
 

Regjistri i fondeve pensionale të obliguara 
 

 I II Vërejtje 

Numri identifikues i fondit pensional të 

obliguar 

01-01 02-01  

Emri i plotë i fondit pensional të obliguar Fondi i hapur pensional i 

obliguar NLB FONDI 

PENSIONAL SHKUP 

KB Fondi i parë i hapur 

pensional i obliguar – 

Shkup 

 

Emër i shkurtuar i fondit pensional të 

obliguar 

NLB FONDI PENSIONAL 

SHKUP 

Fond i parë i hapur 

pensional i obliguar 

 

Emri i plotë i shoqërisë e cila udhëheq 

me fondin pensional të obliguar 

Shoqata aksionale për 

udhëheqjen e fondeve 

pensionale të obliguara dhe 

vullnetare “NLB FONDI 

PENSIONAL” Shkup 

KB Shoqëri e parë për 

udhëheqjen me fondet 

pensionale të obliguara dhe 

vullnetare SHA Skup 

 

Emri i shkurtuar i shoqërisë e cila 

udhëheq me fondin pensional të obliguar 

NLB FONDI I RI 

PENSIONAL SHA Shkup 

KB Shoqëri e parë 

pensionale SHA Shkup 

 

Selia dhe adresa e shoqërisë e cila 

udhëheq me fondin pensional të obliguar 

dhe të fondit pensional të obliguar 

rr.Bodnjanska nr. 1 

1000 Shkup 

Bul. Ilinden nr.1 

1000 Shkup 

 

Data e vendimit për dhënien e lejes për 

themelimin e shoqërisë pensionale 

02-470/3 nga 30.03.2005 02-470/3 nga 30.03.2005  

Data dhe numri i vendimit të  aprovimit 

për udhëheqjen me fondet pensionale të 

obliguara 

02-128/3 nga 09.06.2005 

02-1735/3 nga 20.11.2008 

02-128/3 nga 09.06.2005 

02-1735/3 nga 20.11.2008 

Me vendimin nga data 

09.06.2005 për të dy shoqëritë  

është aprovuar udhëheqja me 

fondet pensionale për periudhë 

prej 10 viteve .Për shkak të 

ndryshimeve në Ligjin për 

financim kapital të sigurimit 

pensional të obliguar të vitit 2008 

me datën 20.11.2008 janë dhënë 

http://mapas.gov.mk/wbstorage/files/zadolzitelnoPf.pdf


aprovime të reja për udhëheqjen e 

fondeve pensionale të obliguara 

me kohëzjatje të pakufizuar . 

Shuma e pjesës kryesore të shoqërisë e 

cila udhëheq me fondin pensional të 

obliguar 

2.120.000,00 Euro 1.800.000,00 Euro  

Anëtarët e organit të udhëheqjes së 

shoqërisë e cila udhëheq me fondin 

pensional të obliguar 

Davor Vukadinoviq – 

Kryetarë i Këshill drejtues 

Maksimiljan Zhveglic – 

Zëvendës kryetarë i Këshillit 

Drejtues 

Mira Shekutrovska – 

Anëtarë i Këshillit Drejtues 

Janko Trenkoski – Kryetarë 

i Këshillit drejtues 

Bojan Stojanoski- anëtarë i 

dytë i Këshillit drejtues 

Filip Nikoloski – anëtarë i 

tretë i Këshillit drejtues 

 

Anëtarët e këshiullit kontrollues  të  

shoqërisë e cila udhëheq me fondin 

pensional të obliguar 

Anjosha Urshic- Kryetar 

Jordanka Grujoska – anëtarë 

Marjeta Zver Cankar – 

anëtarë 

Mojca Osolnik Videmshek- 

anëtarë 

IIlir Marku – anëtarë i 

pavarur 

Alenka Zhnidarshic Kranjc 

Kryetar 

Milica Georgieva- anëtarë 

Irena Zhivkoviq Zareva – 

anëtarë 

Blazh Razvornik – anëtarë i 

pavarur 

 

 

Data e regjistrimit të fondit pensional të 

obliguar 

në 

Regjistrin e fondeve pensionale të 

obliguara dhe vullnetare 

01.06.2010 01.06.2010  

Data e shlyerjes së fondit pensional të 

obliguar 

në 

Regjistrin e fondeve pensionale të 

obliguara dhe vullnetare 

   

 


