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Хартии од вредност (англиски: securities) 
се акции издадени од акционерски друштва 
и од командитни друштва со акции, акции 
во инвестициските фондови, обврзници, 
инструменти на пазарот на пари, дерива-
тивни финансиски инструменти, потврди 
за странски хартии од вредност и др. Овие 
хартии од вредност се неограничено пре-
носливи.

Акции:
Акцијата (англиски: share, stock) е соп-

ственичка хартија од вредност, која прет-
ставува неделив и идеален дел од основна-
та главнина на акционерското друштво или 
командитното друштво со акции. Друштво-
то што се создава врз основа на издадените 
акции се нарекува акционерско друштво 
(компанија). Кога ќе купите акции од некоја 
компанија, станувате акционер. Акциите се 
купуваат поради тоа што очекувате тие да 
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ја зголемат вредноста, или поради тоа што 
очекувате да добиете приход од дивиден-
да, како дел од профитот што го остварила 
компанијата. Некои акции може истовреме-
но да обезбедат и пораст во цената (капи-
тална добивка) и приход од дивиденда.

Сопствениците на акциите (акционерите) 
имаат неколку основни права:

 право на глас во акционерското собрание;
 право на дивиденда која претставува дел 
од добивката на друштвото и
 право на дел од стечајната маса, во случај 
на ликвидација на друштвото. Во поглед 
на ова право, сопствениците на акции се 
субординирани во однос на сите други 
доверители, така што тие ќе добијат дел 
од стечајната маса, само откако сите дру-
ги доверители ќе бидат обештетени.
 Покрај овие, сопствениците на акции, 
понекогаш (но, не задолжително) имаат 
и некои други поволности од поседу-

вањето акции, како што се: правото на 
првенствено купување акции од новите 
емисии на акционерското друштво, мож-
ност да добијат права за купување акции 
по повластени услови и сл.

Како хартија од вредност, акцијата има 
своја вредност и пазарна цена. Од аспект 
на вредноста, можеме да зборуваме за но-
минална и за книговодствена вредност.
Номинална вредност на акцијата. Номи-

налната вредност го претставува износот 
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на кој гласи акцијата и таа се добива како 
пропорционален дел од вкупната вредност 
на емитуваните акции. Номиналната вред-
ност нема речиси никакво практично зна-
чење, освен кај некои приоритетни акции, 
каде што служи како основа за пресметка 
на дивидендата. Извесно значење има за 
сметководството, како основа за разгра-
ничување меѓу акционерскиот капитал по 
номинална вредност и капиталната добив-
ка/загуба, но и тука, практично значење не 
постои.

Книговодствена вредност
Книговодствената вредност на акцијата 

се добива врз основа на билансот на состој-
ба и бројот на емитувани акции. Таа се до-
бива кога збирот на ставките акционерски 
капитал, акумулирана добивка, резерви и 
капитална добивка / загуба ќе се подели со 
бројот на емитувани обични акции.

Пазарна вредност (цена). Пазарната 
вредност на акцијата претставува цената по 
која со таа акција се тргува на пазарот. Таа 
се формира врз основа на понудата и поба-
рувачката.

Акциите може да бидат обични и прио-
ритетни.

Обичните акции 
Се акции кои на сопственикот му обезбе-

дуваат учество во поделбата на нето добив-
ката на друштвото. Тоа значи дека секој кој 
има обични акции добива дивиденда доколку 
друштвото работи со добивка и одлучи ис-
тата да ја подели. Сопствениците на обич-
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се најдат во различни модалитети. На при-
мер, тие носат фиксен дивиденден принос, 
т.е. дефинираната големина на дивиден-
дата што им следува на сопствениците на 
овие акции. Обично, таа се утврдува како 
процент од нивната номинална вредност и 
така утврдената дивиденда е максималниот 
износ што тие можат да го добијат. Поради 
тоа, доколку добивката е поголема од изно-
сот потребен за да се исплатат дивидендите 
на приоритетните акции, целокупниот оста-
ток им припаѓа на сопствениците на обични 
акции. Исплатата на дивидендата зависи од 
остварената нето-добивка на компанијата, 
но и од одлуката на Собранието на акцио-
нери. Доколку компанијата не оствари не-
то-добивка, нема да се врши ниту исплата 
на приоритетните дивиденди. Од друга 
страна, во одредени ситуации, Собранието 
на акционери може да донесе одлука за не-
исплаќање на дивидендата, доколку тоа е во 
најдобар интерес на компанијата.

