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ДЕН ЗА ПЕНЗИСКА СВЕСНОСТ
15 СЕПТЕМВРИ

Трета година по ред Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување 
(МАПАС) го одбележува “Денот за пензиска 
свесност - 15 септември” како дел од активностите 
насочени кон остварување на мисијата на 
МАПАС. 
По тој повод, оваа година МАПАС организираше 
информативен настан со цел да се информира 
пошироката јавност за капитално финансираното 
пензиско осигурување како важна социјална 
и финансиска тема на секој граѓанин и воедно 
да се зголеми пензиската свесност за правата и 
обврските кои произлегуваат од членувањето во 
втор и трет столб.
Информативниот настан се одржа на 14-ти 
септември (петок) на плоштад Македонија до 
хотел Мериот. 
На настанот, активно учество, покрај МАПАС, 
земаа и двете пензиски друштва, КБ Прво 
пензиско друштво АД Скопје и Сава пензиско 
друштво а.д. Скопје.

Следете не и на:

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

За посигурни пензионерски денови

“За да уживате во долго, удобно 
пензионирање, заштедете повеќе денес”

Suze Orman

“Финансиската писменост е прашање кое 
треба да го привлече нашето внимание, затоа 
што многу луѓе неадекватно ги организираат 
своите финансии за образование, здравствена 

заштита и пензионирање”
Ron Lewis

На информативиот настан вработените на 
МАПАС и пензиските друштва одговораа  на 
прашањата на заинтересираните граѓани и ги 
поделија најновите информативно – едукативни 
материјали подготвени од страна на МАПАС и 
пензиските друштва.



За посигурни пензионерски денови

Исто така, настанот беше одбележан и низ повеќе 
градови во деловните соработници на пензиските 
друштва:
- Експозитури на НЛБ Банка АД Скопје, деловен 
соработник на Сава пензиско друштво а.д. Скопје,
- Експозитури на Комерцијална банка АД 
Скопје, деловен соработник на КБ Прво пензиско 
друштво АД Скопје.

Потребата за одбележување на “Ден за пензиска 
свесност - 15 септември”  произлезе со цел да се 
зголеми пензиската свесност на јавноста, особено 
поради тоа што цел работен век заработуваме пари 
и трошиме, но не обрнуваме доволно внимание за 
нашите пензионерски денови. Важно е да се истакне  
штедењето за пензија, колку подолго и повеќе 
штедиме, ќе имаме и поголеми приходи во старост, 
затоа за пензија штедиме уште од првата плата.

МАПАС е независно супервизорско и регулаторно 
тело и формално започна со работа од јули 2002 
година. Во овие 16 години постоење, МАПАС 
континуирано работи на исполнување на својата 
мисија – заштита на интересите на членовите и на 

МАПАС се грижи за правата и интересите на 
членовите на пензиските фондови, чија бројка 
заклучно 31.08.2018 година достигна околу 480 
илјади во вториот столб и околу 24 илјади во 
третиот столб на пензискиот систем. Средствата 
на пензиските фондови достигнаа вредност од 
околу 1 (една) милијарда Евра во вториот столб и 
околу 24 милиони Евра во третиот столб.  

Активно и во континуитет, МАПАС работи со 
цел за развивање на свеста на јавноста за целите 
и принципите на капитално финансираното 
пензиско осигурување. Тука спаѓаат едукативните 
кампањи за јавноста и особено младите како идни 
членови во тростолбниот пензиски систем преку 
едукативна кампања за младите, интервјуа во 
електронските и печатените медиуми и бројните 
презентации за разни категории граѓани – од 
студенти, како идни членови или вработени. Исто 
така, МАПАС со цел информирање на јавноста 
врши редовно ажурирање на својата веб и face-
book страница за сите новости и активности.

пензионираните членови на пензиските фондови 
и поттикнување на развојот на капитално 
финансираното пензиско осигурување заради 
посигурни пензионерски денови.



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

КОЛКУ ПЕНЗИСКИ ДРУШТВА ПОСТОЈАТ ВО 
МАКЕДОНИЈА? 

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

Сава пензиско друштво а.д Скопје    
веб страница: www.sava-penzisko.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

ОД ШТО ЌЕ ЗАВИСИ ВИСИНАТА НА МОЈАТА 
ПЕНЗИЈА, АКО СУМ ЧЛЕН ВО ПРВ И ВТОР 

СТОЛБ?
Вие ќе добивате пензија од два извора: од првиот столб 
и од вториот столб. Висината на Вашата пензија од 
прв столб ќе зависи од должината на Вашиот работен 
стаж, висината на платата и полот. Висината на Вашата 
пензија од вториот столб ќе зависи од висината на 
Вашите средства на Вашата индивидуална сметка во 
задолжителниот пензиски фонд.

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

ИМЕНУВАЊЕ НА СОВЕТ НА ЕКСПЕРТИ НА 
МАПАС

Со Одлука за именување на Претседател и 
членови на Советот на експерти на Агенцијата 
за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување, објавена во Службен 
весник број 118 од 27.06.2018 година, Собранието 
на Република Македонија го именуваше Советот 
на експерти на МАПАС во следниот состав:
- Максуд Али, Претседател на Совет на експерти
- Ментор Јакупи, професионално ангажиран 
член на Совет на експерти;
- Дарко Саздов, професионално ангажиран член 
на Совет на експерти;
- Борче Божиноски, надворешен член на Совет 
на експерти;
- Марина Макенаџиева, надворешен член на 
Совет на експерти.
На 28.06.2018 година извршено е примопредавање 
на должноста Претседател на Совет на експерти.

 НОВОСТИ

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

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА 
ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ

Се известуваат членовите на вториот столб на 
пензискиот систем во Република Македонија дека 
е спроведено истражување на јавното мислење за 
добивање на информација за информираноста и 
запознаеноста на членовите во задолжителните 
пензиски фондови во Република Македонија 
за нивните пензиски заштеди и придобивки од 
членството во втор столб. Истражувањето беше 
спроведено преку телефонска анкета на членовите 
на вториот столб од страна на ИПИС за потребите 
на МАПАС.
http://mapas.mk/?p=4414  


