен и на странски пазари.

Во �ануари , реализиран е промет од милиони 8,7 € на странски пазари
што претставува зголемување за 26,87% во однос  на реализираниот
промет на странски пазари во декември.

Месечниот промет реализиран на Македонска берза АД Скоп�е во �ануари  
бележи раст од 3,46% во однос на прометот реализиран во декември.

↑5 ,36% Вкупно  трансакции
 

 Meсечен  промет  на  домашен  пазар     

СУПЕРВИЗИЈА

Вредноста на МБИ 10 на 29.01.2021 изнесуваше 4.896,29 индексни поени
што претставува зголемување за 4,07 % во споредба со декември кога
индексот изнесуваше 4.704,85  индексни поени.

Во �ануари на домашен пазар реализирани се 1514 трансакции   или за 
 5,36% повеќе од декември,кога се реализирани вкупно 1437
трансакции.

 Meсечен  промет  на  странски  пазари   

↑4 ,07% МБИ  10

↑26,87%
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↑3,46%



H S

Комиси�ата  за  хартии  од  вредност  во  �ануари  постапуваше  по  едно  барање
кое  се  однесува   на  издавање    на   дозвола   за  работа  на   инвестициски
советник .  

Овластеното  службено  лице  од  Комиси�ата  откако  го  разгледа  барањето  за
давање  дозвола   за  работење  на  инвестициски  советник  заедно  со
приложените  документи  од  страна  на  лицето  Ивана  Николоска ,  како  и
документите  кои  Комиси�ата  ги  поседува  во  сво�ата  архива ,  утврди  дека  се
исполнети  сите  услови  за  да  се  даде  дозвола  за  работење  на  инвестициски
советник  според  член  151 од  Законот  за  хартии  од  вредност .  

Ивана  Николоска   ко�а  е   вработена   во  КБ  Прво  пензиско  друштво  АД
Скоп�едоби  лиценца  за  инвестициски  советник  за  период  од  5 години
 

 

СУПЕРВИЗОРСКИ
АКТИВНОСТИ
ДОЗВОЛИ  ЗА  ИНВЕСТИЦИСКИ  СОВЕТНИЦИ

КОМИСИЈА  ЗА  ХАРТИИ  ОД  ВРЕДНОСТ СТРАНА  6



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

ИНВЕСТИЦИСКИ  ФОНДОВИ

↑7 ,46% НЕТО  ВРЕДНОСТ
На последниот ден од �ануари нето вредноста на
отворените инвестициски фондови изнесуваше
9,6 мил�арди денари односно ≈ 156 М € што
претставува месечно зголемување од  7,46% во
однос на последниот ден од декември.

10 ,4М  € НЕТО  РАЗЛИКА
Во �ануари се забележува позитивна нето разлика
на приливите и одливите во отворените
инвестициски фондови од  10,4 милиони €.

↓20 ,65% ОДЛИВИ
Одливите во �ануари  се  намалени  за  20,65% 
 во споредба  со  декември, односно во �ануари
тие изнесуваа  ≈ -18,4 милиони  €.

↑70 ,67% ПРИЛИВИ
Во �ануари, вкупниот прилив на средства во
отворените инвестициски фондови изнесува
≈28,9 милиони € што споредбено со декември  е
зголемен за 70,67% на месечна основа. Инаку, во
декември, приливите  беа ≈ 16,9милиони €.
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H E I M A N  S O F T W A R E  L A B S

ПРИВАТНИ   ИНВЕСТИЦИСКИ
ФОНДОВИ
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Откако  Друштвото  за  управување  со  приватни  фондови  Атлас
инвестментс  ДОО  Скоп�е  кое  управуваше  со  приватниот  инвестициски
фонд  Канабис  Инвестментс  е  избришано  од  Централниот  регистар   на
РСМ ,  Комиси�ата  за  хартии  од  вредност  согласно  Правилникот  за
формата ,  содржината  и  начинот  на  утврдување  на
идентификацискиот  бро�  на  инвестицискиот  фонд ,  констатира  дека  се
исполнети  законските  услови  и  по  службена  должност  го  избриша
приватниот  инвестициски  фонд  Канабис  инвестментс  од  Регистарот
на  приватни  инвестициски  фондови  што  го  води  на  сво�ата  веб
страна .

Со  бришењето  на  Канабис  инвестментс ,   во  Регистарот  на  приватни
фондови  ко�  се  води  на  веб  страната  на  КХВ ,   се  запишани   16
приватни  инвестициски  фондови



Комиси�ата  за  хартии  од  вредност  во  �ануари  донесе  10 решени�а   за
исполнување  на  условите  за  полагање  на  стручниот  испит  за
инвестиционо  советување  од   9-тата  обука .    

Овие  решени�а  КХВ  ги  донесе  откако  одговорното  лице  за
реализаци�а  на  стручните  и  административните  работи  за  потребите
на  спроведување  на  обуката  и  стручениот  испит  за  инвестициoно
советување  при  Комиси�ата  за  хартии  од  вредност  утврди  дека
кандидатите  до  Комиси�ата  ги  доставиле  сите  потребни  документи
согласно  член  8 од  Правилникот  за  начинот  и  условите  за  обука  и
полагање  на  стручен  испит  за  инвестиционо  советување  (Службен
весник  на  Република  Северна  Македони�а  бр .192/2019).

Обуки  за  инвестиционо  советување  и  работење  со  хартии  од  вредност

ОБУКИ
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По  разгледување  на  доставените  при�ави  за  следење  на  19-тата
Обука  за  работење  со  хартии  од  вредност  со  соодветна
документаци�а  согласно  член  8 од  Правилникот  за  начинот  и
условите  за  обука  и  полагање  на  стручен  испит  за  работење  со
хартии  од  вредност  (Службен  весник  на  Република  Северна
Македони�а  бр .  192/2019),    КХВ  донесе   5 Решени�а  за  исполнување
на  условите  за  полагање  на  стручниот  испит  за  работење  со  хартии
од  вредност .



Комиси�ата за хартии од вредност на Република Северна Македони�а заедно со
Македонската Банкарска Асоци�аци�а и Народната банка на Република Северна
Македони�а об�ави�а Јавен повик  до основните и средните училишта во Република
Северна Македони�а за учество на меѓународниот натпревар Европски квиз на пари,
ко� трае до 15 февруари 2021 година.
 
Европскиот квиз на пари се одвива во две фази – првата фаза се националните
натпревари во секо�а зем�а поединечно, а втората фаза е европското финале. 
 Националниот натпревар во Република Северна Македони�а ќе се одржи вируелно
на 24 март 2021 година на македонски и на албански �азик.
 
На�добрите два�ца ученици ќе �а претставуваат нашата зем�а на европското финале,
коешто ќе се одржи виртуелно, на 20 април 2021 година на англиски �азик. 
Европската банкарска федераци�а ќе додели парична награда на училиштата за
освоено прво, второ и трето место. Натпреварите ќе се реализираат преку посебна
електронска апликаци�а за оваа намена Кахут (Kahoot!), ко�ашто е едукативна
платформа на база на игра.
 
Ово� квиз е проект на Европската банкарска федераци�а, фокусиран на финансиската
едукаци�а на учениците од 13 до 15 години, во ко� веќе трета година е вклучена и
нашата зем�а.
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