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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

П Р О М О В И Р А Н  Т Р Е Т И О Т  С Т О Л Б       З А  Д О Б Р О В О Л Н О  П Е Н З И С К О  О С И Г У Р У В А Њ ЕП Р О М О В И Р А Н  Т Р Е Т И О Т  С Т О Л Б   

ШАНСА И НЕВРАБ 
ДА ДОЧЕКААТ П 

Третиот пензиски столб, со кој се 
заокружуваат реформите во пен-
зискиот систем,  претставува шан-

са и невработените лица да добијат 
пензија. Покрај ова, тој ќе им пружи 
можност и на сите работници кои веќе 
се осигурени во Првиот и во Вториот 
столб да можат, по сопствена желба, да 
уплатуваат повеќе средства, со што би 
добиле и повисоки пензии. 

Ова, меѓу другото, беше најавено на 
презентацијата на Агенцијата за супер-
визија на капитално финансиското пен-
зиско осигурување - МАПАС и на Ми-
нистерството за труд и социјална по-
литика, на концептот на Третиот пен зис-
ки столб, доброволен капитален ин-
вестициски фонд, со пари наменети за 
пензиско осигурување. Според заме-
ник-претседателот на Управниот ко ми-
тет за Третиот столб и директор на 
МАПАС, Зорица Апостолска, примарна 
цел на Третиот пензиски столб е да се 
обезбеди пензија за лицата кои не се 
опфатени со задолжителниот пензиски 
систем, како што се долгорочно невра-
ботените или лица кои се вработени во 
странски мисии. Можност за штедење 
со Третиот пензиски столб ќе имаат и 

Доброволното пензиско 
осигурување, во кое 
осигурениците ќе можат да 
уплатуваат доколку сами 
одлучат, треба да стартува од 
јуни идната година. До крајот 
на годинава треба да бидат 
донесени сите неопходни 
законски прописи. Од 
Агенцијата за супервизија на 
капитално финансираното 
пензиско осигурување - 
МАПАС, велат дека овој Трет 
столб ќе биде можност за 
осигурениците повеќе да 
заштедат и да имаат повисок 
стандард по пензионирањето, 
а ќе им даде можност да 
уплатуваат за пензија и лицата 
кои не се вработени.

ВЛАДИНА ВИЗА

Информацијата за доброволно капитално финансирано пен-
зиско осигурување или т.н. Трет пензиски столб доби зелено 
светло и од Владата.

"Примарна цел за основање на доброволниот пензиски фонд 
е обезбедување пензии за лица кои не се опфатени со задол жи-
телниот пензиски систем. Тука спаѓаат брачните другари, кои не 
се вработени, долгорочно невработените, вработените на про-
екти или во странски мисии, како и обезбедување повисок при-
ход по пензионирањето за осигурениците кои се во можност да 
издвојат средства заради поголема материјална сигурност или 
одржување повисок стандард на живеење и по пензионирањето", 
објасни владиниот портпарол Ивица Боцевски. 

Предвидено е Тре тиот столб да функционира по принцип на 
капитално фи нан сирано пензиско осигурување, со дефинирани 
придонеси на ист начин како и Вториот столб.

МОЖНОСТ ВРАБОТЕНИТЕ САМИ ДА ЈА ОДРЕДАТ МОЖНОСТ ВРАБОТЕНИТЕ САМИ ДА ЈА ОДРЕДАТ 
ВИСИНАТА НА ПЕНЗИЈАТА ВИСИНАТА НА ПЕНЗИЈАТА 
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ЕНЗИЈА

самите работодавачи, кои ќе можат да 
формираат професионални пензиски 
фондови за своите вработени. 

НОВ НАЧИН НА 
ФИНАНСИРАЊЕ

"Покрај првите два столба на пен-
зиско осигурување, кои се задолжи тел-
ни, Третиот столб претставува добро-
волно финансиско пензиско осигуру-
вање, со тоа што разликата е во начинот 

десет години пред законската возраст 
за пензионирање, односно  возраст 
од 54 години за мажи и 52 години за 
жени. 

Новина, за разлика од досегашниот 
пензиски систем, претставува фактот 
дека сега исплатата на средствата ќе 
може да се врши месец за месец или ед-
нократно. Еднократна исплата е пред-
видена и во случај на инвалидност или 
смрт на лицето. 

Според досегашните законски про-
писи, средствата од Првиот и од Вто ри от 
столб на пензискиот систем не можат 
да се подигнат наеднаш.

"Интересот за формирање приватни 
пензиски друштва во Третиот столб е 
голем. Веќе се заинтересирани 'КБ Пр-
вото пензиско друштво' и 'Новиот пен-
зиски фонд', кои во моментов работат 
во вториот столб, а се испитува мож нос-
та и за други", вели Апостолска. 

