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                                                         Порака од Претседателот , 

Почитувани, 
Со задоволство Ви ја презентирам Програмата за работа на 

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија за 2023 
година, како документ во кој се зацртани целите кои ние како регулатор на 
пазарот на капитал треба да ги реализираме преку сет на  активности, 
иницијативи, предлози.   

Како проактивен регулатор во 2023 година, високо на 
приоритетната листа ни останува  заштитата на инвеститорската јавност и 
зголемената примена на податоците од пазарот на капитал и акционерските 
друштва во нашите супервизорски и надзорни активности, како „grand zero” врз 
која ќе ги градиме политиките за дејствување и надзор врз сите овластени 
пазарни учесници. 

Нашата улога на силен и стабилен регулатор на пазарот на 
капитал ќе се заокружи и зајакне со донесувањето на новата ЕУ усогласена 
законска регулатива, поради што ќе мораме интензивно и макотрпно сите 
заедно да работиме на нејзината целосна имплементација преку усвојување на 
подзаконска регулатива или измена и дополнување на постојната. Во 2023 
година  заради реализација на билатералните скрининзи со ЕУ, Комисијата 
активно ќе учествува во подготовка на преговарачките позиции за преговори 
во поглавјата 4, 6, 9, и 17 од областите - Финансиски услуги, Слободно движење 
и капитал, Право на трговски друштва и  Економска и монетарна политика, како 
и кластерот Економски критериуми. 

И во 2023 година остануваме посветени на градење на 
човечките и ИТ капацитети на институцијата, пришто предвидуваме 
остварување на цели и преземање на активности кои ќе придонесат во чекор 
да ја следиме новата технологија и бизнис модели, кои постојано се менуваат 
и унапредуваат, притоа вложувајќи во одржување и во надградување на 
нашиот највреден капитал-вработените. 

И покрај  квантниот скок и драстичното усовршување на секој 
аспект на работење во изминатите 4 години, сепак како институција веруваме 
дека „ дури и освојувачите на златни медали треба континуирано да 
вежбаат и да се усовруваат за да се осигураат дека ќе останат пред 
другите кои сакаат да ги надминат.“ 

Ќе ги поддржуваме сите иницијативи кои значат раст и 
развој на пазарот на капитал и ќе преземаме се што е потребно за тие да го 
видат „светлото на денот.“ Сите активности и дополнителните нови 
предизвици ќе ги реализираме заедно и сплотени, бидејќи се  што е 
предвидено во оваа Програма за работа придонесува да останеме на 
вистинската патека на успехот и напредокот и да ја реализираме нашата мисија 
и визија за пазарот на капитал како сигурно место за остварување на 
инвестициските цели и интереси.   

 
                                                                                                                                            Mr.Sc Nora Aliti 
                                                                                                                                               Претседател  

                                                                                                              Комисија за хартии од вредност на  
                                                                                                                   Република Северна Македонија 
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ВОВЕД 

 

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (во 
натамошниот текст: Комисијата), како самостојно и независно тело го регулира и 
контролира работењето со хартии од вредност на територијата на Република Северна 
Македонија. Комисијата има повеќе јавни овластувања од областа на донесувањето 
правила, едукацијата, истражувањето, супервизијата, надзорот и спроведувањето, како 
и имплементацијата на регултативата. 

Согласно член 184 од Законот за хартии од вредност, член 31 од Статутот на 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, Комисијата ја 
донесува Годишната програма за работа за 2023 година. Во програмата за работа се 
утврдуваат мерките и активностите кои ги имплементира Комисијата во насока на 
уредување на својата работа, општите и специфичните цели и активности кои ги 
презема со цел создавање на ефикасен и на ефективен пазар на капитал. 

               Во 2023 година, Комисијата интензивно ќе се  подготвува за финализирање на 
процесот на драфтирање и усвојување на новата законска регулатива и ќе презема 
мерки за спроведување на Стратегијата за развој на финансиските пазари-со посебен 
фокус на пазарот на капитал, поради што нашите постулати ќе бидат: 

➢ Заштита на инвестициската јавност од измами, манипулации и незаконско 
однесување и постапување - не само преку процесот на донесување правила, 
туку и преку нивно спроведување и супервизија; 

➢ Зголемена употреба на податоците од пазарот на капитал и акционерските 
друштва за превенирање, детектирање и заштита од незаконско постапување; 

➢ Зголемување на материјалот за тргување преку поттикнување на регистрирање 
на нови финансиски инструменти на пазарот на капитал;  

➢ Модернизирање на ИТ технологијата на Комисијата заради обезбедување на 
високо ниво на безбедност и дигитализација на процесите на работа; 

➢ Поддршка на квалификуваната работна сила која е разновидна, правична и 
инклузивна и е целосно подготвена да ги унапреди мисијата, визијата и 
вредностите на Комисијата. 

 
Успешната имплементација на оваа годишна програма ќе подразбира: 

  Прво, развивање на способностите за идентификација на системски ризик, 
особено во однос на градење на транспарентен и на ефикасен пазар на хартии од 
вредност; 
  Второ, продолжување со навремена и современа анализа на податоци што 
помага во остварувањето на регулаторната мисија на Комисијата- обезбедување на 
добро структурирани, материјални податоци за инвеститорите и управување со 
податоците како стратешко средство. 

Трето, развивање и имплементација на соодветна регулаторна рамка која е во 
чекор со развојот на пазарот, бизнис моделите на учесниците и модерните технологии. 
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Мисија, Визија и Вредности 

Мисија 

 
Мисијата на Комисијата е да ги заштити инвеститорите, да се грижи за создавање и 
одржување на фер, сигурен, транспарентен и ефикасен пазар на хартии од вредност и да го 
олесни привлекувањето на капитал со што придонесува кон економскиот раст и развој на 
државата.  
 

Визија 
 
Комисијата се залага за создавање и одржување на пазарно опкружување кое ја оправдува 
довербата на инвеститорите и се карактеризира со транспарентност и со интегритет.  
 

Нашите вредности 
 
Интегритет 
Секој вработен во Комисијата има одговорност да ги демонстрира највисоките етички 
стандарди, со цел да ја оправда и да влијае врз довербата на инвеститорите и на учесниците на 
пазарот на хартии од вредност. 
 
Отчетност 
Комисијата ја прифаќа одговорноста врз основа на закон и презема се што е потребно за 
зголемување на транспарентноста кон јавноста. Во извршувањето на својата мисија, 
вработените се одговорни и отчетни пред јавноста и преземаат одговорност за постигнување на 
целите на Комисијата. 
 