ни акции имаат и право на управување со 
друштвото односно право на глас при доне-
сувањето на одлуки од страна на акционер-
ското собрание. Исто така, сопствениците 
на обичните акции имаат право, во случај 
на ликвидирање или стечај на друштвото, 
да го поделат меѓу себе остатокот од имо-
тот, но само по намирување на обврските на 
друштвото кои имаат приоритет на наплата.

Приоритетните акции 
Како што кажува самото име, имаат од-

редени привилегии во однос на обичните. 
Овие привилегии, односно приоритети, се 
однесуваат на приоритетот во исплатата на 
дивиденда за нивните сопственици, како и 
приоритетот во однос на обичните акции 
при наплатата на дел од стечајната маса во 
случај на ликвидација на друштвото. Овие 
привилегии најчесто (но, не задолжително) 
се компензирани со губењето на управувач-
кото право. Приоритетните акции можат да 
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Својства на приоритетните акции:

Кумулативност. Во некои случаи, компаниите издаваат кумулативни приоритетни акции. Кај 
овие акции, дивидендите што не се исплатени на време се кумулираат се додека компанијата не 
биде во можност да ги исплати. Додека не се исплатат кумулираните дивиденди, фирмата не може 
да им исплаќа дивиденди на обичните акционери.

Партиципативност. Партиципативните приоритетни акции, покрај фиксниот износ на 
дивиденда, даваат можност и за партиципација во остатокот од нето-добивката, кој вообичаено 
им се распределува на обичните акционери. Клаузулата врзана за ваквите акции би гласела на 
пример : ”… дивидендата изнесува 2% од номиналната вредност, а доколку обичните акции добијат 
дивиденда повисока од овој износ, на приоритетните акции им следува и разликата до тоа ниво. “

Отповикливост. Компаниите-емитенти на приоритетни акции често го задржуваат правото на 
отповикување на акциите. Тоа значи дека уште при нивната емисија се дефинира цена по која овие 
акции би можеле да бидат откупени од страна на емитентот во некој момент од нивното постоење. 
Оваа цена е обично повисока од номиналната вредност, а правото на отповикување емитентот го 
користи во оној момент кога ќе смета дека фиксната обврска за дивидендата на приоритетните 
акции е голем товар, кој може да биде избегнат со користење на други извори на финансирање.

Конвертибилност. Конвертибилните приоритетни акции се такви акции што даваат можност за 
нивна конверзија (претворање) во обични акции.

Право на глас. Малку невообичаено, но и приоритетните акции можат да добијат право на глас во 
одредени ситуации. Тоа е случај кога компанијата не е во можност да врши исплата на дивиденди 
на приоритетните акции. Во таа ситуација, имателите на приоритетни акции добиваат право да 
изберат неколку свои претставници во органите на управување, доколку е така предвидено со 
статутот на компанијата. Со исплатата на дивидендите, ваквото право се губи.
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 Обврзници:
Обврзница (англиски: bond) е долгороч-

на должничка хартија од вредност, со која 
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 до-
полнителен извор на средства за издавачот. 
Често, средствата добиени со нивно изда-
вање служат за финансирање посебни про-
грами или некои на пример инфраструктур-

ни објекти кои генерираат приходи. Овие 
приходи понатаму се користат за исплата на 
достасаните обврски по издадените обврз-
ници. Обврзниците се многу слични на кре-
дитот, бидејќи и тие претставуваат форма на 
задолжување.

