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РАБОТЕЊЕТО НА МАПАС 
ВО 2013 ГОДИНА

 ∗ Во 2013 година Агенцијата се грижеше за 
правата и интересите на 350.040 членови на 
приватните задолжителни пензиски фондови и 
18.525 членови на приватните доброволни пензиски 
фондови со вкупна вредност на средствата 
во сите фондови од над 440 милиони Евра.  

 ∗ Во 2013 година Агенцијата продолжи да ја 
усовршува својата функција преку интензивирањето 
на теренската и вонтеренската контрола  на 
пензиските друштва, пензиските фондови и двата 
чувари на имот врз основа на оценка на ризици. 

 ∗ Во 2013 година Агенцијата иницираше 
предлози за измена на Законот за задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување и 
Законот за доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување и активно даваше придонес  
во текот на  нивното изготвување. Исто така, 
Агенцијата ги изготви и ги донесе  подзаконските 
акти за доуредување на законската материја. 

 ∗ Во втората половина на 2013 година Агенцијата 
ги подготвуваше подзаконските акти кои 
произлегуваат од Законот за исплата на пензии и 
пензиски надоместоци од капитално финансирано 
пензиско осигурување. Агенцијата користеше 
експертска помош преку програмата на TAIEX 
- за изготовка на оваа подзаконска регулатива.

 ∗ Во октомври 2013 година Агенцијата започна 
со активно учество во проектот „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, Агенцијата 
и двете пензиски друштва, НЛБ Нов пензиски фонд 
АД Скопје и КБ Прво пензиско друштво АД Скопје. 

 ∗ Агенцијата, како членка на Меѓународната 
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За посигурни пензионерски денови

организација на пензиски супервизори (ИОПС), 
активно учествуваше во нејзината работа 
определувајќи се за следење на принципите 
во вршењето на својата регулаторна и 
супервизорска функција изградени врз 
основа на најдобрите светски практики. 

 ∗ Во април 2013 година Агенцијата беше домаќин на 
претставници од Телото за финансиска супервизија 
(АМФ) од Албанија, со кое во јануари 2013 година 
Агенцијата склучи меморандум за соработка.  

 ∗ Во декември 2013 година се потпиша 
Меморандум за соработка помеѓу Народната 
банка на Република Македонија, Министерството 
за финансии, Агенцијата за супервизија на 
осигурување, Агенцијата за супервизија на 
капитално финансираното пензиско осигурување 
и Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија што има за цел надлежните институции 
за регулирање на финансиските услуги, да формираат 
координативно тело и со заеднички заложби и 
проекти, да го подигнат нивото на финансиска 
писменост на населението во Република Македонија. 

 ∗ По имплементација на стандардот ИСО 
9001:2008 Агенцијата започна со работа 
согласно усвоените процедури за управување 
со квалитет.  Сите процедури донесени во 2012 
година беа ревидирани и усогласени согласно 
инструкциите дадени од Советот на експерти. 



За посигурни пензионерски денови

Извештај за состојбите во капитално финансирано 
пензиско осигурување 2013 година

МАПАС еднаш годишно изготвува и 
објавува извештај за состојбите во капитално 
финансираното пензиско осигурување во 
Република Македонија. Во април 2014 година 
Советот на експерти на МАПАС го усвои 
осмиот извештај за состојбите во капитално 
финансираното пензиско осигурување, кој ни 
сведочи за досегашните резултати  и придобивки  
во двете компоненти на капитално финансираното 
пензиско осигурување, вториот и третиот столб.

Вториот столб постои нешто повеќе од 8 години

НЛБз КБПз
5,20% во номинален 
износ

5,41% во номинален 
износ 

2,16% во реален износ  2,37% во реален износ 

 Принос  за периодот 31.12.2006 – 31.12.2013 
сведен на годишно ниво:

350 040 членови во 
задолжителните пензиски 

фондови

8% пораст во однос на 2012

20 % доброволни 
членови

80 % задолжителни 
членови

66% од вкупниот број на осигуреници во Фондот 
на ПИОМ се членови на двостолбниот пензиски 
систем.

Во текот на 2013 година 79 членови преминале од 
НЛБз во КБПз и 29 членови преминале од КБПз 
во НЛБз.

Во текот на 2013 година во задолжителните 
пензиски фондови се уплатени вкупно околу 4 
милијарди  денари придонеси.

