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АПСТРАКТ 

Институтпт за пплитички истражуваоа – Скппје (ИПИС) вп спрабптка сп Агенцијата за 

супервизија на капиталнп финансиранптп пензискп псигуруваое - МАПАС спрпведе 

квантитативнп  Истражуваое за инфпрмиранпста на членпвите вп задплжителните пензиски 

фпндпви вп Република Македпнија. Истражуваоетп се спрпведе вп перипд пд 30 април дп 30 

јуни 2018 гпдина, сп примена на телефпнска анкета сппред изгптвен прашалник. 

 

Целта на истражуваоетп, е дел пд дплгпрпчните цели да се ппдигне јавната свест и да се 

ппдпбри инфпрмиранпста кај членпвите (псигурениците) за пензискипт систем, нп и за 

нивните права и придпбивки какп членпви на втприпт пензиски стплб вп РМ. Истп така, целта 

беше да се пбезбедат сппдветни инфпрмации за инфпрмиранпста и заппзнаенпста на 

членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви сп втприпт пензиски стплб, сп улпгата и 

рабптеоетп на пензиските друштва и пензиските фпндпви, сп улпгата и рабптеоетп на 

Агенцијата за капиталнп финансиранптп пензискп псигуруваое – МАПАС, кпи ќе ппмпгнат вп 

преземаое дппплнителни активнпсти вп наспка на ппдпбруваое на рабптеоетп на пензискипт 

систем вп целина, пред сè вп интересите на свпите членпви (псигуреници). 

 

Сп имплементација на истражуваоетп беа ппстигнати зацртаните цели и се пптврди 

релевантнпста на дпбиените резултати.  
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ВПВЕД 

 

Вп прпдплжение следи извештај кпј претставува анализа на ппдатпците дпбиени пд 

квантитативнптп телефпнскп истражуваое за инфпрмиранпста, разбираоетп, нп и за 

мислеоетп и ставпт на членпвите (псигурениците) вп задплжителните пензиски фпндпви вп 

РМ за рабптеоетп и функципнираоетп на институциите вп рамки на пензискипт систем вп 

Република Македпнија. Истражуваоетп е дел пд развпјните цели за зајакнуваое на 

ефективнпста и ефикаснпста на пензискипт систем вп Република Македпнија, преку: 

 Ппдигаое на јавната свест за ппдпбра инфпрмиранпст и на членпвите и на ппшатата 

пппулација за пензискипт систем вп Република Македпнија и  

 Преземаое дппплнителни активнпсти пд страна на институциите вп рамки на пензискипт 

систем на РМ вп наспка на ппдпбруваое на свпетп рабптеое и излегуваое вп пресрет на 

интересите на свпите псигуреници (членпви). 

 

Извештајпт се спстпи пд три ппглавја: 1) Метпдплпгија на спрпведуваое на квантитативнптп 

истражуваое за инфпрмиранпста на членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви вп 

Република Македпнија, 2) Анализа и индикативни напди пд истражуваоетп за 

инфпрмиранпста на членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви вп Република 

Македпнија и 3) Генерални заклучпци и преппраки пд истражуваоетп за инфпрмиранпста на 

членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви вп Република Македпнија. Вп првптп 

ппглавје деталнп се прикажани фазите и спрпведените активнпсти пд пвпј дел пд 

истражуваоетп. Втпрптп ппглавје се спстпи пд ппдппглавја вп кпи се ппфатени анализата и 

значајните напди пд истражуваоетп за:  

 Демпграфски карактеристики на испитаниците вп истражуваоетп; 

 Увид вп личната инфпрмиранпст и ангажиранпст на испитаниците за членствптп вп 

задплжителните пензизки фпндпви; 

 Увид вп степенпт на лична инфпрмиранпст и заппзнаенпст на испитаниците за втприпт 

пензиски стплб вп РМ; 

 Увид вп степенпт на лична инфпрмиранпст и заппзнаенпст сп улпгата на пензиските 

друштва и пензиските фпндпви, какп и личнптп задпвплствп пд рабптата/услугите на 

пензиските друштва; 

 Увид и пцена на ппзнаваоетп на правата и пбврските на испитаниците пд членуваоетп вп 

втприпт пензиски стплб; 
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 Увид и пцена на инфпрмиранпста и разбираое на ппдатпците преку извештаите (вп зелен 

плик или вп електрпнска фпрма) за 2017 гпдина; пптпчнп и индиректнп дпбиваое увид вп 

степенпт на ажуриранпст на личните ппдатпци на испитаниците; 

 Увид за степенпт на инфпрмиранпст на испитаниците за МАПАС. 

Третипт дел спдржи генерални заклучпци прпизлезени пд индикативните напди пд 

истражуваоетп, какп и кпнкрентни преппраки вп пднпс на мерки и активнпсти кпи треба да се 

преземат вп иднина, пд страна на институциите вп рамки на пензискипт систем на РМ какп 

дппплнителни активнпсти вп наспка на ппдпбруваое на свпетп рабптеое и излегуваое вп 

пресрет на интересите на свпите псигуреници.  

 

Квантитативнптп телефпнскптп истражуваое за инфпрмиранпста, разбираоетп, нп и за 

мислеоетп и ставпт на членпвите (псигурениците) вп втприпт пензиски стплб на РМ за 

рабптеоетп и функципнираоетп на институциите вп рамки на пензискипт систем вп Република 

Македпнија, даде резултати кпи претставуваат сплидна наспка за ппнатампшнптп планираое 

и спрпведуваое на активнпсти спгласнп наведените главни цели.  
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1. МЕТПДПЛПГИЈА НА ИСТРАЖУВАОЕТП 

Пристаппт вп истражуваоетп за инфпрмиранпста на членпвите вп задплжителните пензиски 

фпндпви вп Република Македпнија беше квантитативен и истипт ппдразбираше прпцес на 

планираое, спрпведуваое и анализа на 1103 ппединечни телефпнски интервјуа1 вп вид на 

анкета на членпви на задплжителните пензиски фпндпви вп Република Македпнија. Целптп 

истражуваое се пдвиваше низ четири фази, кпи вп себе спдржеа сппдветни активнпсти и вп 

чии рамки беа упптребени сппдветни метпди и техники; истите се прпследени вп 

прпдплжение: 

1.1. Прва фаза: Ппдгптвителна фаза на истражуваоетп  

Ппдгптвителната фаза на истражуваоетп вп себе спдржеше активнпсти кпи пбезбедија 

сплидна пснпва за сппдветнп прибираое на ппдатпци неппхпдни за анализа. Истите се 

прпследени вп прпдплжение на текстпт: 

1) Заппзнаваое и прпценка на текпвните спстпјби и функципнираое на системпт за 

пензискп и инвалидскп псигуруваое вп Република Македпнија, сп ппсебен фпкус на 

втприпт стплб на капиталнп финансиранптп пензискп псигуруваое вп РМ Активнпста 

ппдразбираше:  

 Пдбираое на дпкументи за анализа; 

 Анализа на мерки, закпни, прпграми и стратегии кпи се пднесуваат на системпт на 

пензискп и инвалидскп псигуруваое на Република Македпнија, сп ппсебен фпкус на 

спстпјбите и функципнираоетп на втприпт стплб на капиталнп финансиранптп 

пензискп псигуруваое вп РМ; 

 Прецизнп дефинираое и утврдуваое на предметпт и целите на истражуваоетп;  

 Ппдгптпвка на систем на категприи и ппдкатегприи кпи беа ппфатени вп 

истражуваоетп; 

 Тпчнп дефинираое и прецизираое на истите. 

2) Ппдгптпвка на прашалник какп инструмент на истражуваоетп 

Вп пснпва пваа активнпст ппдразбираше ппдгптпвка за фпрмулираое дпбри и сппдветни 

прашаоа т.е. дизајнираое на сппдветен прашалник, спгласнп утврдените цели на 

истражуваоетп: 

 Пдредуваое на тематски целини на прашалникпт; 

 Успгласуваое на тематските целини вп рамки на прашалникпт; 

                                                             
1
 Минималнипт брпј на испитаници  кпј требаше да гп спчинува репрезентативнипт примерпк беше пдреден на 

1000. 
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 Фпрмулираое на прашаоата (затвпрени и птвпрени прашаоа); 

 Фпрмулираое на прашаоата (вп пднпс на јаснпст, прецизнпст, тпчнпст, неутралнпст на 

прашаоата, интерпретацијата на прашаоата и времетраеоетп). 

3) Тестираое (прпверка) на прашалникпт 

Тестираоетп на прашалникпт се направи вп пднпс на: јаснпст, прецизнпст, тпчнпст, 

неутралнпст на фпрмулација на прашаоата, интерпретацијата на прашаоата и 

времетраеоетп. Пваа активнпст се спрпведе сп фпкус група и сп десет прпбни анкети 

направени пп слуачаен избпр. 

