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        4 е-СЕДНИЦИ НА КХВ

Комисијата за хартии од вредност на Република
Северна Македонија како колективно тело во
март одржа вкупно 4 редовни e-седници.

ОДРЖАНИ СЕДНИЦИ

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
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По завршена јавна расправа, КХВ ги донесе: 

1.Правилникот 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;

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

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

4.Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација
за добивање на дозвола за работење на брокер и дозвола за работење на
инвестиционен советник.

Правилници по завршена јавна расправа



Во март  усвоени се 15 предлог-текстови за
измени и дополнувања на повеќе
правилници од доменот на примарниот
пазар на хартии од вредност, преземањата
на акционерските друштва, регистарот на
акционерски друштва со посебни обврски
за известување и регистарот на ревизори
кои даваат мислење во постапка на
одобрување на зделки со заинтересирана
страна. Со цел олеснување на пристапот на
заинтересираните страни до регулативата
се изврши ревидирање на подзаконската
регулатива и онаму каде што се констатира
дека сродна материја е регулирана со
повеќе правилници се пристапи кон
нејзино интегрирање во еден правилник.
Воедно, се извршија и одредени
подобрувања на постојните текстови на
правилниците, како и усогласување со
новото уставно име на државата и новиот
назив на институцијата. Станува збор за :

Правилници по завршена
јавна расправа

Предлог Правилник за формата и
содржината на барањето за добивање
дозвола за понуда за преземање и на
документацијата што се поднесува кон
барањето;

Предлог 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;

Предлог Правилник за формата и
содржината на барањето за
одобрување на приватна понуда на ХВ,
на соопштението за издавање на ХВ по
пат на приватна понуда и на
известувањето за реализација на
приватна понуда на ХВ;
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Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
известување од страна на акционерско друштво со посебни обврски за
известување за стекнати, односно отуѓени хартии од вредност на правни
или физички лица;

Предлог 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 ;

Предлог 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;

Предлог 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;

Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
содржината на проспектот за преземање;

Предлог 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;

Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
начинот и постапката за запишување на хартии од вредност;

Предлог-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 ;  

Предлог 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 ;

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

Предлог Правилник за изменување 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;

Предлог 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
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КХВ изгради став во врска со примената на член 9 став (1) од Законот за
преземање на акционерските друштва со цел појасна примена во пракса. Поради
поголема флексибилност и извесност во остварувањето на намерата на
потенцијалните инвеститори кои сакаат да купуваат големи пакети акции, односно
да извршат преземање на едно акционерско друштво, со цитираниот член од
законот се дозволи стекнување на повеќе од 25% од хартиите од вредност со
право на глас, но, со обврска за задолжително давање на понуда за преземање на
преостанатите акционери. 

Ставот на Комисијата во однос на ваквата законска можност е дека е дозволена
само ако се стекнат хартии од вредност со право на глас под 75% (не треба да се
достигне ниту надмине процентот од конечниот праг) и тоа само со првото -
еднократно стекнување после што се создава и обврската за задолжителното
давање на понудата за преземање.

Согласно член 190 од Законот за хартии од вредност, на ден 05.03.2021 година

Предлог Правилниците се објавени за јавна расправа на интернет страната на

Комисијата и се достапни за коментари од заинтересирани страни до 05.04.2021

година, по што истите ќе бидат финално усвоени и објавени во Службен весник

на РСМ.

1.Пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на актот за издавање
на хартии од вредност по видови на хартии од вредност .
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Пречистени текстови

Ставови на КХВ



Во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување
во текот на март се водеа 11 акционерски друштва. При тоа, во текот на март
се извршени 24 објави во Регистарот од страна на пет друштва кои се водат
во регистарот. Извршените објави се однесуваат на неревидирани
финансиски извештаи од друштвата за 2020 година и годишен извештај со
општи податоци.

РЕГИСТАР НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА
СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА

ИЗВЕСТУВАЊЕ

На први март 2021 година, на официјалниот пазар на Македонска берза АД Скопје

котира 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

мерка долгогорчна суспензија од котација е изречена на крајот на јануари 2021 година.

