
Не го штеди тоа што е останато после трошење, 
троши го она што е останато после штедење.  

Warren Buffet
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ШТО Е ПЕНЗИСКИ ФОНД?

Пензиски фонд претставува маса на пари 
составена од средствата на неговите членови и 
истиот е управуван од пензиско друштво. 

Сопственици на пензискиот фонд се неговите 
членови и секој член на пензиски фонд има 
своја лична сметка на која се уплаќаат неговите 
придонеси и се акумулираат средства како негова 
пензиска заштеда. 

Следете не и на:

http://www.facebook.com/
MAPAS.MK

За посигурни пензионерски денови

Денес некој седи под сенката на дрвото, кое го 
посадил некој  пред многу време.

МИСЛИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ 

Средствата од уплатените придонеси  во 
пензискиот фонд постојано се акумулираат, се 
инвестираат и заедно со добивката (приносот) 
од инвестициите, намалени за надоместоците 
што се наплатуваат од пензискиот фонд се 
штедат  до времето на пензионирање.

Мисли уште денес за твоето утре! 



За посигурни пензионерски денови

КОЈ ГИ ИНВЕСТИРА СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ?

КОЈА Е ЦЕЛТА НА  ИНВЕСТИРАЊЕТО?

КАДЕ СЕ ИНВЕСТИРААТ СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ?

Инвестирањето  на средствата на пензиските фондови 
го вршат управувачи со средства на пензиски фондови 
(портфолио менаџери) согласно инвестиционата стратегија 
на пензискиот фонд и пропишаните законски ограничувања.

Остварување на највисок принос во полза на 
членовите преку инвестирање во различни 
финансиски инструменти и финансиска 
анализа за да се минимизира ризикот од загуби.

Средствата на пензиските фондови може да се инвестираат  во финансиски инструменти  
од Република Македонија или од државите членки на Европската Унија или ОЕЦД. 

КАКО СЕ ПРЕСМЕТУВА ВРЕДНОСТА НА СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД?

Секој член поседува одреден број сметководствени единици зависно од висината на неговите 
средства. Збирот од сметководствените единици на сите членови на пензискиот  фонд е еднаков на 
вкупниот број на сметководствени единици на тој фонд.  

Вредноста на средствата на пензискиот фонд се пресметува секој ден и 
зависи од движењата на цените на инструментите (акции, обврзници, 
итн.) во кои се инвестирани средствата на фондот. 
За евиденција на средствата на пензиските фондови се користи 
сметководствена единица, која претставува пропорционален дел 
во вкупните нето средства на тој пензиски фонд. Вредноста на 
сметководствената единица се пресметува секој ден и зависи од движењата 
на цените на инструментите во кои се инвестирани средствата на фондот 
(на пример, при раст на цените на инструментите, расте и вредноста на 
сметководствената единица).



За посигурни пензионерски денови

КАКО СЕ ОДВИВА ПРОЦЕСОТ НА ИНВЕСТИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ?

Процесот на инвестирање на средствата на пензиските фондови се одвива во неколку чекори:

1.    ИНВЕСТИЦИОНА СТРАТЕГИЈА 

Долгорочен план за инвестирање кој содржи цели, ризици и 
стратешка распределба на средствата на пензискиот фонд по 
инструменти. 

2.   АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ И 
ПРЕДЛОГ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ 

Управувачите   со   средствата (портфолио  менаџерите) врз  основа 
на инвестиционата стратегија прават избор на финансиски 
инструменти, нивна анализа и даваат предлог за инвестирање.

5.  ПОРТФОЛИО НА ПЕНЗИСКИ ФОНД 

Сите купени финансиски инструменти го 
сочинуваат портфолиото на пензискиот 
фонд.

АКЦИИ

ОБВРЗНИЦИ

ДЕПОЗИТИ УДЕЛИ

3.  ОДЛУКА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ 

Врз основа на предлозите од портфолио 
менаџерите  се носи одлука   за инвестирање на 
средствата. 

