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За посигурни пензионерски денови

Кои се  членови на 
задолжителен пензиски 

фонд?
Лицата кои се  вработени за прв пат 
по 1.1.2003 г. задолжително мора да се 
зачленат во еден од задолжителните  
пензиски фондови и можат во рок од 
три месеци од датумот на нивното прво 
вработување да изберат во кој фонд ќе 
членуваат  со потпишување на договор за 
членство. Доколку во овој рок не потпишат 
договор за членство, по метод на случаен 
избор ќе бидат распределени како членови 
во еден од пензиските фондови.
Лицата кои се првпат вработени пред 
1.1.2003 г. се доброволни членови 
на задолжителен пензиски фонд и 
зачленувањето е нивен личен избор и 
нивна одлука (со склучување на договор 
за членство).

ВАЖНО: 
Едно лице во исто време може да биде член 
само во еден задолжителен пензиски фонд 
и во тој задолжителен пензиски  фонд 
може да има само една сметка.

• Симона се вработила прв пат на 1.4.2013 г. и е задолжителен член на вториот столб
• Симона треба да избере во кој задолжителен пензиски фонд (од втор столб) ќе членува,          
во рок од 3 месеци (до 1.7.2013 г.)
•  Доколку Симона направи избор, таа треба да потпише договор со агент на пензиско друштво
• Доколку Симона не потпише договор, таа се распределува во еден од задолжителните 
пензиски фондови по метод на случаен избор

Пример 
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Како да се одбере пензиски фонд?

Постојат две пензиски друштва кои управуваат со по еден задолжителен пензиски фонд:
-НЛБ Нов Пензиски фонд АД Скопје и
-КБ Прво пензиско друштво АД Скопје. 
За повеќе информации за нивното работење и полесен избор меѓу двете пензиски 
друштва можете:
-да ги посетите нивните веб страници:  www.nlbnpf.com.mk и www.kbprvo.com.mk
-да ги разгледате нивните финансиски извештаи од работењето, инвестиционите 
стратегии и остварениот принос, како и надоместоците кои ги наплатуваат;
-да дознаете какви услуги нудат на своите членови и каков углед имаат друштвата;
-да ја посетите веб страницата на МАПАС: www.mapas.mk

Двете пензиски друштва имаат обврска да се грижат за своите членови преку 
континуирано инвестирање на нивните средства и редовно известување на членовите 
за состоjбата на нивните сметки и портфолиото на пензискиот фонд.
Пензиските друштва имаат фидуцијарна должност да работат единствено во корист на 
интересите на членовите, која треба да ја спроведуваат со примена на високи стандарди 
на етика и интегритет и без конфликт на интереси.

Дали договорот за членство може да се раскине? 

Кога прв пат потпишувате договор за членство во задолжителен пензиски фонд 
имате право во рок од осум работни дена од датумот на потпишувањето да го раскинете 
договорот со писмен поднесок кој Ви го доставува агентот или пензиското друштво. 
Потпишаниот поднесок за раскинување на договорот за членство можете лично да го 
доставите до пензиското друштво, преку друго лице или по пошта со препорачана пратка.
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Како може да се премине во друг задолжителен пензиски фонд?

За да преминете од задолжителниот пензиски фонд каде што сте член (постоен 
задолжителен пензиски фонд) во друг задолжителен пензиски фонд управуван од 
друго друштво (иден задолжителен пензиски фонд), треба да потпишете договор за 
премин со друштвото кое управува со идниот задолжителен пензиски фонд и треба 
да потпишете изјава за согласност за премин. Воедно, доколку сте член помалку од две 
години потребно е да платите и надоместок од 15 евра, а ако сте член повеќе од две 
години преминувањето е бесплатно.

Осигурениците кои имаат бенифициран стаж поднесуваат 
барање за исклучување од втор столб? 

Осигурениците кои имаат бенифициран стаж и кои работат во Министерството за 
одбрана, Министерство за внатрешни работи, казнено-поправни домови и воспитно-
поправни установи, се исклучени од учество во задолжителното капитално финансирано 
пензиско осигурување, бидејќи членувањето во задолжителен пензиски фонд не е во 
нивен интерес. 