Мерките за долгорочна суспензија се изречени 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 изречените мерки 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 март извршиле вкупно 229 објави на

електронскиот систем за известувања СЕИ-НЕТ, од кои 103 објави се однесуваат на други

ценовно чувствителни информации, 72 објави се однесуваат на неревидирани

финансиски извештаи за периодот 01.01.-31.12.2020 година, 13 објави се однесуват на

јавен повик за собрание на акционери, 23 објави се однесуваат на предлог-одлуки за

собрание на акционери, 7 објави се ревидирани финансиски извештаи, 3 објави се

однесуваат на други одлуки од собрание на акционери, 3 објави се во врска со измена на

органи на управување, по 2 објави има за распределба на добивка и дивиденден

календар, а една објава се однесува на откуп/продажба на сопсвтени акции.

КОТИРАНИ АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА
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Транспарентност на акционерските друштва хартии од вредност котираат на
берза и АДПОИ



Заедничката понуда  за преземање на акции издадени од Скопски пазар
акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и
трговија увоз-извоз Скопје (Скопски пазар АД Скопје) ,  дадена од Современ
дом Прилеп, акционерско друштво за производство, трговија и услуги и ЗСФ-
КОМ ДООЕЛ увоз-извоз,  друштво за градежништво, проектирање,
инженеринг,  трговија и услуги Скопје е успешна констатираше КХВ.

Понудата за преземање се однесуваше на 29.256  обични акции со право на
глас издадени Скопски пазар АД Скопје по цена од 6.500 денари по акција,  а
беше прифатена од 9 сопственици на обични акции со право на глас кои
поседуваат 21.224 обични акции со право на глас,  што претставува 29,92% од
вкупниот број на обични акции со право на глас издадени од Скопски пазар
АД Скопје.  Заедно со акциите кои претходно ги имаа стекнато преземачите
(33.710 обични акции),  по успешноста на понудата имаат вкупно 54.934
обични акции што претставува учество од 77,44% од вкупниот број обични
акции (70.937 обични акции) издадени од Скопски пазар АД Скопје.

СКОПСКИ ПАЗАР АД СКОПЈЕ УСПЕШНО ПРЕЗЕМЕН ОД СОВРЕМЕН ДОМ
АД ПРИЛЕП И ОД ЗСФ-КОМ ДООЕЛ
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ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА
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Јован Радановиќ- дозволa за работење на инвестициски советник;
Васко Богдановски- дозволa за работење на инвестициски советник;
Филип Петрушевски- обновена дозвола за работење на инвестициски
советник.

Комисијата за хартии од вредност во март постапуваше по две барања за 
 дозвола за работење на инвестициски советник и по едно барање за
обновување на дозвола  за работа на инвестициски советник. Откако
овластените службени лица од Комисијата ги разгледаа барањата заедно
со приложените документи, како и документите кои Комисијата ги поседува
во својата архива и утврдија дека се исполнети сите услови, КХВ им ги 
 издаде /обнови дозволите на :

Дозволата на тројцата им е со важност од 5 години.

СУПЕРВИЗОРСКИ
АКТИВНОСТИ
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Дозволи за брокер/инвестициски советник

Согласности

Согласност на Загребачка берза Д.Д Загреб да стекне квалификува но
учес тво во Македонска берза АД Скопје,  односно да се стекне со акции
чиј вкупен кумулативен износ не надминува 20% од вкупно издадените
акции со пра во на глас од Македонска берза АД Скопје.  Согласно
барањето за добивање согласност за стекнување на квалификувано
учество во Македонска берза АД Скопје и Одлуката на Надзорниот одбор
на Загребачка берза Д.Д Загреб Загребачка берза Д.Д Загреб има
намера да стекне 276 акции, односно 9,89% од акциите на Македонска
берза АД Скопје со што процентуалното учество би се зголемило од
5,30% на 15,19% од акциите на берзата.  Трансакцијата за стекнување на
акциите треба да се изврши во рок од 90 календарски денови од денот
на добивање на согласноста.

Согласност на измените на Статутот и на Проспектот на отворениот
инвестициски фонд ВФП 100% Бонд, управуван од Друштвото за
управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје.

Согласност на ДУИФ КБ Публикум Инвест АД Скопје да ги пренесе
работите во врска со воспоставување и одржување на односи со
вложувачите на Друштвото за финансиско советување Капитал
Финансиски Центар ДООЕЛ Скопје.