4.  НАЛОГ  ЗА КУПУВАЊЕ/ПРОДАВАЊЕ 
ДО БРОКЕР 

По добиената одлука портфолио менаџерите 
даваат налог за купување /продавање на 
финансиски инструменти до брокерот на 
пензискиот фонд. 



Имате прашања или поплаки?
Јавете се во МАПАС или напишете порака на contact@mapas.mk

Агенција за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување (МАПАС)

Стив Наумов 100, 1000 Скопје, Република Македонија 
Тел: (02) 3224 229;3166 452

www.mapas.mk

ШТО СЕ СЛУЧУВА АКО ПАЗАРИТЕ НА 
КАПИТАЛ НЕ ФУНКЦИОНИРААТ ДОБРО И  
КАКО ТОА ЌЕ СЕ ОДРАЗИ НА МОЈАТА ПЕНЗИЈА?

На долг рок цените на хартиите од вредност на 
солидните компании имаат тенденција на растење. 
Иако овој нагорен тренд може да биде прекинат 
со периоди на стагнација или паѓање на цените на 
хартиите од вредност, вториот столб е предвиден 
да дава резултати на долг рок. За еден работник кој 
акумулирал средства за период од 30 до 40 години 
нема да имаат значење краткорочните флуктуации 
врз конечната пензија.

КАКО СЕ  ОБЕЗБЕДУВА СИГУРНОСТ НА 
ПАРИТЕ ВО ВТОРИОТ СТОЛБ?

МАПАС ја контролира работата на друштвата 
секој ден за да се осигура дека тие ги следат 
правилата за инвестирање на средствата на 
пензиските фондови, кои постојат со цел заштита 
од прекумерно изложување на ризик при 
инвестирање на средствата на пензиските фондови. 
Имено, со овие правила се уредени условите за 
квалитетот на инструментите, во кои може да се 
инвестираат средствата на пензиските фондови, 
условите што треба да ги исполнат пазарите за 
хартии од вредност и земјите каде се инвестираат 
средставата, максималните ограничувања на 
вложувања по инструмент и компанија, итн.  
Средствата на пензиските фондови се целосно 
одвоени од средствата на друштвата кои 
управуваат со нив и се чуваат кај чуварот на имот 
(банка), така што и ако пропадне друштвото, 
средствата во целост се пренесуваат во пензиски 
фонд управуван од друго пензиско друштво. 
И, конечно, од Буџетот на Република Македонија 
се уплатуваат средства во задолжителен пензиски 
фонд ако средствата на задолжителниот пензиски 
фонд се намалиле како резултат на кривично дело 
измама, кражба или проневера. 

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА НОВОСТИ

ЗА ВРАБОТЕНИТЕ СО БЕНИФИЦИРАН 
СТАЖ

Вработените, со бенифициран стаж, во 
Министерството за внатрешни работи, 
Министерството за одбрана, казнено-поправните 
домови и воспитно-поправните установи, кои  
станале членови на задолжителен пензиски 
фонд и кои се стекнале со бенифициран стаж 
пред 09.08.2012 имаа можност до 09.08.2013 
година да поднесат барање до МАПАС за 
поништување на нивната регистрација како 
членови на задолжителен пензиски фонд. На  
осигурениците кои имаат поднесено барања 
во рок средствата што им се акумулирани на 
нивна сметка во задолжителните пензиски фонд 
ќе им бидат префрлени во Фондот на ПИОМ.

ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО 
ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ

Со цел заштита на интересите на членовите 
на задолжителните и доброволните пензиски 
фондови,  информирање на потенцијалните 
членови на пензиските фондови за придобивките 
од членство и развој на свеста на јавноста за 
капитално финансираното пензиско осигурување, 
МАПАС организира ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ ЗА 
ЧЛЕНСТВO ВО ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ.
Сите лица кои се заинтересирани да добијат 
повеќе информации за работењето на МАПАС 
како и за правата кои произлегуваат од членство во 
пензиските фондови да дојдат во просториите на 
МАПАС на ул. „Стив Наумов“ бр.100, 1000 Скопје.
Отворените денови се организираат секој 
вторник од 12:00 часот до 14:00 часот. 


