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        5 е-СЕДНИЦИ НА КХВ

Комиси�ата за хартии од вредност на Република
Северна Македони�а како колективно тело во
февруари одржа вкупно 5 седници од кои 3

редовни e-седници и  2 итни (едната  седница
со физичко присуство, а другата со електронско
гласање.

ОДРЖАНИ  СЕДНИЦИ

ПОДЗАКОНСКИ  АКТИ
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КХВ го усвои Предлог Правилникот за формата, содржината на барањето и
потребната документаци�а за добивање на дозвола за работа на брокер и дозвола
за работа на инвестициски советник со ко� се регулираат двете постапки за
добивање на дозволите за работење на брокер и на инвестициски советник во
еден акт, со што се поедноставува нивната примена. 

Согласно Законот за хартии од вредност, предложениот подзаконски акт  го стави
на �авна расправа на сво�ата веб страна, каде во наредните 30 дена засегнатите
страни ќе можат да ги кажат своите забелешки и сугестии



Во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување
во текот на февруари се водеа 11 акционерски друштва. При тоа, се
извршени 19 об�ави од страна на двете банки кои се водат во Регистарот-
Шпаркасе Банка Македони�а АД Скоп�е и Капитал Банка АД Скоп�е. 

Од нив, 12 об�ави се однесуваат на одделни финансиски извештаи од двете
банки за 2020 година, 1 об�ава се однесува на годишен извешта� со општи
податоци, а 6 об�ави се во врска со �авен повик и матери�али за Собрание
на акционери на едната банка

РЕГИСТАР  НА  АКЦИОНЕРСКИ  ДРУШТВА
СО  ПОСЕБНИ  ОБВРСКИ  ЗА

ИЗВЕСТУВАЊЕ

На 1 февруари 2021 година, на офици�алниот пазар на Македонска берза АД Скоп�е
котираа 98 друштва. Во текот на месецот ниту едно друштво не беше исклучено од
котаци�а на берзата. Меѓутоа, Берзата има изречено мерка долгорочна суспензи�а од
котаци�а, поради континуирано неисполнување на обврските согласно Правилата за
котаци�а на три друштва, кои траат и во текот на февруари 2021 година. Мерките за
долгорочна суспензи�а се изречени за период од на�малку 30 дена, и истите ќе траат сè
до отстранување на причините поради кои се изречени.

Имено, согласно изречените мерки за долгорочна суспензи�а од котаци�а, со акциите
на друштвата Идевелоп АД Скоп�е, АрцелорМиттал Скоп�е (ХРМ) АД Скоп�е и на Благо�
Туфанов АД Радовиш за времетраење на изречените мерки ќе се тргува на
подсегментот слободен пазар, и за нив важат законските обврски за известување за то�
пазарен сегмент.
Друштвата чии хартии од вредност котираа на берза, и кои имаа обврски за
известување на офици�алниот пазар на берзата, во текот на февруари извршиле
вкупно 160 об�ави на електронскиот систем за известувања СЕИ-НЕТ, од кои 94 об�ави
се однесуваат на други ценовно чувствителни информации, 47 об�ави се за
неревидирани финансиски извештаи за периодот 01.01.-31.12.2020 година, 4 об�ави за
�авен повик за собрание на акционери, 10 об�ави се однесуваат на предлог-одлуки за
собрание на акционери, 2 об�ави се ревидирани финансиски извештаи, а по една
об�ава има за промена на органи на управување, откуп/продажба на сопствени акции и
други одлуки од собрание на акционери

КОТИРАНИ  АКЦИОНЕРСКИ  ДРУШТВА
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Современ  дом   Прилеп ,  акционерско  друштво  за  производство ,  тргови�а
и  услуги  и  ЗСФ-КОМ  ДООЕЛ  увоз-извоз ,  друштво  за  градежништво ,
проектирање ,  инженеринг ,  тргови�а  и  услуги  Скоп�е  (преземачи )  доби�а
дозвола  за  давање  заедничка  понуда  за  преземање  на  Скопски  пазар ,
акционерско  друштво  во  приватна  сопственост  за  услуги  во  прометот  и
тргови�а  увоз-извоз  Скоп�е  (Скопски  пазар  АД  Скоп�е  односно  целно
друштво ) .  Понудата  за  преземање  �а  дава  Комерци�ална  банка  АД
Скоп�е ,  Дирекци�а  за  вршење  на  услуги  со  хартии  од  вредност ,  како
овластена  банка ,  во  име  и  за  сметка  на  Современ  Дом  АД  Прилеп  и  на
ЗСФ-КОМ  ДООЕЛ  увоз-извоз-Скоп�е .  

