
 
Надоместоци во третиот столб 

 
 

Институција Тип на надоместок Износ Датум на примена 

Пензиски друштва  

Акционерско друштво за 
управување со задолжителни и 
добороволни пензиски фондови 

„НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД“ 
Скопје 

 

Надоместок од средства 
0,15% на месечно ниво 

Од почетокот на работа на 
фондот  
(15 јули 2009 година) 

0,1% на месечно ниво Од 1 март 2011 година  

Надоместок од придонеси 

5,25% 
Од почетокот на работа на 
фондот  
(15 јули 2009 година) 

3,80% Од 1 март 2011 година  

2,90%  Од 1 јануари 2017 година 

Надоместок за премин  

број на денови ≤360 10 Евра  

број на денови > 360 не се наплаќа надоместок за премин  

    

КБ Прво друштво за управување 
со задолжителни и доброволни 

пензиски фондови АД Скопје 

Надоместок од средства 

0,15% на месечно ниво 

Од почетокот на работа на 
фондот  
(21 декември 2009 година) 

0,075% на месечно ниво Од 1 јануари 2011 година  

Надоместок од придонеси 

5,50% 
Од почетокот на работа на 
фондот  
(21 декември 2009 година) 

4,00% Од 24 април 2010 

2,90% Од 1 јуни 2013 

Надоместок за премин  

број на денови ≤360 10 Евра  

број на денови > 360 не се наплаќа надоместок за премин  

 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
Чувари на имот     

НЛБ Банка АД Скопје, како чувар 
на имот на „КБ Прв отворен 
доброволен пензиски фонд 

Скопје“ 
 

Надоместок кој го плаќа 
акционерското друштво за 

управување со задолжителни 
и доброволни пензиски 

фондови “КБ Прво друштво 
за управување со 

задолжителни и доброволни 
пензиски фондови АД 

Скопје”, пресметан како 

процент од средствата на 
доброволниот пензиски фонд 

(износот на процентот е на 
годишно ниво) 

0,25% до 50 милиони евра 

Од почетокот на работа на 
фондот  
(21 декември 2009 година) 0,20% над 50 милиони евра 

Комерцијална банка АД Скопје, 
како чувар на имот на отворен 
доброволен пензиски фонд – 

“НЛБ пензија плус“ Скопје 
 

Надоместок кој го плаќа 
акционерското друштво за 

управување со задолжителни 
и доброволни пензиски 

фондови “НЛБ НОВ 
ПЕНЗИСКИ ФОНД АД 

Скопје”, пресметан како 

процент од средствата на 
доброволниот пензиски фонд 

(износот на процентот е на 
годишно ниво) 

0,25% до 50 милиони евра 

Од почетокот на работа на 
фондот  
(15 јули 2009 година) 

0,20% над 50 милиони евра 

МАПАС    

Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско 

осигурување (МАПАС) 

Надоместок од пензиските 
друштва, пресметан како 

процент од придонеси 
уплатени во доброволните 

пензиски фондови 

1% 

Од почетокот на работа на 
фондовите  
(15 јули 2009 т.е. 
 21 декември 2009)  
 

0,8% 

 
Од 1 јануари 2010 година 

 
 

 