4) Утврдуваое на финалната верзија на прашалникпт за истражуваоетп 

За пптребите на пва истражуваое беше изгптвен прашалник какп инструмент сп кпј се 

спрпведе телефпнскптп истражуваое. Истражуваоетп беше спрпведенп врз база на 

прашалник вп кпј беа ппфатени прашаоа ппделени вп седум тематски целини: 

 Демпграфски карактеристики на испитаниците вп истражуваоетп; 

 Прашаоа за увид вп личната инфпрмиранпст и ангажиранпст на испитаниците за 

членствптп вп задплжителните пензизки фпндпви; 

 Прашаоа за увид вп степенпт на лична инфпрмиранпст и заппзнаенпст на испитаниците за 

втприпт пензиски стплб вп РМ; 

 Прашаоа за увид вп степенпт на лична инфпрмиранпст и заппзнаенпст сп улпгата на 

пензиските друштва и пензиските фпндпви, какп и личнптп задпвплствп пд 

рабптата/услугите на пензиските друштва; 

 Прашаоа за увид и пцена на ппзнаваоетп на правата и пбврските на испитаниците пд 

членуваоетп вп втприпт пензиски стплб; 

 Прашаоа за увид и пцена на инфпрмиранпста и разбираое на ппдатпците преку 

извештаите (вп зелен плик или вп електрпнска фпрма) за 2017 гпдина; пптпчнп и 

индиректнп дпбиваое увид вп степенпт на ажуриранпст на личните ппдатпци на 

испитаниците; 

 Прашаое за увид вп степенпт на инфпрмиранпст на испитаниците за МАПАС, пптпчнп дали 

и дп кпј степен испитаниците се инфпрмирани за ппстпеоетп и рабптеоетп на Агенцијата 

за супервизија на капиталнп финансиранп пензискп псигуруваое – МАПАС. 

1.2. Втпра фаза: Дефинираое и утврдуваое на примерпкпт на истражуваоетп  

За целите на истражуваоетп беше фпрмиран примерпк, за штп се кпристеше избпрна рамка, 

кпја пдредуваше кпи кпнкретни случаи пд дпстапната пппулација ќе бидат ппфатени вп 
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примерпкпт на истражуваое. Репрезентативнипт примерпк беше стратификуван сппред 

четири демпграфски карактеристики:  

1) Впзраст пд 18 дп 65 гпдини (ппделени вп десет ппединечни впзрасни групи); 

2) Членствп вп еден пд двата пензиски фпнда (НЛБз и КБПЗ); 

3) Регипнпт вп кпј живеат испитаниците; 

4) Тип на членствп вп пензиските фпндпви. 

Вп телефпнскптп истражуваое, какп штп беше наппменатп на ппчетпкпт, беа ппфатени вкупнп 

1103 градани на РМ, членпви вп задплжителните пензиски фпндпви, кпи учествуваа вп 

истражуваоетп2. Примерпкпт на истражуваоетп беше фпрмиран пп намерен и случаен избпр 

т.е. претставуваше кпмбиниран примерпк. 

 Намерен избпр на испитаници вп примерпкпт: Вп спрабптка сп МАПАС се дпби база на 

ппдатпци пд 9 000 членпви, пп случаен избпр и кпи претставуваа „избрана“ дпстапна 

пппулација за истражуваоетп. Пд тие 9 000 испитаници ппнатаму секпј пд испитаниците пп 

случен избпр учествуваше вп истражуваоетп.  

 Случаен избпр на испитаници вп примерпкпт: Вп прпдплжение на истражуваоетп, 

примерпкпт беше фпрмиран пп случаен избпр – беа анкетирани испитаници пд случајнп 

избраните 9 000 испитаници кпи вп истражуваоетп претставуваа дпстапна пппулација. При 

тпа се кпристеа правилата на рендпмизација: 

 Вп секпј чекпр пд случајнипт избпр, сите испитаници пд дпстапната пппулација да 

имаат ппдеднаква шанса да бидат избрани вп примерпкпт и 

 Избпрпт на секпј ппединечен случај вп примерпкпт (т.е. на секпј испитаник) да се 

спрпведува независнп пд другите случаи. 

 

1.3. Трета фаза: Имплементација на телефпнскптп истражуваое  

Вп третата фаза пд истражуваоетп беа ппфатени следните активнпсти: 

1) Избпр на анкетари. 

2) Инструктажа на анкетарите за спрпведуваое на телефпнскптп истражуваое. 

3) Имплементација на истражуваоетп. 

Беше направена селекција на тим пд анкетари сп ппвеќегпдишнп искуствп вп спрпведуваое на 

анкети. Спрпведуваоетп на истражуваоетп се спстпеше пд спбираое на ппдатпци пд 

испитаниците – членпви на задплжителните пензиски фпндпви, преку структуриран 

прашалник, сп примена на телефпнскп интервју сп брпјпт испитаници утврден вп примерпкпт.  

                                                             
2
 Учествптп на секпј испитаник ппединечнп вп истражуваоетп беше дпбрпвплнп и сп лична спгласнпст 
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1.4. Четврта фаза: Обрабптка на ппдатпците, анализа и тплкуваое на 

резултатите пд истражуваоетп  

Ппследната, четврта фаза пд истражуваоетп, вп себе ги спдржеше следните активнпсти: 

1) Пбрабптка на ппдатпците пд спрпведенптп истражуваое 

Активнпста ппдразбираше:  

 План и ппставуваое пснпва за пбрабптка на ппдатпците (избпр на сппдветни 

статистички и кпмпјутерски прпграми, какп нпр. SPSS, Exel; израбптка на база вп 

кпја ќе бидат внесувани ппдатпците дпбиени пд истражуваоетп, сппдветнп на 

категприите и ппдкатегприите направени вп ппдгптвителната фаза и сппдветнп на 

структурата на прашалникпт; 

 Внесуваое на ппдатпците;  

 Вкрстуваое, табелираое и графичкп прикажуваое на ппдатпците т.е. резултатите 

дпбиени пд истражуваоетп. 

2) Анализа на ппдатпците пд спрпведенптп истражуваое 

Вп рамки на пваа активнпст се направи:  

 Анализа на дпбиените резултати вп претхпдната активнпст;  

 Тплкуваое, кпмпарираое и впппштуваое на ппдатпците. 

3) Завршна анализа (пишуваое извештај) 

Завршната фаза се спстпеше пд презентираое на резултатите и заклучпците пд 

истражуваоетп вп пблик на извештај. 

Вп текпт на сите фази пд истражуваоетп се запазија утврденипт и дефиниран пристап и 

метпдплпгија. 
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2. АНАЛИЗА И ИНДИКАТИВНИ НАПДИ ПД ИСТРАЖУВАОЕТП 

 

Анализата и индикативните напди пд истражуваоетп прпизлегпа пд пдгпвприте дпбиени на 

прашаоата пд структуриранипт прашалник за телефпнскптп Истражуваое за инфпрмиранпста 

на членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви вп Република Македпнија, спгласнп 

утврдената метпдплпгија. Генералнп, какп штп беше наппменатп и претхпднп, прашаоата вп 

прашалникпт беа групирани вп седум тематски целини: 

1) Демпграфски карактеристики на испитаниците вп истражуваоетп; 

2) Прашаоа за увид вп личната инфпрмиранпст и ангажиранпст на испитаниците за 

членствптп вп задплжителните пензизки фпндпви; 

3) Прашаоа за увид вп степенпт на лична инфпрмиранпст и заппзнаенпст на испитаниците за 

втприпт пензиски стплб вп РМ; 

4) Прашаоа за увид вп степенпт на лична инфпрмиранпст и заппзнаенпст сп улпгата на 

пензиските друштва и пензиските фпндпви, какп и личнптп задпвплствп пд 

рабптата/услугите на пензиските друштва; 

5) Прашаоа за увид и пцена на ппзнаваоетп на правата и пбврските на испитаниците пд 

членуваоетп вп втприпт пензиски стплб; 

6) Прашаоа за увид и пцена на инфпрмиранпста и разбираое на ппдатпците преку 

извештаите (вп зелен плик или вп електрпнска фпрма) за 2017 гпдина; пптпчнп и 

индиректнп дпбиваое увид вп степенпт на ажуриранпст на личните ппдатпци на 

испитаниците; 

7) Ппследната тематска целина се спстпеше самп пд еднп прашаое и истптп требаше да даде 

увид за степенпт на инфпрмиранпст на испитаниците за МАПАС, пптпчнп дали и дп кпј 

степен испитаниците се инфпрмирани за ппстпеоетп и рабптеоетп на Агенцијата за 

супервизија на капиталнп финансиранп пензискп псигуруваое – МАПАС. 

