
 
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 

АПРИЛ 2021



КОМИСИЈА  ЗА  ХАРТИИ  ОД  ВРЕДНОСТ СТРАНА  1



ОДРЖАНИ
СЕДНИЦИ
„3 e-Седници на КХВ!“ 
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Комисијата за хартии од вредност на Република
Северна Македонија како колективно тело во
април  одржа 3 редовни e-седници и одлучуваше
по 44 точки од својата надлежност.
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1.Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
определување на задолжителната структура и начинот на
пресметка на основната главнина на депозитар за хартии од
вредност и на средствата што ја сочинуваат основната главнина
на депозитар;

2.Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
определување на категориите на сопствени средства и начинот
на пресметување на износот и структурата на влогови при
основање и средствата од активата на овластено правно лице со
кои треба да располага во континуитет;

3.Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
известување од страна на акционерско друштво со посебни
обврски за известување за стекнати, односно оттуѓени хартии од
вредност на правни или физички лица;

4.Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
формата и содржината на првичниот извештај за сопственост на
акционер, извештајот за промена на сопственост на акционер и
конечниот извештај за промена на сопственост на акционер;

5.Правилник за условите и документацијата за докажување на
исполнување на условите за овластен ревизор кој  дава мислење
во постапка на одобрување на зделка со заинтересирана страна
и за содржината,  начинот на водење и постапката за запишување
на овластените ревизори во Регистарот на овластени ревизори
кои даваат мислење во постапка на одобрување на зделка со
заинтересирана страна;

6.Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
содржината на Проспектот за преземање;

ПОДЗАКОНСКИ 
 АКТИ

По завршена јавна расправа која согласно важечките прописи

траеше 30 дена, а заради доусогласување и допрецизирање на

законската регулатива од областа на пазарот на хартии од

вредност , КХВ го донесе  следниот пакет на правилници:
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7.Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
формата и содржината на првичниот извештај за сопственост и
извештајот за промена на сопственост на член на надзорен, управен
одбор или одбор на директори на акционерско друштво со посебни
обврски за известување, како и на лицата со посебни одговорности и
овластувања;

8.Правилник за содржината на известувањето за затворање на јавната
понуда на хартии од вредност и на известувањето за исходот на
јавната понуда на хартии од вредност;
9.Правилник за формата и содржината на барањето за добивање
дозвола за понуда за преземање и на документацијата што се
поднесува кон барањето;

10.Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на
приватна понуда на хартии од вредност,  на соопштението за издавање
на хартии од вредност по пат на приватна понуда и на известувањето
за реализација на приватна понуда на хартии од вредност;

11.Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при
поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од
вредност;

12.Правилник за измени на Правилникот за формата и содржината на
годишните,  полугодишните и тековните извештаи, материјали за
акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските
друштва со посебни обврски за известување кои се водат во
Регистарот на Комисија за хартии од вредност;

13.Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава
во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај
акционерско друштво чии хартии од вредност котираат на Берза;

14.Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
формата и содржината на проспектот и на поканата за запишување и
уплата на хартии од вредност;

15.Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
постапката и условите за достапност на податоци од издавач на
хартии од вредност и од акционерските друштва со посебни обврски
за известување;
16.Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
начинот и постапката на запишување на хартии од вредност и

17.Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
содржината,  начинот и роковите за поднесување на барање за
изземање на обврската за доставување на годишен, полугодишен и
тековен извештај по барање на акционер или друго заинтересирано
лице.



1.Предлог Правилник за формата,  содржината и начинот на
водење на Регистар на овластени правни лица кои вршат услуги
со хартии од вредност и нивните експозитури, Регистар на
друштва за инвестиционо советување, Регистар на брокери и
Регистар на инвестициони советници кои ги води Комисијата за
хартии од вредност на Република Северна Македонија;

2.Предлог Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
стручен испот за работење со хартии од вредност и

3.Предлог Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
стручен испит за инвестиционо советување.

Со цел јавноста и засегнатите страни да ги дадат своите

забелешки и сугестии, Комисијата на својата веб страница за

јавна расправа ги објави следните подзаконски акти:

Заради јасна и поедноставна примена, Комисијата ги усвои

Пречистените текстови на следните правилници :

1.Пречистен текст на Правилникот за начинот и условите за
обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од
вредност и 

2.Пречистен текст на Правилникот за начинот и условите за
обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување.
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РЕГИСТАР НА
АКЦИОНЕРСКИ
ДРУШТВА СО
ПОСЕБНИ ОБВРСКИ
ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за
известување во текот на април се водеа 11 акционерски
друштва. При тоа,  се извршени 59 објави од страна на четири
друштва кои се водат во Регистарот.  