По правило, обврзниците носат фиксна 
камата. Но, со оглед на тоа што повеќето 
земји во светот се соочуваат со пониски или 
повисоки стапки на инфлација, во такви ус-
лови, обврзниците често пати имаат флук-
туирачки камати. Каматните стапки најчес-
то се определуваат некој процент повисоко 
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Поделба на обврзниците:

Критериум за поделба 
на обврзниците: Видови обврзници:

Издавачот  Државни (govermеnt bonds)
 Корпоративни (corporate bonds)

Ризикот од неплаќање  Обезбедени обврзници
 Необезбедени обврзници

Доходот што го носат  обврзници со фиксна камата,
 обврзници со променлива каматна стапка и
 обврзници што овозможуваат учество во добивката

Валутата во која се 
издадени

 обврзници кои гласат на домашна валута и
 обврзници што гласат на странска валута

Начинот на отплатата 
на главнината

 еднократна обврзница и
 ануитетна обврзница чија главнина се отплатува периодично

Посебните права  партиципативни обврзници и
 заменливи обврзници

Правото на откуп 
пред рокот на 
достасувањето

 отповикливи и
 неотповикливи обврзници
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Други видови обврзници:

Обврзници на локални органи на управата 
(municipal bonds, local authority stocks) кои 
ги издава државата и локалните власти на 
единиците на локалната самоуправа.

Доходни обврзници (income bonds) кои претста-
вуваат обврзници, издадени од корпорациите. 
Нивната клучна карактеристика е дека каматата 
се плаќа, само доколку фирмата има средства за 
тоа.

Конвертибилни обврзници (convertible bonds) 
кои претставуваат хибриден вид на хартии 
од вредност. Технички, тие претставуваат 
долг, бидејќи плаќаат камата, која претставува 
фиксна обврска на фирмата и имаат датум на 
доспевање. Но, овие обврзници имаат една 
специјална карактеристика - инвеститорот 
има опција да ја замени обврзницата во точно 
определен број обични акции.

Бескупонски обврзници (zero-coupon bonds) се 
оние кои не плаќаат камата, но се продаваат 
со голем дисконт во однос на номиналната 
вредност.

Високо ризични обврзници (junk bonds) кои не 
претставуваат посебен вид обврзница, туку 
тоа е име за долг со многу низок квалитет. Овие 
обврзници се неосигурени и можат да бидат 
подредени на другите должнички обврски на 
фирмата. Оттука, ваквите обврзници се многу 
ризични и мора да понудат повисоки камати. 

од ЛИБОР (каматите што меѓусебно си ги 
пресметуваат лондонските банки).

Обврзниците може да се продаваат по 
номиналната цена, т.е. по вредноста на 
којашто гласат, под номиналната цена и над 
номиналната цена.
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Видови добивка при работа со 
обврзниците:

Номинална добивка или купонска добивка 
(coupon yield). Оваа добивка е однапред 
позната и непроменлива.

Тековна добивка (current yield), која е детерми-
нирана со пазарната цена на обврзницата.

Добивка до достасувањето (yield to maturity), 
т.е. добивка која се остварува во моментот 
на купувањето на обврзниците до времето 
на нивно доспевање, односно претставува 
разлика меѓу куповната цена на обврзниците 
и номиналната вредност, којашто се исплатува 
до достасувањето.

Вкупна добивка (total return), која се 
пресметува врз основа на главнината, 
номиналната каматна стапка и камата на 
каматата (сложена камата). Претпоставка за 
оваа добивка е реинвестирање на каматата 
со што инвеститорите ќе заработат камата 
на каматата, која значително ќе ја зголеми 
нивната добивка.

IPO и SPO – Примарен пазар 
на капитал
Во берзанското секојдневие познати се 

настани кои се поврзани со иницијална по-
нуда на акции на пазарот, или IPO (Initial 
Public Offering). Во суштина иницијална-
та понуда значи “отварање” на друштвото 
спрема јавноста, односно инвеститорите. 

Со иницијалната понуда едно трговско 
друштво кое постоело и фунционирало 
како друштво со ограничена одговорност, 
односно мало акционерско друштво, со ре-
лативно помал капитал и број на сопстве-
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ници, станува акционерско друштво по-
седувано од јавноста со поширок круг на 
акционери. Најчесто, иницијална понуда на 
акции на пазарот се користи од друштвата 
за да се обезбеди дополнителен капитал за 
финансирање на понатамошниот растеж на 
друштвото.

