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        6 е-СЕДНИЦИ НА КХВ

Комиси�ата за хартии од вредност на
Република Северна Македони�а  како
колективно тело во декември  одржа
6  редовни е- седници.

ОДРЖАНИ  СЕДНИЦИ

ПОДЗАКОНСКИ  АКТИ
Правилници за Јавна расправа:

Комиси�ата за хартии од вредност на Република Северна Македони�а усвои два
подзаконски акта и истите ги стави на �авна расправа во траење од 30 дена.
Станува збор за:
- Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување
на категориите на сопствени средства и начинот на пресметување на износот и
структурата на влоговите при основање и средствата од активата на овластено
правно лице со кои треба да располага и во континуитет; и
- Предлог 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.
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Правилници по завршена Јавна расправа:

Комиси�ата  финално го усвои Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за определување на задолжителната структура и начинот на
пресметка на основната главнина на берза и на средствата што �а сочинуваат
основната главнина на берзата, ко� беше на  �авна расправа и за ко� во рокот од 30
дена не беа истакнати било какви коментари.  
Со измените  и дополнувањата  на Правилникот се овозможува уделите во
отворените инвестициски фондови да се признаваат за одржување на основната
главнина на берзата и  се укинуваат  членови од Правилникот за определување на
задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на берза
и на средствата што �а сочинуваат основната главнина на берзата, а кои се
составен дел на Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за
доставување на извештаите за работењето на овластените учесници, берзи и
депозитари.



Во декември, КХВ донесе и разгледа неколку интерни акти кои се неопходни за
не�зиното тековно работење: Програма за работа на  Комиси�ата за хартии од
вредност на РСМ за 2021 година

Во Програмата за работа за 2021 година   се утврдени мерки и активности преку
коишто се придонесува за остварување на целите од Стратешкиот план на
Комиси�ата за хартии од вредност за периодот 2019-2021 година, а вградени се и
иници�ативи и активности за за�акнување на пазарниот интегритет и сигурност, за
привлекување на поголем бро� на инвеститори на пазарот на капитал, за
охрабрување на компаниите да ги искористат компаративните предности на
финансирање преку емисии на хартии од вредност, за поголема едукаци�а и
зголемена финансиска писменост, за продлабочена соработка и за размена на
информации.
Во 2021 година, Комиси�ата интензивно ќе се  подготовува за имплементаци�а на
новата усогласена законска регулатива со ЕУ принципите и стандардите на
финансиските пазари и прифаќање на добрите практики во сферата на
супервизи�ата на пазарот на капитал, a во соработка со ЕБРД ќе се посвети и на
завршување на започнатиот процес на подготовка на нов по квалитет и содржина
Кодекс за корпоративно управување.
По примерот на Друштвата за управување со инвестициски фондови, во Програмата
се предвидува нов унифициран формат на ко� ќе се доставуваат финансиските и
нефинансиските  извештаи, како и другите акти на брокерските куќи, банки,
берзата и на депозитарот и тоа преку софтверска апликаци�а потпишани со
електронски потпис, што треба да придонесе за поголема ефикасност и за подобри
стандарди за известување. 
Зацртана е  активна вклученост во активностите за заокружување на Стратеги�ата
за финансиска едукаци�а и финансиска инклузи�а и за почнување со не�зина
имплементаци�а, а предвиде и низа проекти во оваа област, главно насочени кон
младите. Исто така, во Програмата е утврдено да се продолжи  со спроведување  на
обуките за работење со хартии од вредност и за инвестициско советување, а и со
развивање на нови механизми за унапредување на транспарентноста и на
општествената одговорност.
· Финансиски план на КХВ за 2021 година;
· План за �авни набавки на КХВ  за 2021 година;
· Барање  5.1 од ISO 9001-2015 за лидерство и посветеност.
Комиси�ата го разгледа барањето 5.1 од ISO 9001-2015 за лидерство и посветеност,
за кое е даден аналитичен приказ на спроведените активности и на постигнатите
резултати на институци�ата. Колку за илустраци�а, во 2020 година, и покра�  ефектот
од Ковид 19,  реализаци�ата на Годишната програма е дури 87 проценти, заради чие
успешно спроведување се одржуваа по 3 седници месечно. Потврда за квалитетот и
за ажурноста на Комиси�ата е токму изразеното задоволство на корисниците на
услугите што ги врши КХВ, кое изнесува  дури 4,95 од можни 5. Сето тоа говори за
добар кризен менаџмент и за максимален влог на целиот тим на Комиси�ата.
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Бро�от на вкупно активни акционерски друштва во Регистарот на
акционерски друштва со посебни обврски за известување што го води
Комиси�ата изнесува 11. Во Регистарот се запишуваат друштвата кои се
основани и работат во Република Северна Македони�а и притоа извршиле
�авна понуда на хартии од вредност или имаат основна главнина од
1.000.000 евра во денарска противвредност и повеќе од 50 акционери,

освен друштвата котирани на берза. 

