
Секое надградување на вистинско знаење е 
надградување на човечката моќ.  

 
Horace Mann
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МАПАС ВО ЈАВНОСТА 
МАПАС активно презема активности за 
подигнување на свеста на јавноста за капитално 
финансираното пензиско осигурување,  
излегување во пресрет на интересите на члновите 
на пензиските фондови и едуцирање на младите 
како идни членови во тростолбниот пензиски 
систем. 

Во таа насока, МАПАС има настапи на медиумите 
на повеќе теми од областа на капитално 
финансираното пензиско осигурување, а се 
објавуваат и написи во пишаните медиуми 
(соопштенија и интервјуа во пишани медиуми и 
интервјуа за радио и телевизија).

Следете не и на:

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

За посигурни пензионерски денови

Постои една тајна психологија на пари. 
Повеќето луѓе не знаат за тоа. Тоа е причината 
зошто повеќето луѓе никогаш нема да станат 
финансиски успешни. А недостатокот на пари 
не е проблем, тоа е само симптом на она што се 

случува во вас.

T. Harv Eker

 Oбразованието е предуслов за напредок,
 во секое општество, во секое семејство.

Kofi Annan

Од аспект на транспарентноста, МАПАС 
тековно и навремено објавува месечни, 
квартални и годишни статистички извештаи 
во кои се прикажани најзначајните бројки и 
показатели поврзани со вториот и третиот столб, 
а еднаш годишно објавува и детален извештај 
за состојбите во капитално финансираното 
пензиско осигурување кој содржи многу 
податоци, информации и анализи. Исто така 
МАПАС редовно ја ажурира својата веб 
страница со новости и тековни активности.



За посигурни пензионерски денови

Е - МАПАС

Исто така, МАПАС креираше 
facebook страница на која се 
врши редовно ажурирање за сите 
активности поврзани со МАПАС 
со цел информирање со новости на 
своите членови.           
www.facebook.com/MAPAS.MK 

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 членоство 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 можат да 
дојдат во просториите на  МАПАС.

Во јануари 2014 година 
претставници на 
МАПАС го посетија 
350.000 член во вториот 
столб, кој при тоа 
беше запознаен со 
улогата  на  МАПАС 
во реформираниот 
пензиски систем и 
неговите права како 
член во вториот столб.

Во февруари 2014 година беше промовирана измената  
која се однесува на форматот и содржината на  
годишните извештаи за членовите  во насока на нивна 
поголема прегледност, поедноставен и сликовит 
приказ на пензиската заштеда на членовите. Имено, 
известувањата до членовите на задолжителните и 
доброволните пензиски фондови започнувајќи од оваа 
година се доставуваат во зелен плик со цел нивна лесна 
препознатливост.

Од минатата година, новина е 
објавувањето на електронскиот 
информатор Е-МАПАС, кој се 
објавува на интернет страницата 
на МАПАС и се доставува на сите 
заинтересирани лица по електронска 
пошта, каде на многу приемчив и 
сликовит начин на читателите им се 
приближуваат релевантните теми од 
капитално финансираното пензиско 
осигурување. 

МАПАС на 
FACEBOOK

ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ НА МАПАС

ПРОМОЦИЈА НА ЗЕЛЕН ПЛИК



За посигурни пензионерски денови

Во октомври 2013 
година започна 
едукативна кампања 
за пензиско штедење 
под мотото: ”Моето 
друштво е мој избор, 
а штедењето моја 
иднина...“, која се 
спроведува од страна 
на Министерството 
за труд и социјална 
политика во соработка 
со Министерството 
за образование и 
наука, МАПАС и двете 
пензиски друштва, НЛБ 
Нов пензиски фонд 
АД Скопје и КБ Прво 
пензиско друштво АД 
Скопје.

Целта на едукативната 
кампања е финансиска 
едукација и развивање 
на свеста кај младите за 
значењето на пензиското 
штедење. Имено, со оваа 
едукативна кампања им 
се обраќаме на младите 
со цел да ги запознаеме 
со пензискиот систем 
во целина и улогата на 
пензијата и значењето на 
пензиското штедење во 
животот на секој човек. 
За таа цел, на учениците 
им беа поделени 
информативни брошури.