Извршените објави претежно се однесуваат на јавен повик и
на материјали за собрание на акционери, како и на донесени
одлуки од одржано собрание на акционери.
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КОТИРАНИ
АКЦИОНЕРСКИ
ДРУШТВА 

На 01.04.2021 година, на официјалниот пазар на Македонска
берза АД Скопје котираа 98 друштва. Во текот на месецот ниту
едно друштво не беше исклучено од котација на берзата.
Меѓутоа,  Берзата има изречено мерка -долгорочна суспензија од
котација,  поради континуирано неисполнување на обврските
согласно Правилата за котација на три друштва, од кои две
мерки се изречени во текот на февруари, а една е изречена на
крајот на јануари 2021 година. Мерките за долгорочна суспензија
се за период од најмалку 30 дена, но истите траат сè до
отстранување на причините поради кои се изречени. Имено,
согласно изречените мерки за долгорочна суспензија од
котација,  со акциите на друштвата Идевелоп АД Скопје,
АрцелорМиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје и Благој  Туфанов АД
Радовиш за времетраење на санкциите ќе се тргува на
подсегментот слободен пазар, и за нив важат законските обврски
за известување за тој  пазарен сегмент.

Друштвата чии хартии од вредност котираа на берза,  и кои имаа
обврски за известување на официјалниот пазар на берзата,  во
текот на април извршиле вкупно 380 објави на електронскиот
систем за известувања СЕИ-НЕТ, од кои 117 објави се однесуваат
на други ценовно чувствителни информации, 81 објава се
однесува на неревидиран биланс на успех за периодот
01.01.-31.03.2021 година, 9 се однесуваат на неревидирани
финансиски извештаи за периодот 01.01.-31.12.2020 година, 54
на јавен повик за собрание на акционери, 73 објави се предлог-
одлуки за собрание на акционери, 17 се за ревидирани
финансиски извештаи, 12 се однесуваат на други одлуки од
собрание на акционери, 7 објави се во врска со измена на органи
на управување, по 5 објави има за распределба на добивка,  2
објави се дивиденден календар, а по една објава има за откуп/
продажба на сопсвтени акции, за голема зделка и за зделка со
заинтересирана страна.



ПРИМАРЕН ПАЗАР
НА ХАРТИИ ОД
ВРЕДНОСТ

1.Халк Банка АД Скопје  доби одобрение да ја издаде
осумнаесетта емисија од 123.000 обични акции со номинална и
продажна вредност од 10.000 денари по акција.  Вкупната
вредност на емисијата која изнесува 1.230.000.000 денари во
целост ќе биде уплатена како паричен влог од страна на
постојниот акционер Халк банка А.Ш. Турција (Türkiye Halk
Bankasi  Anonim Şirketi ) ,  со седиште во Истанбул,  Р.  Турција,  како
институционален инвеститор. Согласно Одлуката,  Банката издава
нови акции заради зголемување на капиталот и обезбедување на
оптимална адекватност на капиталот во наредниот период.

2.Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности
Национални енергетски ресурси Скопје  во државна
сопственост доби одобрение за издавање на деветта емисија на
акции, со која НЕР АД Скопје ќе издаде 22.692 обични акции со
номинална вредност од 100 евра по акција и вкупен номинален
износ од 2.269.200 евра. Зголемувањето на основната главнина
со нови влогови се врши по пат на приватна понуда наменета за
познат купувач, постојниот единствен акционер -  Влада на
Република Северна Македонија,  како институционален
инвеститор. Друштвото издава хартии од вредност заради
зголемување на основната главнина, односно заради создавање
услови за непречено функционирање.