Во текот на месецот ко� е предмет на ово� Извешта� не е извршена ниту
една об�ава во Регистарот

РЕГИСТАР  НА  АКЦИОНЕРСКИ  ДРУШТВА
СО  ПОСЕБНИ  ОБВРСКИ  ЗА

ИЗВЕСТУВАЊЕ

КОТИРАНИ  АКЦИОНЕРСКИ  ДРУШТВА
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Во декември 2020 година, на офици�алниот пазар на  Македонска берза АД
Скоп�е котираат 100 друштва. Овие друштва извршиле вкупно 70 об�ави на
електронскиот систем за известувања СЕИ-НЕТ, од кои 46 об�ави се однесуваат
на други ценовно чувствителни информации, 1 об�ава за �авен повик за
Собрание на акционери, 3 об�ави се поврзани со предлог-одлуки за Собрание
на акционери, 7 об�ави се други одлуки од Собрание на акционери, 2 об�ави се
за откуп, односно за продажба на сопствени акции на друштвата, 8 об�ави се
однесуваат на измени во органи на управување, 1 об�ава е за ревидирани
финансиски извештаи, а 2 об�ави за зделки со заинтересирани страни.

Што се однесува до Листата на набљудување ко�а се об�авува на интернет
страницата на Берзата, а ко�а  се воведе со последните измени и дополнувања
на Правилата за котаци�а на Берзата на кои КХВ даде согласност, а заради
дополнително зголемување на транспарентноста на и за котираните друштва,

на неа заклучно со 31 декември се наоѓаат вкупно 11 друштва од кои 3 се како
санкци�а, односно поради посериозни неисполнувања на обврските од
Правилата за котаци�а , а 8 се внесени заради специфични ситуации и
настани.



Во текот на последниот месец од 2020 година, Комиси�ата за хартии од вредност
одобри три емисии на долгорочни хартии од вредност – акции по пат на приватна
понуда:

1.  Втора емиси�а на акции од Осигурителното брокерско друштво "СН
осигурителен брокер" АД Битола  : Осигурителното брокерско друштво "СН
осигурителен брокер" АД Битола доби одобрение да издаде  долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда - втора емиси�а на 25.690 обични акции во износ
од 1.284.500 евра, односно 79.247.227,00 денари.Согласно Одлуката за зголемување на
основната главнина на Друштвото со издавање на хартии од вредност по пат на
приватна понуда-втора емиси�а на акции, основната главнина на Друштвото се
зголемува од средства на Друштвото, при што акциите од втората емиси�а се наменети
за посто�ните акционери на друштвото по основ на распределба на остварената
добивка за 2019 година и нераспределенaтa акумулирана добивкa од претходни
години, во вид на дивиденда во акции.

2.  Осма емиси�а на акции од  Акционерското друштво за вршење на
енергетски де�ности "НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ" Скоп�е во државна
сопственост: Акционерското друштво за вршење на енергетски де�ности
"НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ" Скоп�е во државна сопственост доби 

 одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна
понуда - осма емиси�а на 1.620 обични акции  во износ од 162.000 евра, односно
9.994.606 денари. Согласно Одлуката за зголемување на основната главнина на
Друштвото со влогови преку издавање на нови акции од осма емиси�а по пат на
приватна понуда, основната главнина на Друштвото се зголемува заради
создавање услови за непречено функционирање. Осмата емиси�а на акции на
Друштвото е наменета за единствениот акционер на Друштвото – Влада на
Република Северна Македони�а како институционален инвеститор.