Ефективност 
Комисијата се стреми кон и воспоставува проактивен и иновативен пристап во проценувањето 
и адресирањето на ризиците на пазарот на капитал, на инвеститорите и другите учесници, а со 
цел на најефикасен и најефективен начин исполнување на нејзината мисија и цели. 
 
Тимска работа 
Успехот на Комисијата зависи од разновиден, координиран тим посветен на највисоките 
стандарди на доверба, напорна работа, соработка и отворена комуникација. Вработените се 
посветени на ефикасно работење и меѓусебно координирање и комуникација. 
 
Правичност 
При спроведувањето на своите регулаторни и извршни овластувања, Комисијата ги третира 
инвеститорите, учесниците на пазарот и сите други праведно, со почит, достоинство и во 
согласност со законот. Комисијата се стреми да вработи, обучи и задржи квалификувана и 
разновидна работна сила и да обезбеди донесување на фер, етички и праведни одлуки кои се 
однесуваат на вработените и на засегнатите страни. 
 

Извонредност 
Комисијата е посветена на највисоките стандарди за извонредност во исполнувањето на 
законските надлежности, мисијата и на визијата. 
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Стратегиски цели 

Основните приоритети на Програмата за работа на Комисијата за 2023 година ќе бидат 
преземање на мерки и активности за:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заштита на ивеститорите и на 

интегритетот на пазарот на хартии 

од вредност 

Инклузивен и одржлив 

развој на пазарот на хартии 

од вредност 
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Основни 

стратешки 
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СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 1 : Заштита на инвеститорите и на интегритетот на 
пазарот на хартии од вредност 

Стабилен финансиски систем подразбира непречено функционирање на сите негови сегменти 
(финансиски институции, пазари, услуги, инфраструктура) во процесот на алокација на 
ресурси, проценка и управување со ризикот и неговата отпорност на ненадејни шокови. 
Стабилноста на пазарот на хартии од вредност може да биде поткопана од процесите што се 
појавуваат и се развиваат на самиот пазар што создава ранливости кои во случај на одредени 
шокови може да се материјализираат во вид на нарушена доверба кај домашните и кај 
странските инвеститори, намален промет и ликвидност. Должноста на Комисијата е законот 
да се спроведува агресивно и доследно и преку своите супервизорски и надзорни активности 
да придонесе за воспоставување на систем на доверба, стабилност и предвидливост на 
случувања.  
 

Област: Заштита на инвеститорите и на интегритетот на пазарот 
 

Специфични цели 

1.1 Кодекс за корпоративно управување - По едногодишна доброволна примена, од 
2023 година друштвата задолжително ќе треба да го применуваат Кодексот за 
корпоративно управување имајќи ги предвид одредбите од Законот за трговски 
друштва, како и воспоставените обврски од Правилата за котација. Имено, со годишниот 
извештај сите оние акционерски друштва за кои настанала обврската за примена на 
кодексот ќе мора да го обелоденат постапувањето на СЕИ-НЕТ порталот на Макeдонска 
берза АД Скопје. Вака поставениот кодекс, односно неговата поширока примена 
несоменено е дека ќе влијае на пазарот со хартии од вредност, како и на перцепцијата 
на инвеститорите за одредени котирани друштва. Имено, за очекување е дека во првата 
година од имплементација на кодексот, супервизијата повеќе ќе биде насочена кон 
квантитативно исполнување на обврските од страна на компаниите. Зависно од 
годишните извештаи на компаниите, објавите согласно кодексот ќе може да 
предизвикаат одредено ниво незадоволство помеѓу инвеститорите и помалите 
акционери од апсект на исполнување на обврските на кодексот, па оттука и бројот на 
претставки се очекува да се зголеми. КХВ како регулатор ќе врши надзор над целиот 
процес, иако берзата би требало да биде главен катализатор која ќе осигура доследна 
примена на кодексот, како и соодветно ниво на транспранетност од страна на 
компаниите. 
Носител: Кабинет на Претседателот; Сектор за супервизија на пазарот на капитал  

 

1.2 Подготовка на месечни и на квартални извештаи за пазарот на хартии од вредност 
- Во рамки на досега воспоставената пракса, Комисијата ќе продолжи со изработка на 
месечни и на квартални извештаи кои се однесуваат на работењето на овластените 
учесници, како и на друштвата за управување со отворени и затворени инвестициски 
фондови. Имено, ваквиот тип на извештаи кои даваат преглед на работењето на пазарот 
на капитал се значаен придонес кон транспарентноста на Комисијата и кон 
обезбедување на податоци на пошироката јавност за работењето на секторот, но и на 
сите супервизирани субјекти. 
Носител: Кабинет на Претседателот; Сектор за супервизија на пазарот на капитал; 
Сектор за корпоративни финансии;  
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1.3 Известувања и обелоденување на информации и податоци согласно законите во 
надлежност на Комисијата - Во рамки на редовните активности за супервизија и 
контрола и во соработка на сите сектори во институцијата ќе се врши надзор над 
објавувањето на разните типови на финансиски и нефинансиски информации кои 
друштвата ги прават согласно Правилата за котација и согласно Законот за хартии од 
вредност. Надзорот  ќе се врши и врз основа на информациите кои ги добиваат или 
сознаваат вработените во Комисијата во секојдневното работење од: веб страните на 
друштвата и берзата, барања за заштита на акционерски права.   

Носител: Сектор за супервизија на пазарот на капитал; Сектор за корпоративни 
финансии 

 

1.4 Транспарентност на издавачите на пазарот на капитал - Во 2023 година, Комисијата 
континуирано ќе ја мониторира и анализира транспарентноста на акционерските 
друштва со посебни обврски за известување и на акционерските друштва чии хартии од 
вредност котираат на берза пришто врз основа на објавите ќе подготвува квартални, 
шестмесечни и деветмесечни извештаи за финансиските перформанси на друштвата 
кои имаат обврски за известување на пазарот на капитал, со цел да им овозможи на 
потенцијалните инвеститори согледување за финансиското и нефинансиското работење 
на друштвата. Во рамките на оваа активност и со цел обезбедување на информации за 
директните супервизирани субјекти, Комисијата посебно ќе ја анализира и 
финансиската состојба на брокерските куќи и друштвата за управување со отворени и 
затворени инвестициски фондови. 

