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ДЕН ЗА ПЕНЗИСКА СВЕСНОСТ
15 СЕПТЕМВРИ

Агенцијата за супервизија на капитално 
финансирано пензиско осигурување (МАПАС), по 
повод одбележување на Ден за пензиска свесност 
- 15 септември организираше меѓународна 
конференција пред претставници од државни 
институции, регулаторни тела, соработници и 
гости, од земјата и странство.

Меѓународната конференција се одржа на 
15.09.2016г. (четврток) во Хотел “Александар 
Палас” – Скопје.

Следете не и на:

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

За посигурни пензионерски деновиЗа посигурни пензионерски денови

“Првиот чекор кон промени е свесноста. 
Вториот чекор е прифаќање”

Nathaniel Branden

“Свесноста ни дозволува да излеземе надвор 
од нашиот разум и да преземеме акција” 

Dan Brule

Во првиот дел од конференцијата се обратија 
претседателот на Советот на експерти на МАПАС, 
г-дин д-р Булент Дервиши и гувернерот на 
Народна Банка на Република Македонија, г-дин 
Димитар Богов.

Целта за организирање на настани од ваков 
карактер е да се дискутира за теми од значаен 
карактер со цел да се извлечат корисни предлози и 
заклучоци за пензиското осигурување како важна 
социјална и финансиска тема на секој граѓанин 
и воедно за значењето на пензиската свесност 
и информираноста на јавноста и членовите на 
пензиските фондови за пензиските заштеди.



Во вториот дел од меѓународната конференција се одржа панел дискусија на тема: Размена на 
искуства за информирање на јавноста во другите земји на која учествуваа претставници од Хрватска, 
Словачка, Албанија и Р. Македонија. 

- г-дин Петар - Пјер Матек, Претседател на одборот 
на Агенцијата за супервизија на пензиските 
фондови и осигурувањето од Република Хрватска;
- г-дин Томас Амбра - Раководител на секторот за 
пазари со хартии од вредност и регулативата за 
пензиска заштеда, Народна Банка на Словачка;
- проф. д-р Томе Неновски, надворешен член на 
Советот на експерти на Агенцијата - модератор на 
панел дискусијата;
- г-ца Патрис Пошњари,  Раководител на 
дирекцијата за стратегиски развој, статистика 
и медиа од Телото за финансиска супервизија од 
Република Албанија. 

Претседателот во своето обраќање истакна 
дека: ”Ваквите настани се потребни да се 
зголеми свесноста за важноста на финансиската 
писменост на јавноста, но таа цел не може да 
се постигне преку ноќ, туку тоа е долгорочен 
процес на едукација на повеќе нивоа. Потребно 
е одржување на ваков вид настани, како и нивно 
проширување од аспект на учесниците, на кои 
низ отворен дијалог и аргументирана размена 
на мислења, ќе се отвораат актуелни теми и со 
критичен и иновативен пристап ќе се предлагаат 
решенија за унапредување на системот.”

За посигурни пензионерски денови



Учесниците во панел дисукусијата ги презентираа своите искуства и практики во нивните земји 
и на крајот од панел дискусијата се отвори дијалог со присутните гости. Од страна на гостите беа 
поставувани прашања поврзани со актуелната тема и учесниците на панел дискусијата одговорија на 
поставените прашања.

Огромна поддршка за овој настан имаше и од Меѓународната организација на пензиски супервизори 
(ИОПС) која претставува независно меѓународно тело на институциите кои се вклучени во 
супервизијата на приватните пензиски фондови. ИОПС не беа во можност да присуствуваат на овој 
настан, но доставија допис до МАПАС во врска со улогата на финансиската едукација за донесување 
одлуки поврзани со пензија.

Пред одржување на настанот беа преземени активности во насока на негово промовирање со цел 
зголемување на свесноста на јавноста, како на пример: беше објавена информација за настанот на 
веб и facebook страницата на МАПАС, доставена покана до сите медиуми и беа поканети гости. На 
самиот настан беа поделени најнови информативни – едукативни материјали подготвени од страна 
на МАПАС, кои се во насока на континуираните активности за финансиска едукација на населението.
http://mapas.mk/wp-content/uploads/2015/12/brosura.pdf
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Во овие 15 години постоење, МАПАС работи на исполнување на својата мисија – заштита на интересите 
на членовите на пензиските фондови и поттикнување на развојот на капитално финансираното 
пензиско осигурување заради посигурни пензионерски денови.
Исто така, МАПАС сите овие години, активно и во континуитет работеше на развивање на свеста 
на јавноста за целите и принципите на капитално финансираното пензиско осигурување. МАПАС ќе 
продолжи со овие активности во насока на постојано унапредување и подобрување на работењето и 
постојано насочување кон информирање на јавноста со примена на различни начини и техники како и 
достапност на МАПАС за секој граѓанин.



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

КОЛКУ ПЕНЗИСКИ ДРУШТВА ПОСТОЈАТ ВО 
МАКЕДОНИЈА? 

Постојат две пензиски друштва кои управуваат со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови и 
тоа:

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје 
веб страница: www.nlbnpf.com.mk 
адреса: ул. Мајка Тереза бр. 1, Скопје 
телефон: 02/5100 297

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје 
веб страница: www.kbprvo.com.mk  
адреса: ул. Илинденска бр. 1, Скопје  
телефон: 02/3243 777

ШТО Е ТОА ПЕНЗИСКИ ФОНД? 

Пензискиот фонд го сочинуваат уплатите 
на придонесите од осигурениците (идните 
пензионери), кои се инвестираат со цел нивно 
оплодување (зголемување). Тие средства се чуваат 
на посебна сметка во банка, чувар на имот, која е 
одговорна за чување на средствата на пензискиот 
фонд.

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

TAIEX ПРОЕКТ

Во период 06.07-08.07.2016 година беше одржана 
експертска мисија на тема: Централен регистар 
на податоци организирана од ТАIЕХ.

Целта на мисијата беше споделување на искуства 
и најдобри практики на ЕУ во воспоставувањето 
на Централниот регистар на осигурени 
лица. Особено, мисијата беше фокусирана 
на релевантно законодавство, работењето и 
услугите на Централниот регистар, како и 
улогите и обврските на членовите на пензиските 
фондови. 

На експертската мисија учествуваа претставници 
од МАПАС, а водена беше од страна на експертот 
др.  Thomas Goswin од Deutsche Bundesbank, со 
седиште во Франкфурт, Германија.

 НОВОСТИ