3.      Петта емиси�а на акции од Друштвото за управување со инвестициски
фондови "Генерали Инвестментс" АД Скоп�е: Друштвото за управување со
инвестициски фондови "Генерали Инвестментс" АД Скоп�е доби одобрение за
издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - петта
емиси�а на 24.074 обични акции  во износ од 240.740 евра, односно 14.852.358

денари. Согласно Одлуката за зголемување на основната главнина на Друштвото,

петтата емиси�а на акции се врши заради присоединување на Друштвото за
управување со инвестициски фондови "Илирика Фунд Менаџмент" АД Скоп�е кон
друштвото за управување со инвестициски фондови "Генерали Инвестментс" АД
Скоп�е .
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НОВИ  ЕМИСИИ  НА  ХВ



Либерти  Холдко  Галати  & Скоп�е  Лимитед  од  Лондон ,  Обединето
Кралство  доби   дозвола   од  КХВ  за  давање  понуда  за  преземање  на
"Либерти"  Акционерско  друштво  за  производство  и  промет  со
производи  на  црна  металурги�а  – ладно  валан ,  поцинкован  и
пластифициран  лим  Скоп�е .

Понудата  за  преземање  се  однесува  на  2.227.750  обични  акции  со
право  на  глас  издадени  од  "Либерти"  АД  Скоп�е .  Преземањето  на
хартиите  од  вредност  се  врши  по  цена  од  40,00 денари  по  акци�а ,  а
рокот  за  прифаќање  на  понудата  изнесува  28 дена  од  денот  на
об�авување  на  понудата  за  преземање ,  односно  рокот  за  прифаќање  на
понудата  започнува  на  16.12.2020 година ,  а  завршуаа  на  12.01.2021
година .

ДОЗВОЛА   НА  ПОНУДАТА  ЗА  ПРЕЗЕМАЊЕ  НА  "ЛИБЕРТИ"  АД  СКОПЈЕ
ДАДЕНА  ОД  ЛИБЕРТИ  ХОЛДКО  ГАЛАТИ  & СКОПЈЕ  ЛИМИТЕД  ОД
ЛОНДОН ,  ОБЕДИНЕТО  КРАЛСТВО

СПРОВЕДЕНИ  КОНТРОЛИ

При  тоа ,  Секторот  за  супервизи�а  на  пазарот  на  капитал   во  декември
спроведе  1  вонредовна  контрола  на  овластен   учесник .
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ПРЕЗЕМАЊЕ  НА  АКЦИОНЕРСКИ  ДРУШТВА

Комисиjата 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.   

АКЦИОНЕРСКИ/ИНВЕСТИТОРСКИ  БАРАЊА ЗА
ЗАШТИТА НА ПРАВАТА 

Во  декември ,  до  Комиси�ата  за  хартии  од  вредност  поднесено  е   едно
барања  од  акционер  за  заштита  на  своите  права .



H S

Во декември, вкупно реализираниот промет на домашен пазар изнесува
496,9 милиони денари (8,1 милиони евра) што претставува 54,21% од
вкупниот реализиран промет на домашен и на странски пазари.

Во декември , реализиран е промет од 6,8 милиони € на странски пазари
што претставува зголемување за 5,2% во однос на реализираниот промет
на странски пазари во ноември.

Месечниот промет реализиран на Македонска берза АД Скоп�е во
декември  бележи раст од 58,65% во однос на прометот реализиран во
ноември.

↑20 ,15% Вкупно  трансакции
 

 Meсечен  промет  на  домашен  пазар     

СУПЕРВИЗИЈА

Вредноста на МБИ 10 на последниот ден на тргување во декември
изнесуваше 4.704,85 индексни поени што претставува раст од 5,07 % во
споредба со ноември кога индексот изнесуваше   4.477,94 индексни
поени.

Во декември на домашен пазар реализирани се 1437 трансакции  или за  
20,15 % повеќе од ноември,кога се реализирани вкупно 1196
трансакции.

