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                          КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

СЕКОГАШ 

ПОСТАВУВАЈТЕ      

ПРАШАЊА !!! 
 

ПРАШАЊА КОИ ЌЕ ВИ  

ПОМОГНАТ ДА ДОНЕСЕТЕ 

ДОБРА ИНВЕСТИЦИСКА 

ОДЛУКА !!! 
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       Ова е најдобриот совет што можеме да Ви го дадеме за тоа како да 

донесете вистинска инвестициска одлука.  

Постојат многу инвеститори кои би можеле да избегнат дополнителни 
загуби доколку пред инвестирањето ги постават едни од основните и 
најважни прашања. 

Ве охрабруваме добро да го процените секое друштво за управување со 
инвестициски фондови и инвестицискиот советник со кој имате намера да 

соработувате - пред да одлучите да ги инвестирате Вашите средства. 

Не е важно дали сте почетник или веќе сте инвестирале на пазарот на 
хартии од вредност, никогаш не е рано или предоцна да почнете да 
поставувате прашања. Речиси е невозможно да поставите нелогично 

прашање за тоа како, кога и каде да ги инвестирате Вашите пари.  

Искусниот инвестициски советник ќе ги одговори сите Ваши прашања, 

колку и тие да се основни. Инвестициските советници знаат дека едуциран 
клиент е предност, а не обврска. За нив е особено важно да одговорат на 

Вашите прашања пред да почнете со вложување отколку подоцна да се 

соочат со Вашето незадоволство и збунетост. 

Во оваа кратка брошура, ќе ги прочитате сите основни прашања што треба 
да си ги поставите пред да донесете одлука за инвестирање, а кои се 
однесуваат на финансиските инструменти, за тоа каде истите се купуваат 

и продаваат и секако за оние кои Ви нудат разни инвестициски совети. 

Воедно ќе најдете и по некој важен совет за тоа како да ги следите Вашите 
инвестиции и како да се справите со проблеми. 

Имајте ја оваа кратка брошура при рака кога ќе почнете да  размислувате 
за инвестирање во финансиски инструменти и користете ја истата за да ги 
поставите вистинските прашања пред да инвестирате во финансиски 
инструменти. 
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СОВЕТ  

ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ 
Вистинскиот избор на брокерска ќука, овластена банка, 

инвестициски фонд, инвестициски советник или брокер 

за кој Вие ќе се одлучите да ги управува Вашите 

вложувања и инвестиции, е од клучно значење при 

носењето на одлуката за инвестирање во хартиите од 

вредност.  

Пред да соработувате со било кој овластен учесник на 

пазарот на хартии од вредност, најнапред ќе треба да се 

информирате дали истиот е лиценциран/овластен од 

страна на Комисијата за хартии од вредност на Република 

Северна Македонија и дали имаат историја на поплаки, 

изречени мерки или опомени од страна на регулаторот 

https://www.sec.gov.mk/ucesnici . 

https://www.sec.gov.mk/ucesnici
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ПРАШАЊА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 

КОИ СЕ ТРГУВААТ НА  

ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

✓ Со кои финансиски инструменти се тргува на Македонската Берза АД Скопје? 

✓ Каде може да купувам и продавам финансиски инструменти? 

✓ Дали овој финаниски инструмент се совпаѓа со моите инвестициски цели?  

✓ Зошто инвестицијата во овој финансиски инструмент е добра за мене? 

✓ Како со оваа инвестиција ќе заработам пари, дивиденди, камати и капитални 

добивки? 

✓ Заради што може оваа инвестиција да ја зголеми или намали вредноста како на 

пример, промени во каматните стапки, реални вредности на имотот или пазарен 

удел ? 

✓ Кои се вкупните надоместоци за купување, поседување и продажба на овој 

финансиски инструмент?  

✓ Колку е ликвидна оваа инвестиција?  

✓ Колку би било лесно да се продадат финансиските инструменти доколку парите 

ми требаат веднаш? 

✓ Кои се конкретните ризици поврзани со овој финансиски инструмент?  

✓ Кој е максимумот што можам да го изгубам, на пример, каков ќе биде ефектот од 

промената на каматните стапки, економската рецесија, високата конкуренција или 

подеми и падови на берзата? 

✓ Кој врши контрола и надзор на пазарот на хартии од вредност каде јас вложувам?  

✓ Колку долго работи друштвото кое го издало финансискиот инструментот во кој 

сакам да инвестирам? 

✓ Дали менаџментот на друштвото бил успешен во минатото?  

✓ Каква е позицијата на друштвото во споредба со неговите конкуренти? 

✓ Каде можам да добијам повеќе информации за финансиските инструменти кое ги 

издало?  

✓ Може ли да ги добијам најновите извештаи на друштвото, како што е проспектот, 

последниот годишен извештај или финансиски извештаи за финансиското 

работење на друштвото?  
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СОВЕТ  

ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ 
Можете да го проверите поведението на Вашето 

избрано друштво за управување со инвестициски 

фондови или инвестициски советник со посета на 

https://www.sec.gov.mk/ucesnici. 

