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                                                              ВОВЕД 
Почитувани, 

Публикацијата “Инвестирај мудро, управувај паметно” ги содржи основните 
информации кои имаат за цел да Ве информират Вас-инвеститорите како да 
направите правилен избор при одбирањето на инвестицијата и паметно да 
управувате со финансиските средства за да ги постигнете посакуваните 
инвестициски цели. Истовремено, таа има за цел и да го развие чувството за 
управување со финансиите, како и да придонесе за едукација и подигнување на 
нивото на финансиската писменост на целата популација. 

Публикацијата дава објаснување за тоа како мудро да се управува со 
финансиските средства, како да се подготват финансиските планови, нивно 
следење и остварување, претпазливост од влегување во финансиска 
презадолженост и внимателно користење на своите финансии. 

Имено, оваа публикација ќе Ви помогне да се фокусирате при преземањето на 
контрола врз личните финансии сега и во иднина, односно да донесете издржана 
индивидуална инвестициска одлука, да ја следите истата, да го утврдите 
евентуалниот настанат проблем и да се обратите до надлежните институции кои 
можат да  Ви помогнат. 
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Доколку Ви се потребни повеќе информации за темите кои се обработени во оваа 
публикација, обратете се до релевантните институции преку контактите 
(имињата, електронските адреси и телефонските броеви) кои се наоѓаат на крајот 
на оваа публикација. 

Оваа публикација е подготвена во согласност со Програмата за едукација (2019-
2022) (која можете да ја погледнете на следниов линк: https://www.sec.gov.mk/programa-

edukacija) како и постојаните активности што ги презема Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија за финансиска едукација и 
финансиска инклузија како и заштита на индивидуалните инвеститори. 

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија како 
регулатор на пазарот на хартии од вредност, континуирано се залага истиот да 
биде стабилен и сигурен за инвестирање. 

         Со почит,                             

          

                                                          Комисија за хартии од вредност на     
                                                              Република Северна Македонија 
                                                                               Претседател 
                                                                            Mr.Sc. Nora Aliti 
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ПОСТАВУВАЊЕ НА ВАШИТЕ ФИНАНСИСКИ ЦЕЛИ 
Изберете свој брокер! 

 
Доколку сакате да инвестирате во хартии од вредност задолжително тоа мора да 
го направите со посредство на брокер.  

Брокери се лица вработени во правни лица (брокерски куќи и банки) овластени 
од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија 
и истите се лиценцирани од страна на Македонската Берза АД Скопје, да вршат 
услуги поврзани со извршувањето на налозите на клиентите, информирањето на 
клиентите за купување или продавање хартии од вредност, што НЕ подразбира 
инвестициско советување. 

Брокерот треба строго да се придржува кон инструкциите дадени од клиентот, да 
работи совесно и професионално, имајќи ги во предвид инвестициските цели и 
финансиската состојба на клиентот и истовремено да ги почитува актите на 
саморегулирачката организација каде што членува.  

Во Република Северна Македонија можете да го изберете својот посредник 
односно брокер во некоја од 5-те брокерски куќи или 5-те овластени банки за 
работа со хартии од вредност.  

Инвестициски советници пак, се овластени лица од страна на регулаторниот 
орган на пазарот на хартии од вредност односно Комисијата за хартии од 
вредност, да вршат услуги поврзани со инвестициското советување на клиентите. 
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Пред да ја донесете одлуката преку кој брокер односно овластено правно лице 
ќе инвестирате/тргувате со хартии од вредност, најпрвин треба да: 

 Размислите  колку финансиски средства сте подготвени да вложите. 
 

 Разговарајте со повеќемина инвеститори кои претходно соработувале со 
потенцијалниот ваш брокер. 

 
 Откријте какво му е поведението на брокерот.  

 
 Проверете  дали вашиот брокер има важечка лиценца за работа на пазарот 

на хартии од вредност издадена од страна на регулаторот и дали 
брокерската куќа или овластената банка во која што работи е досега 
санкционирана. 

 
 Определете кои хартии од вредност би ги купиле/продале.  