 Meсечен  промет  на  странски  пазари   

↑5 ,07% МБИ  10

↑5,2%
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↑58,65%



H S

Секторот  за  супервизи�а  на  пазарот  на  капитал  постапуваше  по  вкупно  5
(пет )  барања  кои  се  однесуваат  на  издавање  или  обновување  на  дозвола  за
работа  со  хартии  од  вредност  или  за  инвестициски  советник .  Подетално  :  
 
Издадена  една  дозвола  за  работење  со  хартии  од  вредност :
 
1 .Мар�ан  Поповски  ,  вработен  во  "Шпаркассе  банка  Македони�а"  АД  Скоп�е  
 
Обновени  две  дозволи  за  работење  со  хартии  од  вредност  и  две  лиценци  за
инвестициски  советник
 
Брокери

1. Јованче  Тасковски ,   во   работен  однос  во  брокерската  куќа  "Иново  Брокер"
АД  Скоп�е ;
2.Васко  Митев ,   вработен  во  брокерската  куќа  "Илирика  Инвестментс"  АД
Скоп�е
 
Инвестициски  советник  
1 .Васко  Митев   вработен  во
брокерската  куќа  "Илирика  Инвестментс"  АД  Скоп�е
2.Миомир  Алексовски ,  вработен  во  Дирекци�а  за  вршење  на
услуги   со  хартии  од  вредност  во  "Комерци�ална  банка"  АД  Скоп�е .
 

Дозволите  на  петте  лица  им  се  со  времетраење  од   пет   години .
 

 

ДОЗВОЛИ  ЗА  БРОКЕРИ  И  ЗА  ИНВЕСТИЦИСКИ  СОВЕТНИЦИ

СОГЛАСНОСТИ  НА  АКТИ  

СУПЕРВИЗОРСКИ
АКТИВНОСТИ
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Комиси�ата  даде  согласност  на  два  акта  на  Друштвото  за  управување  со
инвестициски  фондови  "Генерали  Инвестментс"  АД  Скоп�е  и  тоа  на  :
1 .      Измената  на  Статутот  на  Друштвото  за  управување  со
инвестициски  фондови  "Генерали  Инвестментс"  АД  Скоп�е  и  на
2.   Одлуката  за  измена  на  Статутот  на  Друштвото  со  ко�а  се  зголемува
основната  главнина ,  донесена  на  Собранието  на  акционери .  

Оваа  измена  на  Статутот ,   Друштвото  за  управување  со  инвестициски
фондови  "Генерали   Инвестментс"  АД  Скоп�е  �а  прави  како  дел  од
постапката  за  присоединување  на  ДУИФ  "Илирика  фунд  менаџмент"  АД
Скоп�е .



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

ИНВЕСТИЦИСКИ  ФОНДОВИ

↓3 ,52% НЕТО  ВРЕДНОСТ
На последниот ден од декември нето вредноста
на отворените инвестициски фондови
изнесуваше 8.9 мил�арди денари односно ≈ 145
М€ што претставува месечно намалување од 
 3,52% во однос на последниот ден од ноември.

-  6 ,3М  € НЕТО  РАЗЛИКА
Во декември се забележува негативна нето
разлика на приливите и одливите во отворените
инвестициски фондови од  6,3 милиони €.

↑35 ,64% ОДЛИВИ
Одливите во декември  се  зголемени за  35,64-%  
во споредба  со  ноември, односно во декември 
 тие  изнесуваа ≈ 23,3милиони  €.

↑131 ,72% ПРИЛИВИ
Во декември  вкупниот прилив на средства во
отворените инвестициски фондови изнесува ≈ 
 16,9 милиони € што споредбено со ноември  е
зголемување за 131,72% на месечна основа.
Инаку, во ноември, приливите   беа ≈ 7,3
милиони €.
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H E I M A N  S O F T W A R E  L A B S

НОВ  ОТВОРЕН  ИНВЕСТИЦИСКИ
ФОНД

ВФП  ДИВИДЕНДА
Друштвото за управување со инвестициски фондови "ВФП Фонд
Менаџмент" АД Скоп�е доби  одобрение за организирање на нов отворен
инвестициски фонд - ВФП Дивиденда. 
Стратеги�ата согласно ко�а се гради портфолиото на фондот ВФП
Дивиденда содржи високо ниво на ризик, коj е повисок од ризикот
карактеристичен за паричните фондови или пак за фондовите кои
инвестираат исклучиво во должнички хартии од вредност, но во исто
време е понизок од ризикот на оние фондови кои исклучиво инвестираат
во акции од mid-cap, small- cap или start up компании. 
Фондот се обврзува еднаш годишно да распределува дел од добивката
остварена од дивиденди и каматни приходи во вид на дивиденда на
сопствениците на удели, пропорционално според бро�от на удели кои ги
поседуваат во Фондот. 
Како инвеститори на Фондот може да се �ават домашни и странски,
физички и правни лица, а депозитарна банка му е "Комерци�ална банка"
АД Скоп�е. КХВ го одобри и Статутот на ВФП Дивиденда, Проспектот на
инвестицискиот фонд и скратената форма на Проспектот. Друштвото за
управување со инвестициски фондови "ВФП Фонд Менаџмент" АД Скоп�е
веќе управува со четири отворени инвестициски фондови.
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ПРИВАТНИ   ИНВЕСТИЦИСКИ
ФОНДОВИ