Во март,  КХВ издаде три согласности и тоа:
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Иван Ортаковски да биде Раководител-директор на Одделот за работа
со хартии од вредност на ТТК Банка АД Скопје и во нареднитедве
години;

Петар Андреевски, за извршен член на Одборот на директори, односно
за Главен извршен директор на Друштвото за управување со
инвестициски фондови ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје,  а Артон Лена,
за извршен член на Одборот на директори и Извршен директор на 
 Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП ФОНД
МЕНАЏМЕНТ АД Скопје.

             
Согласноста за двајцата старо-нови директори се дава за период од три     
 години.
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Согласности на овластени учесници на пазарот

Спроведени контроли

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 март спроведе
една редовна контрола на овластен учесник.
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Во март, реализираниот промет на домашен пазар изнесува 757 милиони
денари што претставува 70.09% од вкупниот реализиран промет на домашен и
на странски пазари. 

Во март, реализиран е промет од 5,25 милиони евра € на странски пазари што
претставува намалување за 39,32% во однос на реализираниот промет на
странски пазари во февруари.  

Месечниот промет реализиран на Македонска берза АД Скопје во март бележи
намалување од 45,52% во однос на прометот реализиран во февруари.

↓42,19% Вкупно трансакции
 

Meсечен промет на домашен пазар    

 Meсечен промет на странски пазари  

Вредноста на МБИ 10 на крајот на март
изнесуваше 4845,05 индексни поени што
претставува намалување  за  %3,23 во
споредба со февруари  кога индексот
изнесуваше 5.006,67 индексни поени.

Во март на домашен пазар реализирани се 1.466 трансакции или за  42,19%
помалку од февруари, кога се реализирани вкупно 2.536 трансакции.

↓3,23% МБИ 10

↓39,32%
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H E I M A N  S O F T W A R E  L A B S

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

↓0,32% НЕТО ВРЕДНОСТ
На последниот ден од март нето вредноста на
отворените инвестициски фондовиизнесуваше 9,5
милијарди денари односно ≈ -154 М€ што
претставува месечно намалување од 0,32% во
однос на последниот ден од февруари.

-  2,4М € НЕТО РАЗЛИКА
Во март се забележува негативна нето разлика на
приливите и одливите во отворените
инвестициски фондови од  2,4 милиони €.

↑3,17% ОДЛИВИ
Одливите во март се зголемени за 3,17%
воспоредба со февруари,односно во вториот
месец од 2021 година тие изнесуваа≈ 24,72
милиони €.

↑3,01% ПРИЛИВИ
Во март, вкупниот прилив на средства во
отворените инвестициски фондови изнесува ≈23
милиони € што споредбено со февруари е
зголемување за 3,01% на месечна основа. Инаку,
во февруари , приливите беа 22,3 милиони €.
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H E I M A N  S O F T W A R E  L A B S

НОВИ ОТВОРЕНИ
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ 

 

КБ ПУБЛИКУМ-АКЦИИ 
ќе применува активна стратегија на вложување врз основа на очекувањата
за економскиот циклус и има за цел да обезбеди широка диверзификација
на вложувањата по земји (без географски ограничувања), сектори и валути.
Според Проспектот, најголемо учество во имотот на Фондот, ќе имаат
сопственички хартии од вредност на издавачи од странство.
Депозитарна банка и на двата фонда е Комерцијална банка АД Скопје. КХВ ги
одобри и Статутите и Проспектите на КБ Публикум - Златен фонд и на КБ
Публикум-Акции.
ДУИФ КБ Публикум Инвест АД Скопје, освен со новите два фонда, управува
со уште четири отворени инвестициски фондови. Со КБ Публикум - Златен
фонд и КБ Публикум-Акции, во Република Северна Македонија работат
вкупно 17 отворени инвестициски фондови.

КБ ПУБЛИКУМ - ЗЛАТЕН ФОНД
има за цел да обезбеди заштита од девалвација, инфлација или дефлација
преку вложување во сопственички хартии од вредност на издавачи во
сегментот на производство на инвестициски и индустриски метали или
директно преку инвестирање во ЕТФ фондови кои имаат слична
инвестициска стратегија, што само по себе не подразбира вложување во
благородни метали, односно инвестициско злато и/или негови сурогати,
поради што ваквите вложувања се во согласност со Законот за инвестициски
фондови.