Во таа насока, имајќи ги предвид законските и подзаконските измени во 
регулативата ќе се изработи ‚‚Прирачник за акционерските друштва со посебни 
обврски за известување“ во кој ќе бидат содржани и темплејти на финансиски и 
нефинансиски извештаи. 
Носител: Сектор за корпоративни финансии 

 

Област: Супервизија на пазарот на хартии од вредност 

Специфични цели 

1.5 План за редовни контроли- Во текот на 2023 година, Секторот за супервизија 
согласно однапред утврдена динамика ќе спроведе редовни сеопфатни контроли над 
работењето на овластените учесници и друштвата за управување со фондови. 
Контролите ќе бидат утврдени согласно Стратегијата за вршење на супервизија 
базирана на ризици и согласно план и динамика утврдени со годишниот план за 
контроли.  
 
Носител: Сектор за супервизија на пазарот на капитал 
 

1.6 Тематски контроли - Имајќи ја предвид динамиката на работа, како и планираните 
редовни и вонредни контроли/надзори кои произлегуваат од секојдневното работење, 
во текот на 2023 година Секторот за супервизија на пазарот на капитал планира да 
спроведе најмалку две тематски контроли.  
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Имено, една од контролите/надзорите ќе се однесува на презeмање на 
активности поврзани со новодонесената регулатива од страна на Европската комисија, 
а која е дел од т.н пакет коj се однесува на одржливо финанасирање. Овие регулативи 
имаат за цел да го насочат инвестирањето на лицата (правни и физички лица) во 
компании кои тежнеат да бидат климатски неутрални, односно да не и наштетуваат на 
животната средина. Комисијата во текот на 2023 година ќе отпочне со подготовка, 
односно со скенирање на портфолија на инвестициските фондови и на портфолијата на 
индивидуалните клиенти со цел да се одреди каква е моменталната состојба и да се 
утврди нивото на т.н. ”зелени инвестиции” на  овие субјекти.  

Втората тематска контрола/надзор ќе се однесува на Македонска берза АД 
Скопје и начинот на идентификација и менаџирање на ризиците од страна на берзата 
при секојдневното работење и планирање.   

Во 2023 година, Комисијата ќе продолжи со проверка на подобноста на 
акционерите со квалификувано учество во брокерските куќи.  
Носител: Сектор за супервизија на пазарот на капитал 
 
1.7 Супервизија согласно Законот за преземање на акционерски друштва. 
Комисијата ќе продолжи да ги следи активностите на котираните компании, 
акционерските друштва со посебни обврски за известување, како и на акционерите од 
аспект на почитување на обврските кои произлегуваат од Законот за преземање на 
акционерски друштва. 
Носител: Сектор за супервизија на пазарот на капитал 
 
1.8 Евалуација на системот за борба против перење пари и финансирање тероризам 

Согласно добиениот план од Советот на Европа, како и отпочнатите активности во текот 
на 2022 година, во 2023 година Советот на Европа односно Moneyval ќе ја заокружи 
петтата евалуација на системот за борба против перење пари и финансирање тероризам 
на Република Северна Македонија. Заклучно со крајот на првата половина на 2023 
година, извештајот од извршената евалуација ќе треба да биде финализиран и усвоен 
од страна на Советот на Европа по претходно усогласување и со релевантните 
институции- учесници во овој процес. Соодветно на исходот од овој извештај ќе се 
работи и на евентуални препораки и мерки.  
Носител: Сектор за супервизија на пазарот на капитал 
 
1.9 Тарифници на овластени учесници - Во рамки на активностите кои ќе се преземат 
во текот на 2023 година согласно Законот за хартии од вредност е носење на одлука за 
тарифниците на овластените учесници. Имено, со оваа одлука Комисијата планира да 
одреди минимални услови и стандарди односно минимално потребни ставки кои ќе 
треба да ги содржат сите тарифници на овластените учесници  со цел истите да бидат 
споредливи за инвеститорите за тие да можат да донесат информирана одлука за 
трошоците на тргувањето. 
Носител: Сектор за супервизија на пазарот на капитал 
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СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 2: Инклузивен и одржлив развој на пазарот 
на хартии од вредност 

Поддржувањето на силен и одржлив пазар на капитал кој во континуитет ќе се развива и 
модернизира е приоритет на институцијата. Во услови на криза предизвикана од воениот 
конфликт помеѓу Русија и Украина и влијанието врз македонската економија во целост, без 
да биде исклучено влијанието и врз пазарот на хартии од вредност, Комисијата ќе продолжи 
да биде силен поддржувач на двигателите на економските политики, да соработува со 
останатите регулаторни органи  и со сите учесници на пазарот на хартии од вредност, со цел 
поттикнување и негов развој, како и промоција на нови инвестиции и зајакнување на 
лојалната  конкуренција. 
 

Област: Зголемување на финансирањето преку пазарот на капитал  

Специфични цели 

2.1 Континуирана  соработка со бизнис зедницата во Република Северна Македонија 

- Комисијата ќе ја продолжи  соработка со Стопанските комори во земјава, во насока на 
промоција на можноста за користење на пазарот на капитал за финансирање на 
инвестициските и развојните проекти на бизнис заедницата.  

2.2 Соработка со единици на локална самоуправа - Во насока на поддршка на 
активностите и политиките што треба да ги преземе една локална власт (општина) за да 
го стимулира економскиот развој на својата територија, Комисијата за хартии од 
вредност со стручна експертиза и техничка асистенција во фазите на процесот ќе ја 
поддржи секоја иницијатива на единиците на локалната самоуправа за обезбедување 
на средства за овие активности преку пазарот на капитал, односно преку издавање на 
општински обврзници. Исто така ќе ги продолжиме активностите за промоција на 
Прирачникот за издавање на општински обврзници ‚‚Патоказ за единиците за локалната 
самоуправа‘‘, како алатка за едукативно и стручно запознавање и воведување низ 
целата постапка на издавање на општински обврзници.  

2.3 Corporate Sustainability Reporting Directive- Врз основа на консензусот дека 

организациите, инвеститорите и владите не можат да се потпрат само на 

традиционалните финансиски информации со цел донесување на долгорочни деловни 

одлуки и имајќи го предвид фактот дека напредните, прогресивни компании даваат 

интегриран преглед за односот кон климатските промени, вработените,  

корпоративната култура, социјалниот аспект, интелектуалниот капитал, Комисијата за 

хартии од вредност со релевантните државни институции ќе преземе активности за 

започнување на инкорпорирање на ЕУ Директивата за известување на корпоративната 

одржливост (CSRD) во законската регулатива во државата.  

