
Месечен билтен 01.2016 

                       Monthly Bulletin 01.2016

Република Македонија 

Republic of Macedonia

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance (MAPAS)



2 MAPAS22

МАПАС

I Податоци за задолжителните пензиски фондови1

I Mandatory pension funds data1

Задолжителен 
пензиски фонд / 

Mandatory Pension 
Fund

Доброволни / 
Voluntary

Задолжителни / Mandatory
Вкупно / 

Total
Со договор 

/ With 
contract

Распределени / 
Allocated

Времено 
распределени* / 

Temporary allocated **

Вкупно/ 
Total

31.12.2015       
НЛБз / NLBm2 31.987 82.423 69.527 9.752 161.702 193.689

КБПз / KBPm3 37.424 89.132 74.838 10.205 174.175 211.599

ВКУПНО / TOTAL 69.411 171.555 144.365 19.957 335.877 405.288
31.01.2016       

НЛБз / NLBm 31.882 81.558 69.061 9.030 159.649 191.531
КБПз / KBPm 37.346 88.075 74.459 9.330 171.864 209.210

ВКУПНО / TOTAL 69.228 169.633 143.520 18.360 331.513 ***400.741

Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус
Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status

* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб 
веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС 
во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување 
на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен 
пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој 
задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не 
одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат 
членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени

 ** � e insured persons, who are mandatory members of the second 
pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension 
Fund by a random choice immediately a� er their employment, to ensure that 
their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension 
Fund membership. � ese persons have the right to choose a Mandatory Pension 
Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not 
make the choice by their own by the end of that period, they will remain members 
of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated

Слика 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)
Figure 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (in percents) 

1 Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата 
на инвестициите на задолжителните пензиски фондови се пензиските друштва
         2 Кратенката НЛБз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД“ Скопје  
        3 Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје 

  1 Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of mandatory pension funds are pension companies
          2 NLBm stands for the mandatory pension fund Otvoren zadolzitelen penziski fond – „NLB PENZISKI FOND“ Skopje 
        3 KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje 
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***Намалувањето на членството во задолжителните пензиски фондови 
на 31.01.2016 г. во однос на 31.12.2015 г. е поради предвиденото ослободување 
од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување за одредени 
членови во текот на 2015 г., остварено право на наследство, промена на 

својство на осигуреник – односно стекнување со бенифициран стаж, итн.

***The reasons for reduction of the mandatory pension fund membership 
as of 31.01.2016 compared to 31.12.2015 are the relief from payment of 
compulsory social insurance contributions for some members during 2015, 
achieved right to inheritance, changed status of insured person - that is right for 

increased pension service, etc.
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За посигурни пензионерски денови 

Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителените пензиски фондови и на сметководствените единици 
на задолжителните пензиски фондови
Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Accounting Units 

Датум / Date
Нето средства (во милиони денари) / 

Net assets (in millions of denars)
Вредност на сметковод.единица /

 Accounting Unit Value
НЛБз / NLBm КБПз / KBPm НЛБз / NLBm КБПз / KBPm

31.12.2015 18.578,00 21.374,23 170,193521 174,392410
10.01.2016 18.354,83 21.037,86 167,617470 171,150215
20.01.2016 18.300,89 20.942,34 166,186204 169,402392
31.01.2016 18.566,05 21.278,31 168,249039 171,761693

Слика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови
Figure 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets

Слика 3: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови
Figure 3: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units
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Слика 4: Структура на инвестициите на НЛБз (на 31.01.2016)
Figure 4: Structure of Investment of NLBm (as of 31.01.2016)

Слика 5: Структура на инвестициите на КБПз (на 31.01.2016)
Figure 5: Structure of Investment of KBPm (as of 31.01.2016)
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II Податоци за доброволните пензиски фондови4 
II Voluntary pension funds data4

Табела 3: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство 
Table 3: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type

Доброволен пензиски фонд 
/ Voluntary pension fund

Со доброволна 
индивидуална сметка /  

With voluntary individual 
account

Во пензиска шема со 
професионална сметка / 
In a pension scheme with 

occupational account

Вкупно / Total

31.12.2015
НЛБд / NLBv5 6 5.443 3.148  8.591      
КБПд / KBPv7 8 1.573 11.580  13.153      

ВКУПНО / TOTAL  7.016       14.728       21.744      
31.01.2016

НЛБд / NLBv 5.477 3.143 8.620

КБПд / KBPv 1.593 11.564 13.157
ВКУПНО / TOTAL 7.070 14.707 21.777

Слика 6: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според  начинот на членство (во проценти)
Figure 6: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type (in percents)

4 Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата 
на инвестициите на доброволните пензиски фондови се пензиските друштва 
      5 Кратенката НЛБд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС “ Скопје 
         6 Зачленувањето и плаќањето на придонеси во НЛБд започна на 15 јули 2009 година  
         7 Кратенката КБПд се користи за  КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје 

      8 Зачленувањето и плаќањето на придонеси во КБПд  започна на 21 декември 2009 година

4 Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of voluntary pension funds are 
pension companies
           5 NLBv stands for the voluntary pension fund Otvoren dobrovolen penziski fond – „NLB PENZIJA PLUS“ Skopje
          6 Membership and payment of voluntary contributions in NLBv started on 15 July 2009
          7 KBPv stands for the voluntary pension fund KB Prv otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje

       8 Membership and payment of voluntary contributions in KBPv  started on 21 December 2009
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Табела 4: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови и на сметководствените единици на 
доброволните пензиски фондови
Table 4: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension Funds Accounting Units 

Датум / Date
Нето средства (во илјади денари)/ 

Net assets (in thousand denars)
Вредност на сметковод.единица /

 Accounting Unit Value
НЛБд / NLBv КБПд / KBPv НЛБд / NLBv КБПд / KBPv

31.12.2015 338.152,82 397.852,54 147,535595 146,709341
10.01.2016 332.794,72 392.125,02 144,923781 144,019105
20.01.2016 331.604,87 393.265,95 143,535946 142,511497
31.01.2016 339.533,51 401.403,11 145,395370 144,541910

Слика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови
Figure 7: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets

Слика 8: Вредност на сметководствените единици во доброволните пензиски фондови
Figure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting Units
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Слика 9: Структура на инвестициите на НЛБд (на 31.01.2016)
Figure 9: Structure of Investment of NLBv (as of 31.01.2016)

Слика 10: Структура на инвестициите на КБПд (на 31.01.2016)
Figure 10: Structure of Investment of KBPv (as of 31.01.2016)
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