 
 Прашајте колкав надомест ќе треба да платите за купопродажбата на 

хартиите од вредност.  
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ПОСТАВУВАЊЕ НА ВАШИТЕ ФИНАНСИСКИ ЦЕЛИ 

Одлучете да инвестирате! 
 

Откако сте решиле колку финансиски средства ќе инвестирате во хартии од вредност и 
веќе сте го избрале вашиот брокер, потребно е да склучите договор со брокерската куќа 
или банката за посредување при тргувањето. Пред да го потпишете договорот, 
внимателно прочитајте го за да се запознаете со вашите права и обврски. Треба да 
знаете дека договорот најмалку треба да ги содржи следните елементи:        

 општите услови за работење на брокерската куќа или овластеното правно лице  и       
 изјава на клиентот дека е предходно запознаен со општите услови за   

работење пред склучување на договорот. 

Исто така, треба да знаете дека брокерскиот договор НЕ смее да содржи одредби: 

 со кои се одрекувате од било кои права што произлегуваат од законската 
регулатива што ја регулира материјата за хартиите од вредност; 

 со кои ви се ограничува правото на судска заштита во случај на спор со 
брокерската куќа или овластеното правно лице и  

 со кои ви е предвиден друг надоместок, освен надоместокот за извршување на 
трансакциите, во случај кога постигнатата цена по која е извршен налогот  е 
поповолна за вас, отколку цената содржана во налогот што сте го дале. 
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Следен чекор што треба да го направите е да дадете налог за купување или 
продавање на определени хартии од вредност. Налогот е еднострана 
инструкција кој може да биден даден усно, писмено или во електронска форма  
во која исклучиво ВИЕ ги определувате цената и количината на хартиите од 
вредност што сакате да ги купите или продадете, како и условите под кои 
трансакциите се извршуваат. 

Запознајте се со различните типови на налози (дневен, пазарен, лимитиран и 
налог по најповолна цена) и проценете кој е најпогоден за остварување на 
вашите инвестициски цели.  
 
Налозите се подредуваат согласно следните критериуми, кои се применуваат 
последователно: 
 

 Пазарните налози имаат приоритет над лимитираните налози; 

 лимитираните налози се подредуваат така што при извршувањето на 
куповните налози приоритет добива куповниот налог со повисока цена 
додека при извршувањето на продажните налози приоритет добива  
продажниот налог со пониска цена и 

 доколку постојат повеќе налози со иста цена или повеќе пазарни налози, 
тие ќе бидат подредени така што приоритет добива налог што е внесен 
порано (кој има постара временска ознака) и при подредување на 
налозите не се земаат предвид задржаните налози. 

 
Пред купување на хартиите од вредност треба да обезбедите финансиски 
средства кои ќе ги уплатите на посебната сметка т.н. клиентска сметка. 
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Вашиот налог  за купопродажба на хартии од вредност ќе се реализира на берза 
во зависност од моменталната понуда и побарувачка на пазарот.  

Порамнувањето на трговските трансакции со хартии од вредност може да се 
врши веднаш, но не подоцна од два работни дена од денот на склучувањето на 
трансакцијата.  
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КАКО ДА СТИГНЕТЕ ДО РЕЛЕВАНТНИТЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА 
 ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
Морате да имате во предвид дека пазарот на хартии од вредност најмногу го 
движат информациите. Тоа значи дека мора да бидете исклучително внимателни  
која од објавените информации за било кое акционерско друштво или хартија од 
вредност  ќе ви бидат релевантни при носењето на ВАШАТА инвестициска одлука. 

На пазарот на хартии од вредност се вложуваат огромни финансиски средства, 
затоа МОРАТЕ да бидете свесни дека пласирањето на најразлични информации 
од некој “добронамерник” може да биде само почеток на остварување на загуба. 

Истовремено, треба да знаете дека најдобро е одлуките да ги носите врз база на 
официјално објавените информации од релевантните институции (Комисија за 
хартии од вредност на Република Северна Македонија, Централен депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје, Македонска Берза АД Скопје, Централен регистар 
на Република Северена Македонија) и од самите акционерски друштва. 