КБ ПУБЛИКУМ - ЗЛАТЕН ФОНД
И КБ ПУБЛИКУМ-АКЦИИ
КБ Публикум - Златен фонд и КБ Публикум-Акции се двата нови отворени
инвестициски фонда со кои ќе управува Друштвото за управување со
инвестициски фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје а кои во март добија
одобрение од  Комисијата за хартии од вредност.
Според инвестициските цели и политики, фондовите се наменети за
инвеститори со среднорочен вложувачки хоризонт, над 2 години и умерена
толеранција на ризикот, кои сакаат да ги постигнат своите инвестициски
цели, диверзифицирајќи го своето портфолио на глобално ниво.
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Република Северна Македонија по трет пат е дел од проектот “Европски квиз на пари”  кој во
нашата земја е организиран од страна на Македонската банкарска асоцијација, во соработка
со Комисијата за хартии од вредност и Народната банка, како и со поддршка на
Министерството за финансии и Министерството за образование и наука.

На 17-ти март се организираше “online” средба на европските вицешампиони од изминатите
две години, Марко Инѓилизов, Викторија Панова и Христијан Антоновски и нивните
ментори со пријавените тимови, учесници за натпреварот за оваа година.Вицешампионите
и нивните ментори ги споделија своите искуства од учеството на натпреварите од
изминатите години и одговараа на разни прашања. 

На средбата, учениците на настанот активно се вклучија во пополнување на анкетниот
прашалник од областа на нивните знаења и подготовките на натпреварот. Воедно, се
запознаа и со функционалноста на електронската платформа „Кахут“ преку која ќе се
реализира националниот натпревар и финалето на квизот, а со која се реализираше и
конкретна кратка вежба.
За националниот натпревар се пријавија вкупно 174 одделенија со над 400 ученици од 72
училишта од целата држава. Победниците на овој натпревар ќе ја претставуваат нашата
земја на Европското финале на 20-ти април година

Во периодот од 22-ри до 28-ми март,  Комисијата за хартии од вредност,
деветта година по ред ја одбележа Глобалната недела на парите,  којашто
оваа година се реализираше под слоганот:  „Грижи се за себе,  грижи се за
своите пари“.

Заради пандемијата со корона-вирусот,  активностите за време на
Глобалната недела на парите,  главно се одвиваа преку е-предавања и
објави на едукативни материјали на интернет-страниците на институциите
и на социјалните мрежи. Виртуелните едукативни предавања беа наменети
за учениците од основните и од средните училишта од нашата земја на
теми од областите што ги покриваат одделните институции, поврзани со
функционирањето на финансискиот систем. 

„Грижи се за себе, грижи се за своите пари“-Глобална  недела на парите
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ЕДУКАЦИЈА

“Европски  квиз  на  пари”   
 



Комисијата за хартии од вредност зема активно учество во одбележувањето
на овој настан како во рамки на заедничките активности со
Координациското тело за финансиска едукација и инклузија,  но и со
индивидуалните активности во насока на подигнување на свеста кај
граѓаните за важноста од нивна едукација за управувањето со личните
финансии, како и работењето на финансискиот сектор.

Во таа насока,  Комисијата подготви и објави на својата веб страна широк
спектар на едукативен материјал и едукативни анимирани видеа на
македонски, албански и на англиски јазик со теми кои се актуелни и
релевантни за пазарот на капитал,  за основните поими од областа на
хартиите од вредност,  инвестирањето, финансиските инструменти, но и за
значењето и функциите на регулаторот на пазарот на хартии од вредност
во нашата држава.

Како новитет на веб страната на Комисијата,  беше и едукативниот квиз на
тема “Колку го познавате пазарот на хартии од вредност” на македонски,
албански и англиски јазик,  а кој  секој  посетител на веб страната можеше да
го решава со цел да дознае колку ја познава областа на хартиите од
врдност и пазарот на капитал.

Една од најважните активности во која Комисијата како еден од
организаторите имаше свој голем удел и придонес,  а која се реализираше
во текот на Глобалната недела на пари, е секако националниот натпревар
на Европскиот квиз на пари кој  на 24-ти март ги даде нашите претставници
на претстојното финале на квизот во Брисел.