2.4 Соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање заради 

воспоставување и регулирање на систем за тргување со емисиони квоти- Иницирање 

на потесна соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање и 

со Министерството за финансии за воспоставување и регулирање на систем за тргување 

со емисиони квоти, по примерот на Европската Унија, заради проширување на понудата 

на финансиски инструменти на нашиот пазар на капитал. 
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2.5 Издавање на хартии од вредност  
2.5.1 Приватни понуди:  Во 2023 година, приватните понуди се очекува да бидат 
доминантни за прибирање на капитал за подобрување на финансиската состојба 
на друштвата пришто Комисијата со стручна експертиза ќе им помага на 
потенцијалните издавачи при реализација на целата постапка. 
2.5.2 Јавни понуди: Врз основа на бенефитите кои ги промовира и активностите 
кои ги реализира, Комисијата за хартии од вредност во текот на 2023 година ќе 
издаде  нов Прирачник за издавање на хартии од вредност кој ќе им биде од 
помош на идните издавачи на пазарот на капитал во однос на стручна и 
едукативна поддршка во самите постапки за емисии.                                             
2.5.3 Поттикнување на иницијални јавни понуди: Поддршка на секоја 
иницијатива од компаниите за иницијална јавна понуда пришто ќе се направат 
измени на подзаконската регулатива со цел ослободување од надоместокот за 
разгледување и одлучување по барањата за IPO. 

2.6 Преземање на акционерски друштва 
Во текот на 2023 година, заради законски и подзаконски измени во регулативата 

ќе се изработи нов „Прирачник за преземање на акционерски друштва“, во кој ќе биде 
опишана целата постапка на преземање од подготовка на документација до конечна 
реализација на понудата. 
Носител: Сектор за корпоративни финансии 
 

Област: Усогласување со правото на ЕУ 

Финиширање на процесот на хармонизирање на домашното законодавство со 
легислативата на ЕУ, кој ќе продонесе за создавање на регулиран, стабилен и 
конкурентен пазар на хартии од вредност со зајакната улога и регулаторни капацитети 
на Комисијата за хартии од вредност. 
 
2.7 Имплементација на Стратегијата за развој на финансиските пазари со посебен 

фокус на пазарот на капитал -   Во 2023 година ќе се продолжи со практичната 

имплементација на Стратегијата со преземање на иницијативи и активности за 

ефектуирање на зацртаните цели. 

2.8 Закон за финансиски инструменти и Закон за проспекти на хартии од вредност и 
транспарентнoст на издавачи - Во 2023 година, се очекува да се усвои новата законска 
регулатива во областа на пазарот на хартии од вредност по што Комисијата ќе ја 
подготви целокупната подзаконска регулатива за практична имплементација на новите 
закони. 

2.9 Закон за алтернативни инвестициски фондови- Во текот на 2023 година во рамки 
на веќе преземените рокови и активности ќе се финишира и изработката на Законот за 
алтернативни инвестициски фондови кој претставува усогласување со соодветната 
AIFMD директива на Европската Комисија. Со овој нов закон ќе се регулираат сите 
инвестициски фондови кои не се отворени инвестициски фондови и соодветно 
постоечките затворени и приватни фондови во определен рок ќе треба да го усогласат 
своето работење со одредбите на законот.    
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2.10 Закон за финансиска стабилност – Како резултат на обврската од законот, во 2023 
година ќе се утврдат системски значајните институции на пазарот на капитал, заради 
спречување на трансмисија на финансиските проблеми на другите институции на 
пазарот или пропаѓањето на една институција на пазарот на хартии од вредност и до 
нарушување на финансискиот систем и целата економија.  

2.11 Закон за финансиски омбудсман/медијатор-Комисијата со свои претставници во 
2023 година, ќе учествува во изготвување на текст на закон за уредување на 
функционирањето на финансискиот омбудсман/медијатор. 

2.12 Регулација на областа на виртуелни средства/криптосредства- Комисијата ќе 
продолжи да учествува во работната група која работи на регулација на виртуелните 
средства и регулација на дополнителни сервиси кои се поврзани со трансакции со 
виртуели валути. 

2.13 Учество на Комисијата во претпристапните преговори- Во рамки на веќе 
започнатите претпристапни преговори за членство на нашата држава во Европската 
унија, Комисијата за хартии од вредност преку своите вработени кои понепосредно се 
вклучени во преговарачките активности со институциите -носители на поглавјата ќе 
биде учесник во билатерални скрининзи и работните групи за подготовка на 
преговарачките позиции за преговори во поглавјата 4, 6, 9, и 17 од областите - 
Финансиски услуги, Слободно движење и капитал, Право на трговски друштва и  
Економска и монетарна политика, како и кластерот Економски критериуми.  
 
2.14  Подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската 
унија (НПАА) и Претпристапната економска програма (ПЕП) со цел  утврдување на 
краткорочните и среднорочните приоритети за развој на пазарот на хартии од вредност; 
Носител: Кабинет на Претседателот; Сектор за супервизија на пазарот на капитал; 
Сектор за истражување и развој на пазарот на капитал и меѓународна соработка 
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СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 3: Оптимизирање на институционалните 
перформанси 

Во светлината на технологиите што се развиваат, што пак влијае пазарот на хартии од 
вредност неизбежно да се менува, Комисијата треба да продолжи да ги распоредува 
своите ресурси на начини кои се фокусирани на интересите на инвестициската јавност. 
Комплексноста и меѓусебната поврзаност на пазарите денес бараат од Комисијата да 
ги изгради своите способности за идентификација на системски ризик. Ова се 
однесува на мисијата да се одржува „ фер, сигурен, транспарентен и ефикасен пазар 
на хартии од вредност.“ За да обезбеди проактивен пристап, Комисијата треба да 
продолжи да ги подобрува своите пазарни знаења и способности за надзор за 
подобро да ги идентификува, разбере, анализира и ефективно да одговори на 
развојот на пазарот и ризиците. Комисијата признава дека човечкиот капитал е 
најважното нејзино богатство, а менаџментот јасно потврдува дека различноста, 
правичноста, вклученоста и пристапноста се од суштинско значење за способноста на 
институцијата ефикасно да ја извршува својата мисија. 
 

Област: Стратегиско планирање, compliance и управување со ризиците 

Намалување на ризиците во секојдневното работење поврзани со оптимално 
функционирање на ИТ инфраструктурата, подготовка на правно засновани договори, 
правни акти од Комисијата и постигнување на висок степен на финансиска писменост се 
приоритети на институцијата. 
 