дојде до свеж капитал со издавање, односно 
емисија на нови акции (попознато како се-
кундарна понуда на акции - SPO - Secondary 
Public Offering), нудејќи ја новата емисија за 
прв пат и директно на пошироката јавност. 
Ова е т.н прибирање на капитал од екстерни 
извори каде што постојните акционери во 
акционерското друштво-издавач, се подгот-
вени да го намалат, односно поделат своето 
учество во постојната акционерска струк-
тура со нови инвеститори – акционери. Мо-
тивите за секундарната понуда на нови ак-
ции се обезбедување дополнителен капитал 
за финансирање на развојот на друштвото, 
заштита од превземање и зголемување на 
конкурентноста, превземање на конкурент-
ски друштва или друштва од слични гранки 
и дејности итн. 

Продажбата на акции преку иницијал-
ната или секундарната понуда е познато и 
како примарен пазар на капитал. Примарен 
пазар е првото продавање на хартиите од 

Една од основните карактеристики на 
акционерските друштва е тоа што, соглас-
но законските прописи, друштвото може да 
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вредност од страна на издавачите, односно 
првото запишување и уплата на хартии од 
вредност. 

Издавањето на нови акции (хартии од 
вредност) на примарниот пазар, се врши по 
претходно одобрение од Комисијата за хар-
тии од вредност на Република Македонија.

Комисија за хартии од 
вредност на Република 
Македонија

довербата на јавноста во институциите на 
пазарот на хартии од вредност. 

Други институции на пазарот на хартии 
од вредност се: берзата, депозитарот, бро-
керските куќи, инвестициски фондови, бро-
керите, инвестиционите советници. . .

Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија (www.sec.gov.
mk) е самостојно и независно регулаторно 
тело, со јавни овластувања, кое го регули-
ра и контролира работењето со хартии од 
вредност. Комисијата, во рамките на своите 
надлежности се грижи за законито и ефи-
касно функционирање на пазарот на хартии 
од вредност и за заштита на правата на ин-
веститорите, со цел постојано јакнење на 

Берза - Секундарен пазар на капитал 
Секое понатамошно купување или про-

давање на претходно издадени хартии од 
вредност се одвива на секундарен пазар. Се-
кундарното тргување со хартии од вредност 
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се врши преку берза на хартии од вредност, 
овластена од страна на Комисијата.

Секундарниот пазар, односно овласте-
ната берза, им овозможува на постојните 
сопственици на акциите во секој момент да 
ги продадат своите акции и да ја претворат 
својата инвестиција во пари. Колку е пораз-
виен пазарот на капитал и поголема лик-
видноста на хартиите од вредност, толку е 
поедноставно за акционерите навремено и 
по објективни услови да ги претворат свои-
те вложувања во пари.

Македонска берза АД Скопје е првата 
организирана берза на хартии од вредност 
во историјата на Република Македонија, 
која е основана како акционерско друштво 
во целосна приватна сопственост во 1996 
година. 

Тргувањето со хартии од вредност е 
целосно автоматизирано и истото се одви-
ва преку берзанскиот електронски систем 
за тргување (БЕСТ). Тргувањето се одви-

ва далечински, при што сите брокери се 
електронски поврзани од своите деловни 
простории со централниот компјутерски 
систем лоциран во Берзата. БЕСТ системот 
се заснова на системот на налози, согласно 
моделот на континуирано наддавање и упо-
треба на методата на компјутерско усогла-
сување на цените на хартиите од вредност.

Лиценцираните брокери, преку свои-
те работни станици или преку користење 
на можноста за т.н. интегрален пристап во 
БЕСТ системот (преку FIX протокол), се 
приклучуваат во БЕСТ системот. Секој ли-
ценциран брокер има свои посебни иден-
тификациони елементи (корисничко име и 
лозинка) што му овозможуваат пристап во 
БЕСТ системот, извршување на активности 
во БЕСТ системот и пристап до податоците 
за кои што има овластување.