Благоја Трајчески и Михаил Атанасовски од Битола под менторство на
Проф.Бојана Димовска Гоновска,  во конкуренција на своите врсници од
целата држава постигнаа најдобри резултати и беа најбрзи на
националниот натпревар .  Тие ќе ја претставуваат нашата земја на
финалето на Европскиот квиз на парите,  коешто ќе се одржи виртуелно, на
20-ти април, 2021 година, на англиски јазик.

Второто место го освоија Бојана Ангелеска и Звездана Дуцкиновиќ од ООУ
“Христо Узунов” од Охрид под менторство на Проф.Горица Дуцкиновиќ,  а
третопласирани беа Филип Крстески и Дамјан Коцаревски од ООУ “Христо
Узунов” од Охрид под менторство на Проф.Горица Дуцкиновиќ.
На националниот натпревар кој  се одржа виртуелно со можност да се следи
во живо на каналот на Македонската банкарска асоцијација на ЈуТјуб,
учествуваа 324 тима од 174 одделенија,  односно класови од 72 основни и
средни училишта под менторство на 83 наставници и професори.

Квизот е проект на Европската банкарска федерација и има за цел да ги
поттикне училиштата и наставниот кадар во Европа уште повеќе да
вложуваат во финансиската едукација на учениците од 13 до 15 години. На
победничкиот тим на националниот натпревар на Европскиот квиз на
парите,  на тимовите коишто ги освоија второто и третото место како и на
нивните ментори ќе им бидат доделени пригодни награди.
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ОПШТЕСТВЕНА
ОДГОВОРНОСТ

Комисијата за хартии од вредност продолжува да води грижа и да им

помага на децата од социјално ранливи категории - децата без

родители и родителска грижа, како и децата со пречки во развојот со

цел да придонесе нивните детски денови да минуваат во радост и

смеа, исполнети со најразлични културни, едукативни и забавни

содржини и активности.

„Ниедно дете не треба да расте само!“ 
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По повод 21 Март – Меѓународниот ден на лицата со Даунов
синдром, Комисијата за хартии од вредност донираше садници и
цвеќиња во Посебното основно училиште „Иднина“ во Скопје,  и на
тој  начин се обиде да го разубави вториот дом на дечињата каде се
образуваат,  учат социјални вештини, стекнуваат знаење и ги
развиваат своите психофизички капацитети заедно со тим на
експерти – специјални едукатори и рехабилитатори како и од
различни други професии кои креираат програми и стратегии за
работа со деца со различни пречки во развојот.  

Донацијата од страна на Комисијата овозможи децата од ова
училиште кои се дел од еколошката секција на училиштето да
работат ,  да се забавуваат и дружат садејќи ги садниците и
цвеќињата,  како и да ги одгледуваат во иднина и да се грижат за
нив.     Комисијата за хартии од вредност во март уште еднаш
допринесе во подобрување на благосостојбата на децата кои се
згрижени во СОС Детското село во Скопје преку донирање на
средства за дезинфекција,  како и кондиторски производи и храна.



Со оглед на актуелната пандемиска состојба и како институција

која се грижи за здравјето на вработените, по веќе

воспоставената пракса на носење маски, честа дезинфекција и

одржување дистанца, Комисијата за хартии од вредност презема

уште еден чекор кој е во интерес на сите, односно направи

скрининг на вработените за тоа кој и дали има стекнато антитела

од вирусот КОВИД – 19.

Постапката беше едноставна и истата се спроведе во

просториите на Комисијата за хартии од вредност. Трошоците

паднаа на товар на институцијата, со што уште еднаш КХВ

потврди дека грижата за здравјето на вработените е една од

нејзините приоритети. 

Скрининг за КОВИД-19
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Стручно усовршување на вработените

Запознавање со ЕУ легислативата поврзана со годишните

финансиски извештаи и ревизијата на финансиските

извештаи на правните лица од јавен интерес.

Во март 2021 година, Комисијата за хартии од вредност ги

редуцира, но не ги одложи активностите и учествата на

вработените на настани за стручно усовршување при што

внимаваше да се заштити здравјето на своите вработени и

обуките и работилниците на кои земаа учество вработените се

реализираа по пат на обука од далечина. Беа реализирани две

учества на онлајн работилница, и тоа:


