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За посигурни пензионерски денови

“Никогаш не е рано да се започне со 
планирање за пензија” - 

Анонимен

Заради постојан увид во пензиските заштеди 
и транспарентност на системот, пензиските 
друштва до членовите и пензионираните 
членови на пензиските фондови со кои 
управуваат, еднаш годишно доставуваат 
извештај за пензиска заштеда на индивидуална 
сметка, на доброволна индивидуална сметка 
и на професионална сметка и извештај за 
инвестициско портфолио. 

“Не штеди од она што останало по 
трошењето, туку троши од она што 

останало по штедењето” - 
Warren Buffett

Пензиските друштва до членовите и 
пензионираните членови на пензиските 
фондови со кои управуваат, извештаите за 
2019 година ги доставија до 31.3.2020 година. 

Извештаите до членовите на пензиските 
фондови се доставуваат во 

зелен плик.

Во зелениот плик има два извештаи:
•Првиот извештај содржи информација за 
состојбата на средствата на индивидуалната 
сметка за пензиска заштеда. 
•Вториот извештај содржи информации каде 
се инвестирани средствата на сите членови 
заедно со детални податоци за надоместоците 
кои се наплатуваат и остварениот принос на 
пензискиот фонд. 

ИНФОРМИРАЈ СЕ И ТИ!

За едноставен и брз начин на информирање 
членовите имаат можност извештаите за 
пензиска заштеда да ги добиваат преку 
електронска пошта (e-mail). 
Исто така, членовите  на пензиските фондови 
имаат можност на брз, едноставен и 
современ начин да вршат проверка на 
состојбата на своите индивидуални 
сметки во секое време, on-line на интернет 
страницата на пензиското друштво.



ПОЈАСНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТAJOT ЗА ПЕНЗИСКА ЗАШТЕДА

Претставува колку вкупно 
заштедени средства има 

членот на својата сметка на 
крајот на годината.

На пр. на 31.12.2019 година 
членот поседува 57.000 

денари.

Датум на уплата / 
исплата Опис Износ

05.01.2019 П201812 2.000

04.02.2019 П201901 2.000

05.03.2019 П201902 2.000

06.04.2019 П201903 2.000

04.05.2019 П201904 2.000
03.06.2019 П201905 2.000

07.07.2019 П201906 2.000

02.08.2019 П201907 2.000
04.09.2019 П201908 2.000
05.10.2019 П201909 2.000
03.11.2019 П201910 2.000
07.12.2019 П201911 2.000

Претставува датум кога е извршена уплата или 
исплата на средства од сметката на членот.

Претставува опис на трансакцијата - уплатен 
придонес, корекција итн.

На пр. П201909 означува уплатен придонес за месец 
септември 2019 година.

Доколку во ова поле има  Корекција, детално ќе биде 
наведен описот  на  корекцијата. Доколку во ова поле 
има Поврат - п,  тоа означува поврат на придонеси 
(на пример поради погрешно уплатени средства).

Претставува износ на уплатен придонес односно 
износ на исплата на средства.

На пример на 05.10.2019 година извршена е 
уплата на придонес за септември 2019 година 

во висина од 2.000 денари.

Почетната состојба означува средства заштедени во 
претходната година, а крајната состојба претставува колку 

заштедени средства има на крајот на годината. Од примерот 
на графичкиот приказ може да се види порастот на 

средствата за пензиска заштеда во текот на годината. 

Уплати/исплати во 2019 година

Информациите за наплатените надоместоци и 
одредени поими за капитално финансирано пензиско 
осигурување (задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување, МАПАС, придонес, принос, 

сметководствена единица и други поими) се вклучени 
на втората страна од Извештајот за пензиска заштеда.

Извештај за пензиска заштеда на индивидуална сметка

Состојба на ден: 31.12.2019            

Вие поседувате  377,929343  сметководствени единици, односно вкупен износ од       57.000      (денари). 

        57.000      (денари) =               377,929343                  *               150,821843                 (денари)
  (Вкупен износ)                           (Број на сметководствени единици)     (Вредност на сметководствената единица ) 

Претставува број на сметководствени 
единици кои ги поседува членот на 

својата сметка. 
На пр. на 31.12.2019 година членот 

поседува 377,929343 единици. 

Сметководствена единица претставува 
пропорционален дел во вкупните нето 

средства на пензискиот фонд. 
На пр. на 31.12.2019 година вредноста 

на сметководствената единица на 
31.12.2019 година е 150,821843 денари. 

ВАШАТА ПЕНЗИСКА ЗАШТЕДА Е НАМЕНЕТА ЗА ПЕНЗИЈА ОД ВТОР СТОЛБ –           
ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија 
на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)

www.mapas.mk  тел. 02 3224 229
Контактирајте го Вашето пензиско друштво (контакт информации)

Графички приказна состојба на сметка со износ 
на 31.12.2018 год. и на 31.12. 2019 год.