Согласно донесената одлука, доколку ги вложувате ВАШИТЕ финансиски 
средства на Македонската Берза, ќе се соочите со можност за добивка, но и со 
ризик истите да ги изгубите. Имено, цените на акциите се движат нагоре и надолу 
во зависност од многу фактори. 

Пример: Доколку сте ги купиле акциите на едно акционерско друштво во износ 
од 1.000 денари по акција, цената не е константна, таа може да се зголеми и 
до 3.000 денари или да се намали до 700 денари по акција.  
Кога инвестирате финансиски средства, најважно е да имате принос од истите. 
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-При изборот на ВАШАТА инвестиција, колку е поголем приносот, толку е 
поголем и ризикот- 

 Вистинскиот принос на инвестицијата ќе биде познат откако ќе ги одземете 
сите поврзани трошоци.  

 Вашиот целосен принос ќе го знаете само откако ќе ги одземете трошоците 
кои се однесуваат на провизиите. 

Пример: Доколку купувате акции по цена од 1.000 денари и истата се зголеми 
на 1.080 денари по една година, тогаш ВАШАТА стапка на поврат е 8%.  

 

Доколку се одлучите да инвестирате врз база на финансиските показатели кои ги 
објавуваат акционерските друштва, потрудете се тоа да го направите врз основа 
на финансиските извештаи кои се однапред ревидирани од страна на независен 
овластен ревизор.  

Бидете претпазливи при добивањето на непроверени информации, бидејки 
секогаш оној кој ги објавува има одредена цел што сака да ја постигне. Сигурно 



 

 

  

  

  

  

 

 

дека таа информација не е пласирана само за ВИЕ на крајот да излезете со 
поголема заработувачка.  

Одлуката дали да купите или да продадете одредена акција не се носи само врз 
основа на една информација. Повеќето точни и добро анализирани информации 
може да гарантираат  дека донесената  инвеститорска одлука е исправна. 

“Не ги ставајте сите јајца во една иста кошница” 

Оваа фраза јасно укажува на тоа дека доколку се одлучите да ги инвестирате 
ВАШИТЕ парични средства на едно место и доколку се случи нешто неповолно со 
таа инвестиција, тогаш ќе ги изгубите сите ваши финансиски средства одеднаш.  

Затоа многу е важно, вашите финансиски средства да ги вложувате во различни 
видови на хартии од вредност, што би значело планирање на едно балансирано 
портфолио на инвестиции и дисперзија на ризикот.  

-Диверзификацијата на финансиските средства во различни инвестиции 
 е клучот за намалување на РИЗИКОТ- 

 
Износот што го вложувате во финансиските инструменти може понатаму да го 
поделите на различни видови на хартии од вредност.  
 

Не постојат двајца инвеститори кои се сосема исти во инвестирањето!  

Вие сте единствените што може да одлучите кои опции ќе ги одберете од многуте 
видови инвестиции што ви се на располагање. 

 

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



 

 

  

  

  

  

 

 

Имено, постојат разни видови на хартии од вредност: 

 акции издадени од акционерски друштва и од командитни друштва со 
акции, 

 акции во инвестициските фондови кои работат според Законот за 
инвестициски фондови, 

 обврзници, 
 потврда за странска хартија од вредност , 
 инструменти  на пазарот на пари, 
 дериватни финансиски инструменти, 
 сертификат за депозит и 
 други финансиски инструменти кои според Комисијата за хартии од 

вредност на Република Северна Македонија се сметаат за хартии од 
вредност. 
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ВИДОВИ ВЛОЖУВАЊА 
Акции 

Акциите се сопственички хартии од вредност кои што претставуваат неделив и 
идеален дел од основната главнина на акционерското друштво или 
командитното друштво со акции.  

Друштвото што се создава врз основа на издадени акции се нарекува 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО. Кога ќе купите акции од некое акционерско друштво 
станувате акционер. Акциите се купуваат: 

 Поради тоа што очекувате тие да ја 
зголемат вредноста или поради тоа 
што очекувате да добиете приход од 
дивиденда, како дел од профитот што 
го остварило акционерското друштво. 

 Исто така, некои акции може 
истовремено да обезбедат и пораст во 
цена (капитална добивка) и приход од 
дивиденда. 

