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За Порталот 

• Информационен портал за крајните корисници на услугите на 
ЦДХВ - инвеститори и издавачи на ХВ, со цел да се зголеми 
транспарентноста на пазарот на капитал и пристапот до 
информации за хартии од вредност 

• Усогласеност со меѓународни стандарди со цел да се обезбеди 
интегритет на пазарот на капитал и заштитат интересите на 
инвеститорите на хартии од вредност  

• Финансиран од ЕБОР и кофинансиран од страна на ЦДХВ АД 
Скопје 

 

 



За Порталот 

• Директен, брз и едноставен пристап до информации за хартии од 
вредност со кои располага базата на податоци во ЦДХВ 

• Применети се најдобри практики во областа на информатичката 
безбедност и заштита на личните податоци 

• Web апликација хостирана на посебна и целосно нова ИКТ 
инфраструктура интегрирана во постоечката ИКТ инфраструктура 
на ЦДХВ 

 

 



Функционалности на порталот 

• Две целни групи клиенти: Издавачи и Инвеститори  

• Дистрибуција на информациите во дигитална форма кон клиентите 

• Овозможување на официјални документи потпишани со дигитален 
сертификат и временски печат како и неофицијални потврди за 
информативни цели 

• Бесплатни информации и информации со наплата 

• Автентикација и авторизација 

• Овозможено лесно одржување за администраторите  

• Можност за понатамошна надградба на услугите кон регулаторните 
тела 



Пристап до порталот 

• Регистрација на клиентите 
• Имателите – освен во ЦДХВ имаат 

можност да се регистрираат преку 
овластени учесници на пазарот на 
капитал 

• Издавачи - склучуваат посебни договори 
со ЦДХВ 

• E-mail адреса задолжителен податок 
• Целосно почитување на законот за 

заштита на личните податоци 
• Автентикација и авторизација на 

клиентите на ЦДХВ 





Услуги за имателите на хартии од 
вредност 

• Новости 

• Сандаче за пораки 

• Администрација на лозинка и пристап 

• Информација за депонирани парични средства 

• Извештаи 

• Ценовник на услугите со и без дигитален потпис 

• Поддршка 

 



Извештаи за имателите на хартии од 
вредност 

• Профил на клиентот - општи информации за клиентот (е-
маил, адреса...) 

• Информации за акции – општи информации за акциите 
• Извод од сметка 
• Извод од сметка на датум 
• Преглед на состојба на имател – преглед на сите хартии од 

вредност по сите сметки 
• Преглед на состојба на имател на датум – преглед на 

сопственоста по сите сметки на конкретен датум 



Извештаи за имателите на хартии од 
вредност 

• Извештај за вложувања - податоци за процентуалното 
учеството во акционерскиот капитал на акционерските 
друштва  

• Преглед на трансакции – сите трговски, нетрговски 
преноси, доспевање на рати на обврзници за определен 
временски интервал 

• Вредност на портфолио - преглед на последната цена на 
хартиите од вредност, според последниот ден на тргување 

 

 



Услуги за издавачите на хартии од 
вредност 

• Новости 

• Сандаче за пораки 

• Администрација на лозинка и пристап 

• Информација за депонирани парични средства 

• Извештаи 

• Ценовник на услугите со и без дигитален потпис 

• Поддршка 

 



Извештаи за издавачите на хартии од 
вредност 

• Акционерска книга – книга во .pdf формат со можност за 
дигитален потпис  

• Акционерска книга (Excel) – книга во .xls со можност за 
манипулација на податоците 

• Профил на клиентот – општи податоци за самиот издавач 

• Листа на издадени хартии од вредност – сите издадени 
хартии од вредност од самиот издавач 

• Информации за акции – податоци за издадените акции од 
издавачот 

 

 



Извештаи за издавачите на хартии од 
вредност 

• Структура на друштво – структура на иматели, листа на 
акционери над 5%, структура на сметки 

• Право на глас – листа на сите акционери со право на глас, без 
право на глас, неидентификувани акционери и акции на сметка 
на издавачот 

• Топ 20 акционери по ИСИН – процентуално учество на првите 
20 акционери по ИСИН 

• Инсајдерско тргување – извештај за тргувања на имателите со 
посебни обврски за известување (Правилник за котација) 

• Праќање нотификации – испраќање пораки  

 







Лесна манипулација со податоците 



Наплата 



Електронски потпис и временски печат 



Порталот во иднина 

• Надградба со нови извештаи и функционалности за имателите и 
издавачите на хартии од вредност 

• Надградба со нови модули за нови групи на корисници 
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