Лицата кои станале членови на задолжителен пензиски фонд и се стекнале или ќе се 
стекнат со бенифициран стаж можат во рок од една година да поднесат барање до МАПАС 
за поништување на нивната регистрација како членови на задолжителен пензиски фонд. 
Овој рок започнува да тече од датумот на стекнување со бенифициран стаж.

 На веб страницата на МАПАС (http://mapas.mk/?page_id=1488) е поставен примерок 
на барање кој може да се пополни и испрати. Доколку  овие осигуреници во законскиот 
рок се обратат до МАПАС со вакво барање и одлучат да преминат во едностолбниот 
систем, средствата што се акумулирани на нивната сметка во задолжителниот пензиски 
фонд ќе им бидат префрлени во Фондот на ПИОМ.

Дали имам право на користење на средствата од втор столб 
доколку остварам право на инвалидска пензија од прв столб?

Доколку вие како осигуреник кој е член на двостолбниот пензиски систем стекнете 
право на инвалидска пензија од прв столб, остварувате инвалидска пензија така што 
вкупниот износ на средствата на вашата сметка се пренесува во Фондот на ПИОМ и 
целосната исплата на инвалидската пензија се врши од Фондот на ПИОМ или доколку 
акумулираните средства се доволно големи за да ви обезбедат пензија поголема или 
еднаква од инвалидската пензија од Фондот на ПИОМ можете да добиете инвалидска 
пензија само од вториот столб. 
По исклучок, доколку сте стекнале право на времена инвалидска пензија, времената 
инвалидска пензија ја исплаќа Фондот на ПИОМ, а средствата од вашата индивидуална 
сметка остануваат во задолжителниот пензиски фонд се додека не остварите право на 
старосна, инвалидска или семејна пензија.
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Кој може да биде член во трет столб?

Член на доброволен пензиски фонд може да биде секое лице кое навршило 15 години но 
не повеќе од 70 години и е сопственик на доброволна индивидуална сметка или секое лице 
кое е учесник во професионална пензиска шема и е сопственик на професионална сметка. 
Пензионер  не може да биде член во трет столб.

Колку изнесува уплатата на придонес во трет столб?

Членот, уплаќачот и осигурителот, имаат право слободно да ја одредуваат висината 
на уплатениот износ на доброволен придонес и динамиката на уплатата, а промената на 
висината на уплатата, или прекинот на уплатата, не влијаат на правото на членство во 
фондот, односно не значат прекин на членството.

Дали може истовремено да бидам член во втор и трет столб?

Да, можете да бидете член и во втор и во трет столб. Во вториот столб можете 
да имате само една индивидуална сметка, додека во третиот столб може да имате една 
доброволна индивидуална сметка и една професионална сметка. Сметките во третиот 
столб можат да бидат во ист или во различен доброволен пензиски фонд.

Која е процедурата за исплата на наследник од втор столб? 

На нотар се прави оставинска постапка за средствата кои што починатиот член ги 
има на неговата индивидуална сметка. Се доставува барање за исплата на наследник од 
индивидулана сметка на починат член до пензиското друштво. Пензиското друштво го 
проследува тоа барање до МАПАС. По потврда од Фондот на ПИОМ дека нема поднесено 
барање за остварување на семејна пензија на член на семејството на починатото лице, 
МАПАС ја одобрува исплатата на наследникот.

Дали јас како член на семејството на починат член во втор 
столб, кој има право на семејна пензија од прв столб, имам право на 

користење на средства од втор столб? 
Вие како носител на правото на семејна пензија остварувате семејна пензија така што 

вкупниот износ на средствата на сметката на починатиот член се пренесува во Фондот на 
ПИОМ и целосната исплата на семејната пензија пресметана на горенаведениот начин 
ви се исплаќа од Фондот на ПИОМ или доколку акумулираните средства се доволно 
големи да ви обезбедат пензија поголема или еднаква од семејната пензија од Фондот на 
ПИОМ можете да добиете семејна пензија само од вториот столб.



Дали сум ослободен од персонален данок при уплата на средства како 
член во трет столб со доброволна индивидуална сметка?