Воедно треба да знаете дека како се менува 
ефикасноста и квалитетот на работењето  на 
акционерското друштво, акциите издадени 
од ова тоа друштво имаат потенцијал да даваат многу висок принос, но имаат и 
потенцијал на намалување на својата вредност. 
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“Една акција нема фиксна вредност која се мери според нејзината цена” 
 
Вообичаено вредноста на една акција расте кога: 
 целокупниот пазар на акции е во подем; 
 расте побарувачката на производите или услугите на акционерското друштво и 
 профитот на акционерското друштво се зголемува.  

 
-Кога овие три фактори ќе се случат истовремено, зголемувањето на 

вредноста на акцијата може да е многу брзо- 

Вредноста на акцијата најверојатно ќе опадне кога: 
 пазарот е неатрактивен со понудата; 
 конкуренцијата воведува нов производ и  
 порастот на профитот е забавен или опаѓа. 

 
“Акцијата вреди онолку колку што е некој подготвен да плати за неа” 

Може да се случи акционерското друштво за тековната година да прикаже загуби 
во работењето, а акцијата на пазарот да регистрира пораст. Објаснувањето е дека, 
акцијата сеуште има поголема внатрешна од пазарна вредност. Тоа значи дека се 
работи за потценета акција од страна на инвеститорите.  
Мора да се направи разлика меѓу акција чија цена во апсолутен износ е висока и 
акција која има висока цена. Во овој случај се работи за два различни поими. 
 

-Висок ценовен износ имаат оние акции, чии компании издале релативно 
мал број на акции- 
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ВИДОВИ ВЛОЖУВАЊА 

  Обврзници 
 

-Како со акциите така и со обврзниците може да се тргува на 
финансиските пазари- 

Обврзниците се долгорочни должнички хартии од 
вредност, со кои издавачот се обврзува дека на 
сопственикот на обврзницата еднократно или во 
рати, ќе му го исплати на определениот ден, 
износот на номиналната вредност на обврзницата и 
каматата.  

Обврзниците претставуваат дополнителен извор на 
средства за издавачот. Често, средствата добиени 
со нивно издавање служат за финансирање на 
посебни програми или на пример некои 
инфраструктурни објекти кои ќе генерираат 
приходи. Овие приходи понатаму се користат за 

исплата на достасаните обврски по издадените обврзници. Обврзниците се многу 
слични на кредитот, бидејќи и тие претставуваат форма на задолжување.  

Акционерските друштва, општините и државата позајмуваат парични средства за 
да го финансираат нивното работење. Традиционално сеуште е доминантна 
праксата друштвата и другите издавачи да позајмуваат парични средства од 
банките, а банките истите ги обезбедуваат со прибирање на депозити од 
депонентите.  
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Акционерските друштва се во можност да позајмуваат директно од 
заемодавателите преку издавање обврзници. Обврзницата е всушност заем кој 
инвеститорот му го дава на друштвото. Односно, инвеститорот се согласува на 
друштвото да му даде одредена сума на парични средства за одреден временски 
период во замена за периодична исплата на камата во однапред утврдени 
временски интервали. Кога заемот ќе го достигне датумот на доспевање, истиот 
му се враќа на инвеститорот.  

-Финансирањето преку издавање на обврзници има предности за двете 
страни: позајмувачот ќе плати пониска камата отколку кога би земал 

кредит од банка, а заемодавателот ќе земе повисока камата отколку кога 
би ги вложил паричните средства во банка како депозит- 

 Кога издавачот издава обврзници тој истовремено ја одредува и каматната 
стапка која ќе се исплаќа за издадените обврзници и временскиот период 
за кој ќе се врати позајмениот износ односно главницата на обврзниците 
(датумот на доспевање).  

 Каматната стапка, која се нарекува купонска стапка, е приносот што го 
остваруваат имателите на обврзниците за позајмениот износ на издавачите.  
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ВИДОВИ ВЛОЖУВАЊА 

Инвестициски фондови-взаемно вложување 

Ако сакате да го намалите ризикот од инвестирање, да не плаќате инвестициски 
советник и помирно да спиете, тогаш вложете во инвестициски фонд. Со 
средствата на инвестицискиот фонд управува Друштво за управување со 
инвестициски фондови. 