27 милјарди денари вкупно средства на 
задолжителните пензиски фондови -5,65% од 
БДП.

Исплати од втор столб во 2013 година

Информации за втор столб

Структура на остварени пензии и исплати од 
вториот столб од почеток на системот

НЛБд 
151,117506

КБПд 
153,757419

Сметководствена единица  



За посигурни пензионерски денови

Инвестициско портфолио - домашни инвестиции кои вклучуваат државни хартии од вредност, 
депозити и акции, како и инвестиции во странство кои вклучуваат акции и удели на инвестициони 
фондови

Портфолио на задолжителните пензиски фондови

Информации за трет столб

Во текот на 2013 година во доброволните 
пензиски фондови се уплатени вкупно околу 113 
милиони денари доброволни придонеси (85% од 
нив се уплатени на професионални сметки).

 318 милиони денари вкупно средства на 
доброволните пензиски фондови -0,07% од БДП.

НЛБз КБПз
6,08% во номинален 
износ

6,52% во номинален 
износ 

3,00% во реален износ  3,42% во реален износ 

 Принос  за периодот 31.12.2009 – 31.12.2013 
сведен на годишно ниво:

73 % пензиска шема 
со професионална сметка

27 % 
индивидуална сметка

18 525 членови во доброволните 
пензиски фондови

11% пораст во однос на 2012

Третиот столб постои нешто повеќе од 4 години

Исплати од третиот столб во 2013 година

Вид на 
пензиски 

надоместок/ 
Доброволен 

пензиски 
фонд

НЛБд КБПд

ВкупноИнд. 
сметка 

Проф. 
сметка 

Инд. 
сметка 

Проф. 
сметка 

Старост – 
еднократна 

исплата
 14  14  13  58 99

Наследство 2 2 1 1 6

Остварени пензиски надоместоци и исплати на 
членови од трет столб

Структура на инвестициите на НЛБз (на 31.12.2013) Структура на инвестициите на КБПз (на 31.12.2013)

Акции од домашни 
издавачи / Shares of 

domestic issuers
4,33%

Обврзници од 
домашни издавачи 
/ Bonds of domestic 

issuers
61,33%

Акции од странски 
издавачи  / Shares 
of foreign issuers

10,42%

Инвестициски 
фондови од 

странски издавчи / 
Investment funds of 

foreign issuers
11,09%

Депозити / Deposits
12,60%

Парични средства / 
Cash
0,07%

Побарувања/ 
Receivables

0,16%

Акции од домашни 
издавачи / Shares of 

domestic issuers
2,95%

Обврзници од 
домашни издавачи / 

Bonds of domestic 
issuers
61,99%

Акции од странски 
издавачи  / Shares of 

foreign issuers
0,00%

Инвестициски 
фондови од 

странски издавчи / 
Investment funds of 

foreign issuers
22,69%

Депозити / Deposits
12,19%

Парични средства / 
Cash
0,02%

Побарувања/ 
Receivables

0,15%

НЛБд 
130,511147

КБПд 
129,015451

Сметководствена единица  



За посигурни пензионерски денови

Портфолио на доброволните пензиски фондови

Инвестициско портфолио - домашни инвестиции кои вклучуваат државни хартии од вредност, депозити 
и акции, како  и  инвестиции во странство кои вклучуваат акции и удели на инвестициони фондови

Финансиско работење на друштвата

Двете пензиски друштва ја завршија 2013 година 
со добивка. опис НЛБ КБ Прво

Добивка (за 2013 г.) 58.009.561 73.597.227
Добивка по оданочување 
(за 2013 г.)

57.615.858 73.285.131

Нето добивка (за 2013 г.) 57.615.858 73.285.131

Преглед на светските состојби и трендови во пензиската област со акцент на 
капитално финансираното пензиско осигурување

Пензиските системи во сите земји во светот имаат 
се поголемa улога, како од аспект на заштита на 
населението, така и од аспект на националните 
заштеди, ако се има предвид трендот на стареење 
на населението и се поголемото учество на 
старото население во вкупното население.
Актуелна тема во пензиското опкружување 
беа имулти-фондовите, вклучувајќи го и 
дизајнирањето на мулти-фондовите односно 
портфолијата кои се избираат автоматски 
доколку членот сам не избере конкретен фонд 
односно портфолио. Исто така, значајна тема 
на дискусиите на светско ниво останува и 
исплатата на акумулирани средства, така што 
особено се посветува внимание на поврзување 
на акумулационата фаза и фазата на исплата, 
дизајнирање на фазата на исплата од пензиските 

системи, видовите на исплата и ризикот од 
долговечност. Следењето на овие новости е 
значајно и за унапредување на македонскиот 
пензиски систем, при што треба да се нагласи дека, 
пензискиот систем мора да се гледа на долг рок. 