Вие како член на доброволниот пензиски фонд со доброволна индивидуална 
сметка, имате право на поврат на персоналниот данок на доход пресметан на износот 
на уплатениот придонес во доброволниот пензиски фонд. Износот на кој се пресметува 
повратот за една календарска година не може да биде поголем од 4 просечни месечни 
бруто плати во Републиката, објавени за претходната година. Повратот се врши на 
годишно ниво директно на индивидуалната сметка на членот во доброволниот пензиски 
фонд со доставување на барање за поврат на данок од страна на член или уплаќач во име 
на членот. Важно е членот или уплаќачот да биле во работен однос, односно да уплаќале 
персонален данок во периодот за кој се бара повратот на данок.

Дали трето лице може да уплаќа средства на доброволна 
индивидуална сметка?  

Да, уплати на доброволен придонес во име и за сметка на член кој има доброволна 
индивидуална сметка може да го врши и трето лице т.е. уплаќач, врз основа на склучен 
договор за членство помеѓу друштвото, членот и уплаќачот. Уплатата се врши од 
трансакциската сметка на членот и/или уплаќачот.

Дали како осигурител на професионална пензиска шема во трет 
столб сум ослободен од персонален данок? 

Осигурител на професионална пензиска шема се ослободува од плаќање на 
персоналниот данок на доход пресметан на придонесите на своите вработени - 
членови, уплатени во доброволниот пензиски фонд. Износот на ослободувањето за 
една календарска година не може да биде поголем од четири просечни месечни бруто 
плати во Републиката, објавени за претходната година, по вработен или член.

Средствата од трет столб можат да се повлечат најрано десет години пред возраста за стекнување 
право на старосна пензија во согласност со Законот за пензиското и инвалидското осигурување, 
што во моментов би значело најрано на возраст од 54 години за мажи, односно од 52 години 
за жени. Исто така, средствата можат да се повлечат во случај кога кај членот е утврдена општа 
неспособност за работа од страна на Комисија за оцена на работната способност при Фондот на 
ПИОМ, без оглед на возраста. Во случај на смрт на членот средствата се предмет на наследство.

Кога може да ги користат средствата од трет столб? 



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

 Работилница 
“Правилно читање и толкување на 
извештаите на Народната банка и другите 

регулаторни институции”

На ден 18.12.2017 г. во организација на НБРМ и 
регулаторните финансиски тела во Р.Македонија 
се одржа Работилница за финансиска едукација 
на новинарите од економските редакции на 
македонските медиуми под наслов „Правилно 
читање и толкување на извештаите на 
Народната банка и другите регулаторни 
институции“. 

НОВОСТИ

КАМПАЊА

“Погледни подалеку на penzija.mk”

Во месеците октомври-декември 2017 г. беше 
спроведен вториот дел од маркетинг кампањата 
„Погледни подалеку на penzija.mk…“на двете 
пензиски друштва по иницијатива на МАПАС.

Целта на носечката порака на кампањата е да 
се потикнат граѓаните да мислат за својата 
иднина, а вклучително и за својата пензија. 
Медиа планот на маркетинг кампањата 
опфати рекламирање на: ТВ, радио, билборди, веб 
портали, социјални мрежи, ПР објави и сл.

На работилницата преку презентации од НБРМ, 
Министерство за финансии, МАПАС, КХВ и АСО 
и интерактивна комуникацијата со новинарите 
беа образложени извештаите кои ги објавуваат 
финансиските регулаторни и супервизорски тела 
од аспект на банките, пензиските друштва, 
осигурителните друштва, трговските друштва 
и финансиските друштва. Извештаите кои 
беа предмет на работилницата се однесуваа 
на извештаите од монетарна политика, 
монетарни инструменти, платни системи, 
девизни резерви, потоа извештај за ризиците во 
банкарскиот систем на Република Македонија 
и извештај за финансиската стабилност во 
Република Македонија, извештаи за јавен долг, 
извештаи кои се задолжителни за акционерските 
друштва и извештајот за пензиска заштеда 
што е обврска на пензиските друштва.