Специфични цели 

3.1 Сигурност  и безбедност на информацискиот систем на Комисијата –преземање на 
безбедносни механизми за IT сигурност како што се : антивирусните програми, лиценца 
за обнова на податоците во случај на хаварија (Disaster Recovery) и зачувување (backup) 
на податоци; 
Носители: Сектор за општи и нормативни работи 
 

Област: Усогласеност со домашната регулатива 

Специфични цели:      

3.2 Подзаконска регулатива - Во зависност од тајмингот на усвојување на новата 
законска регулатива на пазарот на капитал, Комисијата ќе започне фаза на подготовка и 
усвојување на целокупната подзаконска регулатива заради практична имплементација 
на законските одредби. Исто така, во зависност од усвојувањето на Законот за 
алтернативни инвестициски фондови, Комисијата ќе ја прилагоди постојната 
подзаконска регулатива на барањата на законот. 
3.3 Outreach работилници – континуирано одржување на работилници со овластените 
учесници на пазарот на хартии од вредност со цел запознавање со измените и 
дополнувањата на законската и на подзаконската регулатива која има влијание врз 
нивната секојдневна работа. 
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3.4 Следење и усогласеност со законска регулатива која што го засега работењето на 

КХВ  

3.4.1 Закон за заштита на личните податоци: Во 2023 година ќе се измени и 
дополни Политиката за создавање систем за заштита на личните податоци 
заради создавање на соодветен систем за заштита на лични податоци во рамките 
на работењето на институцијата  во својство на контролор со цел обезбедување 
тајност и заштита на обработката на личните податоци.  

За 2023 година планирано е да се извршат дваесет  и четири контроли 
согласно Политиката за содавање систем за заштита на личните податоци во 
Комисијата за хартии од вредност и Планот за вршење на истите, при што 
контролите  поврзани со функционирањето на информацискиот систем на 
Комисијата во однос на зачувувањето на податоците, евиденцијата на 
пристапување до информацискиот систем како и формите на идентификација за 
пристап до истиот ќе се извршува секој месец во 2023 година, покрај останатите 
предвидени контроли.  

Во 2023 година од надворешен субјект, овластен за тоа ќе се изврши 
контрола на примената на Законот за заштита на личните податоци од страна на 
Комисијата. 
3.4.2 Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер: Во 2023 
година Комисијата ќе продолжи да го применува остварувањето на правото на 
слободен пристап на субјектите до информации, утврдено со Законот за 
слободен пристап до информации од јавен карактер заради навремено, целосно 
и точно одговарање на сите пристигнати барања. 
3.4.3 Закон за јавна внатрешна финансиска контрола: Во 2023 година се очекува 
да се донесе нов Закон врз основа на кој Комисијата ќе го усогласи 
функционирањето и ќе ги ревидира сите интерни акти поврзани со внатрешната 
финансиска контрола.  
3.4.4 Закон за јавните набавки: Спроведување на постапките за јавни набавки со 
еднаков третман на сите учесници заради поттикнување на конкуренцијата 
помеѓу економските оператори. Комисијата за хартии од вредност ќе ја разгледа 
и можноста за користење на платформата за набавки од мала вредност е-пазар. 
3.4.5 Закон за вработените во јавниот сектор и Закон за административни 
службеници: Следење на законската регулатива и нејзините измени и 
дополнувања, при што  доколку е потребно Комисијата ќе изврши измени и 
дополнувања на актите кои се однесуваат на нејзиното внатрешно 
функционирање и работење.  
3.4.6 Закон за безбедност и здравје при работа: Комисијата за хартии од 
вредност ќе спроведе едукација на вработените за ризиците и за опасностите кои 
произлегуваат од работните места, како и мерките кои треба да се применуваат 
за безбедно извршување на работните задачи. 
3.4.7 Закон за прекршоците и Закон за општата управна постапка: Континуирана 
и доследна примена на законите во постапките кои се водат пред Комисијата 
заради обезбедување на ефикасна и ефективна заштита на интересите и правата 
на институцијата. Преземање активности од страна на Прекршочната комисија  
за усогласување на интерните акти со Закон за прекршоците и Закон за општата 
управна постапка. 
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3.4.8 Закони од областа на архивско работење: Изработка на  план за архивски 
знаци и соработка со Државниот архив на РСМ,  во однос на архивирањето и  
уништувањето на архивскиот материјал согласно роковите за неговото чување. 
3.4.9 Закон за трговските друштва: Примена на законот во одлучување по 
барања за заштита на акционерски права, зделки со заинтересирана страна, 
зависно, владејачко и друштва кои дејствуваат заеднички, статусни промени на 
трговски друштва и др. 
 

Носители: Кабинет на Претседателот; Сектор за супервизија на пазарот на капитал; 
Сектор за општи и нормативни работи; Прекршочна комисија при КХВ; Офицер за 
заштита на личните податоци; Службено лице кое посредува при остварувањето на 
правото на слободен пристап на информации од јавен карактер 
 

 

Област: Информатичка технологија 

Специфични цели: 

3.5 Обезбедување непрекинатост во работењето и сигурност на информацискиот 
систем –  

3.5.1 Адаптивно и превентивно одржување на постоечките софтверски 
решенија – Во 2023 година Комисијата ќе продолжи со преземање на мерки и 
спроведување на активости за одржување на:  Системот за управување и 
постапување со документи -ДМС (Document Management System (DMS), e-
Архива, е-Седница, Модул за склучени договори и јавни набавки, Интегрираниот 
софтвер за правно, финансиско и економско работење, Информатичкиот систем 
за супервизија и известување (СРИС) и веб страната на Комисијата. 
3.5.2 Одржување на хардверските капацитети- Заради непречено 
функционирање на целокупната ИТ инфраструктура, ќе се спроведе одржување 
на хардверската опрема. 
3.5.3 Сигурност на ИТ системот- Воспоставување на систем за заштита на 
податоците од неовластена употреба и користење надвор од просториите на 
КХВ. 
 

3.6 Надградба на Информатичкиот систем за супервизија и известување (СРИС) - 
Соодветно на напорите и заложбите на Комисијата за дигитализација на процесите 
внатре, како и на целосната комуникација со субјектите кои се под супервизија и во 2023 
година Комисијата ќе работи на надградба на ИССИ софтверот. 

➢ надградба на системот во корисничкиот дел на кој работат вработените во 
Комисијата со цел подобар преглед на сите новодоставени извештаи и соодветен 
графички приказ за моменталните случувања во субјектите кои поднесуваат 
извештаи преку овој систем.  