Структура на инвестициите на НЛБд (на 31.12.2013) Структура на инвестициите на КБПд (на 31.12.2013)

Акции од домашни 
издавачи / Shares of 

domestic issuers
14,14%

Обврзници од 
домашни издавачи 
/ Bonds of domestic 

issuers
41,01%

Акции од странски 
издавачи / Shares of 

foreign issuers
8,62%

Инвестициски 
фондови од 

странски издавачи 
/ Investment funds 

of foreign issuers
12,00%

Депозити / Deposits
22,55%

Парични средства / 
Cash
1,66%

Побарувања/ 
Receivables

0,01%

Акции од домашни 
издавачи / Shares of 

domestic issuers
9,09%

Обврзници од 
домашни издавачи 
/ Bonds of domestic 

issuers
42,54%

Акции од странски 
издавачи / Shares of 

foreign issuers
0,00%

Инвестициски 
фондови од 

странски издавачи 
/ Investment funds 

of foreign issuers
23,99%

Депозити / Deposits
22,49%

Парични средства / 
Cash
1,87%

Побарувања/ 
Receivables

0,02%



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 Е ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕНЗИСКА 
ШЕМА И КОЈ МОЖЕ ДА ОРГАНИЗИРА?

Професионална пензиска шема претставува 
шема помеѓу работодавач и неговите вработени 
или здружение на граѓани и неговите членови, 
вклучена во доброволен пензиски фонд. Повеќе 
работодавачи или повеќе здруженија на граѓани 
може заедно да организираат и финансираат 
професионални пензиски шеми. Работодавачот 
донесува правила за професионалната пензиска 
шема и потпишува договор за организирање 
и финансирање професионална пензиска 
шема со претставник на своите вработени или 
членови. Секој учесник во професионална 
пензиска шема потпишува изјава за согласност 
за учество во професионална пензиска шема и 
ја доставува до работодавачот. Работодавачот 
потпишува договор со друштвото кое го избрал 
да управува со доброволниот пензиски фонд во 
кој ќе биде вклучена професионалната пензиска 
шема. Работодавачот може да определи кои 
вработени или членови можат да учествуваат во 
професионалната пензиска шема и да ја определи 
стапката на придонес која ќе ја уплаќа за секој од 
нив. 

ДАЛИ АГЕНТ НА ВТОР СТОЛБ МОЖЕ ДА 
РАБОТИ И КАКО АГЕНТ НА ТРЕТ СТОЛБ?

Постојните активни агенти на пензиските 
друштва се овластени да склучуваат договори и за 
вториот и за третиот столб.

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАПАС 
ВО 2013 ГОДИНА

Советот на експерти на седницата одржана на  
19.03.2014 година го разгледа и усвои Извештајот 
за работењето на МАПАС во 2013 година. 
Согласно закон, МАПАС поднесува извештај за 
својата работа за претходната година за усвојување 
до Собранието на Република Македонија, до 30 
јуни во тековната година.

ЕДУКАТИВНАТА КАМПАЊА ЗА МЛАДИТЕ

Во рамките  на едукативната кампања за младите 
под мотото:” Моето друштво е мој избор, а 
штедењето моја иднина... “ им беше посветено 
внимание на младите како потенцијални идни 
членови во реформираниот пензиски систем кои 
задолжително ќе бидат вклучени во неговиот прв 
и втор столб.
МАПАС и претставници од пензиските друштва  
од  почетокот на кампањата во текот на целата 
учебна година 2013/2014 година посетија вкупно  
61 средно училиште низ повеќе градови во нашата 
држава. Во училиштата беа одржани презентации 
на учениците од завршните години со појаснување 
на нивните права и обврски во пензискиот систем. 
Од страна на учениците имаше голема посетеност 
и заинтересираност во врска со темата за пензиско 
штедење и при тоа им беа поделени наменски 
изработените информативни брошури.

 НОВОСТИ