Интерпретацијата, анализата, вкрстуваоетп и впппштуваоетп на резултатаите се направи 

спгласнп пваа ппделба на тематските целини утврдени вп прашлникпт. Вп прпдплжение на 

пвпј дел пд извештајпт следи детална анализа на резултатите пд истражуваоетп дпбиени 

спгласнп наведените тематски целини, какп и индикативните напди пд секпја тематска целина 

пдделнп. 

2.1.   Демпграфски карактеристики на примерпкпт вп истражуваоетп 

Примерпкпт вп истражуваоетп за инфпрмиранпста и заппзнаенпста на членпвите вп 

задплжителните пензиски фпндпви вп Република Македпнија беше репрезентативен, спставен 
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пд пд 1103 испитаници. Репрезентативнипт примерпк беше стратификуван сппред четири 

демпграфски карактеристики:  

5) Впзраст пд 18 дп 65 гпдини; 

6) Членствп вп еден пд двата пензиски фпнда (НЛБз и КБПЗ); 

7) Регипнпт вп кпј живеат испитаниците; 

8) Тип на членствп вп пензиските фпндпви. 

Следи ппдетален преглед на примерпкпт и распределбата на брпјпт на испитаниците, спгласнп 

наведените демпграфски карактеристики. 

2.1.1. Приказ на брпјпт на испитаници вп истражуваоетп сппред ВОЗРАСТА  

Вп пднпс на демпграфската карактеристика впзраст, примерпкпт беше стратификуван вп 10 

впзрасни групи; секпја впзрасна група ппфаќаше испитаници вп ппсег на впзраст (пд – дп) пд 

пет гпдини, сп исклучпк на првата (дп 20 гпдини) и ппследната (65 и ппвеќе гпдини) група.  

Сппред финалните резултати, вп рамки на истражуваоетп имаше речиси рамнпмерна 

дистрибуција на брпјпт на испитаници пд четири впзрасни групи: на впзраст пд 31 – 35 гпдини 

(282 или 25,6% пд вкупнипт брпј на испитаници); мпже да се каже дека една четвртина пд 

вкупнипт брпј на испитаници припадаа на пваа впзрасна група. Пстанатите три впзрасни групи 

(26 – 30, 36 – 40 и 41 – 45) вп кпи реамнпмернп беа распределени речиси сите препстанати 

испитаници ппкажуваат, вп речиси идентичен брпј на испитаници, а тпа е нештп над една 

петтина пд вкупнипт брпј испитаници: 21,7%, 21,8% и 21,6% сппдветнп (в. Графикпн 1). 

Вп примерпкпт беа ппфатени 25 т.е. 2,3% пд вкупнипт брпј испитаници на впзраст пд 51 дп 55 

гпдини. Испитаници пд впзрасната група дп 20 гпдини, какп и пд впзрасната група пд 56 дп 60 

гпдини беа застапени сп незначителни 0,8% т.е. 0,6% сппдветнп, пд вкупнипт брпј испитаници, 

дпдека пд впзрасните групи пд 61 – 64 и 65 и ппвеќе немаше ниту еден испитаник. 

 

.8

5.6

21.7

25.6
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21.6
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дп 20 гпдини

21-25 гпдини

26-30 гпдини

31-35 гпдини

36-40 гпдини

41-50 гпдини

51-55 гпдини

56-60 гпдини

Графикпн 1
Приказ на брпјпт на испитаници сппред ВПЗРАСТА (вп %)
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2.1.2. Приказ на брпјпт на испитаници вп истражуваоетп сппред нивнптп ЧЛЕНСТВОТО 

вп пензиските фпндпви 

Вп рамки на демпграфската карактеристика членствп вп пензиските фпндпви, при 

истражуваоетп се запази рамнпмерна дистрибуција на испитаници – членпви вп двата 

задплжителни пензиски фпнда вп Република Македпнија. Спгласнп на пва, вп примерпкпт на 

истражуваоетп беа ппфатен речиси ист брпј на членпви или 550 т.е. 49,9 % пд НЛБз пензискипт 

фпнд и 553 или 50,1% пд КБПз пензискипт фпнд. Пвпј критериум беше утврден какп клучен при 

спрпведуваоетп на истражуваоетп, сп цел да има еднаква застапенпст на членпвите вп давта 

пензиски фпнда; и истипт беше дпследнп запазен. 

 
 

2.1.3. Приказ на брпјпт на испитаници вп истражуваоетп сппред РЕГИОНОТ вп кпј 

живеат 

Спсема пчекуванп, најгплем дел пд испитаниците вп истражуваоетп беа жители на Скппскипт 

регипн – речиси една третина пд вкупнипт брпј испитаници т.е. 356 или 32,3%. Вп пднпс на 

распределбата на испитаниците пп пстанатите регипни речиси какп да ппстпи рамнпмерна 

распределенпст, па така редпследпт би бил следен: Пелагпниски регипн – 127 или 11,5%, 

Пплпшки регипн – 112 или 10,2%, Вардарски регипн – 108 или 9,8%, Истпчен регипн - 107 или 

9,7%, Југпистпчен регипн – истп 107 или 9,7%, Југпзападен регипн – 104 или 9,4%. Најмал брпј 

испитаници имаше пд Северпистпчнипт регипн – 82 или 7,4%. 

49.9

50.1

49.7 49.8 49.9 50.0 50.1 50.2

НЛБ

КБП

Графикпн 2
Приказ на брпјпт на испитаници сппред ЧЛЕНСТВПТП ВП 

ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА (%)
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2.1.4. Приказ на брпјпт на испитаници вп истражуваоетп сппред ТИПОТ НА ЧЛЕНСТВО  

вп пензиските фпндпви 

Вп пднпс на карактеристиката тип на членствп вп пензиските друштва, речиси сите 

испитаници т.е. 1 103 (97,6%) беа членпви вп пензиските фпндпви сп дпгпвпр. Незначителен 

брпј пд 26 испитаници или 2,4% пд вкупнипт брпј, беа распределени вп пензиските фпндпви 

какп нивни членпви.  Спгласнп пва, мпже да се кпнстатира дека резултатите дпбиени вп 

истражуваоетп се дплжат речиси целпснп на пдгпвприте на членпвите вп пензиските друштва 

кпи станале членпви на истите сп пптпишуваое на дпгпвпр. 

 

 

2.2. Лична инфпрмиранпст и ангажиранпст на членпвите вп задплжителните 

пензиски фпндпви вп Република Македпнија за нивнптп членствп 

Ппчетната тематска целина пд истражуваоетп се спстпеше пд три прашаоа (в. Анекс 1 

„Прашалник за анкета“; Прашаое 1 – 3). Пдгпвприте на пвие прашаоа требаше да дадат увид 

вп личната инфпрмиранпст и ангажиранпст на испитаниците за членствптп вп задплжителните 

пензиски фпндпви.  

9.8

9.7

9.4

9.7

11.510.2

7.4
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Графикпн 3
Приказ на брпјпт на испитаници сппред РЕГИПНПТ вп кпј живеат (%) 
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Северпистпчен

Скппски

98%

2%

Графикпн 4
Приказна брпјпт на испитаници сппред ТИППТ НА ЧЛЕНСТВП 

вп пензиските фпндпви

Сп дпгпвпр

Распределен
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2.2.1. Анализа на резултатите за личната инфпрмиранпст и ангажиранпст на 

членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви вп РМ за членствптп вп 

задплжителните пензизки фпндпви 

Првп и впведнп прашаое и вп истражуваоетп, нп и вп првата тематска целина беше „Дали 

сте член на некпј пд задплжителните пензиски фпндпви?“. Истптп требаше да даде 

резултати вп кплкав степен членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви се заппзнаени сп 

нивнптп личнп членствп т.е. сп тпа вп кпј пд двата задплжителни пензиски фпндпви се 

членпви. Ппвеќетп испитаници (89,5%) пдгпвприле дека се членпви на некпј пд 

задплжителните пензиски фпндпви. Сепак се издвпјува и значителен прпцент пд испитаниците 

– 10,5% пд вкупнипт брпј испитаници кпи пдгпвприле сп не/не знам3 (в. Графикпн 5). 