Понудата  за  преземање  се  однесува  на  29.256  обични  акции  со  право
на  глас  издадени  од  Скопски  пазар  АД  Скоп�е ,  а  преземањето  на
хартиите  од  вредност  се  врши  по  цена  од  6.500,00 денари  по  акци�а .
Рокот  за  прифаќање  на  понудата  за  преземање  започнува  на  денот  на
об�авување  на  понудата  за  преземање  и  завршува  30 календарски  дена
по  започнувањето  на  рокот  за  прифаќање  на  понудата  за  преземање .
Понудата  за  преземање  беше  об�авена  на  19 февруари  2021 година ,  и
согласно  истата ,  рокот  за  прифаќање  започнува  на  19.02.2021 година ,  а
завршува  на  20.03.2021 година ,  во  периодот  во  ко�  акционерите  на
Скопски  пазар  АД  Скоп�е  имаат  можност  со  писмена  из�ава  да  �а
прифатат  понудата  за  преземање

СОВРЕМЕН  ДОМ  АД  ПРИЛЕП  И  ЗСФ-КОМ  ДООЕЛ  УВОЗ-ИЗВОЗ-СКОПЈЕ
ДОБИЈА  ДОЗВОЛА  ЗА  ПОНУДА  ЗА  ПРЕЗЕМАЊЕ  НА  СКОПСКИ  ПАЗАР  АД
СКОПЈЕ
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ПРЕЗЕМАЊЕ  НА  АКЦИОНЕРСКИ  ДРУШТВА

Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скоп�е доби
одобрение да издаде петта емиси�а на акции по пат на приватна понуда. 

Станува збор за 1.500 обични акции, со продажна цена од 1.000 евра по
акци�а, односно со вкупна продажна вредност на емиси�ата од 1.500.000
евра, во денарска противвредност. 

Со ова, Друштвото за неживотно осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ АД Скоп�е
врши трансформаци�а на субординираниот долг во износ од 1.500.000 евра
во траен влог со издавање на нови акции наменети за единствениот
акционер на друштвото GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG
AKTIENGESELLSCHAFT Австри�а.

ПРИМАРЕН  ПАЗАР  НА  ХАРТИИ  ОД  ВРЕДНОСТ
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Во февруари реализираниот промет на домашен пазар изнесува 1,3
мили�арди денари што претставува 72,3% од вкупниот реализиран промет
на домашен и на странски пазари. 

Во февруари, реализиран е промет од 8,6 милиони евра € на странски
пазари што претставува зголемување за 0,06% во однос на
реализираниот промет на странски пазари во �ануари. 

Месечниот промет реализиран на Македонска берза АД Скоп�е во
февруари бележи раст од 170,48% во однос на прометот реализиран во
�ануари.

↑67,5% Вкупно  трансакции
 

 Meсечен  промет  на  домашен  пазар     

СУПЕРВИЗИЈА

Вредноста на МБИ 10 на кра�от на февруари изнесуваше 5.006,67
индексни поени што претставува зголемување за 2,25% во споредба со
�ануари  кога индексот изнесуваше 4.896,29 индексни поени.

Во февруари на домашен пазар реализирани се 2.536 трансакции или
за  67,5% повеќе од �ануари, кога се реализирани вкупно 1.514
трансакции.