3.  Друштвото за осигурување Халк Осигурување АД Скопје му се
дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност
по пат на приватна понуда -  шеста емисија на 200.000 обични
акции, со вкупна вредност на емисијата од 2.000.000,00 евра.
Поконкретно, продажната цена по акција е 10 евра,  која е
еднаква на нејзината номинална вредност.  
 Зголемувањето на основната главнина се врши со парични
влогови, а акциите од новата емисија се наменети за познат
купувач – единствениот акционер и институционален инвеститор
Халк Банка АД Скопје.
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Комисијата за хартии од вредност одобри три емисии на

долгорочни хартии од вредност – акции



ДОЗВОЛИ И
СОГЛАСНОСТИ 

Комисијата за хартии од вредност во април  постапуваше по две
барања и тоа едно за обновување на дозвола за работење на
инвестициски советник и едно за обновување на дозвола за
работење со хартии од вредност.  Откако овластените службени
лица од Комисијата ги разгледаа барањата заедно со
приложените документи и утврдија дека се исполнети сите
услови, КХВ им ги обнови дозволите на:

1.  Елена Рогановиќ Манчева, дозвола за работење со хартии од
вредност,  инаку вработена во НЛБ банка АД Скопје и 

2.Катерина Илиќ Нонкуловска,  дозвола за работење на
инвестициски советник,  вработена во Стопанска банка АД Скопје.    

Дозволите се со важност од 5 години.
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ДОЗВОЛИ ЗА БРОКЕР / ИНВЕСТИЦИСКИ СОВЕТНИК

СОГЛАСНОСТИ НА ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ 

Комисијата даде согласност Миленко Ѓошевски да биде директор
на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје- Одделение за работи
со хартии од вредност.

Новиот директор има мандат од една година.



СПРОВЕДЕНИ
КОНТРОЛИ
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Комисијата за хартии од вредност вршеше секојдневен
проактивен надзор врз пазарот на капитал во реално време
преку on-l ine контрола на БЕСТ системот,  како и преку контрола
на  процесот на утврдување и порамнување на склучените
трансакции, со што обезбеди континуитет во работењето на сите
учесници на пазарот на капитал. 

При тоа,  Секторот за супервизија на пазарот на капиталво април
спроведе една редовна контрола на овластен учесник и еден
надзор на котирани кационерски друштва.



Вредноста на МБИ 10 на крајот на април
изнесуваше 5.039,99 индексни поени што
претставува зголемување  за 4,02 % во
споредба со март  кога индексот
изнесуваше 4845,05 индексни поени.

↑4,02% МБИ 10

↓9,37 %    Месечен промет на домашен пазар

↓29,21%   Месечен промет на странски пазари

СУПЕРВИЗИЈА 

Во април ,  реализираниот промет на домашен пазар изнесува
686,5 милиони денари што претставува 75% од вкупниот
реализиран промет на домашен и на странски пазари. 

Во април, реализиран е промет од 228,8 милиони денари на
странски пазари што претставува намалување за 29,21% во
однос на реализираниот промет на странски пазари во март.  

Месечниот промет реализиран на Македонска берза АД Скопје
во април бележи намалување од 9,37% во однос на прометот
реализиран во март.
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↑14,67% реализирани трансакции

Во април на домашен пазар реализирани
се 1.681 трансакција или за  14,67%
повеќе од март,  кога беа реализирани
вкупно 1.466 трансакции.



На последниот ден од април нето
вредноста на отворените инвестициски
фондови изнесуваше 9,49 милијарди
денари односно ≈ 154,4 М€ што
претставува месечно намалување од 0,08%
во однос на последниот ден од март.  

ИНВЕСТИЦИСКИ
ФОНДОВИ
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↓0,08%    НЕТО ВРЕДНОСТ

↑26,87%   ПРИЛИВИ
Во април, вкупниот прилив на средства во
отворените инвестициски фондови
изнесува ≈ 29,2 милиони € што споредбено
со март е зголемување за 26,87% на
месечна основа. Инаку,  во март ,
приливитебеа 23,02 милиони €.

↑18,61%   ОДЛИВИ
Одливите во април се зголемени за
18,61%во споредба со март,  односно во
третиот месец од 2021 година тие
изнесуваа≈ 25,5милиони €.

↓1,05М€    НЕТО РАЗЛИКА    

Во април се забележува негативна нето
разлика на приливите и на одливите во
отворените инвестициски фондови од  1,05
милиони €.



ИНФОРМАЦИИ ОД
ЈАВЕН КАРАКТЕР

Во април, до Комисијата за хартии од вредност пристигнаа 

 три барања за слободен пристап до информации од  јавен

карактер.