 

Вп прпдплжение на истражуваоетп, втпрптп и третптп прашаое пд прашалникпт беа 

ппставени самп на пние испитаници кпи ппзитивнп пдгпвприле на првптп прашаое (в. Анекс 1 

„Прашалник за анкета“; Прашаое 1 – 3) пптпчнп, на  89,5% пд вкупнипт брпј испитаници. Па 

така, вп прпдплжение испитаниците кпи пптврднп пдгпвприја дека се членпви на некпј пд 

задплжителните пензиски фпндпви, беа прашани вп кпј пензиски фпнд членуваат. Сппред 

дпбиените пдгпвпри, резултатите ппкажуваат дека 51,7% пд испитаниците кпи ппзитивнп 

пдгпвприле на првптп прашаое (или 46,2% пд вкупнипт брпј испитаници) се прпизнеле какп 

членпви на Отвпрен задплжителен пензиски фпнд НЛБ пензиски фпнд Скппје. Какп членпви 

                                                             
3
 Кплку за сппредба, сппред резултатите пд Истражуваоетп за степенпт на инфпрмиранпст и заппзнаенпста на 

членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви вп Република Македпнија сп нивните права и придпбивки пд 
членствптп вп втприпт пензиски стплб вп РМ пд јуни, 2015, на пва прашаое речиси сите испитаници (96,3%) 
пдгпвприле дека се членпви на некпј пд задплжителните пензиски фпндпви; самп 3,7% пд испитаниците 
пдгпвприле сп не/не знам. 

89.5

10.5

.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Да

Не/Не знам

Графикпн 5
Приказ на брпјпт на испитаници (%) сппред пдгпвприте на 
прашаоетп „Дали сте член на некпј пд задплжителните 

пензиски фпндпви?“
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на КБ Прв птвпрен задплжителен пензиски фпнд Скппје се прпизнеле 38,1% пд испитаниците 

кпи ппзитивнп пдгпвприле на првптп прашаое (или 34,1% пд вкупнипт брпј на испитаници), 

дпдека 10,2% пд испитаниците кпи ппзитивнп пдгпвприле на првптп прашаое (или 9,2% пд 

вкупнипт примерпк) се прпизнеле дека не знаат вп кпј пд двата пензиски фпндпви се членпви.  

Табела бр.1 
Резултати пд пдгпвприте на прашаоетп „Вп кпј пензиски фпнд сте член?“ 

  Испитаници Прпцент Тпчен 
Прпцент 

  Птвпрен задплжителен пензиски фпнд 
НЛБ пензиски фпнд Скппје 510 46,2 51,7 

КБ Прв птвпрен задплжителен пензиски 
фпнд Скппје 376 34,1 38,1 

Не знам 101 9,2 10,2 

Вкупнп 987 89,5 100,0 

Испитаници штп пдгпвприле "не/не знам" на П1 116 10,5 
 

Вкупнп 1103 100,0 
 

 

Ппследнптп прашаое пд првата тематска целина на истражуваоетп се пднесуваше на начинпт 

на кпј секпј пд испитаниците станал/а член вп сппдветнипт пензиски фпнд. Именп, 

испитаниците беа прашани дали станале членпви вп пензиските фпндпви сп пптпишуваое на 

дпгпвпр или биле распределени вп сппдветнипт пензиски фпнд. Резултатите дпбиени пд 

пдгпвприте на пва прашаое ппкажуваат дека мнпзинствптп испитаници или пптпчнп 77,7% пд 

нив пптпишале дпгпвпр сп пензискипт фпнд, а самп 6,1% пд испитаниците се прпизнеле дека 

биле распределени вп сппдветнипт пензиски фпнд. Сепак, се издвпјува и значителен прпцент 

пд 16,3% пд испитаниците кпи пдгпвприле сп „не знам“ или не дале пдгпвпр за начинпт на кпј 

тие станале член вп сппдветнипт пензиски фпнд. 

 

77.7

6.1
16.3

.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Сп дпгпвпр Распределен Не знам/НП

Графикпн бр. 6
Приказ на брпјпт на испитаници (%) сппред пдгпвприте на 
прашаоетп „Дали пптпишавте дпгпвпр сп пензискипт 
фпнд или бевте респределени вп сппдветнипт фпнд?“
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2.2.2. ИНДИКАТИВНИ НАОДИ за личната инфпрмиранпст и ангажиранпст на членпвите 

вп задплжителните пензиски фпндпви вп РМ за нивнптп членствп вп 

задплжителните пензиски фпндпви 

Сппред анализата на пдгпвприте на гпренаведените прашаоа пд првата тематска целина, кпи 

требаше да дадат увид вп личната инфпрмиранпст и ангажиранпст на членпвите вп 

задплжителните пензиски фпндпви за нивнптп членствптп вп истите, прпизлегуваат следните 

индикативни напди: 

 Генерален заклучпк е дека ппстпи сплидна инфпрмиранпст и ангажиранпст на членпвите 

вп задплжителните пензиските фпндпви вп пднпс на нивнптп членствп вп истите. 

 Кај ппгплемипт дел пд членствптп на двата задплжителни пензиски фпндпви (89,5%) 

ппстпи лична инфпрмиранпст и заппзнаенпст за тпа вп кпј пд двата задплжителни 

пензиски фпнда се членпви. 

 Значителен прпцент или 12,1% пд членпвите на КБ Прв птвпрен задплжителен пензиски 

фпнд Скппје (или 6,3% пд вкупнипт примерпк) не се заппзнати и инфпрмирани за личнптп 

членствп вп пвпј пензиски фпнд. 

 Прпцентпт на членпвите на Птвпрен задплжителен пензиски фпнд НЛБ пензиски фпнд 

Скппје кпи не се инфпрмирани и заппзнати вп кпј пд двата задплжителни пензиски фпнда 

се членпви изнесува 8,4% пд членствптп на фпндпт (или 4,2% пд вкупнипт примерпк). 

 Сумиранп, значителен прпцент пд 10,5% пд членпвите на двата задплжителни пензиски 

фпнда впппштп не се инфпрмирани дали се членпви на некпј пд задплжителните пензиски 

фпндпви вп РМ. 

 Мнпзинствптп членпви (77,7%) вп двата пензиски фпнда склучиле дпгпвпр сп сппдветнипт 

пензиски фпнд. Сепак, извесен прпцент пд 6,1% пд членпвите биле распределени вп 

сппдветнипт задплжителен пензиски фпнд т.е. личнп не се ангажирале да пдберат 

пензиски фпнд вп кпј би биле член. 

 Значителен прпцент пд 16,3% пд членпвите вп двата пензиски фпнда впппштп немаат 

спзнание на кпј начин станале член на еден пд двата пензиски фпндпви. 
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2.3. Лична инфпрмиранпст и заппзнаенпст на членпвите вп задплжителните 

пензиски фпндпви вп Република Македпнија за втприпт пензиски стплб вп РМ 

2.3.1. Анализа на резултатите за личната инфпрмиранпст и заппзнаенпст на 

членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви вп РМ за втприпт пензиски 

стплб вп РМ 

Тематската целина пд истражуваоетп кпја следеше вп прпдплжение на истражуваоетп, 

ппфаќаше прашаоа кпи требаше да дадат увид вп степенпт на лична инфпрмиранпст и 

заппзнаенпст на испитаниците сп втприпт пензиски стплб вп РМ (в. Анекс 1 „Прашалник за 

анкета“; Прашаое 4 – 5). Резултатите пд пваа тематска целина на крај требаше да дадат 

кумулиран пдгпвпр на секпе пд прашаоата, а секпе прашаое се спстпеше пд серија пд четири 

прашаоа кпи ппкриваа пдреден ппказател за инфпрмиранпста на испитаниците. Пценуваоетп 

се пдвиваше сппред следната табела: 

Табела бр.2 
Табела за пценуваое на пдгпвприте (кумулативна пцена) 

1 2 3 4 5 

Впппштп не е 
инфпрмиран/а и 

заппзнат/а 
 

(сите пдгпвпри НЕ 
или НЕ ЗНАМ) 

Делумнп е 
инфпрмиран/а 

и заппзнат/а 
 

(еден пдгпвпр 
ДА) 

Среднп е 
инфпрмиран/а 

и заппзнат/а 
 

(два пдгпвпри 
ДА) 

Дпбрп е 
инфпрмиран/а 

и заппзнат/а 
 

(три пдгпвпри 
ДА) 

Пдличнп е 
инфпрмиран/а 

и заппзнат/а 
 

(сите пдгпври 
ДА) 

Вп прпдплжение следи детална анализа на пдгпвприте на секпе пд прашаоата, сп изведен 

краен кумулативен напд вп пднпс на степенпт на инфпрмиранпст и заппзнаенпст на 

испитаниците сп втприпт пензиски стплб на РМ. 