Условите за работа во Третиот столб 
ќе бидат помали отколку во Вториот. Се-
кое друштво кое ќе добие дозвола за 
ра бота ќе може да формира по еден 
до броволен индивидуален пензиски 
фонд, во кој секој ќе може сам да упла-
тува средства, и по еден про фесио на-
лен пензиски фонд, каде осигуре ни-
ците ќе можат да уплатуваат процент 
од својата плата во договор со своите 
рабо тода вачи.

Фирмите кои ќе бидат осигуреници 
во Третиот пензиски столб нема да пла-
ќаат даноци за износот на придонесите. 
Пензијата ќе може да се земе во кеш и 
десет години пред истекот на рокот за 
пензионирање. Ова се клучните бене-
фиции со кои ќе се привлекува клиен-
тела за Третиот, доброволен пензиски 
столб.

За две седмици ќе се анимираат и 
банките и осигурителните куќи. Пред-
лозите и сугестиите на сите инвол ви-

рани структури ќе бидат вградени во 
нацрт-верзијата на законот за Третиот 
пензиски столб, што треба да биде го-
това до крајот на идниот месец.

СИГУРНИ СРЕДСТВА
"Ја цениме транспарентноста на 

МАПАС и на Министерството за труд и 
социјална политика и помошта за им-
плементација на Третиот столб, со кој 
се воспоставуваат пензиските ре форми 
за зајакнување на системот на супер ви-
зијата", изјави директорот на Проектот 
за деловно опкружување, Алек сандар 
Шахов. 

Начинот на основање и на финан-
сирање на Третиот столб е преку акцио-
нерското друштво од основачи, кои ис-
полнуваат одредени законски услови 
со дозвола за управување со пензиски 
фонд од Трет столб, а на секое друштво 
ќе му се дозволи да основа по еден до-
броволен индивидуален и по еден про-
фесионален пензиски фонд. Се кое др уш -
тво ќе може да основа еден инди ви-
дуален фонд, во кој ќе вложуваат не вра-
ботените постари од 18 години, и еден 
професионален фонд, во кој работо да-
ва чите ќе можат да уплатуваат придо-
неси за сите вработени. 

Средствата на пензиските фондови 
ќе се чуваат одделно од средствата на 
друштвата и првите пет години сред-
ствата ќе ги чува Народна банка, а по-
тоа деловна банка која ќе ги исполни 
потребните услови.

Подготовката за Третиот столб треба 
да заврши до декември годинава, а 
целосната институционална структура 
на доброволното капитално финан сис-
ко пензиско осигурување во април на-
редната година. Третиот столб треба да 
почне со работа од јуни 2007 година.

Основањето на Трет пензиски столб ќе 
биде реализирано од страна на акцио-
нерски друштва, кои ќе управуваат со 
пензиските фондови и кои ќе треба да 
исполнат одредени законски услови за 
добивање лиценца за такво работење. 
Како што нагласи Апостолска, чувањето 
на средствата од пензиските фондови 
ќе биде од страна на деловна или на 
комерцијална банка која, исто така, ќе 
треба да исполни одредени законски 
услови. За своето работење друштвата 
ќе наплатуваат надоместоци, кои сè уш-
те не се дефинирани, но ќе се утврдат 
со статусот на пензискиот фонд со кој 
управуваат. Можно е и законско огра-
ничување на максималните износи на 
надоместоците, со цел да се спречи 
мож ното перење пари на некои ком па-
нии, бидејќи парите со кои работо да-
вачот ќе влезе во овој вид фондови се 
неоданочени. Како што најавуваат од 
Министерството за труд и социјална по-
литика и од МАПАС, Третиот пензиски 
столб ќе почне да се применува од јуни 
идната година.

на фи нансирање. Придонесите се на 
инди видуална сметка и се користат за 
пен зија на осигуреникот. Цел е обез бе-
ду вање повисок приход, обезбе ду вање 
пензија на лица кои не се оп фатени со 
задолжителниот пензиски сис  тем, како 
и воспоставување на професионалните 
пензиски планови", изјави Зорица Апо-
столска, заменик-претседател на Уп рав-
ниот комитет за Трет столб и директор 
на МАПАС.

Сè уште се размислува дали законски 
да се ограничи надоместот кој пензис-
ките друштва ќе смеат да им го напла-
туваат на осигурениците за услугите. 
Секое лице постаро од 18 години може 
да биде член на Третиот столб.

Повлекување на средствата од Тре-
тиот пензиски столб ќе биде дозволено 

УПЛАТАТА НА СРЕДСТВАТА ЌЕ БИДЕ НА ПРИВАТНА УПЛАТАТА НА СРЕДСТВАТА ЌЕ БИДЕ НА ПРИВАТНА 
СМЕТКА И СТРОГО КОНТРОЛИРАНАСМЕТКА И СТРОГО КОНТРОЛИРАНА