Бараните информации се однесуваа на тековното
работење на институцијата,  па Комисијата за хартии од
вредност како имател,  врз основа на спроведена постапка
согласно со Законот за слободен пристап до информации
од јавен карактер, позитивно одговори на 3 –те барања и
тоа  во утврдениот рок од 20 дена.
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Откако Одборот за оценување и избор на најдобар труд од
областа на пазарот на капитал (  во состав:  Dr.  Jeton Mazl lami -
Професор на Факултет за бизнис и економија при УЈИЕ,
Претседател,  Z.  Nebi Hoxha -  Претседател на Стопанската Комора
на Северозападна Македонија,  Член, Д-р Александар Наумоски-
Професор на Економскиот факултет при УКИМ, Член и Г-дин Мате
Стојановски- Главен правен советник,  Комисија за хартии од
вредност,  Член,)  ги разгледа,  соодветно евалуира 14-те трудови и
изврши рангирање и избор на најдобар труд  за 2020 година, на
2 април, 2021 година,  Комисијата за хартии од вредност ги
додели наградите и тоа:

ЕДУКАЦИЈА 
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ПРВА НАГРАДА

КХВ ЈА ДОДЕЛИ ГОДИШНАТА НАГРАДА ЗА МЛАДИ

ИСТРАЖУВАЧИ ЗА НАЈДОБАР ТРУД ОД ОБЛАСТА НА ПАЗАРОТ

НА КАПИТАЛ.

-“Моделирање и предвидување на приносите и волатилноста
 на МБИ 10 индексот “  од авторот Димитар Фуна и
- “Стохастичко моделирање на волатилност за дневен поврат на
МБИ 10 ”  од авторката Јоана Маџоска.
На авторите на прворангиранитe трудови им се додели
Годишната (прва) парична награда од 35 000 денари поединечно
исплатена во нето износ.

ВТОРА НАГРАДА

-  “Детерминанти на развојот на пазарот на хартии од вредност во
Северна Македонија “  од авторите Сања Андреевска и Горан
Мојановски;
-  “Емпириско истражување на индивидуалниот инвеститорски
сентимент и неговото влијание врз Македонскиот пазар на
капитал “  од авторката Ана Јовановска и
- “Потенцијалот за индексирање на отворени инвестициски
фондови – случајот на Северна Македонија (кратка верзија)“  од
авторите Ана Михајловска и Јаков Павловиќ Латас.
Авторите на второрангираните трудови добија парична награда
од 25.  000 денари поединечно исплатена во нето износ (кај
коавторските трудуви износот од наградата сразмерно се дели на
коавторите).
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ТРЕТА НАГРАДА

 -  “Влијанието на COVID-19 врз MBI10 индексот – пазарната
капитализација” во Република Северна Македонија “  од
авторката Albina Sulejmani;
-“Отстапувањата од рационални инвестициски одлуки на
македонските инвеститори на Македонската берза “  од авторката
Ивона Тасевска и
- “Оптимизација на портфолио на акции: Примена на
непараметарски пристап на Македонската берза  “  од авторот
Андреј Мајнов.
На авторите на треторангираните трудови им се додели парична
награда од 15.  000 денари поединечно исплатена во нето износ.

“ЕВРОПСКИ КВИЗ НА ПАРИ”  

На големото финале на Европскиот квиз на парите на 20-ти
април, учество земаа националните победници  Благоја
Трајчески и Михаил Атанасовски од основното училиште „Св.
Климент Охридски “од Битола ,  кои во конкуренција од 25 тима
од 174 одделенија успеаа да го освојат првото место на
националниот натпревар „Европски квиз на пари“ кој  се одржа
на 24 март 2021 година.

Големото финале се одржа виртуелно со емитување во живо на
ЈуТјуб (YouTube) каналот на Европската банкарска федерација,
преку платформата Кахут (Kahoot!)  на англиски јазик.

Првото место го освоија претставниците на Република Унгарија,
второто место го завземаа претставниците на Република Ирска,
додека третопласиран беше тимот на Република Словачка.

Инаку,  овој натпревар ,  Комисијата за хартии од вредност во
соработка со Македонската банкарска асоцијација и Народната
банка ,  а со поддршка од Министерството за финансии и на
Министерството за образование и наука го организираа по
третпат,  како дел од проектот на Европската банкарска
федерација.