Kотација на хартии од вредност e по-
стапка на внесување (регистрирање) на 
одредена хартија од вредност на Официјал-



Водич за разбирање на пазарот на хартии од вредност 13

ниот пазар согласно одредени критериуми 
пропишани од Берзата, по што издавачи-
те на хартии од вредност се стекнуваат со 
обврска за редовно објавување на ценовно 
чувствителни финансиски и нефинансиски 
информации и податоци во јавноста. Со-
гласно Правилата за котација, котираните 
друштва имаат обврски да ги објавуваат 
сите ценовно чувствителни информации, 
објави поврзани со деловното работење на 
друштвото, објави во врска со капиталот, 
значајни промени во финансиската состој-
ба, дивиденден календар, известувања за 
акции во посед на јавноста, известувања за 
значителни удели, со цел информирање на 
јавноста за нивните одлуки. Сите објави се 
прават преку интернет апликацијата за из-
вестувања од страна на котираните друштва 
СЕИ-НЕТ, а истите се достапни за јавнос-
та без надомест преку интернет страната 
www.seinet.com.mk и преку веб страната на 
Берзата www.mse.mk.

Македонски берзански индекс (МБИ10) 
претставува агрегатен показател на дви-
жењето на цените на акциите кои котираат 
на Македонската берза АД Скопје. Прес-
метувањето на МБИ10 се врши согласно 
Методологијата за пресметување на Ма-
кедонски Берзански Индекс – МБИ10. 
МБИ10 се состои од најмногу 10 котирани 
акции на Официјалниот пазар на Маке-
донската Берза, избрани од страна на Ко-
мисијата за берзански индекс, според кри-
териумите наведени во Методологијата. 
Комисијата за берзански индекс, редовно 
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(два пати годишно) и вонредно (во случај 
на вонредни околности) врши усогласу-
вање на структурата на МБИ10 со состој-
бата на пазарот.

Брокери се лица овластени од страна 
на Комисијата и лиценцирани од страна на 
Берзата, кои ги вршат услугите поврзани 
со извршувањето на налозите на клиенти-
те, информирањето на клиентите за купу-
вање или продавање хартии од вредност, 
кое не претставува инвестиционо совету-
вање. 

Брокерски куќи
Купопродажните трансакции на хар-

тии од вредност, се одвиваат преку бро-
керски куќи/овластени банки со дозвола 
за работење добиена од Комисијата, кои 
се членки на саморегулирачките органи-
зации - СРО (овластена берза и овластен 
депозитар).
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Во текот на својата работа брокерот тре-
ба строго да се придржува кон инструкци-
ите дадени од клиентот, да работи совесно 
и професионално, имајќи ги предвид инвес-
тиционите цели и финансиската состојба на 
клиентот и да ги почитува актите на саморе-
гулирачката организација каде што членува.
Налог е еднострана инструкција на кли-

ентот, дадена усно, писмено или во елек-
тронска форма, со која на брокерската куќа и 
наложува да изврши определена трансакција 
со хартии од вредност за сметка на клиентот.

Од аспект на специфицирање на цената, 
налoзите можат да бидат пазарни и лими-
тирани.

Кога на Вашиот брокер ќе му дадете ин-
струкција да купи или продаде некои хар-
тии од вредност по моментална цена, која 
се нарекува пазарна цена, тогаш всушност 
сте дале пазарен налог.

Ако мислите дека цената на хартиите од 
вредност со кoи сакате да тргувате ќе се сме-

ни, тогаш може да дадете ограничен налог, 
што на брокерот му кажува да врши купо-
продажба само кога хартиите од вредност се 
по цена која сте ја одбрале самите, или дури 
и поповолна.

Депозитар
Регистрирањето на хартиите од вредн-

сот, порамнувањето на трговските трансак-
ции и нетрговските преноси на хартии од 
вредност го врши овластен депозитар.
Порамнување е процес на исполнување 

на обврските коишто произлегуваат од 
склучената трговска трансакција на секун-
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дарниот пазар, односно извршување на 
плаќањето од страна на купувачот и пре-
нос на сопственоста на хартиите од вред-
ност од страна на продавачот. Обврските 
што се однесуваат на пренос на хартии-
те од вредност од склучените берзански 

трансакции со хартии од вредност се извр-
шуваат по пат на истовремено плаќање на 
реализираната цена за тие хартии од вред-
ност на Берзата, по принципот "испорака 
наспроти плаќање" (Delivery Vs Payment 
– DVP). 