Инвестицискиот фонд Ви нуди едно единствено решение, а тоа е:  

 кога ќе ги вложите ВАШИТЕ финансиски средства во фонд, тие ќе се 
здружат со вложувањата на другите инвеститори за да се создаде поголема 
инвестициска моќ од онаа која би ја имале доколку би инвестирале сами. 

Еден фонд може да поседува портфолио од стотици различни хартии од вредност 
и затоа неговиот успех НЕ зависи од растот или падот на една или две акции. 

- Инвестицискиот фонд kako професионалнo управуванa форма на 
инвестирање се основа заради здружување на парични средства од 

домашни или странски, физички или правни лица кои потоа се вложуваат 
на пазарот на капитал во најразлични хартии од вредност - 
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Дивиденда 

Треба да знаете дека "ДИВИДЕНДАТА" е дел од добивката на акционерското 
друштво што се распределува на акционерите во согласност со правата кои 
произлегуваат од секој род и класа на акции. 

 Дивидендата се плаќа сразмерно на учеството во акционерскиот капитал 
на друштвото. 

 Предуслов за распределба на дивиденда е друштвото да работи успешно, 
односно да остварува добивка. 

 За распределба на дивиденда одлучуваат акционерите откако ќе ја одобрат 
годишната сметка и финансиските извештаи. Тие одлучуваат дали 
остварената добивка ќе ја распределат во форма на дивиденда. 
 
-Доколку е донесена одлука за распределба на дивиденда, истата ќе Ви 

ја исплатат најдоцна во рок од девет месеци по завршувањето на 
деловната година- 

Подетални информации околу исплататa на дивиденда можете да добиете преку 
дивидендниот календар на акционерското друштвото. 

Во дивидендниот календар е наведен датумот на пресек на акционерската книга  
на акционерите кои имаат право да добијат дивиденда, последен ден на 
тргување со право на дивиденда, ден на исплата на дивиденда. 

-Дивидендниот календар, котираните друштва јавно го објавуваат на веб 
страната на Македонска Берза АД Скопје- www.mse.com.mk 
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Немојте да се вознемирувате доколку друштвото за тековната година оствари 
добивка и истата во целосен износ или барем дел НЕ ја издвои за исплата на 
дивиденда.  

-Ваквата деловна политика значи комплетно префрлање на добивката во 
резервите на друштвото кои доколку правилно се употребат за 

инвестиции во наредните години може да доведат до  уште поголем 
принос- 
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                                               Четврти дел  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

  

 

ФИНАНСИСКИ ИЗМАМИ 
Заштитете се себеси! 

 
 Забранети дејствија кои Комисијата ги санкционира 

согласно закон 
 
 Ценовна манипулација 

- Забрането е овластен учесник на пазарот за хартии од вредност или друго физичко 
или правно лице да создаде лажна претстава за определена хартија од вредност на 

пазарот- 

 Ширење на неточни информации 
-Забрането е ширење на неточни информации или информации кои доведуваат до 

заблуда преку медиумите вклучувајќи го и интернетот или на друг начин, а кои влијаат 
на обемот на тргување или цената на хартијата од вредност- 

 Забрана за користење на манипулативни и измамнички дејствија; 
-Забрането е овластен учесник на пазарот за хартии од вредност или друго правно или 

физичко лице, при купување или продавање на хартии од вредност да се служи со 
методи и механизми со цел вршење на измамнички дејствија, како и 

да дава невистинити ценовно чувствителни информации- 
 Внатрешни информации 

-Лица, акционери, членови на управен, надзорен и членови на одборот на директори, 
вработени или надворешни соработници кои при извршување на професионалните 

задачи имаат пристап до внатрешни информации, не смеат да купуваат или продаваат 
хартии од вредност или на друг начин да остварат материјална добивка врз основа на 

внатрешни информации- 
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 Известување за трансакции склучени врз основа на внатрешни 
информации 