 Meсечен  промет  на  странски  пазари   

↑2,25% МБИ  10

↑0,06%
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↑170,48%
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Комиси�ата  за  хартии  од  вредност  во  февруари  постапуваше  по  едно  барање
за  обновување  на  дозвола   за  работа  на  инвестициски  советник  и  по  три
барања  за  обновување  на  дозвола  за  работа  со  хартии  од  вредност .  
Откако  овластените  службени  лица  од  Комиси�ата  ги  разгледаа  барањата  за
обновување  на   дозволите  за  работење  на  брокер  заедно  со  приложените
документи ,  како  и  документите  кои  Комиси�ата  ги  поседува  во  сво�ата
архива  и  утврди�а  дека  се  исполнети  сите  услови ,  КХВ  им  ги   обнови
дозволите  за  работа  со  хартии  од  вредност  на  :

1 .Антонио  Панев
2.Виолета  Сим�аноска  
3.Драган  Анастасовски  

Сите  тро�ца  се  вработени  во  Централниот  депозитар  за  хартии  од  вредност
АД  Скоп�е  и  нивните  дозволи  за  работење  на  брокер  се  обновени  за  период
од  5 години .

Исто  така ,  КХВ  согласно  Законот  за  хартии  од  вредност ,  на  Сашо
Дракуловски  од  брокерската  куќа  Еурохаус  АД  Скоп�е  му  �а  обнови  
 дозволата  за  работење  на  инвестициски  советник  со  времетраење  од  5
години

СУПЕРВИЗОРСКИ
АКТИВНОСТИ

ДОЗВОЛИ  ЗА  БРОКЕР  /  ИНВЕСТИЦИСКИ  СОВЕТНИК
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СУПЕРВИЗОРСКИ
АКТИВНОСТИ
СПРОВЕДЕНИ  КОНТРОЛИ
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Во  февруари ,  до  Комиси�ата  за  хартии  од  вредност  поднесени  се  4
барања  од  акционери/инвеститори   за  заштита  на  своите  права ,  од
кои  3 се  однесуваат  на  при�ава  на  заедничко  де�ствување  помеѓу
акционери  во  акционерски  друштва ,  а  едно  е  за  заштита  на
инвеститорски  права  при  тргување  преку  овластен  учесник  во
странство .

4 АКЦИОНЕРСКИ/ИНВЕСТИТОРСКИ  БАРАЊА  ЗА  ЗАШТИТА  НА
ПРАВАТА

Комиси�ата  за  хартии  од  вредност   вршеше   секо�дневен    проактивен  
 надзор  врз  пазарот  на  капитал  во  реално  време  преку  on-line 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  супервизи�а  на  пазарот  на  капитал   во  февруари  
 спроведе   една  вонредна  контрола  на  овластени  учесници .
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Заради  измамнички  и  манипулативни  де�стви�а ,  КХВ  тра�но  му  �а
одзема  дозволата  на  Друштвото  за  инвестиционо  советување  Ј .К .
Морган  и  Велтх  Менаџмент  ДООЕЛ  Скоп�е  ,  чи�  управител  е  Виктор
Мисовски .  

Комиси�ата  тра�но  му  �а  одзема  дозволата  за  работење  и  на  лицето
Де�ан  Делимитов ,  ко�  е  овластен  инвестиционен  советник  во
друштвото .

Имено ,  управителот  на  Друштвото  Виктор  Мисовски  противзаконски
преправал  оригинална  исправа  и  таквата  исправа  �а  употребувал  како
вистинска ,  со  што  има  основано  сомневање  дека  сторил  кривично  дело
фалсификување  на  исправа .  Истовремено ,  друштвото  не  �а  одржувало
основната  главнина  и  потребните  ликвидни  средства  во  секое  време ,
што  е  негова  обврска  согласно  член  149 од  Законот  за  хартии  од
вредност .  Исто  така ,  друштвото  склучувало  договори  за  непосредно
управување  со  портфолио  на  хартии  од  вредност  по  налог  и  за  сметка
на  индивидуален  клиент  за  што  нема  дозвола  од  Комиси�ата ,  со  што  го
прекршило  член  172 од  Законот  за  хартии  од  вредност  и  се  вклучило
во  активности  со  кои  ги  доведувало  во  заблуда  клиентите  или  пак
имаат  за  цел  нивна  измама .  

Со  цел  да  му  се  оневозможи  на  Друштвото  да  прима  нови  уплати  на
парични  средства ,  како  и  заради  заштита  на  правата  и  на  правните
интереси  на  клиентите  со  веќе  склучени  договори ,  Комиси�ата  за
хартии  од  вредност ,  донесе  и  Решение  за  замрзнување  на  парични
средства  на  сметките  на  Друштвото  за  инвестиционо  советување  Ј .К .
Морган  и  Велтх  Менаџмент  ДООЕЛ  Скоп�е  во  банките  и  во  другите
финансиски  институции .