Пазар на хартии од вредност (актери и улоги)

Тргување

ИнвеститориИздавачи Услуги

Порамнување
D v P

Инвеститор - А Инвеститор - Б

Брокер - А

Крилинг

Хартии од вредност Синхронизација Плаќање

- податоци
- наследство
-  извршни 

решенија
-   судски

одлуки
Останати 
регистри

Проверка

Порамнување

Берза

Брокер - А

Регистер на 
хартии од 
вредност



Водич за разбирање на пазарот на хартии од вредност 17

Депозитарот функционира како акцио-
нерско друштво во целосна приватна соп-
ственост, со цел регистрирање на хартии од 
вредност и сопствениците на хартиите од 
вредност, порамнување на трговските тран-
сакции и вршење на нетрговски преноси со 
хартии од вредност.

Од 2001 година функциите на депозитар 
во Република Македонија ги извршува само 
Централен депозитар за хартии од вредност 
АД Скопје (www.cdhv.mk), и тоа врз основа 
на соодветна дозвола за работа издадена од 
Комисијата за хартии од вредност на Репу-
блика Македонија.

Инвестициски фондови 
Инвестициски фонд како професио-

нално управувана форма на инвестирање 
се основа заради здружување на парични 
средства од домашни и/или странски фи-
зички и/или правни лица, кои потоа се вло-
жуваат на пазарот на капитал во најразлич-

ни хартии од вредност: акции, обврзници, 
записи и сл. Со средствата на фондот упра-
вува друштво за управување со инвестици-
ски фондови.

Видови на инвестициски фондови
Отворен фонд- нема својство на правно 

лице, инвестирањето се врши со уплата на 
парични средства. За уплатените парични 
средства се добиваат удели, врз основа на 
кои сопствениците имаат право на сразме-
рен дел од добивката на фондот и во секое 
време имаат право да побараат исплата на 
уделот и истапување од фондот.
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Затворен фонд- има својство на правно 
лице, се основа како акционерско друштво, 
при што инвеститорите во моментот на 
вложувањето на своите средства добива-
ат акции, кои потоа можат слободно да ги 
тргуваат на берза, како акциите на другите 
акционерски друштва. 
Приватен фонд-нема својство на правно 

лице, се формира со цел прибирање на па-
рични средства од потенцијалните инвести-
тори кои потоа се вложуваат во согласност 
со целите на вложување на фондот. За вложе-
ните средства, инвеститорите добиваат доку-
менти за удел во фондот, со што имаат право 
на удел во добивката на фондот и исплата на 
уделот, доколку решат да истапат од фондот.

Видови на инвестициски фондови 
според вложувањата
Инвестициски фондови за акции - свои-

те вложувања ги прават во акции. Акциите 
во кои фондот инвестира се различни во за-

висност од целите на фондовите-акции во 
добростоечки компании, акции во компании 
кои се ориентирани кон раст и развој.Успеш-
ното вложување во компаниите значи дека 
фондот вложил во акции чија цена се зголе-
мува на пазарот на капитал или во акции на 
компании кои остваруваат добивка и истата 
ја распределуваат како дивиденда.Меѓутоа, 
компанијата во која има вложено средства 
фондот може да оствари и лоши финансиски 
резултати и тоа да доведе до опаѓање на 
вредноста на нејзините акции и до можни 
загуби за фондот и за инвеститорите.
Инвестициски фондови за обврзници - 

своите вложувања ги прават во обврзници. 
Кога инвестицискиот фонд купува обврзни-
ци, средствата им се даваат на компаниите, 
општините или државата коишто имаат из-
дадено обврзници, преку кои собираат сред-
ства за остварување на некоја нивна цел. Во 
замена за вложените средства, издавачот на 
обврзниците се обврзува да го исплати из-
носот на обврзницата на денот на нејзиното 
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пристигнување за наплата. Поседувањето 
на удели/акции во овие фондови носи по-
сигурни и поредовни приходи, заради тоа 
што овие фондови се помалку подложни на 
промените кои секојдневно настануваат на 
пазарот на капитал.