Вашиот регулатор на пазарот на хартии од 

вредност, Комисијата за хартии од вредност на 

Република Северна Македонија, води Регистри на 

сите овластени учесници на пазарот на хартии од 

вредност, како и информации за изречените мерки 

и опомени за секој од нив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО ФИНАНСИСКИТЕ 

УСЛУГИ КОИ ГИ НУДАТ ИНВЕСТИЦИСКИТЕ 

ФОНДОВИ 

✓ Што е инвестициски фонд?  

✓ Што е друштво за управување со инвестициски 

фондови? 

✓ Како друштвото за управување со инвестициските 

фондови управува со моите средства? 

✓ Како се мери успешноста на работењето на 

инвестицискиот фонд?  

✓ Дали можам да инвестирам во повеќе инвестициски 

фондови? 

✓ Дали правно лице може да инвестира во 

инвестициски фонд?  

✓ Дали можам за моите деца да инвестирам во 

инвестициските фондови? 

✓ Кои права ми се гарантираат откако ќе инвестирам 

во инвестициски фонд? 

✓ Кој врши контрола и надзор на работењето на 

инвестицискиот фонд?  

✓ Кој ги чува средствата на инвестицискиот фонд? 

✓ Што ќе се случи доколку дојде до ликвидација на  

друштвото кое управува со инвестициските фондови 

каде вложувам?  

 

https://www.sec.gov.mk/ucesnici
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✓ Дали друштвата за управување со инвестициски 

фондови се лиценцирани од страна на Комисијата за 

хартии од вредност?  

✓ Дали истите некогаш биле санционирани од страна на 

регулаторот? 

✓ Може ли средствата на фондот да пропаднат?  

✓ Што се удели и кое право го стекнувам со нивното 

поседување? 

✓ Дали може уделите слободно да се пренесуваат?  

✓ Како се пресметуваат цените на уделите во фондот?  

✓ Кој одлучува во кои финаниски инструменти да се 

вложуваат средствата на фондот? 

✓ Дали можам да влијаам врз одлуката околу тоа каде да 

се инвестираат моите средства? 

✓ Каде може да најдам најдам општи услови за 

работењето на фондот?  

✓ Ќе ми наплати ли фондот трошоци при вложување? 

✓ Како ја распределува фондот добивката? 

✓ Ќе ме информира ли фондот за сите трансакции и 

состојбата на моите инвестиции? 

✓ Дали ова вложување/инвестиција е во мој најдобар 

интерес? 

✓ Дали фондот има обврска да ме информира за неговото 

работење?  
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ПРАШАЊА ЗА НАПРЕДОКОТ НА 

ВАШИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 

✓ Колку често добивам извештај за моите 

вложувања?  

✓ Дали разбирам што ми кажува тој извешај? 

✓ Дали повратот на мојата инвестиција ги 

исполнува моите очекувања и цели?  

✓ Дали правилно сум ја вложил мојата 

инвестиција? 

✓ Колку средства ќе вратам доколку ја 

продадам мојата инвестиција денес? 

✓ Колку трошоци имам при секое 

инвестирање? 

✓ Дали моите инвестициски цели се 

промениле?  

✓ Доколку е така, дали моите планови за 

инвестирање сеуште се соодветни? 

✓ Кои критериуми ќе ги користам за да 

одлучам кога да ја продадам својата 

инвестиција? 
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ЗА ДА СЕ СПРАВИТЕ СО ПРОБЛЕМИТЕ 
ДЕЈСТВУВАЈТЕ НАВРЕМЕНО!  

СПОРЕД ЗАКОН, ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ПРЕЗЕМЕТЕ  

ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА. 

 Следете ги овие чекори за да го решите Вашиот проблем: 

 

✓ Доколку се соочувате со проблем при инвестирањето или при исплатата на паричните средства, најнапред разговарајте со 

Вашиот инвестициски советник или брокер. 

✓ Доколку не успеете да го решите проблемот, обидете се тоа да го сторите со неговиот претпоставен. 

✓ Доколку сè уште не сте задоволни, испратете информација до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 

Македонија. 

✓ Комисијата како регулатор на пазарот на хартии од вредност чија што цел е да се грижи за заштитата на инвеститорите на 

пазарот на хартии од вредност и нивните права, ќе ја разледа Вашата информација и ќе воспостави комуникација со 

овластениот учесник на пазарот за надминување на забелешките.  

 

ПОНЕКОГАШ ИНТЕРВЕНЦИЈАТА НА РЕГУЛАТОРОТ ДАВА ЗАДОВОЛИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ, НО ДОКОЛКУ ОВИЕ ЧЕКОРИ НЕ ГО НАДМИНАТ 

ПРОБЛЕМОТ, МОЖЕТЕ ДА ПРЕЗЕМЕТЕ ПРАВНИ МЕРКИ И ДА ГИ ОСТВАРИТЕ ВАШИТЕ ПРАВА И ПРЕКУ СУДСКА ПОСТАПКА. 


