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ДЕН ЗА ПЕНЗИСКА СВЕСНОСТ
15 СЕПТЕМВРИ
Во континуитет од 2016 година, 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. Оваа година МАПАС
организираше информативно - забавен настан
од отворен тип на плоштадот „Македонија“ во
Скопје.
Настанот беше одржан 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.
Членот на Советот на експерти на МАПАС, Дарко
Саздов во своето обраќање пред присутните
посетители на настанот, истакна дека колку
порано почнеме финансиски да ја планираме
нашата иднина, толку се поголеми шансите таа
да биде навистина успешна. Но, за да може да си

За посигурни пензионерски денови
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“Правило бр.1: Никогаш не губи пари!
Правило бр.2: Никогаш не го заборавај
правилото бр.1.”
Warren Buffett
“Ако инвестирањето е забавно, вие се
забавувате, најверојатно не заработувате
пари. Доброто инвестирање е досадно”
George Soros
Инвестирај во себе. Твојата кариера е
моторот на твоето богатство.”
Paul Clitheroe
обезбедиме сигурна иднина, мора да располагаме
со релевантни информации за пензискиот систем
и неговото функционирање, како и постојано
да сме во тек со тековната состојба на нашите
индивидуални пензиски сметки.

На настанот, активно учество, покрај МАПАС,
земаа Фондот на ПИОСМ, како и претставници
на лиценцираните пензиски друштва, КБ Прво
пензиско друштво АД Скопје, Сава пензиско
друштво а.д. Скопје и ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО
ДРУШТВО АД Скопје.

Неколку
стотици
граѓани
ги
посетија
информативните штандови поставени на
плоштадот Македонија, на кои ги добиваа сите
потребни информации поврзани со пензискиот
систем, за начинот на кој функционира, правата
на пензиските осигуреници, како и информации
за новите законски измени кои засегаат одредени
групи на осигуреници. Голем дел од нив се

најинформираните освоија скромни награди.
Додека траеше целиот настан, посетителите се
забавуваа на музиката на популарниот бенд „Деј оф“.
Пензискиот систем е многу значаен за нас, нашата

МАПАС се грижи за правата и интересите на
членовите на пензиските фондови, чија бројка
заклучно 31.08.2019 година достигна околу 505
илјади во вториот столб и околу 25 илјади во
третиот столб на пензискиот систем. Средствата
на пензиските фондови надминаа вредност од 1
(една) милијарда Евра во вториот столб и околу
29 милиони Евра во третиот столб.

иднина и за иднината на нашите поколенија.
Поради тоа треба постојано да сме во тек со сите
законски промени кои се однесуваат на пензиското
осигурување. МАПАС постојано се труди редовно
да ги информира членовите за законската
интересираа за процедурата за избор на пензиско регулатива преку различни информативни
друштво, како и за начинот и условите потребни кампањи, редовно ажурирање на интернет (www.
mapas.mk) и Facebook страниците. Дали веќе ги
за премин од едно во друго пензиско друштво.
Освен што ги добија потребните информации, дознавте новите законски измени во пензискиот
граѓаните имаа можност да го проверат своето систем? Ако се уште не сте информирани може
знаење за пензискиот систем на наградниот да ја посетите интернет-страницата на МАПАС
квиз организиран од МАПАС, при што (www.mapas.mk) каде што Мапи, вашиот личен
пензиски советник ќе ви даде одговор на
прашањата кои ве засегаат.
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НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА
КАКОВ Е ПЕНЗИСКИОТ СИСТЕМ ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА?
Македонскиот пензиски систем е составен од прв,
втор и трет столб, што значи дека постои можност
пензијата на идните пензионери да се обезбедува од
три извори: од државниот пензиски фонд - Фондот
на ПИОСМ (прв столб) и од приватните пензиски
фондови (втор и трет столб).
ДАЛИ МОИТЕ СРЕДСТВА ВО ВТОРИОТ СТОЛБ СЕ
СИГУРНИ?
Постојат строги правила за инвестирање на средствата
на пензиските фондови, утврдени со закон, со кои
се обезбедува распределба на средствата со која се
заштитуваат од евентуален пад на нивната вредност.
МАПАС ја супервизира работата на друштвата на
дневна основа со цел да се осигура дека друштвата
ги следат тие правила. Вашите средства како дел од
пензискиот фонд се целосно одвоени од средствата
на пензиското дрштво, се чуваат кај банката - чувар
на имот и се наменети за исплата на пензија.

КОГА МОЖАМ ДА ГИ КОРИСТАМ СРЕДСТВАТА ОД
ВТОР СТОЛБ?
Кога ќе остварите право на старосна пензија односно
64 години возраст за мажи и 62 години возраст за
жени и минимум 15 години работен стаж.
ИМАМ 25 ГОДИНИ И ВРАБОТЕН СУМ ПОСЛЕ
1.1.2019 Г. КАКО ДА СЕ ВКЛУЧАМ ВО ВТОРИОТ
СТОЛБ?
Сите лица кои се за прв пат вработени по 1.1.2019
г. и на датумот на пристапување во задолжително
пензиско и инвалидско осигурување се помлади од
40 години возраст, задолжително стануваат членови
на вториот столб. Вие имате можност по свој избор
да си одберете со кое пензиско друштво ќе склучите
договор за членство, во рок од три месеци од Вашето
прво вработување. Договорот треба да го склучите
преку aгент на друштвото, кој е должен да Ви ги
објасни вашите права и обврски. Доколку не склучите
договор во дадениот рок, по модел на случаен избор
ќе бидете распределени во еден од постојните
задолжителни пензиски фондови.
КОЛКУ ПЕНЗИСКИ ДРУШТВА ПОСТОЈАТ ВО
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА?
Постојат три 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. Митрополит Теодосиј
Гологанов бр. 6, Скопје телефон: 02/3243 777
ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје веб
страница: www.triglavpenzisko.mk адреса: бул. 8-ми
Септември бр.16, Скопје телефон: 02/5102 190

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 Северна Македонија
Тел: (02) 3224 229;3166 452

www.mapas.mk