Кон крајот на април, Kомисијата за хартии од вредност во
соработка со Џуниор Ачивмент Македонија-членка на светската
мрежа Junior Achievement Worldwide реализираше едукативна
работилница за учениците од Програмата-ученичка компанија на
Џуниор Ачивмент. 

Пред учениците од различните средни училишта, Стручната
служба на Комисијата најпрво ги претстави целите и задачите на
регулаторот на пазарот на хартии од вредност ,  а потоа направи
осврт на нејзината едукативна функција пред се од аспект на
финансиската писменост,  едукацијата и инклузијата,  потоа за
промоцијата која се прави во однос на едукацијата и
информирањето на јавноста,  како и за подигањето на свесноста
за пазарот на капитал и неговите придобивки. Работилницата
беше интерактивна, па учениците и останатите присутни имаа
можност да поставуваат прашања.  

ЕДУКАЦИЈА 
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КХВ СПРОВЕДЕ РАБОТИЛНИЦА ЗА УЧЕНИЧКАТА КОМПАНИЈА

НА ЏУНИОР АЧИВМЕНТ



ОПШТЕСТВЕНА
ОДГОВОРНОСТ

АПРИЛ – МЕСЕЦ НА СОЛИДАРНОСТ И ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА

ЗА ПОГОЛЕМА ХИГИЕНИЗАЦИЈА КАЈ НАЈМЛАДИТЕ

ГЕНЕРАЦИИ 
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Во духот на 7 Април – Светскиот ден на здравјето и Неделата на
хигиенизација 8-15 Април ,  а водејќи се од мотото “Хигиената –
лична обврска за колективно здравје” Комисијата за хартии од
вредност донираше средства за хигиена во Основното училиште
„Хасан Приштина“ во општината Чаир во Скопје.  

На тој  начин, Комисијата за хартии од вредност допринесе за
подобро запознавање на децата со фактот дека хигиената
претставува гранка на здравствените науки која што промовира
зачувување на здравјето,  превенира инфективни болести и се
залага за хигиенска практика и однесување на индивидуата од
најмали нозе,  и дека правилната хигиена на рацете има клучна
улога за контрола и за превенција од  КОВИД-19 во нашето
секојдневие. Дополнително, Комисијата за хартии од вредност
донираше храна за децата и на тој  начин уште еднаш покажа дека
солидарноста треба да биде една од нашите животни практики.



Меѓународниот ден на планетата Земја – 22 Април,  секоја година се

одбележува ширум светот со разни манифестации и акции, со цел да се сврти

вниманието на јавноста за значењето на зачувување на животната средина и

да доведат до промена на еколошката свест кај граѓаните. Во таа смисла,

Комисијата за хартии од вредност веќе има воспоставено систем за

управување со својот хартиен и амбалажен отпад и секојдневно го селектира

и го одвојува отпадот што го создава, со што истиот завршува на

рециклирање, наместо на депониите во нашата земја.

Истовремено, Комисијата за хартии од вредност користи  Систем за

управување со документи (Document Management System) и е-Архива кои

служат за скенирање, управување (workflow) и архивирање на хартиени и

електронски документи. На тој начин, се автоматизира комуникацијата,

известувањето и одобрувањето на сите дефинирани чекори во деловниот

процес во институцијата, а со тоа се избегнува непотребното печатење и

трошење на хартија, со што средината се ослободува од непотребен отпад и

се намалува потребата од набавка на хартија. 

Техничка помош за имплементација на Директивата за финансиски

колатерал (Directive 2002/47/EC on financial collateral arrangements) во

легислативата на РСМ;

Надзор на пазарот на капитал и користење на технологии;

Имлементација на меѓународниот стандард за општествена одговорност

ЅА8000: Одговорно и етичко работење на компаниите, невладините

организации, државните институции и останатите правни субјекти и 

Искуства од спроведувањето на Законот за слободен пристап до

информациите од јавен карактер. 

Во април 2021 година, согласно важечките пандемиски протоколи, дел од

вработените на КХВ учествуваа на 4 online работилници и тоа на следниве

теми:

ДА ЈА ЗАЧУВАМЕ ПЛАНЕТАТА, ЗАТОА ШТО РЕЗЕРВНА

ПЛАНЕТА НЕМАМЕ!
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Стручно усовршување на вработените