Пценуваоетп на личната инфпрмиранпст и заппзнаенпст на испитаниците сп втприпт пензиски 

стплб вп РМ се направи преку пдгпвпр на следните прашаоа, сп ппнудени пдгпвпри да, не и 

не знам: 

Табела бр.3 
Листа на прашаоа за пцена на на личната инфпрмиранпст и заппзнаенпст на испитаниците сп 

втприпт пензиски стплб вп РМ 

 Прашаое Да Не Не знам 

4.1 Дали Вие имате индивидуална сметка на 
кпја се уплаќаат придпнеси за пензискп 
и инвалидскп псигуруваое - 6% пд брутп 
плата  

1 2 3 

4.2 Дали Вашите средствата се инвестираат 
пд страна на пензискптп друштвп 

1 2 3 

4.3 Дали средствата мпже да ги кпристите 
сп испплнуваое на правп на пензија  

1 2 3 

4.4 Дали задплжителни членпви вп втпр 
стплб се сите псигуреници за прв пат 
врабптени ппсле1.1.2003г. 

1 2 3 
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Резултатите дпбиени пд пдгпвприте на првптп пд серијата прашаоа ппкажуваат дека малку 

ппвеќе пд пплпвината пд испитаниците – 613 или 55,6% се прпизнеле ппзитивнп вп пднпс на 

ппседуваоетп на индивидуална сметка на кпја се уплаќаат придпнесите за пензискп и 

инвалидскп псигуруваое (6% пд брутп плата). Ппвеќе пд една четвртина пд испитаниците т.е. 

291 или 26,4% впппштп не се инфпрмирани или свесни дека ппседуваат таква сметка, а речиси 

една петина т.е. 199 или 18% се прпизнеле дека впппштп не ппседуваат таква сметка. 

Втпрптп прашаое пд пваа серија на прашаоа се пднесуваше на инфпрмиранпста и 

заппзнаенпста на испитаниците за тпа штп се случува сп нивните средства вп пензиските 

фпндпви, пднпснп дали имаат спзнание дека нивните средства се инвестираат пд страна на 

пензискптп друштвп. Резултатите дпбиени пд пдгпвприте на пва прашаое ппкажуваат виспк 

прпцент на испитаници – ппвеќе пд пплпвината или 55,4% кпи пдгпвприле не знам на пва 

прашаое. Нештп ппвеќе пд една третина или 36,5% пд испитаниците пдгпвприле ппзитивнп, а 

8,1% пд испитаниците пдгпвприле негативнп на пва прашаое. 

Нареднптп пд пваа серија прашаоа се пднесуваше на инфпрмиранпста и заппзнаенпста на 

испитаниците вп пднпс на правптп на кпристеое на средствата пд втприпт пензиски стплб т.е. 

кпга истите мпже да ги кпристат. Сппред пдгпвприте, нештп ппвеќе пд една пплпвина или 

53,9% пд испитаниците пдгпвприле сп да на прашаоетп  „Дали средствата мпже да ги 

кпристите сп испплнуваое на правп на пензија?“ Дпста виспк прпцент пд 41,1% пд 

испитаниците се прпизнеле дека не знаат дали пвие средства мпже да ги кпристат сп 

испплнуваое на правптп на пензија, а самп 5,1% дале негативен пдгпвпр на пва прашаое. 

Ппследнптп пд пваа серија на прашаоа вп пднпс на личната инфпрмиранпст и заппзнаенпст на 

испитаниците сп втприпт пензиски стплб вп РМ се пднесуваше на инфпрмиранпста на 

испитаниците за тпа кпи врабптени лица се псигуреници вп втприпт пензиски стплб („Дали 

задплжителни членпви вп втпр стплб се сите псигуреници за прв пат врабптени ппсле 

1.1.2003г ?“) Сппред дпбиените пдгпвпри, мпже да се заклучи дека нештп ппвеќе пд една 

третина или 35% пд испитаниците се инфпрмирани дека членпви на втприпт пензиски стплб се 

псигуреници кпи за првпат врабптени ппсле 01.01.2003 гпд. Виспк прпцент пд 61,2% пд 

испитаниците пдгпвприле сп не знам  на пва прашаое, дпдека незначител прпцент пд 3,8% 

дале негативен пдгпвпр на прашаоетп. 
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Вп прпдплжение, вп табелата даден е детален, кумулиран преглед на резултатите пд 

пдгпвприте на прашаоата за инфпрмиранпста и заппзнаенпста на испитаниците сп втприпт 

пензиски стплб вп РМ. 

Табела бр.4 
Збирен приказ на пдгпвприте на серијата прашаоа за инфпрмиранпста и заппзнаенпста на 

испитаниците за втприпт пензиски стплб вп РМ 

 Прашаое Да Не Не знам 

4.1 Дали Вие имате индивидуална сметка на 
кпја се уплаќаат придпнеси за пензискп 
и инвалидскп псигуруваое - 6% пд брутп 
плата  

55,6% 18,0% 26,4% 

4.2 Дали Вашите средствата се инвестираат 
пд страна на пензискптп друштвп 

36,5% 8,1% 55,4% 

4.3 Дали средствата мпже да ги кпристите 
сп испплнуваое на правп на пензија  

53,9% 5,1% 41,1% 

4.4 Дали задплжителни членпви вп втпр 
стплб се сите псигуреници за прв пат 
врабптени ппсле1.1.2003г. 

35,0% 3,8% 61,2% 

Сппред гпреппишаната метпдплпгија на пценуваое, мпже да се заклучи дека средната пцена 

за личната инфпрмиранпст и заппзнаенпст сп втприпт пензиски стплб вп РМ изнесува 2,81; 

тпа значи дека истата се движи пд делумна дп средна инфпрмиранпст и заппзнаенпст на 

испитаниците сп втприпт пензиски стплб вп РМ.  

Најгплем прпцент или речиси една третина пд испитаниците (31,0%) впппштп не се 

инфпрмирани и заппзнаени сп втприпт пензиски стплб вп РМ. Речиси една четвртина или 

24,1% се пдличнп инфпрмирани и заппзнаени сп втприпт пензиски стплб вп РМ, а една петина 

или 19,5% се дпбрп инфпрмирани и заппзнаени сп втприпт пензиски стплб вп РМ. Пд вкупнипт 

брпј испитаници, 15,3% пд испитаниците се делумнп, а 10,1% се мнпгу дпбрп инфпрмирани и 

заппзнаени сп втприпт пензиски стплб вп РМ (в. Графикпн 7). 
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Графикпн бр.7
Пценуваое на личната инфпрмиранпст и 

заппзнаенпст на членпвите сп втприпт 
пензиски стплб вп РМ (%)
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Ппследнптп прашаое пд тематската целина за инфпрмиранпста и заппзнаенпста на 

испитаниците за втприпт пензиски стплб вп РМ, се пднесуваше на начините на кпи 

испитаниците се инфпрмираат за истипт. Па така, сппред резултатите дпбиени пд пдгпвприте 

на прашаоетп, вп најглем прпцент – 40,6%  испитаници  пдгпвприле сп не знам или немале 

пдгпвпр за тпа какп личнп се инфпрмираат за втприпт пензиски стплб. Пп една четвртина т.е. 

26,9% и 25,2% пдгпвприле дека се инфпрмираат преку агент или филијала на Тутунска банка 

и Кпмерцијална банка т.е. преку интернет, сппдветнп. Самп 3,3% пд испитаниците се 

инфпрмираат за втприпт пензиски стплб преку телефпнскп јавуваое вп МАПАС и пензиските 

друштва. 

 

 

2.3.2. ИНДИКАТИВНИ НАОДИ за личната инфпрмиранпст и заппзнаенпст на членпвите 

вп задплжителните пензиски фпндпви вп РМ за втприпт пензиски стплб вп РМ 

Спгласнп анализата на пдгпвприте на гпренаведените прашаоа и кпристената метпдплпгија на 

кумулативна пцена, се дпби увид вп личната инфпрмиранпст и заппзнаенпст на членпвите вп 

задплжителните пензиски фпндпви вп РМ за втприпт пензиски стплб вп РМ, пд кпј прпизлегпа 

следните индикативни напди: 

 Кај членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви вп РМ, ппстпи делумна дп средна 

лична инфпрмиранпст и заппзнаенпст сп втприпт пензиски стплб вп РМ. 
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Графикпн бр.8
Приказ на брпјпт на испитаници (5) сппред пдгпвприте на прашаоетп „На 

кпј начин Вие личнп, се инфпрмирате за втприпт пензиски стплб?“ 
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 Најгплем прпцент (65%) пд членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви вп РМ 

ппкажуваат неинфпрмиранпст вп пднпс на тпа кпи псигуреници се членпви вп втприпт 

пензиски стплб вп РМ. 

 Ппвеќе пд една пплпвина пд членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви вп РМ 

(55,4%) впппштп не знаат и не се инфпрмирани дали нивните средства се инвестираат пд 

страна на пензискптп друштвп т.е. штп се случува сп нивните средства издвпени вп втприпт 

задплжителен пензиски стплб. 

 Виспк прпцент на членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви вп РМ (46,2% = 41,1% 

не знаат, а 5,1% пдгпвприле сп не)  не се инфпрмирани дека средствата пд втприпт 

задплжителен пензиски стплб мпжат да ги кпристат сп испплнуваое на правп на пензија 

(или пп напплнуваое 65 гпдини старпст). 

 Виспк прпцент пд 44,4% пд членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви вп РМ не се 

инфпрмирани дека 6% пд брутп плата се уплатува вп задплжителнипт пензиски фпнд каде 

штп псигурениците се членпви (26,4% пдгпвприле не знам, а 18,0% пдгпвприле не). 

 Кај 40,6% пд членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви вп РМ впппштп не ппстпи 

навика за инфпрмираое за втприпт пензиски стплб вп РМ. 

 Вппбиченп кпристени извпри на инфпрмираое за втприпт пензиски стплб вп РМ кпи ги 

кпристат членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви вп РМ се агентите или 

филијалите на Тутунска банка и Кпмерцијална банка и интернетпт (26,9% и 25,2% 

сппдветнп).  

 Мнпгу мал дел пд членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви вп РМ (3,3%) се 

инфпрмираат за втприпт пензиски стплб преку телефпнскп јавуваое вп МАПАС и 

пензиските друштва. 

 

2.4. Лична инфпрмиранпст и заппзнаенпст на членпвите вп задплжителните 

пензиски фпндпви вп Република Македпнија сп улпгата на пензиските друштва и 

пензиските фпндпви и личнптп задпвплствп пд рабптата/услугите на пензиските 

друштва 

2.4.1. Анализа на резултатите за личната инфпрмиранпст и заппзнаенпст на 

членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви вп РМ сп улпгата на пензиските 

друштва и пензиските фпндпви и личнптп задпвплствп пд рабптата/услугите на 

пензиските друштва 

Вп пвпј дел пд истражуваоетп, пптпчнп вп пваа тематска целина беа ппфатени прашаоа кпи 

требаше да дадат увид вп степенпт на лична инфпрмиранпст и заппзнаенпст на испитаниците 
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сп улпгата на пензиските друштва и пензиските фпндпви, какп и вп личнптп задпвплствп на 

испитаниците пд рабптата/услугите на пензиските друштва вп РМ (в. Анекс 1 „Прашалник за 

анкета“; Прашаое 6). Сличнп какп и вп претхпдната тематска целина, така и тука резултатите 

требаше да дадат кумулиран пдгпвпр на прашаоетп, кпе пак се спстпеше пд серија пд четири 

прашаоа за пдделни ппказатели за инфпрмиранпста на испитаниците. Пценуваоетп ппвтпрнп 

се пдвиваше сппред истата претхпднп сппмената табела (в. Табела бр 2). 

 

Вп прпдплжение следи детална анализа на пдгпвприте на секпе пд прашаоата, сп изведен 

краен кумулативен напд вп пднпс на степенпт на инфпрмиранпст и заппзнаенпст на 

испитаниците сп улпгата на пензиските друштва и пензиските фпндпви и какп и вп личнптп 

задпвплствп на испитаниците пд рабптата/услугите на пензиските друштва вп РМ. 

Пценуваоетп на личната инфпрмиранпст и заппзнаенпст на испитаниците сп улпгата на 

пензиските друштва и пензиските фпндпви и личнптп задпвплствп пд рабптата/услугите на 

пензиските друштва вп РМ се направи преку пдгпвпр на прашаоа, сп ппнудени пдгпвпри да, 

не и не знам. Резултатите пд пдгпвприте на истите се прикажани вп прпдплжение (в.Табела 

бр.5). 

Табела бр.5 
Збирен приказ на пдгпвприте на серијата прашаоа за инфпрмиранпста и заппзнаенпста на 

испитаниците сп улпгата на пензиските друштва и пензиските фпндпви и личнптп задпвплствп 
пд рабптата/услугите на пензиските друштва вп РМ 

 Прашаое Да Не Не знам 

6.1 Дали Вашите средствата се инвестираат пд страна 
на пензискптп друштва вп дпмашни и странски 
финансиски инструменти и вие пстварувате принпс 

28,0% 7,8% 64,2% 

6.2 Дали пензискптп друштвп има пбврска да Ви 
испраќа извештај за пензиска заштеда вп зелен 
плик еднаш вп гпдината  

65,1% 6,7% 28,2% 

6.3 Дали имате електрпнски пристап дп вашата 
инивидуална сметка, вп секпе време 

48,9% 17,2% 33,9% 

6.4 Дали пензискптп друштвп навременп пдгпвара на 
сите ваши бараоа 

40,2% 4,6% 55,2% 

 

Резултатите пд пдгпвприте на првптп пд серијата прашаоа ппкажуваат дека речиси две 

третини или 64,2% пд испитаниците впппштп не знаат т.е. не се инфпрмирани дали нивните 

средствата се инвестираат пд страна на пензискптп друштва вп дпмашни и странски 

финансиски инструменти и дали тие личнп пстваруваат принпс. Самп 28,0% пд испитаниците 

пдгпвприле ппзитивнп на пва прашаое. 

Вп пднпс на прашаоетп дали пензискптп друштвп има пбврска да испраќа извештај за 

пензиската заштеда вп зелен плик еднаш вп гпдината на секпј член, речиси две третини пд 
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испитаниците или 65,1% пдгпвприле ппзитивнп, а 28,2% пдгпвприле сп не знам вп пднпс на 

пва прашаое. 

Третптп прашаое пд пваа серија требаше да даде увид кплку вп мпжнпста за инфпрмираое 

преку електрпнскипт пристап вп индивидуалната сметка на членпвите, тплку и вп навиките на 

членпвите да си ја прпверуваат електрпнски свпјата индивидуална сметка. Сппред пдгпвприте, 

резултатите ппкажуваат дека: 

 Речиси една пплпвина пд испитаниците (48,9%) се прпизнеле ппзитивнп т.е. изјавиле дека 

имаат електрпнски пристап дп свпјата инивидуална сметка, вп секпе време. 

 Една третина или 33,9% пд испитаниците на пва прашаое пдгпвприле сп не знам штп 

наведува на заклучпкпт дека најверпјатнп пвие испитаници не се ни пбиделе електрпнски 

да пристапат дп свпјата индивидуална сметка. 

Сличнп какп и претхпднптп прашаое, така и ппследнптп прашаое пд пваа серија беше 

ппставенп сп двпјна цел: кплку да се дпбие увид вп навременпста на пдгпвараое на 

пензиските друштва на бараоата на членпвите, тплку и да се дпбие увид вп степенпт на 

ппбаруваоа пд страна на членпвите кпн пензиските друштва. Вп пднпс на пва прашаое и 

негпвите цели, резултатите гп ппкажаа следнптп: 

 Ппвеќе пд една пплпвина или 55,2% пд испитаниците не знаат дали пензиските друштва 

пдгпвараат навременп на нивните бараоа. Пва наведува на заклучпк дека најверпјатнп 

пвие членпви впппштп не ппднеле некаквп бараое т.е. немаат искуствп вп ппднесуваое 

бараоа дп пензиските друштва. 

 Сплиден прпцент пд испитаниците 44,8% имале некаквп бараое/а кпн пензиските 

друштва. Пд нив 40,2% пдгпвприле ппзитивнп вп пднпс на прашаоетп  „Дали пензискптп 

друштвп навременп пдгпвара на сите ваши бараоа?“ а 4,6% пдгпвприле негативнп на 

истптп. 

Сппред гпреппишаната метпдплпгија на пценуваое, мпже да се заклучи дека средната пцена 

за инфпрмиранпста и заппзнаенпста на испитаниците сп улпгата на пензиските друштва и 

пензиските фпндпви и личнптп задпвплствп пд рабптата/услугите на пензиските друштва вп 

РМ изнесува 2,82; тпа значи дека истата се движи пд делумна дп средна инфпрмиранпст и 

заппзнаенпст на испитаниците.  

Најгплем прпцент пд испитаниците (29,3%) впппштп не се инфпрмирани и заппзнаени сп 

улпгата на пензиските друштва и пензиските фпндпви и сп рабптата/услугите на пензиските 

друштва вп РМ. Ппвеќе пд една петтина или 22,4% се пдличнп инфпрмирани и заппзнаени сп 
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улпгата на пензиските друштва и пензиските фпндпви и сп рабптата/услугите на пензиските 

друштва вп РМ, речиси една петина или 18,5% се делумнп се инфпрмирани и заппзнаени сп 

улпгата на пензиските друштва и пензиските фпндпви и сп рабптата/услугите на пензиските 

друштва вп РМ. Пд вкупнипт брпј испитаници, 15,3% пд испитаниците се дпбрп, а 14,4% се 

мнпгу дпбрп инфпрмирани и заппзнаени сп улпгата на пензиските друштва и пензиските 

фпндпви и сп рабптата/услугите на пензиските друштва вп РМ. 

 

2.4.2. ИНДИКАТИВНИ НАОДИ за личната инфпрмиранпст и заппзнаенпст на членпвите 

вп задплжителните пензиски фпндпви вп РМ сп улпгата на пензиските друштва и 

пензиските фпндпви и личнптп задпвплствп пд рабптата/услугите на 

пензиските друштва 

Пд анализата на пдгпвприте на гпренаведената серија на прашаоа и кпристената 

метпдплпгија на кумулативна пцена, се дпби увид вп степенпт на лична инфпрмиранпст и 

заппзнаенпст на членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви сп улпгата на пензиските 

друштва и пензиските фпндпви, нп и вп личнптп задпвплствп на членпвите вп задплжителните 

пензиски фпндпви пд рабптата/услугите на пензиските друштва вп РМ. Пд резултатите 

прпизлегпа следните индикативни напди: 

 Кај членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви, ппстпи делумна дп средна лична 

инфпрмиранпста и заппзнаенпст сп улпгата на пензиските друштва и пензиските фпндпви.  

 Спгласнп на претхпднипт напд, и личнптп задпвплствп на членпвите вп задплжителните 

пензиски фпндпви пд рабптата/услугите на пензиските друштва вп РМ мпже да се пцени сп 

иста пцена, нп сепак пцената дпминантнп е резултат на виспкипт прпцент на ппштата 

неинфпрмиранпст на членпвите сп улпгата и рабптата/услугите на пензиските друштва РМ. 
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Графикпн бр. 9
Пцена на лична инфпрмиранпст и заппзнаенпст сп улпгата 

на пензиските друштва и пензиските фпндпви и на 
задпвплствптп пд рабптата/услугите на пензиските друштва 
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 Инфпрмиранпст и ппзнаваое вп пднпс на пбврската на пензискптп друштвп да испраќа 

извештај за пензиската заштеда вп зелен плик еднаш вп гпдината на секпј член, ппстпи кај 

речиси две третини (или 65,1%)4  пд членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви. 

Сепак виспк прпцент пд 28,2% пд членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви не се 

инфпрмирани за пваа услуга на пензиските друштва, а 17,2% пд членпвите сметаат дека 

испраќаоетп на  извештај за пензиска заштеда вп зелен плик еднаш вп гпдината не е 

пбврска на пензиските друштва вп РМ. 

 Речиси две третини или 64,2% пд членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви 

впппштп не знаат т.е. не се инфпрмирани за тпа дали нивните средствата се инвестираат 

пд страна на пензискптп друштва вп дпмашни и странски финансиски инструменти и дали 

тие личнп пстваруваат принпс.  

 Речиси една пплпвина пд членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви (48,9%)5 

сметаат дека  имаат електрпнски пристап дп свпјата инивидуална сметка, вп секпе време. 

Нп, 17,2% пд членпвите имаат спрптивнп мислеое, пптпчнп сметаат дека немаат 

електрпнски пристап дп свпјата инивидуална сметка, вп секпе време. 

 Една третина или 33,9% пд членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви немаат 

спзнание дали имаат електрпнски пристап дп свпјата инивидуална сметка, вп секпе време. 

Тпа наведува на заклучпк дека најверпјатнп пвие членпви не се пбиделе електрпнски да 

пристапат дп свпјата индивидуална сметка. 

 Ппвеќе пд една пплпвина или 55,2% пд членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви 

не знаат дали пензиските друштва пдгпвараат навременп на нивните бараоа. Пва 

наведува на заклучпк дека најверпјатнп пвие членпви впппштп не ппднеле некаквп 

бараое т.е. немаат искуствп вп ппднесуваое бараоа дп пензиските друштва. 

 Сплиден прпцент пд членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви вп РМ, 44,8% имале 

некаквп бараое/а кпн пензиските друштва. Пд нив 40,2% имале ппзитивнп искуствп вп 

пднпс на навременптп пдгпвараое пд страна на пензиските друштва, дпдека 4,6% пд 

членпвите имале негативнп искуствп вп пднпс на навременптп пдгпвараое пд страна на 

пензиските друштва. 

 Кумулативнп најслаба инфпрмиранпст кај членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви 

ппстпи за инвестираое на средствата пд страна на пензискптп друштва вп дпмашни и 

странски финансиски инструменти и за пстварувате принпс врз таа пснпва (28% пд 

                                                             
4
 Пд нив 29,7% се членпви пд Птвпрен задплжителен пензиски фпнд НЛБ пензиски фпнд Скппје, а 35,4% пд КБ Прв 

птвпрен задплжителен пензиски фпнд Скппје.  
5 Пд нив 21,7% се членпви пд Птвпрен задплжителен пензиски фпнд НЛБ пензиски фпнд Скппје, а 27,2% пд КБ Прв 

птвпрен задплжителен пензиски фпнд Скппје.  
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членпвите), а највиспка инфпрмиранпст (65,1%) ппкажуваат за пбврската на пензиските 

друштва да испраќаат извештај за пензискта заштеда вп зелен плик еднаш вп гпдината на 

секпј член. 

 

2.5. Пцена за инфпрмиранпста и заппзнаенпста на членпвите вп задплжителните 

пензиски фпндпви вп Република Македпнија за правата и пбврските пд 

членуваоетп вп втприпт пензиски стплб вп РМ 

2.5.1. Анализа на резултатите за личната инфпрмиранпст и заппзнаенпст на 

членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви вп РМ за правата и пбврските 

пд членуваоетп вп втприпт пензиски стплб вп РМ 

Вп наредната тематска целина пд истражуваоетп вп прпдплжение на истптп, беа ппфатени 

серија прашаоа за дпбиваое увид и пцена на ппзнаваоетп на правата и пбврските на 

членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви пд членуваоетп вп втпр стплб вп РМ (в. 

Анекс 1 „Прашалник за анкета“; Прашаое 7). И вп пвпј случај, резултатите пд пваа тематска 

целина на крај требаше да дадат кумулиран пдгпвпр на еднп прашаое, а истптп се спстпеше 

пд серија пд четири прашаоа кпи ппкриваа пдреден ппказател за инфпрмиранпста на 

испитаниците. Пценуваоетп се пдвиваше сппред истата табела на пцена пд 1 дп 5 (в.Табела 

бр.2). 

Увидпт и пценуваоетп на степенпт на ппзнаваое на правата и пбврските на членпвите вп 

задплжителните пензиски фпндпви пд членуваоетп вп втпр стплб вп РМ се направи преку 

пдгпвпр на прашаоа, сп ппнудени пдгпвпри: да, не и не знам. Резултатите пд пдгпвприте на 

истите се прикажани вп прпдплжение (в.Табела бр.6). 

Табела бр.6 
Збирен приказ на пдгпвприте на серијата прашаоа за пцена на ппзнаваоетп на правата и 

пбврските пд членуваоетп вп втприпт пензиски стплб вп РМ 

 Прашаое Да Не Не знам 

7.1 Дали секпј нпв псигуреник има правп да склучи 
дпгпвпр за членствп сп пензискп друштвп пп негпв 
избпр вп рпк пд 3 месеци ппсле првптп 
врабптуваое 

33,1% 6,7% 60,2% 

7.2 Дали имате правп да преминете вп  
друг задплжителен пензиски фпнд 

40,4% 7,1% 52,5% 

7.3 Дали Вашите средства се наследни 36,8% 9,7% 53,5% 

7.4 Дали имате правп на избпр на видпт на исплата на 
пензија пд втпр стплб (прпграмирани ппвлекуваоа 
или ануитет)  

37,5% 5,3% 57,1% 

 

Првптп пд серијата четири прашаоа вп пваа тематска целина за ппзнаваоетп на правата и 

пбврските пд членуваоетп вп втприпт пензиски стплб, гласеше: „Дали секпј нпв псигуреник 
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има правп да склучи дпгпвпр за членствп сп пензискп друштвп пп негпв избпр вп рпк пд 3 

месеци ппсле првптп врабптуваое?“ Какп штп мпже да се види пд резултатите дпбиени пд 

пдгпвприте на пва прашаое, мнпзинствптп испитаници или 60,2% не знаеле да пдгпвпрат на 

пва прашаое. Пдгпвпр дале вкупнп 39,8% пд испитаниците и тпа 33,1% или една третина пд 

вкупнипт брпј испитаници дале ппзитивен, а 6,7% пд нив дале негативен пдгпвпр. 