3.7 Зајакнување на хардверските капацитети -  Се предвидува инвестирање на средства 
во набавка на нова хардверска опрема  (лаптопи, персонални компјутери, таблети) 
заради олеснување и модернизирање на процесите на секојдневната работа и 
спроведување на on site контролите. 
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3.8 ISO 9001: 2015 системот за управување со квалитет – Годишна проверка на 
примената на системот за управување со квалитет на процесите во Комисијата и 
утврдување на насоки за подобрување и унапредување.  
3.9. Унапредување на системот за финансиско и материјално сметководство -
Автоматизација на одредени извештаи за следење на реализација на финансискиот 
план на приходи и расходи, како и други извештаи за финансиските текови од 
работењето. 
3.10 Портал за иновации- Комисијата на својата веб страна во 2023 година ќе постави 
на посебна локација линк (банер) – Порта на иновации каде за сите посетители ќе даде 
објаснување за финтекот генерално, но и информација каде да пристапат до 
комуникацискиот канал и платформа за комуникација помеѓу бизнис заедницата и 
финансиските регулатори - Порталот на Финтек соработка на регулаторите. 
Носител: Сектор за супервизија на пазарот на капитал; Сектор за општи и нормативни 
работи; Одделение за финансиски работи 
 

Област: Отвореност и транспарентност 

    Специфични цели:   

3.11 Комуникација со јавноста – Навремено објавување на сите релевантни 
информации во јавноста придонесува за намалување на бројот на барања за пристап до 
информации од јавен карактер кои се поднесуваат до Комисијата за хартии од вредност. 
Институцијата ќе продолжи со заложбите за намалување на реактивното објавување 
(кога поединец поднесува барање и ги добива информациите) на сметка на 
проактивното објавување (кога информациите се пласираат во јавноста по иницијатива 
на Комисијата).  

3.11.1 Двонасочна комуникација: Комуникација во однос на теми за 

финансиската писменост, доброто корпоративно управување, примената на ESG 
стандарди и спроведување на ,,зелената агенда“. 
3.11.2 Јавна расправа за подзаконски акти: - Презентација од сите 
заинтересирани субјекти на предлозите, коментарите и забелешките на 
подзаконската регулатива која се објавува на веб страната на Комисијата. 
3.11.3 Тailormade Комуниација: Проактивна размена на информации наменети 
за посебни целни групи.  
3.11.4 Испитување на јавното мислење: Подготовка на студија која ќе се 
фокусира врз анализирање на општите трендови  и состојби на пазарот на 
капитал, а како методологија  ќе се земат неговиот потенцијал, детекција на 
бариерите за инвеститорите, свесност за регулаторот и перцепција на Комисијата 
за хартии од вредност и друго, а по потреба може да послужи и како алатка за 
тестирање на одредена идеја за развој на пазарот на хартии од вредност. 
3.11.5 Внатрешна комуникација: Навремена и точна размена на информации за 
клучни прашања помеѓу вработените, со цел искористување на нивните вештини 
за интерна и екстерна деловна комуникација за остварување на деловни 
придобивки за институцијата и одржување  на нејзината репутација. 

3.12 Соработка со домашни институции– Во 2023 година, Комисијата интензивно ќе 
соработува со надлежните министерства за финансии и економија со цел континуирано 
усогласување на постојната применлива законска регулатива со релевантните европски 
директиви и примена на најдобрите практики во законското регулирање. 
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3.12.1 Соработка со Министерството за правда: продолжување на 
воспоставената соработка заради финиширање на  новата кодификација на 
Кривичниот законик;   
3.12.2 Соработка со Министерството за образование и наука: во врска со 

финализирање на процесот на воведување на предмет за пазарот на капитал кој 

ќе се изучува во формалното средно образование;   

3.12.3 Соработка со Академијата за судии и јавни обвинители ‘’Павел Шатев’’, 

и претставнците на судската власт: продолжување на партнерската соработка со 

Академијата за судии и јавни обвинители,, Павел Шатев“, преку организирање 

на стручни советувања и обуки за теми и прашања поврзани со пазарот на 

капитал, особено по донесување на новиот Кривичен законик со кој на нов начин 

се уредени кривичните дела поврзани со пазарот на капитал; 

3.12.4 Соработка со Управата за финансиско разузнавање: размена на податоци 
и информации заради подобрување на способностите за откривање на случаи на 
перење на пари и финиширање на процесот на изготвување на проценка на  
ризиците од ПП/ФТ поврзан со правни лица. Во соработка со Управата ќе се 
ажурира листата на индикатори за препознавање на сомнителни трансакции; 
3.12.5 Соработка со НБРСМ: зајакнување на соработката на полето на размена 
на податоци и информации и продолжување на консултативните состаноци за 
отворени прашања од заедничка надлежност; 
 3.12.6 Координациското тело за финансиска едукација и инклузија:  
имплементација на основните компетенции за финансиска едукација и 
Националната стратегија за финансиска едукација и инклузија; 
3.12.7 Комитетот за финансиска стабилност-следење на анализите за состојбите 
на финансискиот систем, како и регулативата којашто може да има влијание врз 
финансиската стабилност. Комисијата ќе учествува во работата на Поткомитетот 
за следење на системските ризици и предлагање макропрудентни мерки и 
Поткомитетот за подготовка за управување со финансиска криза; 
3.12.8 Комитет за поддршка на развојот на иновациите во финансискиот систем 

-учество во работата на Поткомитетот за поддршка при спроведувањето на 
препораките од Националната стратегија за финтек; 
3.12.9 Совет за развој на пазарот на капитал -учество во работа на Советот и 
неговите работни групи за законска регулатива, понуда и побарувачка на хартии 
од вредност; 
3.12.10 Совет за унапредување и надзор над ревизијата на РСМ-континуирана 
соработка со Советот во насока на унапредувањето на ревизијата во РСМ. 

3.13 Соработка со меѓународни институции- Континуирана соработка со странски 
регулаторни тела, IOSCO, ESMA, INFE-OECD и EBRD за прашања поврзани со праксата при 
применувањето на регулативата, финансиската писменост, корпоративното 
управување, но и за тековни проекти значајни за понатамошен развој и за 
динамизирање на пазарот на капитал. 

