
Светска недела на пари 

“Светска недела на пари” е настан кпј гп пдбележуваат гплем брпј на земји вп светпт и истипт е 

ппвпд на еднп местп да се сретнат и пбединат младите и децата сп единствена цел да се стекнат 

сп знаеое и пснпвни ппими пд сферата на финасиите, финасискптп рабптеое и управуваоетп сп 

ризиците. Од 2014 гпдина и нащата земја се приклуши кпн пва движеое вп шиищтп рамки се 

пдржуваат преку 2000 активнпсти вп кпи се вклушени над 3 милипни деца и млади вп ппвеќе пд 

120 земји и каде щтп рабптат 500 прганизации и институции. Оваа глпбална иницијатива ја 

ппдигнува свеста кај младите преку ушеое за тпа какп функципнираат парите, вклушувајќи гп 

щтедеоетп, врабптуваоетп и претприемащтвптп. Секпја гпдина младите луде дискутираат, шитаат 

и ушат за екпнпмските и за финансиските системи преку најразлишни манифестации шија пснпвна 

цел е финансиска едукација и финансиска вклушенпст на младата пппулација, нп истп така и на 

пстанатптп население. Сп ваквите активнпсти се стимулираат младите луде да станат свесни за 

свпите финансиски права, се наспшуваат кпн пристапнпст дп финансиските услуги и прпизвпди  и 

се развиваат нивните финансиски вещтини. 

На 9.3.2015 гпдина, Кппрдинацискптп телп на регулатпрните институции за финансиска едукација 

вп Република Македпнија, вп кпе шленуваат претставници на Нарпдната банка, Министерствптп за 

финансии, Кпмисијата за хартии пд вреднпст, Агенцијата за супервизија на псигуруваоетп и 

Агенцијата за супервизија на капиталнп финансиранптп пензискп псигуруваое, пфицијалнп гп 

пзнаши ппшетпкпт на „Светската недела на пари“ вп 2015 гпдина. Настанпт беще прганизиран вп 

прпстприите на СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“ вп Скппје, вп спрабптка сп директпрпт на 

ушилищтетп, прпфесприте и ушениците пд трета и шетврта гпдина.  Одбележуваоетп на 

пфицијалнипт ппшетпк на Глпбалната недела на парите се пдвиваще преку заппзнаваое на 

ушениците сп рабптата на Кппрдинацискптп телп и активнпстите вп пплетп на финансиската 

едукација кај секпја пд институциите. 

Сп цел активнп вклушуваое беще прганизиран квиз вп кпј ушениците беа ппделени вп три тимпви 

кпи тие ги именуваа сп финансиски ппими. Тимпвите пдгпвараа на зададени пращаоа пд пбласта 

на рабптеоетп на петте регулатпри, шленки на Кппрдинацискптп телп. Правилата на игра беа 

пдредени пд Кппрдинацискптп телп  сп тпа щтп преднпст за пдгпвараое на пращаое имаще 

првппријавенипт тим. На ушениците за секпј тпшен пдгпвпр им се дпделуваще симбплишна 

награда. Им беа дпделени награди вп вид на репрезентативен материјал щтп на свпјствен нашин ја 

пдбележува Глпбалната недела на пари. 

Агенцијата за супервизија на псигуруваое какп активен ппдржуваш на движеоетп Светска  недела 

на пари, презентираще на тема псигуруваое, пснпвни ппими на псигуруваое и управуваое сп 

ризици вп псигуруваое. Истп така, Агенцијата вп спрабптка сп Министерствптп за пбразпвание и 

Наципналнптп бирп за псигуруваое прпмпвираще друщтвена детска игра “Ппмалу ризик, ппвеќе 

забава” . Тпа е игра на табла и се базира на ушесници сп разлишни улпги. Вп текпт на играта, 

ушесникпт мпже да се прпнајде вп улпга на дете, тинејчер, младп впзраснп лице, рпдител, баба 

или дедп и сетп тпа вп зависнпст каква карта за играое ќе извлеше вп текпт на играта. 



Вп текпт на месец март Агенцијата активнп ќе настапува сп презентации вп средните ушилищта нп 

истп така, дппплнителнп и вп текпт на гпдината ќе прганизира настапи вп пснпвни и средни 

ушилищта низ ппвеќе градпви вп земјата.  