Битно е да се напомене дека сите нео-
пходни активности (работи) во име и за 
сметка на фондот ги врши Друштвото 
за управување со инвестициски фондови 
(ДУИФ), кое што најчесто се основа како 

акционерско друштво. Значи, друштвата за 
управување со фондови се основаат со цел 
основање и управување со еден или повеќе, 
како отворени, така и затворени фондови.

Од не помало значење е и постоењето на 
депозитарната банка, односно банка-чу-
вар на имот, која што се избира од редот 
на комерцијалните банки, каде што се чува 
имотот на фондот и преку која се одвиваат 
сите финансиски операции на фондот, вклу-
чително инвестирањето на фондот во хар-
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тии од вредност, продажба и откуп на удели 
од фондот од страна на инвеститорите итн.

новидни акции и обврзници може да биде 
тешко и на многумина да им предизвика 
главоболка. За да го скроите вашето портфо-
лио и да утврдите што да купите потребно е 
време и концетрација.

Затоа, за да го намалите ризикот и тро-
шоците од инвестирање, размислете за на-
чинот на вложување на Вашите средства. 
Инвестициските фондови ги прават инвес-
тирањата едноставни, пристапни и дозво-
ливи. Инвестираат на различни пазари и во 
различни сектори.

Инвестицискиот фонд нуди едно реше-
ние: кога ќе ги ставите парите во фонд, тие 
средства се здружуваат со парите на други 
инвеститори за да се создаде поголема ку-
повна моќ од онаа која би ја имале ако ин-
вестирате сами. Еден фонд може да поседу-
ва портфолио од стотици различни хартии 
од вредност и затоа неговиот успех не зави-
си од растот или падот само на една или две 
акции. Инвестицискиот фонд има професи-
онален менаџмент кој треба будно да ја сле-

Инвестирање во инвестициски фонд 
Повеќето инвеститори кои што одлучи-

ле да вложуваат во инвестициски фонд се 
согласуваат дека попаметно е да се има цела 
колекција на акции и обврзници, отколку да 
се стави ,,на коцка,, успешното работење 
преку инвестирање во една или две хартии 
од вредност - “не ги ставајте сите јајца во 
една кошница”. Сепак, работењето со раз-
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ди состојбата на пазарот и навремено да ре-
агира. Со портфолиото на инвестицискиот 
фонд управуваат искусни и професионални 
менaџери кои што врз сеопфатни и темелни 
анализи одлучуваат кои хартии од вредност 
да се продаваат, а кои да се купуваат. 

Инвестициските фондови заработуваат 
преку дивиденди, камати на хартиите од 
вредност во нивното портфолио, од капитал-

ни добивки како позитивна разлика помеѓу 
пониската куповна и повисоката продажна 
цена на акциите или обврзниците. 

Што треба да се знае при избор 
на фондот ?
Кога станува збор за избор на фондот, 

без сомнение една од најважните работи на 
кои што потенцијалните инвеститори тре-

ризик и принос кај различните фондови

низок среден висок

фондови кои 
вложуваат во 
депозити и 
краткорочни 
хартии од 
вредност 
(благајнички 
записи, 
државни 
записи)

обврзнички 
фондови

балансирани 
фондови, т.е. 
фондови кои 
вложуваат 
во акции, 
обврзници, 
краткорочни 
ХВ

акциски 
фондови

фондови кои 
вложуваат 
во акции на 
растечки 
компании 
кои не делат 
дивиденда туку 
се развојно 
ориентирани
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ба да обрнат внимание е проспектот на 
фондот. Проспектот е писмен документ во 
кој се објаснети целите на фондот, инвес-
тициските политики, неговото управување, 
надоместокот кој што ќе го наплатува од 
вложувачите, функционирањето во изми-
натиот период. Во исто време во проспек-
тот би требало да бидат наведени и опреде-
лени детали, односно специфики од него-
вото работење.