Во декември, КХВ во Регистарот на приватни фондови ко� го води на
сво�ата веб страница  запиша два приватни инвестициски фонда  и им
додели идентификациски броеви. Се работи за:

1.Vega Global Multi Asset и 
2.Vega Private Wealth Management 

Согласно Законот за инвестициски фондови, Комиси�ата за хартии од
вредност не го одобрува основањето на приватните фондови, ниту пак е
надлежна за спроведување контрола и надзор на нивната работа, туку
само врши запишување на приватните фондови во Регистарот на
приватни фондови. 
Со овие два фонда, вкупниот бро� на приватни инвестициски фондови
изнесува 19.



Комиси�ата  �а  усвои  Одлуката  за  организирање  на  9-тата  обука  за
инвестиционо  советување  и  19-тата  обука  за  работење  со  хартии  од
вредност .  На  Соопштени�ата  за  организирање  на  нови  обуки  кои  се
об�ави�а  во  два  дневни  весника  кои  излегуваат  на  територи�ата  на
државата  и  на  веб  страната  на  Комиси�ата  се  при�ави�а  вкупно  19 нови
кандидати  и  тоа  6 кандидати  кои  ќе  го  полагаат  стручниот  испит  за
работење  со  хартии  од  вредност  и  13 кандидати  кои  ќе  го  полагаат
стручниот  испит  за  инвестиционо  советување .

ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Обуки  за  инвестиционо  советување  и  работење  со  хартии  од  вредност

ОБУКИ
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„Готвиме  -  Донираме ,  да  нема  гладни ! “

Традиционално ,  Комиси�ата  за  хартии  од  вредност  и  во  декември  �а
продолжи  соработката  со  граѓанската  иници�атива  #РетвитниОброк  со
цел  да  помогнат  на  соци�ално  загрозените  семе�ства  и  бездомни  лица  и
набави�а  намирници  потребни  да  се  подготват  приближно  600 топли
оброци  за  лица  од  соци�ално  загрозените  категории  кои  не  можат  да  си
обезбедат  редовен  оброк  за  себе  и  за  своите  семе�ства .



Комиси�ата за хартии од вредност подари новогодишни пакетчиња за децата со
интелектуална попреченост од Дневниот Центар „Пролет“, и на то� начин го
одбележа 3 Декември - Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Со оваа
сво�а постапка, Комиси�ата ги поддржа напорите на овие деца и млади за еднаквост,
самосто�но живеење, целосна интеграци�а и нормално функционирање во
општеството. Комиси�ата е свесна дека лицата со посебни потреби претставуваат
една вулнерабилна група, ко�а сѐ уште се наоѓа на маргините на општеството и дека
тие честопати се соочени со проблемот на изолаци�а во средината во ко�а живеат и
затоа �а поддржува нивната интеграци�а во општеството.

Комиси�ата за хартии од вредност како општествено одговорна институци�а на ко�а
во основните заложби и вредности и се втемелени поддршката и разво�от на
младите, а во духот на Конвенци�ата за правата на детето на ООН, во рамките на
своите можности, во услови на пандеми�а за време на новогодишните празници
даде сво� придонес во остварување на правата на овие ранливи категории во
заедницата, преку донирање на скромни новогодишни подароци за децата без
родителска грижа во СОС Детското село, како и за згрижените деца со воспитно-
соци�ални проблеми. 

На то� начин, Комиси�ата уште еднаш ги поддржа оние на кои помошта им е
на�потребна и допринесе во подобрување на благососто�бата на децата кои се
згрижени во СОС Детското село во Скоп�е и придонесе во создавање на искрена
детска насмевка и радост од страна на децата кои се без родителска љубов и грижа.
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ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ
Да  се  биде  дел  од  детска  насмевка  и  радост  за  време  на  

новогодишните  празници

Комиси�ата  го  одбележа  Mеѓународниот  ден  на  лицата  со
посебни  потреби


