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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

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

Владата го усвои Законот за доб-
роволно капитално пензиско оси-
гурување, со кој  се поставува тре-

тиот столб во реформата на пензиското 
осигурување во земјава. На тој начин 
од идната година сите вработени во си-
вата економија, препродавачи и диво-
вработени лица ќе можат да добијат 
пензија, доколку сами почнат добро вол-
но да си плаќаат придонес во третиот 
пензиски столб.

Имено, Законот предвидува добро-
волно осигурување на лицата кои пен-
зиски не се осигурани по ниедна ос но-
ва, но и на оние кои веќе се влезени во 
вториот столб на пензискиот систем, да 

Од идната година сите 
дивовработени лица ќе можат 
да добијат пензија, доколку 
сами, од своите скромни 
примања, почнат доброволно 
да си плаќаат придонес во 
третиот пензиски столб. 
Секако, постои опција и 
газдите на фирмите да можат 
на вработените селективно да 
им плаќаат придонес за 
дополнителна пензија. Но, тие 
ќе можат да одлучат дали 
доброволното пензиско 
осигурување ќе им го плаќаат 
на сите вработени во фирмата 
или, пак, дополнителната 
пензија ќе биде привилегија 
само за одредени вработени. 
Ќе нема ниту минимални ниту 
максимални износи на кои ќе 
се пресметува дополнителниот 
придонес, туку на колкава 
плата ќе се плаќа 
доброволното осигурување, 
исто така, ќе зависи од 
добрата волја на 
работодавачите. Дали со оваа 
мерка, која навидум е добра за 
дивовработените лица, нема 
да се создаде простор за уцена 
од страна на одредени 
работодавачи околу 
плаќањето на пензискиот 
придонес, времето брзо ќе 
покаже.

можат дополнително да се осигураат, и 
покрај пензијата да добиваат допол ни-
телни ануитети.

Сепак, со оглед на големината на про-
сечните плати во земјава, тешко може 
да се очекува некоја поголема масов-
ност во дополнителното осигурување. 
Всушност, со оглед на поскапувањето 
на голем број прехранбени артикли, 
просечната плата станува сè помала за 
дневно задоволување на основната по-
трошувачка кошница, па тешко дека ќе 
остане некој денар плус за допол ни тел-
но осигурување, кое би се користело 
најрано за 10 години.

СЕЛЕКТИВНОСТ
Со овој најнов потег на Владата ко-

нечно се појави шанса сите неосигурени 
лица во Македонија да го регулираат 
својот статус. За оваа цел од идната го-

дина почнува третиот пензиски столб. 
Тоа ќе биде доброволно капитално фи-
нансиско осигурување и ќе важи за ли-
цата кои по ниту еден основ не се оси-
гурани и за оние кои сакаат покрај пен-
зијата да добиваат уште еден допол-
нителен приход. Секако дека оваа шан-
са ќе биде многу интересна и за сите 
категории лица, за оние кои сакаат на 
крајот од својот работен век да добијат 
поголеми пензии.

Според Законот за капитално финан-
сиско осигурување, предвидени се три 
столба за реформите во пензиското 
осигурување. Владата ангажирала екс-
перти и стручни лица, како и асоцијации 
на банките и на стопанските комори, со 
што се предвидува лицата кои не се 
осигурани по ниеден основ, доколку ги 
исполнат условите за пензиско осигу-
рување, преку плаќање надоместок да 
можат да ги користат услугите на фон-
дот.

НА СОПСТВЕН РИЗИК
За средствата што се инвестираат во третиот доброволен пензиски 

столб нема да гарантира Народна банка на Македонија, туку деловните 
банки, кои ќе бидат чувари на парите од доброволното пензиско оси-
гурување. Ова значи дека доколку банката или осигурителната ком-
панија што ќе ги формира доброволните пензиски фондови случајно 
пропадне, оние што издвојувале за доброволна пензија ќе останат со 
куси ракави. Во овие услови на банкарско работење тоа е невозможно, 
но ништо не е исклучено, велат во МАПАС. Тоа дека како гаранција за 
парите од третиот пензиски столб не се јавува државата, туку банките 
ни го потврдија и во Министерството за труд и социјална политика, но 
затоа ова осигурување е на доброволна основа. За разлика од за дол-
жителното капитално финансирано пензиско, каде што членовите мо-
же да го менуваат фондот по две години, со третиот пензиски столб 
оси гурениците нема да бидат ограничени. Тие ќе може да преминуваат 
од една во друга банка, иако сè уште не е одлучено дали ќе се воведат 
пенали за таквите трансфери. Со вториот пензиски столб, кој е за дол-
жителен за оние што се вработени по 2005 година, доколку банката 
пропадне, на осигурениците ќе им бидат исплатени 80 отсто од ин-
вестираните средства, зашто како гаранција, односно чувар на парите, 
се јавува Народна банка и тоа за првите пет години од про функ цио-
нирањето на системот.

