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РЕФОРМСКИ ИЗМЕНИ ВО 
ВТОРИОТ И ТРЕТИОТ СТОЛБ

Во декември 2018 година беше донесен 
Закон за измени и дополнувања на Законот 
за задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување (Службен весник 
бр.245/2018 од 28.12.2018 година) со кој се 
врши промена на влезниот критериум за 
зачленување во задолжителен пензиски 
фонд. Со измените критериумот на прво 
вработување се замени со година на 
раѓање односно сите осигуреници кои 
прв пат ќе пристапуваат во задолжително 
пензиско и инвалидско осигурување 
по 1 јануари 2019 година доколку на 
датумот на пристапувањето се помлади 
од 40 години должни се да се зачленат 
во втор пензиски столб. На овој начин 
се исклучуваат од членство во втор 
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За посигурни пензионерски денови

Kонтинуирано подобрување е подобро 
отколку одложено совршенство.

Mark Twain

Не го штеди тоа што останало од 
трошењето, туку троши го тоа што 

останaло по штедењето.
Warren Buffet

пензиски столб лицата кои во моментот на 
пристапување во задолжително пензиско 
и инвалидско осигурување се постари од 
40 години, за кои се констатира дека е 
неповолно членството. 



За посигурни пензионерски денови

Со оваа измена на Законот на 01.01.2019 
година членството престанува:

 - на задолжителни членови родени пред 
01.01.1967 година
 - на членовите кои во текот на осигурувањето 
се стекнале со својство на осигуреник 
согласно член 11 точка 9 и 15 од Законот 
за ПИО (со својство на осигуреник како 
индивидуален земјоделец или како вршител 
на самостојна дејност за трговија на мало на 
тезги и пазари)
 - на членовите кои во текот на осигурувањето 
имале стаж на осигурување кој се смета со 
зголемено траење. 
Исто така на член роден пред 01.01.1967 
година, кој по сопствен избор пристапил во 
задолжителното капитално финансирано 
пензиско осигурување му престанува 
членството во задолжителен пензиски фонд 
со давање на изјавата за престанување на 

членство или на 30.09.2019 година.

Со овие измени се врши консолидирање на 
пензискиот систем, преку: 
- Усогласување на заменските стапки 
за пресметка на пензија (едностолбен/
двостолбен систем);
- Исправка на грешките при распределба на 
осигурениците во вториот столб;
- Прилагодување на стапката на придонес;
- Усогласување на пензиите.

Консолидирањето на системот се прави 
без да се подигне старосната граница на 
пензионирање и без да се замрзнуваат 
пензиите.

Со оваа измена се воведе и обврска на 
Фондот на ПИОМ при ненавремен пренос 
на придонеси и ненавремена распределба на 
членовите покрај уплатениот придонес да 
уплати и надоместок за ненавремен пренос/ 
ненавремена распределба. На овој начин се 
обесштетуваат членовите на кои навреме не 
им се распределени средствата од уплатениот 
придонес на индивидуалните сметки во 
задолжителните пензиски фондови и поради 
тоа имале загуба на принос од инвестирање.

Членови на задолжителните пензиски 
фондови (кои склучиле Договор за членство 
во задолжителен пензиски фонд, вработени 
пред 01.01.2003 година, а родени пред 
01.01.1967 година), имаат право да изберат 
да го прекинат или продолжат членството 
во вториот пензиски столб.
Изборот се врши со писмена Изјава за 
престанување или продолжување на 
членството во задолжителен пензиски фонд, 
најдоцна до 30 септември 2019 година. 
Доколку членот во овој рок не даде изјава, 
му престанува членството во задолжителен 
пензиски фонд.



Имате прашања или поплаки?
Јавете се во МАПАС или напишете порака на contact@mapas.mk

КОГА МОЖАМ ДА ГИ КОРИСТАМ 
СРЕДСТВАТА ОД ВТОР СТОЛБ? 

Кога ќе остварите право на старосна пензија односно 
64 години возраст за мажи и 62 години возраст за жени 

и минимум 15 години работен 
стаж. Доколку не стекнете право 
на старосна пензија поради 
тоа што немате пензиски стаж 
најмалку 15 години, средствата 
од втор столб можете да ги 
користите по наполнување на 
65 години возраст.

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА ЗА ТРЕТО 
ПЕНЗИСКО ДРУШТВО

Агенцијата за супервизија на капитално 
финансирано пензиско осигурување – МАПАС ја 
известува пошироката јавност дека Заваровалница 
Триглав д.д. од Република Словенија достави 
Барање за основање на друштво за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови. 
Процесот за основање ќе се одвива под целосна 
контрола од страна на Агенцијата согласно 
македонското законодавство во најдобар интерес 
на пензискиот систем.
Со овој чекор се потврдува стабилноста и 
сигурноста на пензискиот систем и претставува 
можност за поголема конкурентност и развој 
на пензискиот систем, како и повеќе можности 
за избор во интерес на членовите на пензиските 
фондови

ОБУКА ЗА РЕФОРМИ ВО ВТОРИОТ 
ПЕНЗИСКИ СТОЛБ

МАПАС во соработка со Фондот на ПИОСМ 
спроведе обука на раководители на сите подрачни 
единици на ФПИОСМ, на тема: “Измени и 
дополнувања на Законот за пензиско и инвалидско 
осигурување и Закон за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување од аспект на 
членството во вториот столб”. Обуката се спроведе 
во просториите на Клуб на пратеници во периодот 
од 26-28 февруари 2019 година.

 НОВОСТИ

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување 
(МАПАС)

Стив Наумов 100, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 
Тел: (02) 3224 229;3166 452

www.mapas.mk

ДАЛИ МОИТЕ СРЕДСТВА ВО ВТОРИОТ 
СТОЛБ СЕ СИГУРНИ?

Постојат строги правила за инвестирање на 
средствата на пензиските фондови, утврдени 
со закон, со кои се обезбедува распределба на 
средствата со која се заштитуваат од евентуален 
пад на нивната вредност. МАПАС ја супервизира 
работата на друштвата на дневна основа со цел да 
се осигура дека друштвата ги следат тие правила. 
Вашите средства како дел од пензискиот фонд 
се целосно одвоени од средствата на пензиското 
друштво, се чуваат кај банката - чувар на имот и 
се наменети за исплата на пензија.