-Лицата со пристап до внатрешни информации се должни да го известат издавачот, 
Комисијата и берзата на која котираат хартиите од вредност, ако дознаат дека правно 

или физичко лице купува или продава хартии од вредност врз основа на внатрешна 
информација- 

 
 Контрола при користење со внатрешни информаци 

-Со цел спречување на неовластено користење со внатрешни информации и/или 
откривање на неовластено користење, Комисијата може да побара соодветни 

објаснувања и податоци од правни или физички лица- 
 Неточни финансиски извештаи или финансиски извештаи што 

предизвикуваат заблуда 
-На овластен ревизор или сметководител му се забранува да потпише неточен или 

некомплетен финансиски извештај, односно финансиски извештај што предизвикува 
заблуда, кој е во спротивност со меѓународните стандарди за финансиско известување 

и меѓународните стандарди за ревизија- 
 Обврски за чување на тајна 

-Членовите на органите на управување, директорот, вработените и овластените 
ревизори на депозитарот се должни да не ги обелоденуваат податоците кои ги 

дознале во текот на нивните секојдневни работни активности, освен ако тие податоци 
не и се на друг начин познати на јавноста или треба да се обелоденат на јавноста- 

 Купување на хартии од вредност од неовластена понуда на хартии од 
вредност 
-Лице кое купило хартии од вредност понудени од издавач врз основа на неовластена 

понуда  на хартии од вредност има право да поднесе тужба до надлежен суд за 
враќање на средствата со кои се купени хартиите од вредност заедно со камата, 

намалени за добиениот приход- 
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 Тужби во врска со Проспект кој содржи измамнички податоци; 
-Лице кое купило хартии од вредност без да знае дека Проспектот содржи 

невистинити и неточни податоци за ценовно чувствителни информации или дека се 
пропуштени ценовно чувствителни информации кои со оглед на околностите можат да 
предизвикаат заблуда, може да поднесе тужба за враќање на уплатените средства со 

камата, намалени за добиениот приход и изгубена добивка како резултат на 
непоседување на хартијата од вредност- 

 Одговорност за манипулација со цената на хартиите од вредност 
-Лице кое по своја волја учествува во активности спротивни на Законот за хартии од 

вредност е одговорно на секое лице кое одлучило да купи, продаде или продолжи да 
поседува хартии од вредност врз основа на цена утврдена како последица на таквата 

активност и може да биде тужено пред надлежен суд за надоместок на претрпена 
штета или изгубена добивка- 

 Спречување на перење пари и финансирање на тероризам; 
-Овластен учесник на пазарот на хартии од вредност е должен да постапува согласно 

со прописите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам- 
 Неовластена понуда на хартии од вредност  

-Понудата на хартии од вредност која е спротивна на Законот за хартии од вредност се  
смета за ништовна- 

 Забранети дејствија при понуда на хартии од вредност 
-При понуда на хартии од вредност во Проспектот неможе да се внесат ценовно 

чувствителни информации кои се невистинити или да не се внесат значајни податоци 
или ценовно чувствителни податоци со што инвеститорите можат да се доведат во 

заблуда- 
 

Кога ги инвестирате ВАШИТЕ заработени парични средства, треба да бидете 
многу внимателни при преземање на активности врз основа на информации кои 
ги добивате од различни страни. Постојат лица кои ветуваат дека ќе добиете 
многу висок принос на парични средства со многу мал ризик, но исто така, 
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убедуваат дека не се потребни вештини, време или напор за да се добие висок 
принос, или дека можете да се збогатите на брз и лесен начин.  
Ваквите начини на брзо богатење најчесто се 
рекламирани во списанијата, весниците, веб 
порталите и другите медиуми, а исто така се 
промовираат и на интернет преку е-пошта и спам-
пораки и се нудат преку директни повици на телефон 
или СМС пораки. Првенствено треба да се знае дека 
доколку сте се одлучиле да инвестирате во акции Вие 
станувате учесници на еден од поризичните, но и 
порегулираните пазари на капитал, на кој се може да се регистрираат 
најголемите приноси, но и да се случат најголемите финансиски крахови. 
 