Подетални информации за фондовите 
во РМ може да најдете на следниот линк: 
(https://sris.sec.gov.mk)

Корпоративно управување
Корпоративно управување е поим кој се 

актуелизираше во последните неколку де-
цении, а кој денес е симбол на секоја мо-
дерна компанија. 

Поради, учеството на голем број актери 
во системот на корпоративно управување, 
тешко е овој поим накратко да се дефинира. 

Корпоративното управување е концепт/
систем на управување со компанијата кој 
подразбира воспоставување на рамноте-
жа на интересите на сите засегнати лица 
(stakeholders), вклучувајќи ги акционерите, 
менаџментот, вработените, добавувачите, 
кредиторите, Владата и заедницата, воо-
пшто. Сите овие лица имаат различни цели 
и интереси, а целта на корпоративното уп-
равување е истите да се управуваат на на-
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чин на кој компанијата ќе постигне долго-
рочен успех. 

За разбирање на поимот, ги издвојуваме 
и следните дефиниции: 

„Kорпоративното управување го означува 
начинот на кој се водат и контролираат ком-
паниите. Доброто управување е неопходна 
состојка на корпоративниот успех и на одрж-
ливиот економски раст.” - Симон Дикин.

„Kорпоративното управување е насочено 
кон одржувањето рамнотежа меѓу економ-
ските и општествените цели, и меѓу целите 
на поединецот и целите на заедницата. Рам-
ката на корпоративното управување треба 
да охрабри ефикасно користење на ресурси-
те со истовремено инсистирање на одговор-
ност од страна на оние кои управуваат со ре-
сурсите. Целта е интересите на поединците, 
корпорациите и општеството што повеќе да 
се доближат“ - Адријан Кадбери. 

Организацијата за економска соработка 
и развој (ОЕЦД), го дефинира корпоратив-
ното управување на следниот начин: 

„Корпоративното управување е систем 
преку кој се водат и контролираат делов-
ните корпорации. Структурата на корпо-
ративното управување ја специфицира 
распределбата на правата и одговорности-
те меѓу различните учесници/членови на 
корпорацијата, како на пример оние на од-
борот, менаџерите, акционерите и остана-
тите засегнати лица и детално ги опишува 
правилата и процедурите за донесување на 
корпоративните одлуки. На тој начин, таа ја 
обезбедува и структурата преку која се по-
ставуваат целите на компанијата, средства-
та со чија помош се остваруваат тие цели и 
начинот на следење на перформансите“. 

ОЕЦД, со цел да воспостави стандарди 
и да ги идентификува најдобрите практики, 
ги има донесено Приниципите на доброто 
корпоративно управување, а кои се одне-
суваат на рамката на корпоративното упра-
вување, права на акционерите и клучната 
функција на сопственоста, еднаков трет-
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ман на акционерите, улогата на засегнатите 
лица во корпоративното управување, обело-
денување на податоци и транспарентност и 
одговорноста на одборот. 

Главната цел на принципите на корпора-
тивното управување е да ги појаснат и опи-
шат правата и одговорностите на сопстве-
ниците, одборот на директори, менаџерите 
и други тела во компанијата во согласност 
со целите на компанијата и регулаторната 
рамка во земјата. 

На светско ниво, се поголем е бројот на 
компании кои имаат свои кодекси на корпо-
ративно управување, а исто така постојат и 
кодекси на ниво на сектори на пример: бан-
карство, пензиски фондови, инвестициски 
фондови и друго. 

Може да заклучиме дека корпоратив-
ното управување е комплексен систем на 
управување со компанијата, кој вклучува 
голем број на актери, интереси, процеси, 
процедури и правила, но кој има за цел да 
воспостави хармонични односи внатре во 
компанијата и кон надворешната средина. 

Доброто корпоративно управување им 
помага на компаниите да привлечат ин-
веститори домашни и странски, им го 
олеснува пристапот до свеж капитал, го 
зголемува кредибилитетот на компаниите 
и менаџментот, довербата на инвестито-
рите во истите, како и конкурентноста на 
компаниите на светскиот пазар на капитал. 
Тоа треба да биде цел и практика на секоја 
компанија.