За  утврдените  злоупотреби  извршени  од  Ј .К .  Морган  и  Велтх
Менаџмент  ДООЕЛ  Скоп�е  Комиси�ата  ги  извести  другите  надлежни
органи .  Со  тра�ното  одземање  на  дозволата  за  работа  Ј .К .Морган  и
Велтх  ДООЕЛ  Скоп�е  несмее  да  ги  извршува  сите  услуги  за  кои  има
добиено  дозвола  од  КХВ ,  поради  што  Друштвото  за  инвестиционо
советување  Ј .К .  Морган  и  Велтх  Менаџмент  ДООЕЛ  Скоп�е ,  Комиси�ата
го  избриша  од  Регистарот  на  Друштва  за  инвестиционо  советување ,  ко�
го  води  на  сво�ата  веб  страна .

СУПЕРВИЗОРСКИ
АКТИВНОСТИ
ИЗРЕЧЕНИ  МЕРКИ

Тра�но  одземена  дозволата  за  работа  на  Ј .К .  Морган  и  Велтх
Менаџмент  ДООЕЛ  Скоп�е
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Комиси�ата  за  хартии  од  вредност  донесе  Решение  со  кое  привремено
се  прекина  тргувањето  со  акциите  издадени  од  ЗК  Пелагони�а  АД
Битола ,  издавач  ко�  котира  на  сегментот  “Берзанска  котаци�а” на
Македонската  берза  АД  Скоп�е  поради  спречување  на  создавање  лажна
слика  на  пазарот  на  хартии  од  вредност  со  необ�авување  на
информации  нужни  за  проценка  на  моменталната  состо�ба  на
издавачот  во  услови  на  континуиран  пораст  на  цената  на  акциите  и
об�авени  информации  преку  медиумите  поврзани  со  ово�  издавач .  

Ова  Решение  КХВ  го  донесе  поради  нетипичната  побарувачка  на
акциите  на  ЗК  Пелагони�а  АД  Битола ,  ко�а  се  одразуваше  врз  нивната
цена ,  а  во  услови  на  недостиг  на  �авно  расположливи  информации  од
страна  на  друштвото

СУПЕРВИЗОРСКИ
АКТИВНОСТИ

Привременo  прекинување   на  тргувањето  со  акци�ата  на  ЗК
Пелагони�а  АД  Битола
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ИНВЕСТИЦИСКИ  ФОНДОВИ

↓0,83% НЕТО  ВРЕДНОСТ
На последниот ден од февруари нето вредноста
на отворените инвестициски фондовиизнесуваше
9,5 мили�арди денари односно ≈ 155 М€ што
претставува месечно намалување од 0,83% во
однос на последниот ден од �ануари.

-  2,37М  € НЕТО  РАЗЛИКА
Во февруари се забележува негативна нето
разлика на приливите и одливите во отворените
инвестициски фондови од  2,37 милиони €.
.

↑33,69% ОДЛИВИ
Одливите во февруари се зголемени за 33,69% во
споредба со �ануари, односно во �ануари тие
изнесуваа ≈ 18,49 милиони €.

↓22,89% ПРИЛИВИ
Во февруари вкупниот прилив на средства во
отворените инвестициски фондови изнесува
≈22,3 милиони € што споредбено со �ануарие
намалување за 22,89% на месечна основа. Инаку,
во �ануари , приливите беа ≈ 28,9 милиони €.
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Согласно  Законот  за  хартии  од  вредност  и  Правилникот  за  начинот  и
условите  за  обука  и  полагање  на  стручен  испит  за  инвестиционо
советување  и  доставените  документи  во  прилог  на  при�авата  за  следење
на  9-тата  обука  за  инвестиционо  советување ,  Комиси�ата  за  хартии  од
вредност  на  РСМ  утврди  дека  три  лица  ги  исполниле  условите  за
полагање  на  посебниот  стручен  испит  за  инвестиционо  советување
составен  од  два  дела  (теоретски  дел  и  практичен  дел )  по  што   донесе  и
три  решени�а  за  исполнување  на  условите  за  полагање  на  стручниот
испит .