 Секогаш треба да се води сметка за следното: 

НИКОГАШ не ги префрлајте ВАШИТЕ парични средства на сметка што не се води 
на брокерската куќа или банка со која соработувате или инвестициски фонд во 
кој инвестирате. 

НИКОГАШ не инвестирајте само врз база на телефонски разговор со ВАШИОТ 
брокер или инвестициски советник.  

НИКОГАШ не ги донесувајте ВАШИТЕ инвестициски одлуки брзо и стихијно врз 
база на шпекулативни активности во ,,трка,, за брза заработувачка. 

СЕКОГАШ запознајте се со законските прописи (законите и подзаконските акти од 
областа на пазарот на капитал можете да ги најдете на следниов линк: 
https://www.sec.gov.mk/Regulativa кои го регулираат пазарот на хартии од вредност, 

 

 Финансиски      

измами 
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особено Законот за хартии од вредност, Законот за трговските друштва, Законот 
за преземање на акционерски друштва, Законот за инвестициски фондови и др. 

СЕКОГАШ следете ги новините и промените што се случуваат во оваа сфера, 
особено преку интернет страниците на КХВРСМ, ЦДХВ и на Македонската Берза. 

СЕКОГАШ бидете во тек со движењата на Македонската Берза. 

СЕКОГАШ  информирајте се за објавите на Комисијата за хартии од вредност на 
Република Северна Македонија www.sec.gov.mk. 

“Никогаш не бидете алчни и избегнувајте донесување на моментални 
избрзани одлуки” 

 Што да преземете доколку наидете на проблем: 
 Доколку се соочувате со проблем при тргувањето или при исплатата на 

паричните средства, најнапред разговарајте со вашиот брокер.  
 Доколку не успеете да го решите проблемот обидете се тоа да го сторите 

со неговиот претпоставен.  
 Ви посочуваме дека настанатиот спор меѓу вас и брокерската куќа можете 

да го решите по пат на арбитражна постапка која се води пред 
Македонската Берза или пред Централниот депозитар на хартии од 
вредност во зависност од тоа каде се јавил проблемот.  

 Целта на арбитражната постапка е да се разрешат споровите на правичен, 
чесен и ефикасен начин. 
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 Вашиот следен чекор е да се обратите до Комисијата за хартии од вредност 
на Република Северна Македонија, како регулатор на пазарот на хартии од 
вредност чија што цел е да се грижи за заштитата на инвеститорите на 
пазарот и нивните права. 

 Воедно, Вашите права можете да ги остварите и преку судска постапка. 
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КОРИСНИ КОНТАКТИ  

    КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ул. Македонија бр. 25,Палата Лазар Поп Трајков 4-ти кат, п.фах 859 

 1000 Скопје  
тел. (02) 3244-670  

 тел/факс: (02) 3244-671 

e-mail: khv@sec.gov.mk 
             www.sec.gov.mk 

 
    МАКЕДОНСКА БЕРЗА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ 

ул. "Орце Николов" бр.75, п.фах 852 
тел. 3112-055,   

 тел/факс. 02/3112-069 
e-mail: mse@mse.org.mk 
              www.mse.com.mk 

 
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ 

ул.Кузман Јосифовски Питу бр.1 
за акции: 02/3 299-809, 3 299-802, 3 299-815  

за обврзници: 02/3 299-801 
тел/факс: 02/3 227-781 

e-mail: cdhv@cdhv.org.mk 
             www.cdhv.org.mk 

  

 

mailto:khv@sec.gov.mk
http://www.sec.gov.mk/
mailto:mse@mse.com.mk
http://www.mse.com.mk/
mailto:cdhv@cdhv.org.mk
http://www.cdhv.org.mk/


 

  

  

  

  

 

 

ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

Брокерска куќа Еурохаус АД Скопје  
бул.Св.Климент Охридски 
бр.52-А-1/5, Скопје  
тел:(02) 3217 095, 3217 093  
факс:(02) 3217 078  
http://www.eurohaus.com.mk  
s.stepanoski@eurohaus.com.mk 

 