3.13.1 TAIEX инструментот на Директоратот за проширување на Европската 
Комисија-Поднесување на апликации за финансиска поддршка со цел 
реализација на активностите утврдени во НПАА и за оние прашања кои ќе се 
отворат при билатералните скрининзи во процесот на преговарање. 
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3.13.2 Регионална соработка во областа на финансиската едукација и 
инклузија- Учество на вработените од Комисијата на состаноци на групата земји 
од Југо-Источна Европа поврзани со финансиска едукација и инклузија на 
младите со цел подигнување на степенот на финансиска писменост; 

Носители: Кабинет на Претседателот;  Сектор за супервизија на пазарот на капитал; 
Сектор за истражување и развој на пазарот на капитал и меѓународна соработка 
 
3.14 Правни работи - Давање правни мислења/совети до сите субјекти за полесно да го 
остварат своето право или правниот интерес на било кој од сегментите  на пазарот на 
капитал под нејзина надлежност.  
3.15 Подготвување на седници на КХВ -   Согласно Деловникот за работа и потребата од 
брзо и ефикасно решавање на предметите, Комисијата ќе одржува повеќе седници 
месечно поради што подготовката на точките за разгледување ќе биде континуирана. 
3.16 Изготвување правни документи, тужби, одговори на тужби и вонредни правни 
лекови –во рамките на секојдневните активности од страна на правниот тим во 
Кабинетот на Претседателот ќе се подготвуваат/анализираат/коментираат сите 
облигациони договори, решенија/одобренија/дозволи/согласности, одговори на 
жалби по решенија на Комисијата, одговори на тужби од судските органи.   
3.17. Промовирање на едностепеност на управните постапки кои ги води Комисијата 
за хартии од вредност: Заради постигнување на поголема ефикасност, но и ефективност 
во регулацијата на сите аспекти од функционирањето на пазарот на капитал во нашата 
држава  преку донесување и спроведување на конкретните правни акти од секторските 
закони, Комисијата во 2023 година ќе продолжи да го промовира начелото на 
едностепеност на управните постапки на регулаторот на пазарот на капитал,  со крајна 
цел негово законско имплементирање.      
Носители: Кабинет на Претседателот 
 

Област: Финансии, сметководство и контрола 

    Специфични цели:   

3.18 Примена на регулативата за сметководство на непрофитни организации – Врз 
основа на регулативата ќе се врши проверка на формално-материјалната исправност на 
документацијата, начинот на исплата, начинот на книжење, начинот на уплата по 
различни основи и евидентирањето во финансиското книговодство на настанатите 
финансиски трансакции. 
3.19 Спроведување на сметководствени политики и финансиско известување - 
Континуирано спроведување на сметководствените политики и проверки во 
сметководството, деловните книги, сметководствените документи и обработката на 
податоците за признавањето на приходите и на расходите, проценувањето на 
билансните позиции, ревалоризацијата, финансиските извештаи и нивното 
доставување, како и други прашања во врска со финансиското и со сметководственото 
работење. 
Носител: Одделение за финансиски прашања 
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Област: Јавни Набавки 

    Специфични цели:   

3.20 Планирање на потребите за јавни набавки, анализа и следење на остварување - 
Врз основа на потребите од секторите и анализите за остварувањето на Планот за јавни 
набавки, Комисијата ги планира јавните набавки за наредната година имајќи ги предвид 
расположивите финансиски средства алоцирани во финансискиот план. Во текот на 2023 
година  ќе се применува  модулот за јавни набавки и  ќе се подготвуваат квартални 
извештаи за спроведените, тековните и оние постапки кои треба да се иницираат со цел 
нивно навремено започнување и следење. 

3.20.1 Подготовка и спроведување на постапките за јавни набавки:  Почитување 
на одредбите од Законот за јавни набавки и начелата за спроведување на 
постапките.   
3.20.2 Следење на договорите по јавни набавки: Тековно следење на 
договорите за јавни набавки и редовно известување на раководството за статусот 
на реализација на истите, со цел по потреба преземање на активности за измени 
и дополнувања на Планот за јавни набавки. 

Носители: Сектор за општи и нормативни работи; Одделение за финансиски прашања 
 

Област: Внатрешна Ревизија 

    Специфични цели:   

3.21 Годишна и тригодишна програма за работа на одделение за внатрешна ревизија 
- Согласно одредбите на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола, како и 
Меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија, 
Комисијата ќе изработи и донесе:   

1.Стратешки план за периодот 2023-2025 и  
2.Годишен план за работата на внатрешната ревизија, водејќи се од рамката 

дефинирана со Стратешкиот план. 
 

3.22 Годишна внатрешна ревизија – Врз основа на Стратешкиот план за ревизија, 
активностите на Одделението за внатрешна ревизија во 2023 година ќе се насочат кон 
ревизија на: 

➢ Организирање на фондови и нивните регистрациски обврски; 

➢ Издавањето одобренија за работа на инвестициските агенти,согласностите за 
назначување на директори, извршни членови на органи на управување, дозволи 
за работење на брокери и инвестициски советници; 

➢ Почитувањето на политиките за готовинско работење, водење на благајната, 
девизните трансакции; 

➢ Постапките за јавни набавки од аспект на планирањето, со акцент на 
спроведеност на препораки по минати ревизии; 

➢ Ad-hoc ревизии по барање на раководство; 
Носител: Одделение за внатрешна ревизија 
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Област: Управување со човечки ресурси 

    Специфични цели:   

3.23 Права и обврски од работен однос – Активности за остварување на правата на 
вработените во Комисијата и нивната положба согласно закон и колективниот договор, 
како начин за заштита на нивните права. 
3.24 Внатрешна организација и систематизациска поставеност - Врз основа на 
проценка на стратешките цели и приоритети на Комисијата, анализата на стручноста и 
компетентноста, како и имајќи го предвид донесувањето на новата законска регулатива 
ќе се разгледа можноста за креирање на нова и поефикасна структура на работни места 
заради подобро искористување на знаењата и вештините на вработените.   
3.25 Ангажирање на нов стручен кадар – Преку усвојување на Годишен план за 
вработување за 2023 година, почитувајќи го уставниот принцип за еднаква и правична 
застапеност на сите етнички заедници, ќе се ангажира високо квалитетен и стручен 
кадар на позиции каде што е потребно зајакнување на капацитетите на институцијата. 
3.26 Самостојност и независност во градењето на кадровските политики - Заради 
самостојност и независност во градење на кадровските политики, Комисијата ќе  
презема иницијативи за изземање на вработените од системот на административни 
службеници. 
3.27 Планирање и спроведување на процесот на стручното усовршување на 
вработените– Донесување и имплементација на Годишната програма за стручно 
усовршување на вработените за 2023 година која ќе обезбеди систематски приод во 
планирањето и спроведувањето на процесот на стручното усовршување на вработените 
и ќе придонесе за утврдување на насоките за развој на човечкиот капитал. 