Обуки  за  инвестиционо  советување  и  работење  со  хартии  од  вредност

ОБУКИ
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Воде�ќи  се  од  препораките  на  Владата  на  РСМ  и  Комиси�ата  за
заразни  болести  за  работа  во  услови  на  пандеми�а ,  Комиси�ата  за
хартии  од  вредност  на  Република  Северна  Македони�а  ги  редуцира ,
но  не  ги  одложи  активностите  и  учествата  на  вработените  на
настани  за  стручно  усовршување ,  па  така    во  февруари  беа
реализирани  учества  на  три  on line работилници  од  страна  на
вработените .  И  тоа :  

Стручно  усовршување  на  вработените  

Едукаци�а  за  спроведување  на  �авни  набавки

Управување  со  прцесот  на  сигурност  на  са�бер
просторот  и  сигурност  на  информациите

Напредни  пазари  на  капитал  во  однос  на  новите
законски  регулативи



Рокот за доставување на трудовите во врска со Конкурсот за доделување на Годишна
награда на КХВ за млади истражувачи за на�добар труд од областа на пазарот на капитал
истече на 15 февруари , по што Претседателката М-р Алити донесе Решение за формирање
на Одбор за оценување и избор на на�добар труд кое заради целосна транспарентност на
изборот Решението е об�авено на нашата веб страница. 

Претседател на Одборот за оценување е Prof.Dr. Jeton Mazllami, а членови се Z. Nebi
Hoxha, Проф.Д-р Александар Наумовски и Мате Сто�ановски.

На Конкурсот за доделување на Годишна награда на КХВ за млади истражувачи за
на�добар труд од областа на пазарот на капитал при�авени се 14 трудови, бро�ка ко�а
покажува дека расте интересот на младите за пазарот на хартии од вредност, што
претставува и еден од приоритетите на Комиси�ата, зацртани во не�зината миси�а како
регулатор
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ЕДУКАЦИЈА

Заврши  при�авувањето  за  Годишна  награда  на  КХВ  за  на�добар  труд  
 

Течат  подготовките  за  Европскиот  квиз  на  парите  
 Во  февруари  2021 година ,  Комиси�ата  за  хартии  од  вредност  на  Република

Северна  Македони�а  по  трет  пат  учествуваше  на  традиционалната
едукативна  средба  ко�а  е  дел  од  активностите  за  организаци�а  на
Европскиот  квиз  на  пари ,  ко�а  оваа  година  беше  реализирана  преку  Webex
платформата ,  заедно  со  наставниците  и  со  професорите ,  координатори  од
основните  и  од  средните  училишта  од  зем�ава  кои  се  при�ави�а  за  учество
на  Европскиот  квиз  на  парите .  

На  овогодинешната  средба  се  обрати�а  претставници  на  сите  финансиски
институции  кои  се  дел  од  организаци�ата  на  ово�  проект  за  подигање  на
свеста  ка�  учениците  за  финансиската  писменост .  Претставникот  на
Комиси�ата  за  хартии  од  вредност  даде  осврт   на  матери�алите  за
финансиска  едукаци�а  во  областа  на  инвестициите  и  пазарот  на  хартии  од
вредност ,  како  и  на  прашањата  за  квизот .  Воедно ,  на  оваа  средба  на
координаторите  им  беше  укажано  и  за  севкупната  административна
процедура  за  одржување  на  квизот .  

Натпреварот  за  Европскиот  квиз  на  парите ,  како  и  секо�а  година  ќе  се
одвива  во  три  фази .  Во  наредниот  период  ќе  се  спроведат
подготвителните  тестирања  во  рамки  на  при�авените  одделени�а ,  односно
класови .  На�добрите  по  овие  тестирања  ќе  настапат  на  националниот
натпревар  ко�  е  втората  фаза ,  ко�  пак  виртуелно  ќе  се  одржи  на  24 март
2021 година  и  на  македонски  и  албански  �азик ,  по  ко�  ќе  бидат  познати
на�добрите  два�ца  ученици  кои  ќе  �а  претставуваат  нашата  зем�а  на
европското  финале  или  третата  фаза  од  натпреварот ,  ко�што  виртуелно  ќе
се  реализира  на  20 април  2021 година ,  од  11:00 до  13:00 часот ,  на
англиски  �азик .