Брокерска куќа Илирика 
Инвестментс АД Скопје  
бул.Св.Климент Охридски  
бр.45 кат 1/8, Скопје  
тел:(02) 3296 853  
факс:(02) 3213 785  
http://www.ilirika.mk  
info@ilirika.com.mk 

Брокерска куќа Инвестброкер АД Скопје  
ул.Истарска бр.33 влез 1 
локал 4, Скопје  
тел:(02) 3110 280  
факс:(02) 3103 291  
http://www.investbroker.com.mk  
investbroker@investbroker.com.mk 

 

Брокерска куќа Иново Брокер 
АД Скопје  
ул.Теодосиј Гологанов бр.60/1 
(кат2), Скопје  
тел:(02) 3120 941  
факс:(02) 3120 950  
http://www.innovobroker.com.mk/  
office@innovobroker.com 
 
Брокерска куќа Фершпед Брокер 
АД Скопје  
ул.Македонија бр.11а, Скопје  
тел:(02) 3219 310  
факс:(02) 3219 477  
http://www.ferspedbroker.mk 
broker@fersped.com.mk 

mailto:s.stepanoski@eurohaus.com.mk
mailto:info@ilirika.com.mk
mailto:investbroker@investbroker.com.mk
mailto:office@innovobroker.com
http://www.ferspedbroker.mk/
mailto:broker@fersped.com.mk


 

  

  

  

  

 

Шпаркасе Банка Македонија АД 
Скопје - Одделение за работи со 
хартии од вредност  
ул.Македонија бр.34 Скопје-Центар, 
Центар  
тел:(02) 3200-785  
факс:(02) 3200-515  
https://www.sparkasse.mk/ 

 

Комерцијална Банка АД Скопје - 
Дирекција за вршење на услуги со 
хартии од вредност  
ул.Орце Николов бр.3, Скопје  
тел:(02) 3247440, 3247431 
факс:(02) 3111037  
http://www.kb.com.mk 
 

Стопанска Банка АД Скопје - 
Дирекција за работа со хартии од 
вредност и брокерско - посреднички 
услуги 
ул.11 Октомври бр.7, Скопје 
тел: (02) 3295407; (02) 3295406;  
(02) 3295405 
факс:(02) 3295551 
http://www.stb.com.mk/za-nas.nspx 
broker@stb.com.mk 

НЛБ Банка АД Скопје - Служба за услуги 
со хартии од вредност  
ул.Мајка Тереза бр.1, Скопје  
тел:(02) 5100354; 5100352 
факс:(02) 3296219  
http://www.nlb.mk 

 

ТТК Банка АД Скопје - Оддел за работа 
со хартии од вредност 
ул.Народен фронт бр.19а, Скопје 
тел: (02) 3247000 лок.495 
факс:(02) 3247099 
http://www.ttk.com.mk 
ttkbroker@ttk.com.mk 

https://www.sparkasse.mk/
http://www.kb.com.mk/
http://www.nlb.mk/
http://www.ttk.com.mk/


 

  

  

  

  

 

 
 

 
 
Друштво за управување со 
инвестициски фондови ВФП ФОНД 
МЕНАЏМЕНТ АД Скопје  
ул.Васил Главинов бр.14-1/8  
тел:(02)3280082  

 
Друштво за управување со 
инвестициски фондови Генерали 
Инвестментс АД Скопје  
бул. Партизански одреди бр. 14А/1-2, 
Скопје-Центар  
тел: +389 2 60 90 300  
факс: +389 60 90 302  

 
Друштво за управување со фондови 
Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје  
бул.Св.Климент Охридски бр.45 кат 1 
локал 8 
тел:(02)3215878 
факс:(02)3215840  

 

Друштво за управување со фондови 
Иново Статус АД Скопје  
ул.„Македонија “бр.27/2-13, Скопје 
тел:(02)3298674;3298675 
факс:(02)3298675 

 

Друштво за управување со фондови КБ 
Публикум инвест АД Скопје  
бул.Св.Кирил и Методиј бр.50 Скопје 
тел:(02)3204490 
факс:(02)3204494  
 

Сите подетални информации за учесниците на пазарот на хартии од вредност 
можете исто така да ги најдете на следниот линк: https://www.sec.gov.mk/ucesnici 


