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ЕВРОПСКА УНИЈА  
 
 
ДЕЛЕГАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА  

 

 
 
 
 

Скопје, 23 ноември 2012 
 

 

 

 

10 годишнина на Агенцијата за супервизија на 
капиталното финансирање на пензиското осигурување 

– MАПАС 
и 
 

Завршен настан – проект на ИПА 2008 
Поддршка на Агенцијата за супервизија на капиталното 

финансирање на пензиското осигурување 
 
 
 

Понеделник, 26 ноември 2012 
Холидеј ин, Скопје  

 
 
 
 
 

 
 

Говор на г-дин Лукаш МЕЛКА, 
Раководител на одделот за 
оперативни работи  
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Почитуван Министер Ристовски,  

Почитуван  директоре  Дервиши ,  

Почитувани  гости   

  

Драги  пријатели ,   

Денес се собравме да го одбележиме 

десетгодишното постоење на Агенцијата за 

супервизија на пензиското осигурување – МАПАС и 

затворањето на проектот преку кој Европската Унија 

обезбеди техничка поддршка на МАПАС. Сигурноста 

и ефикасноста на пензиските системи се од 

најголема важност за граѓаните на Европската Унија. 

Законодавството на Европската Унија се заснова на 

принципите на минимална хармонизација и 

меѓусебно признавање. Сите сме свесни за 

демографските трендови кои не обврзуваат да 

превземеме мерки за да ги обезбедиме оние што ќе 

се пензионираат во иднина со пристојни пензии. 

Покрај тоа, долготрајноста на економската криза низ 

која минуваме ја наметнува потребата за силни 

регулативи кои ќе ги заштитат пензионерите и ќе им 

овозможат на пензиските фондови да ја одиграат 

улогата на економски стабилизатори. За таа цел, 

Европската Комисија оваа година одобри пакет 

иницијативи со цел поддршка на пензиските 
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реформи во земјите членки на ЕУ, кои се насочени 

кон: 

-  Зголемување на економскиот раст и вработеноста; 

-  Подобра искористеност на заедничкиот пазар; 

-  Промовирање на долгорочните вложувања; 

-  Одржливост на јавните финансии на земјите 

членки на ЕУ (но не по цена на нарушување на 

стабилноста и пласманите на пензиските фондови) 

-  Обезбедување на еднакви услови за регулаторна 

конкуренција. 

 

Дами и господа, како што слушнавте од погоре 

кажаното, поглавјето за финансиски услуги е од 

голема важност за Европската Унија, особено поради 

економската криза и ефектите што недостатокот на 

правилна супервизија на финансискиот сектор може 

да ја има врз националните економии. Преку 

проектот што денес го затвораме, обезбедивме 

помош на МАПАС да ги зајакне капацитетите за 

ефективна и ефикасна функција, и преку тоа, да 

обезбеди стабилност на пензискиот систем. Ова е од 

клучна важност за обезбедување на здрав и 

соодветен долгорочен раст и развој на пензискиот 
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систем, кој за возврат ќе гарантира долгорочна 

одржливост.  

 

Основна цел на проектот за поддршка на Агенцијата 

за супервизија на капитално – финансирано пензиско 

осигурување МАПАС беше да се зајакнат 

институционалните капацитети за регулирање и 

супервизија на капитално финансираните 

институции, со цел обезбедување на транспарентен 

и отчетен пензиски сектор. Проектот обезбеди 

техничка помош на МАПАС за зајакнување на 

практичното спроведување на регулативите преку 

подобра организација и управување, воведување на 

супервизија заснована на ризици, стратешко и 

бизнис планирање, работни процеси, управување со 

знаењата и развој на информатичкиот систем. 

Повеќе за проектот и неговите три компоненти ќе 

слушнете малку подоцна од проектниот тим.  

Проектот, вреден околу еден милион евра, започна во 

јануари 2011 година и службено ќе заврши следниот месец. 

Во оваа прилика би сакал да им се заблагодарам на сите 

вклучени во неговото спроведување за нивната 

ангажираност, посветеност и трпеливост. 
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За крај, дозволете ми да им го честитам 

десетгодишниот јубилеј на сите вработени во 

МАПАС и да им посакам успешна работа и во 

иднина. 

Ви благодарам на вниманието. 

 