За посигурни пензионерски денови



ИЗДАВАЧ НАЗИВ Вредност 
во денари

% од 
вкупните 
средства 

ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ
ОБВРЗНИЦИ
ххх......... ххх......... ххх......... ххх.........
РСМакедонија Обврзница за 

денационализација; 
РМДЕН14; 10 год.; 
2,00%; 01/06/25

70.000.000 1,40%

ххх......... ххх......... ххх......... ххх.........
ДЕПОЗИТИ
ххх......... ххх......... ххх......... ххх.........
СТОПАНСКА БАНКА 
АД СКОПЈЕ

3,00%,05/02/2019-
05/02/2022 100.000.000 2,00%

ххх......... ххх......... ххх......... ххх.........
АКЦИИ
ххх......... ххх......... ххх......... ххх.........
АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ обични акции 80.000.000 1,60%
ххх......... ххх......... ххх......... ххх.........
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И 
ОЕЦД
ОБВРЗНИЦИ
ххх......... ххх......... ххх......... ххх.........
ххх......... ххх......... ххх......... ххх.........
АКЦИИ
ххх......... ххх......... ххх......... ххх.........
COCA COLA обични акции 50.000.000 1,00%
GOOGLE обични акции 70.000.000 1,40%
ххх......... ххх......... ххх......... ххх.........
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ
ххх......... ххх......... ххх......... ххх.........
ххх......... ххх......... ххх......... ххх.........
Побарувања
Парични средства 
ВКУПНО СРЕДСТВА 5.000.000.000 100,00%

ПОЈАСНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ПОРТФОЛИО

Овој извештај содржи податоци за вредноста и учеството на средствата на пензискиот фонд кои се 
инвестирани во различни финансиски инструменти заклучно со 31.12.2019 година.

Членовите поседуваат 
80.000.000 денари во акции 
од Алкалоид АД Скопје што 

претставува 1,60% од вкупните 
средства на фондот.

Членовите на пензискиот фонд 
поседуваат акции од Coca Cola 
во висина од 50.000.000 денари 

како и акции од Google во 
висина од 70.000.000 денари.

Вкупниот имот на пензискиот фонд во дадениот 
пример изнесува 5.000.000.000 денари на крајот на 

годината за која се доставува овој извештај (31.12.2019). 
Секој член на пензискиот фонд поседува пропорционален 
дел од овој износ зависно од висината на средствата со кои 
располага на сметката која е доставена до него, како што е 
објаснето во примерот, членот располага со 57.000 денари. 
Секој член учествува во вложувањата во овие инструменти 

пропорционално на своите средства.

Ова значи дека членовите 
поседуваат 1,40% од вкупните 

средства во обврзници за 
денационализација 14-та емисија 
во висина од 70.000.000 денари.

Пензискиот фонд има 
вложено во депозити од 

Стопанска банка АД Скопје во 
висина од 100.000.000 денари т.е 

2,00% од портфолиото. 

Пензиското друштво доставува  
и графички прикази (пити) за 
структурата на портфолиото 
по група на инструменти и по 
држава, графички приказ на 
сметководствената единица. 
податоци за трансакциони 
провизии кои ги платиле за 
управувањето со средствата на 
пензискиот фонд, надоместоците 
кои ги наплатува пензиското 
друштво, како и остварениот 
принос на пензискиот фонд.



Со цел точно и навремено доставување на редовните известувања за пензиска заштеда или пак други 
законски известувања, кои пензиските друштва ги доставуваат до членовите, од особена важност е личните 
податоци на членовите во Регистарот на членови да бидат целосно точни и навремено ажурирани. 

Членовите на пензиските фондови може да ги ажурираат и/или коригираат податоците 
кои се однесуваат на адреса на живеење или адреса за коресподенција со телефонско 
јавување на контакт телефоните на пензиските друштва. Друштвото го идентификува 
членот при што обезбедува снимка од разговорот.

АЖУРИРАЊЕ ПРЕКУ ТЕЛЕФОН 

За да ги ажурираат или коригираат своите податоци, членовите на пензиските фондови 
може да пополнат и Барање за ажурирање или корекција на лични податоци. Друштвото 
може да го потврди  идентитетот преку лице овластено од надлежен орган на друштвото 
или преку агент со непосреден увид во лична карта/документ за лична идентификација на 
членот. Доколку Барањето за ажурирање или корекција на лични податоци е доставено по 
пошта друштвото со цел да го потврди идентитетот остваруваат телефонски контакт со 
членот, при што обезбедуваат снимка од разговорот.

АЖУРИРАЊЕ СО ПИСМЕНО БАРАЊЕ 

АЖУРИРАЊЕ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Членови на пензиските фондови може да ги ажурираат своите  лични податоци 
по електронски пат со најава на интернет страниците на пензиските друштва, 
со корисничко име и лозинка добиена со Извештајот за пензиска заштеда. 
Членовите на овој начин може да ги ажурираат следните лични податоци: 
име, презиме, адреса на живеење, место на живеење, поштенски код, место за 
коресподенција, поштенски код за коресподенција, адреса за коресподенција, 
телефон и електронска пошта. Притоа, друштвото обезбедува електронска 
идентификација и проверка на авторизацијата на лицето кое сака да изврши 
ажурирање на податоците

АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ

Ажурираните лични податоци на членовите ќе овозможат навремена и 
редовна комуникација на пензиските друштва со членовите на пензиските 

фондови со кои управуваат!  

 КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
 веб страница: www.kbprvo.com.mk
 адреса: ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 6, Скопје
 телефон: 02/3243 777

Сава пензиско друштво а.д. Скопје
веб страница: www.sava-penzisko.mk
адреса: ул. Мајка Тереза бр. 1, Скопје
телефон: 02/5100 297

ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје
 веб страница: www.triglavpenzisko.mk
 адреса: бул. 8-ми Септември бр.16, Скопје
 телефон: 02/5102 190

КОНТАКТИ НА ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА 



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

НОВОСТИ

МАПАС НА РАБОТНАТА СРЕДБА ЗА ПОДГОТОВКА 
ЗА ЕВРОПСКИОТ КВИЗ НА ПАРИТЕ

Нашата земја по вторпат е дел од Европскиот квиз на 
парите – еден од најзначајните меѓународни настани чија 
цел е финансиска едукација на младите на возраст од 13 
до 15 години. На 25.2.2020 година, во Народната банка се 
одржа работна средба со наставниците и професорите 
координатори од основните и средните училишта. На 
отворањето на настанот се обратија гувернерот Анита 
Ангеловска-Бежоска, министерот за финансии, Нина 
Ангеловска, заменик-министерот за образование и 
наука, Елизабета Наумовска и Маја Стевкова-Штериева, 
претседател на Македонската банкарска асоцијација 
(МБА), којашто е и организатор на Европскиот квиз на 
парите во земјава.

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ИОПС ЗА 
ПЕНЗИСКА СУПЕРВИЗИЈА И РЕГУЛАТИВА 2020 

На 27.2.2020 година во Маврициус се одржа меѓународна 
конференција на тема “Финансиски и управувачки 
предизвици во приватните пензиски шеми”. 
Конференцијата беше организирана од Меѓународната 
организација на пензиски супервизори (ИОПС) и 
Комисијата за финансиски услуги од Маврициус. Главни 
теми на конференцијата се: Меѓународното искуство во 
зголемување на стапката на покриеност на приватните 
пензии; Пазарните трендови и предизвиците во 
супервизијата во рамките на инвестициите на пензиските 
фондови; Управување со недоволно финсирани пензиски 
шеми со дефинирани пензии и Како да се подобри 
управувањето со приватните пензиски фондови.
На 26.2.2020 година се одржа и работилница на ИОПС 
за премин од пензиски шеми со дефинирани пензии во 
пензиски шеми со дефинирани придонеси, додека на 
28.2.2020 година се одржаа состаноци на Комитетот на 
ИОПС. Повеќе информации на следниот линк: 
http://www.iopsweb.org/iops-international-seminar-pension-
supervision-regulation-2020.htm

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување 
(МАПАС)

Стив Наумов 100, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 
Тел: (02) 3224 229
www.mapas.mk

МАПАС, како член на Координациското тело за 
финансиска едукација и финансиска инклузија, оваа 
година се вклучи во активностите за организирање на 
Европскиот квиз на парите 2020 заедно со останатите 
регулатори од финансискиот сектор. МАПАС подготви 
прашања и едукативен материјал од областа на капитално 
финансираното пензиско осигурување со цел едукација на 
младите за значењето и потребата од штедење од најрана 
возраст, за обезбедување на  пензиска заштеда која ќе им 
обезбеди сигурен и достоинствен живот на старост.

НАМАЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ОД 
ПРИДОНЕСИ ВО ВТОР СТОЛБ

Почнувајќи од 1.1.2020 година надоместокот од 
придонеси што го наплатуваат пензиските друштва 
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, Сава пензиско 
друштво а.д. Скопје и ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО 
АД Скопје се намалува и изнесува 2% од секој уплатен 
придонес во задолжителен пензиски фонд наместо 
досега важечкиот 2,25%. Со ова се намалуваат трошоците 
на членовите на задолжителните пензиски фондови. 

ПОСЕТА НА МАПАС  
На 5.3.2020 година ученици од Средното економско и 
правно училиште на град Скопје „Васил Антевски – 
Дрен“ ја посетија  МАПАС. Посетата беше во рамките на 
предметот Јавно право што се изучува во четврта година. 
Целта на посетата беше учениците да се запознаат со 
основните карактеристики на вториот и третиот пензиски 
столб, начинот на работењето на пензиските друштва 
и пензиските фондови како и работењето на МАПАС. 
Исто така, посетите од ваков карактер имаат цел да ги 
информираат учениците дека се идни потенцијални 
членови и дека со првото вработување треба да донесат 
одлука за тоа кој ќе управува со нивните средства издвоени 
за идна пензија. 

МАПАС е  постојано отворена за соработка заради стручна 
поддршка и едукација на младите за карактаристиките на 
приватната компонента на пензискиот систем.