Посетени 40 средни училишта... кампањата продолжува

Во насока за финансиска едукација за младите Народната банка на Р.М., 
Министерството за финансии, МАПАС, Агенцијата за супервизија на 
осигурување и Комисијата за хартии од вредност на Р.М. формираa 
Координациско тело на регулаторните институции во Македонија 
за финансиска едукација. Целта е овие институции, со заеднички 
заложби и проекти, да го подигнат нивото на финансиска писменост 
на населението во Република Македонија.

Во периодот од 10 до 17 март 2014 година во „Глобалната недела на пари“ (GMW) сите институции 
од Координациското тело за финансиска едукација организираа активности со посета на училишта 
и одржување презентации  на учениците. МАПАС одржа презентации пред 150 средношколци. По 
одржаните презентации беа поставени наградни квиз прашања на учениците каде беше покажана 
голема активност и заинтересираност од нивна страна.

ЕДУКАТИВНА КАМПАЊА 



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

ДАЛИ МОЖАМ ДА ПОВЛЕЧАМ ДЕЛ ОД МОИТЕ 
СРЕДСТВА ВО ВТОР СТОЛБ КАКО ЕДНОКРАТНА 
ИСПЛАТА ПРИ ПЕНЗИОНИРАЊЕТО?

Не, туку  по пензионирањето  со Вашите заштеди 
може да купите ануитет кој ќе Ви обезбеди 
месечни исплати на пензија, или ќе можете да ја 
повлекувате Вашата заштеда постепено, по пат на 
т.н. „програмирано повлекување”. Нема да можете 
едноставно да ги повлечете Вашите заштеди 
одеднаш по пензионирањето, бидејќи целта на 
вториот столб е да обезбеди стабилен, редовен 
прилив на пензионерски приход во текот на 
Вашата старост.

ШТО АКО НЕ СУМ ЗАДОВОЛЕН ОД 
УПРАВУВАЊЕТО СО СРЕДСТВАТА НА МОЈАТА 
СМЕТКА ВО ВТОРИОТ И ТРЕТИОТ СТОЛБ?

Доколку не сте задоволни со услугите на 
друштвото кое управува со пензискиот фонд во 
кој сте зачленети можете да се префрлите во друго 
друштво. 

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА НОВОСТИ

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ 
ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ И ПЕНЗИСКИ 
НАДОМЕСТОЦИ

Советот на експерти на седницата одржана 
на 31.01.2014 година ги донесе предвидените 
подзаконски акти во надлежност на МАПАС 
согласно Законот за исплата на пензии 
и пензиски надоместоци од капитално 
финансирано пензиско осигурување. Со овие 
акти се доуредуваат начините и комбинации 
на исплата на пензии и пензиски надоместоци 
од вториот и третиот столб, улогите на 
институциите овластени да ги исплаќаат, новиот 
Центар за електронски систем за котација кој ќе 
се создаде заради поголема транспарентност на 
процесот за избор, поврзаноста со првиот столб 
и начинот за остварување пензија односно 
пензиски надоместок од втор и трет столб, 
поврзаноста и улогите на сите институции во 
гарантирањето минимална исплата на пензија, 
итн. 

TAIEX ПРОЕКТ

МАПАС продолжи да ги користи можностите 
на прoграмата TAIEX, која има посредничка 
улога во пренесувањето на искуствата од 
Европската комисија и земјите членки на ЕУ 
кон потенцијалните земји за интеграција во 
ЕУ. Во период од  17-18 февруари 2014 година,  
претставници на МАПАС беа во студиска  
посета на Finansinspektionen  - супервизор и 
регулатор на  финансискиот пазар во Шведска. 
Целта на посетата беше размена на искуства во 
областа на супервизијата, прописите со акцент 
на супервизијата на информатичките поставки.


