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Неделата за пензиската свесност оваа година 
се одржа од  7 до 15 септември, а Денот 
за пензиска свесност како и обично на 15 
септември. Почнувајќи од 2014 година Денот 
за пензиска свесност има за цел да ја истакне 
важноста на пензиското штедење.
Во рамки на својата мисија да ги заштити 
интересите на членовите на пензиските 
фондови и да го поттикне развојот на капитално 
финансираното пензиско осигурување заради 
посигурни пензионерски денови, Агенцијата 
за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување – МАПАС го одбележа 
15 септември – Денот за пензиска свесност со 
низа активности користејќи ги електронските 
комуникациски алатки и социјалните медиуми. 
Едукативните активности се организираа 
со цел да се подигне свеста на граѓаните за 
значењето на пензиското осигурување и да 
се зголеми информираноста за пензискиот 
систем. Со тоа, сегашните и идни осигуреници 
и членови добија значајна основа за да можат 
да ја испланираат и да ја осигурат својата 
пензиска иднина.
МАПАС потенцира дека особено е важно 
младите навремено да се информираат 
за правата, обврските и придобивките на 
членовите на задолжителните и доброволните 
пензиски фондови, веднаш по започнувањето 
на работниот однос.

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

За посигурни пензионерски денови

http://MAPAS.MK

http://www.linkedin.com/mapas.mk

http://www.instagram.com/mapas.mk

За повеќе информации посeтете ја нашата 
веб страна и нашите адреси на социјалните 
медиуми.



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

https://mapas.mk/

Излезе најновото годишно истражување на 
ОЕЦД - Annual Survey of Investment Regula-
tion of Pension Funds and Other Pension Pro-
viders. Ова истражување ги опишува главните 
квантитативни инвестициски регулативи на 
пензиските фондови во ОЕЦД и избрани земји 
коишто не се членки на ОЕЦД (повеќето од нив 
се членки на ИОПС). 
Ова истражување ги покрива инвестициските 
правила за други пензиски ентитети (друштва 
за животно осигурување) за некои земји, како 
Данска, Франција, Ирска, Кореа, Латвија и 
Шведска меѓу земји членки на ОЕЦД и Јордан во 
земјите кои не се членки на ОЕЦД. Информациите 
се однесуваат на правилата коишто се на сила на 
крајот на 2021 година (или последна достапна 
година).
Извештајот ги покрива сите типови на пензиски 
планови. Регулативите може да се разликуваат 
по типови на планови (професионални/
индивидуални, задолжителни и доброволни, 
планови со дефинирани пензии (DB)/планови со 
дефинирани придонеси (DC)). 
Прибраните информации се однесуваат на 
сите форми на квантитативно ограничување на 
портфолиото (минимум и максимум) применети  
на пензиски фондови и другите пензиски 
ентитети на различни правни нивоа (закон, 
регулатива, упатства итн.).

Врска: Annual Survey of Investment Regulation of 
Pension Funds and Other Pension Providers

Сите сакаме да се пензионираме еден 
ден и не можеме да продолжиме да 
се потпираме на надежта за добивка 
на лотарија, време е да превземеме 
реални чекори за нашата иднина.  

ОБРАТЕТЕ ВНИМАНИЕ НА 
ВАШАТА ПЕНЗИЈА!

Имаме една едноставна задача: да ја 
информираме јавноста за капитално 
финансирано пензиско осигурување 
и за нејзините права во пензискиот 
систем.

ОБРАТЕТЕ ВНИМАНИЕ НА 
ВАШАТА ПЕНЗИЈА!


