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За посигурни пензионерски денови

“Свесноста во сегашноста носи 
сигурност во иднината “ -анонимен 

КАКО СЕ СТАНУВА ЧЛЕН ВО ВТОР 
СТОЛБ?

Законот пропишува две категории 
на осигуреници во зависност дали се 
вработени пред 1 јануари 2003 и по 1 
јануари 2003 година.

   Задолжителни членови -
вработени по прв пат по 1 јануари 

2003 година 

•  Мора да потпишат договор за членство 
во задолжителен пензиски фонд во рок 
од 3 месеци по датумот на вработување

• Доколку не потпишат договор за 
членство во задолжителен пензиски 
фонд до истекот на третиот месец 
по датумот на вработувањето, ќе 
бидат распределени во еден од 
задолжителните пензиски фондови по 
случаен избор. 

Доброволни членови - 
вработени пред 1 јануари 2003 

година

Можат да се зачленат во задолжителен 
пензиски фонд по сопствен избор и со 
потпишување на договор за членство 
во задолжителен пензиски фонд. 



За посигурни пензионерски денови

   • Александар се вработил по прв пат на 1 август 2015 г.
   • Александар е задолжителен член на новиот систем.
   • Александар може да избере во кој задолжителен пензиски фонд ќе ги уплаќа 
   своите придонеси.
   • Својот избор, Александар треба да го направи во рок од 3 месеци по датумот 
   на вработување (до 1 ноември 2015 г.)
   • Александар треба да потпише договор за членство во избраниот пензиски фонд.
   • Доколку Александар не потпише договор за членство во пензиски фонд до 
   истекот    на третиот месец по датумот на вработување, Александар ќе биде 
   распределен во еден од задолжителните пензиски фондови по случаен избор. 

Пример 1

01.01.2003 01.08.2015 

Прво 
вработување на 

Александар 

избор на фонд во 
рок од 3 месеци 

01.11.2015

• Ана се вработила по прв пат на 1 март 2013 г., но прекинала со работа на 5 април 
2013 г. и повторно се вработила на 1 август 2015 г.
• Доколку Ана не пристапила во втор столб во периодот  од 1 март до 5 април 2013 г., 
Ана има можност да избере пензиски фонд во кој ќе членува  во рок од 55 дена (35 дена 
изминале во 2013 година и сега остануваат уште 55).
• Ана треба да потпише договор за членство во задолжителниот пензискиот фонд кој 
го избрала и со тоа формално станува член.
• Доколку не потпише договор за членство во задолжителен пензиски фонд, Ана 
станува распределен член по случаен избор во некој од пензиските фондови.

Пример 2

01.01.2003 01.03.2013 05.04.2013 01.08.2015 25.09.2015

Прво 
вработување 

на Ана

Прекин 
на работа 

на Ана

Второ 
вработување 

на Ана

избор на фонд во 
рок од 55 дена

Задолжителни членови



За посигурни пензионерски денови

• Марија се вработила по прв пат на 1 март 2002 г., но прекинала со работа на 31 март 
2005 г. и повторно се вработила на 1 септември 2015 г.
• Марија има можност да избере дали ќе пристапи во двостолбниот систем. 
• Својот избор, Марија може да го направи во период од 3 месеци од датумот на 
повторното вработување (до 1 декември 2015 г.).
• Марија треба да потпише договор за членство во задолжителниот пензискиот фонд 
кој го избрала и со тоа формално станува член.

• Илина се вработила по прв пат на 01.04.2002 г.  но прекинала со работа на 
01.06.2002 г.
• Илина повторно се вработила на 1 мај 2013 г. и работела 2 месеца.
• Следното вработување на Илина е на 1 септември 2015 г. и таа има можност да 
избере дали ќе пристапи во двостолбниот систем во рок од 30 дена (60 дена изминале 
во 2013 година и сега остануваат уште 30).
• Илина треба да потпише договор за членство во задолжителниот пензискиот фонд 
кој го избрала и со тоа формално станува член.

Пример 3

01.01.2003 31.03.2005 01.09.2015 01.12.2015

Прво 
вработување 

на Марија

Прекин 
на работа 
на Марија

Второ 
вработување 

на Марија
избор на фонд во 
рок од 3 месеци 

01.03.2002

Пример 4

01.06.2002 01.05.2013 01.09.2015 01.10.2015

Прво 
вработување 

на Илина

Прекин 
на работа 
на илина 

Второ 
вработување 

на Илина
избор на фонд во 

рок од 30 дена

01.04.2002 01.07.2013

Прекин 
на работа 
на Илина 

Трето 
вработување 

на Илина

01.01.2003

Доброволни членови



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 Македонија 
Тел: (02) 3224 229;3166 452

www.mapas.mk

НАЈчеСто ПоСтАвувАНИ 
ПрАшАњА

НАСтАНИ

Зошто пензија?

Пензијата е основен извор на приход 
во старост. Додека сме работоспособни 
заработуваме и добиваме плата, а во старост 
живееме од пензија, за да уживаме во 
пензионерските денови треба навреме да се 
планира и да се започне со штедење.

За прв пат се вработив после 1.1.2003 
година.Како да се вклучам во системот 

со два столба? 

Потребно е  да склучите договор со 
пензиско друштво преку негов агент 
во рок од три месеци од Вашето прво 
вработување. Агентот е должен да Ви ги 
објасни вашите права и обврски. Доколку 
не склучите договор во дадениот рок Вие 
по случаен избор ќе бидете распределени 
во еден од постојните пензиски фондови.

Каде да се обратам за  дополнителни 
прашања во врска со мојата пензија од 

втор  и трет столб? 

За сите прашања во врска со пензијата од 
втор и трет столб можете да се обратите 
во Агенција за супервизија на капитално 
финансирано пензиско осигурување 
(МАПАС) и пензиското друштво кое управува  
со пензискиот фонд  во кое сте член.

На 10.07.2015 година во 12 часот во 
просториите на МАПАС, во присуство на 
новинари од медиумите, Претседателот 
на Советот на експерти на МАПАС, д-р 
Булент Дервиши одржа прес конференција 
на која накратко беше презентиран 
деветтиот годишен Извештај за состојбите 
во капитално финансираното пензиско 
осигурување за 2014 година. 

 Што е МАПАС?

МАПАС е независно регулаторно тело кое 
врши супервизија на пензиските друштва и 
пензиските фондови. МАПАС е основана со 
цел да ги штити интересите на членовите и 
на пензионираните членови на пензиските 
фондови, да ја јакне свеста на јавноста за 
карактеристиките на ова осигурување и 
да го поттикнува развојот на  капитално 
финансираното пензиско осигурување. 