3.27.1 Сесии за учење на тимот/ Team Learning Session - TLS:   Стекнатите знаења 
и вештини при процесот на стручно усовршување, вработените во Комисијата  ќе 
ги споделуваат/разменуваат меѓусебно преку разни форми на работа како што 
се: програмата за менторство, јob-shadowing процесот, организирање на сесии за 
учење на тимот (Team Learning Session - TLS), ротација на работата или создавање 
на тимови за работа од повеќе сектори и слично.  
 

3.28 Тим билдинг активности – Врз основа на фактот дека тимбилдингот претставува 
збир на различни видови на активности кои се користат за зајакнување на односите и 
дефинирање на улогите во рамките на работните тимови, Комисијата за хартии од 
вредност и во 2023 година ќе организира тимски обуки.  

Носител: Кабинет на Претседателот; Сектор за истражување и развој на пазарот на 
капитал и меѓународна соработка; Сектор за општи и нормативни работи 
 

Област: Финансиска едукација, писменост и инклузија 

Специфични цели:   

3.29 Обуки согласно закон и сертифицирани обуки во соработка со други институции – 
Продолжување на соработката со приватните и со државните високообразовни институции,  
основните и средни училишта, фондации со цел проширување и надградба на знаењата кај 
различните целни групи за пазарот на хартии од вредност. 
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3.29.1 Обуки согласно Законот за хартии од вредност: Организирање на 12-тата 
обука за инвестиционо советување и 22-рата обука за работење со хартии од 
вредност, со реализација на испитните термини планирани за 2023 година 
година согласно испитниот календар; 
3.29.2 Обука за корпоративни секретари: Во рамките на своите активности за 
едукација, во соработка со Институтот на директори и Македонската Берза, 
Комисијата планира да ја реализира третата обука за корпоративни секретари со 
цел да ги промовираат добрите практики на корпоративното управување во 
компаниите; 
3.29.3 Обука за портфолио менаџери: Во соработка со Академијата за 
банкарство и информатичка технологија, АБИТ– Скопје, ќе се реализира обука на 
третата генерација на портфолио менаџери, со цел стекнување на знаења за 
управување со портфолио стратегии. 
3.29.4 Соработка со високообразовни институции: Спроведување на 
активностите за практична имплементација на Меморандумот за соработка со 
Универзитетот Св. Кирил и Методиј од Скопје пришто би се одржале предавања 
за улогата на пазарот на хартии од вредност, како и прифаќање на студенти кои 
ќе следат практична настава во просториите на Комисијата, подготовка на 
стручни наоди и мислења за потребите на двете страни, ангажирање на експерти 
од академската струка за подготовка на акти за потребите на Комисијата и сл. 
3.29.5 Изборен предмет „Принципи на пазарот на капитал“: Во 2023 година, 
Комисијата ќе го заокружи процесот на издавање на учебникот за изборниот 
предмет за трета година “Основи на пазарот на капитал” и за четврта година 
“Работење со финансиски инструменти на пазарот на капитал“. Во рамките на 
оваа иницијатива Комисијата ќе ги преземе следниве две активности:  

a) Train the Trainer - обука/дополнителна едукација, поддршка или 
усовршување на наставниците во професионална ориентација од страна на 
професорската фела и стручни лица од самите институции; 

б) Гостин на наставен час - посета на претставник од институција/ стручно 
лице на наставен час; 
 3.29.6 „Глобалната недела на парите“ и „Денови на финансиска писменост”-
Континуирани активности за зголемување на финансиската писменост во 
соработка со останатите регулатори на финансискиот систем.   
3.29.7 „Европски квиз на пари“: Врз основа на воспоставената соработка во 2023 
година, Комисијата ќе се вклучи во реализација на проектот за финансиска 
едукација за младите на возраст од 13 до 15 години „Европски квиз на пари“; 
3.29.8 “Европски месец на сајбер безбедност”: Спроведување на кампањата 
“Европски месец на сајбер безбедност” кој државите членки и земјите 
пристапнички на Европската Унија го одбележуваат заради зголемување на 
знаењето поврзано со сајбер безбедност и сигурност на информатичките 
системи; 
3.29.9 Публикација на едукативни материјали: Во наредната година се планира 
објавување на прирачници, едукативни брошури: Финансирање во иднината 
преку обврзници;  Вложуваме заедно во инвестициски фондови; Акциите како 
дел од компаниите, флаери.  
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3.29.10  Македонска банкарска асоцијација-продолжување на соработката која 
ќе придонесе за подобрување на финансиската писменост и едукација кај 
младите и спроведување на заеднички активности, мерки, проекти, обуки, 
семинари, натпревари од областа на финансиите, економијата и пазарот на 
капитал. 
3.29.11 Изведување на факултативна практична настава- Врз основа на 
воспоставената соработка со повеќе средни училишта, ќе се изведе практична 
настава со цел  запознавање на средношколците со начинот на функционирање 
на пазарот на хартии од вредност, како и значењето и функцијата на регулаторот. 
3.29.12 Годишна награда на КХВ за млади истражувачи за најдобар труд од 
областа на пазарот на капитал-Распишување на Конкурс и спроведување на 
постапка за избор на најдобар труд од областа на пазарот на капитал. 

Носител: Кабинет на Претседателот; Сектор за истражување и развој на пазарот на 
капитал и меѓународна соработка 

 

Област: Општествена одговорност 

Специфични цели 

3.30 Општествено одговорна институција- Подигнување на свеста за развој на 
општествената одговорност делувајќи во областите како што се образование, животна 
средина, истражување, хуманитарна помош.   

3.30.1 Помош на ранливото население: Соработка со институциите кои 
згрижуваат деца без родители, со институциите и невладините организации кои 
се грижат за социјално загрозените лица и бездомниците и со домовите кои се 
грижат за стари и изнемоштени лица и преку хуманитарни активности да се 
придонесе за заштита на достоинството и подобрување на животот на овие лица. 
3.30.2 Одговорен однос кон животната средина: Поддршка и учество во акциите 
за чистење на животната средина,  зголемување на зеленилото во нашата 
средина и донирање садници во училиштата и домовите за стари лица. „Paperless 
office” промовирање на одговорен однос кон хартиениот и амбалажен отпад 
преку секојдневно негово рециклирање. 
3.30.3 Крводарителски акции: Комисијата ќе поддржи и ќе учествува во 
крводарителски акции и во други хуманитарни акции во соработка со Црвен крст 
и други организации.  

Носител: Сектор за истражување и развој на пазарот на капитал и меѓународна 
соработка 
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