ШАНСА И ЗА НЕПРИЈАВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ДА ДОБИЈАТ ШАНСА И ЗА НЕПРИЈАВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ДА ДОБИЈАТ 
ПЕНЗИЈА, НО САМО АКО ИМ СЕ МИЛЕНИЦИ НА ГАЗДИТЕПЕНЗИЈА, НО САМО АКО ИМ СЕ МИЛЕНИЦИ НА ГАЗДИТЕ
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ПЕНЗИЈА И ЗА 
ДИВОВРАБОТЕНИТЕ  АМА ДИВОВРАБОТЕНИТЕ  АМА 
МИЛЕНИЦИ НА ГАЗДИТЕ!МИЛЕНИЦИ НА ГАЗДИТЕ!

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

Газдите на фирмите ќе можат на вра-
ботените селективно да им плаќаат 
придонес за дополнителна пензија. Тие 
ќе можат да одлучат дали доброволното 
пензиско осигурување ќе им го плаќаат 
на сите вработени во фирмата или, пак, 
дополнителната пензија ќе биде при-
вилегија само за одредени вработени. 
Ќе нема ниту минимални ниту мак си-
мални износи на кои ќе се пресметува 
дополнителниот придонес, туку на кол-
кава плата ќе се плаќа доброволното 
осигурување, исто така, ќе зависи од 
добрата волја на работодавачите.

Ова се дел од новините во предлог-
законските измени за третиот пензиски 
столб, кои веќе се влезени во со бра-
ниска процедура и деновиве ги изнесе 
министерот за труд и социјална по ли-
тика, Љупчо Мешков. Со нив се менува 
првичниот концепт работодавецот ни-

еден или сите вработени да ги осигура 
во доброволниот пензиски систем.

"На работодавачите им се дава мож-
ност и ослободување од персоналниот 
данок, но не за целата сума, туку ос ло-
бодувањето е за 6 плати, со цел да се 
спречи перење на пари", рече ресор-
ниот министер Мешков.

Како што појасни министерот, спо-
ред доброволното осигурување, рабо-
тодавачите ќе склучат договори со пен-
зиските фондови, со тоа што однапред 
ќе бидат утврдени условите за оси гу-
рување.

ОЛЕСНУВАЊЕ
Со новото законско решение на ра-

ботодавачите во голема мера ќе им 
биде олеснето. Третиот столб нема да 

биде задолжителен, па затоа газдите ќе 
можат да избираат на колкав број вра-
ботени да им плаќаат придонеси. Но, 
ослободувањето од персонален данок 
ќе биде ограничено на шест просечни 
нето плати, остварени во претходната 
година.

Лицата кои ги исполнуваат условите, 
преку дополнителното осигурување, 
можат да ги користат условите на фон-
дот, со тоа што имаат право да ги ко рис-
тат парите најрано по 10 години пред 
исполнувањето на работниот стаж, ос-
вен за инвалидитет кога може и по ра-
но.

Со доброволното осигурување ќе ра-
ководат домашни и странски деловни 
банки, кои добиле одобрение од Цен-
тралната банка и имаат основачки ка-
питал од 500.000 евра. Но, според но-
вото законско решение, заштедените 
пари ќе ги чува банка-чувар, која мора 
да биде македонска банка. Овој Пред-
лог-закон веќе е во собраниска про це-
дура, а стартот се очекува од идната го-
дина.

Доброволното пензиско осигуру ва-
ње е последната фаза од пензиската 
реформа. Лани стартуваше вториот при-
ватен, но задолжителен столб. Во двата 
приватни пензиски фонда членуваат 
околу 130.000 членови.

Како што истакна Мешков, Владата 
под готвила и акционен план за про мо-
вирање на доброволното осигурување 
во Македонија и во странство, со цел 
привлекување и вклучување на стран-
ските банки.

Реализацијата на доброволното пен-
зиско осигурување треба да почне пред 
истекот на 2008 година. Како што не офи-
цијално дознаваме од владини извори, 
третиот столб треба да стартува од ав-
 густ идната година.

И ВРАБОТЕНИТЕ ВО "СИВАТА ЕКОНОМИЈА" ЌЕ МОЖАТ И ВРАБОТЕНИТЕ ВО "СИВАТА ЕКОНОМИЈА" ЌЕ МОЖАТ 
ДА ДОЧЕКААТ ПЕНЗИЈА, НО ДОКОЛКУ САМИ СИ ГО ДА ДОЧЕКААТ ПЕНЗИЈА, НО ДОКОЛКУ САМИ СИ ГО 
ПЛАЌААТ ПРИДОНЕСОТПЛАЌААТ ПРИДОНЕСОТ