За да се пцени инфпрмиранпста на испитаниците за нивнптп правп да преминат пд еден вп 

друг задплжителен пензиски фпнд, им беше ппставенп прашаоетп: „Дали имате правп да 

преминете вп друг задплжителен пензиски фпнд?“ На пва прашаое на знаеле да пдгпвпрат 

ппвеќе пд пплпвината или 52,5% пд испитаниците. Ппзитивнп пдгпвприле 40,4% пд 

испитаниците, а негативен пдгпвпр дале 7,1% пд испитаниците. 

Вп пднпс на инфпрмиранпста на испитаниците за правптп на наследнпст на нивните средства, 

истп така виспк прпцент пд 53,5% штп е нештп ппвеќе пд пплпвината испитаници пдгпвприле 

дека не знаат дали нивните средства се наследни. Нештп ппвеќе пд третина пд испитаниците  

или 36,8% пдгпвприле дека нивните средства се наследни, а 9,7% пдгпвприле дека нивните 

средства не се наследни. 

Ппследнптп прашаое пд пваа серија гласеше: „Дали имате правп на избпр на видпт на 

исплата на пензија пд втпр стплб (прпграмирани ппвлекуваоа или ануитет)?“ а 

резултатите дпбиени врз пснпва на пдгпвприте на истптп се следни: 57,1% пд испитаниците не 

знаеле дали гп имаат пва правп какп членпви вп задплжителните пензиски фпндпви; 37,5% пд 

испитаниците пдгпвприле ппзитивнп вп пднпс на пва прашаое, а 5,3% пд испитаниците 

пдгпвприле негативнп. 

Средната пцена за ппзнаваоетп на правата и пбврските пд членуваоетп вп втприпт пензиски 

стплб вп РМ изнесува 2,48; тпа значи дека ппстпи делумнп ппзнаваоетп на правата и 

пбврските пд членуваоетп вп втприпт пензиски стплб вп РМ пд страна на испитаниците.  

Најгплем прпцент пд испитаниците (46,7%) впппштп не се инфпрмирани и заппзнаени сп 

правата и пбврските пд членуваоетп вп втприпт пензиски стплб вп РМ. Ппвеќе пд една 

петтина или 21,7% се пдличнп инфпрмирани и заппзнаени сп правата и пбврските пд 

членуваоетп вп втприпт пензиски стплб вп РМ; 12,1% се дпбрп инфпрмирани и заппзнаени сп 

правата и пбврските пд членуваоетп вп втприпт пензиски стплб вп РМ; 10,8% пд испитаниците 

се делумнп, а 8,7% се мнпгу дпбрп се инфпрмирани и заппзнаени сп правата и пбврските пд 

членуваоетп вп втприпт пензиски стплб вп РМ. 
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2.5.2. ИНДИКАТИВНИ НАОДИ за личната инфпрмиранпст и заппзнаенпст на членпвите 

вп задплжителните пензиски фпндпви вп РМ сп правата и пбврските пд 

членуваоетп вп втприпт пензиски стплб вп РМ 

Пд резултатите пд гпренаведената серија на прашаоа и кпристената метпдплпгија на 

кумулативна пцена, се дпби увид вп степенпт на лична инфпрмиранпст и заппзнаенпст на 

членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви сп правата и пбврските пд членуваоетп вп 

втприпт пензиски стплб вп РМ, пднпснп прпизлегпа следните индикативни напди: 

 Членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви, делумнп се инфпрмирани и заппзнати сп 

правата и пбврските  пд членуваоетп вп втприпт пензиски стплб. 

 Ппмалку пд пплпвината пд членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви (46,7%) 

впппштп не се инфпрмирани и заппзнаени сп правата и пбврските пд членуваоетп вп 

втприпт пензиски стплб вп РМ. Ппвеќе пд една петтина или 21,7% се пдличнп 

инфпрмирани и заппзнаени сп правата и пбврските пд членуваоетп вп втприпт пензиски 

стплб вп РМ. 

 Вп пднпс на правптп секпј нпв псигуреник да склучи дпгпвпр за членствп сп пензискп 

друштвп пп негпв избпр вп рпк пд 3 месеци ппсле првптп врабптуваое, мнпзинствптп 

членпви вп задплжителните пензиски фпндпви (60,2%) впппштп не се инфпрмирани ниту 

гп знаат истптп. Инфпрмиранпст за пва правп ппстпи кај 33,1% или една третина пд 

вкупнипт брпј членпви вп задплжителните пензиски фпндпви вп РМ. 
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 Ппвеќетп или 59,6 % (52,5% не знаат, а 7,1% сметаат дека не ппстпи пва правп6) пд 

членпвите на задплжителните пензиски фпндпви вп РМ не се инфпрмирани и заппзнати сп 

правптп да преминат пд еден вп друг задплжителен пензиски фпнд. За пва правп 

инфпрмирани и заппзнаени се 40,4% пд членпвите на задплжителните пензиски фпндпви 

вп РМ. 

 Мнпзинствптп или 63,2% (53,5% не знаат, а 9,7% сметаат дека не ппстпи пва правп) пд 

членпвите на задплжителните пензиски фпндпви вп РМ не се инфпрмирани и заппзнати сп 

правптп на наследнпст на средствата на пензиската сметка7. За пва правп на наследнпст на 

средствата пд пензиската сметка инфпрмирани се нештп ппвеќе пд една третина или 36,8% 

пд членпвите на задплжителните пензиски фпндпви вп РМ. 

 И вп пднпс на правптп на избпр на видпт на исплата на пензија пд втпр стплб 

(прпграмирани ппвлекуваоа или ануитет) мнпзинствптп или 62,4% (57,1% не знаат, а 5,3% 

сметаат дека не ппстпи пва правп) не се инфпрмирани и заппзнаени сп истптп. 

Заппзнаенпст и инфпрмиранпст сп пва правп ппстпи кај 37,5% пд членпвите вп двата 

задплжителни пензиски фпндпви вп РМ. 

 

2.6. Увид и пцена за инфпрмиранпста и разбираоетп на ппдатпците вп 

извештаите (вп зелен плик или вп електрпнска фпрма) за 2017 гпдина пд 

членуваоетп вп втприпт пензиски стплб вп РМ 

2.6.1. Анализа на резултатите за инфпрмиранпста и разбираоетп на ппдтпците вп 

извештаите (вп зелен плик или вп електрпнска фпрма) за 2017 гпдина  

Вп претппследната тематска целина пд истражуваоетп, се спдржеа прашаоа за увид и пцена 

на инфпрмиранпста и разбираое на ппдатпците преку извештаите (вп зелен плик или вп 

електрпнска фпрма) за 2017 гпдина; пптпчнп и индиректнп дпбиваое увид вп степенпт на 

ажуриранпст на личните ппдатпци на испитаниците (в. Анекс 1 „Прашалник за анкета“; 

Прашаое 8 -10). Целината спдржеше еднп филтер прашаое, еднп прашаое спставенп пд 

                                                             
6
 Мпже да се премине пд еден вп друг задплжителен пензиски фпнд (кпј гп управува другп пензискп друштвп). За 

да се премине пд еден вп друг задплжителен пензиски фпнд, треба да се пптпише дпгпвпр за премин и изјава за 
спгласнпст за премин. Дпкплку членствптп вп ппстпјнипт фпнд е ппкраткп или еднаквп на 720 дена, треба да се  
плати надпместпк за премин, а дпкплку перипдпт на членствп е ппдплг пд 720 дена, преминпт е бесплатен.  
 
7
 Средствата пд индивидуалната сметка на ппчинатипт член се наследни, сп исклучпк вп случај кпга ппчинатипт член 

има членпви на семејствптп кпи имаат стекнатп правп на семејна пензија вп спгласнпст сп Закпнпт за пензискп и 
инвалидскп псигуруваое. Вп такпв случај институципналнп се врши прпверка пд кпј пензиски стплб семејната 
пензија би била ппвиспка. Дпкплку пресметката на семејната пензија е ппвиспка пд Втприпт стплб, членпвите на 
семејствптп кпи пстваруваат правп на семејна пензија имаат правп да се пткажат пд семејната пензија пд Првипт 
стплб и да кпристат, единственп, семејна пензија пд Втприпт стплб. 
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серија на прашаоа за кумулиран пдгпвпр на истптп и еднп дппплнителнп прашаое какп 

надпврзуваое на првптп филтер прашаое.  

На ппчетпк пд пваа тематска целина, испитаниците беа прашани дали ги дпбиле извештаите 

извештаите (вп зелен плик или вп електрпнска фпрма) за 2017 гпдина. На пва прашаое 

ппзитивнп пдгпвприле ппвеќетп испитаници или пптпчнп 81,1% пд испитаниците. Пд нив, 

мнпзпнствптп (78,8%) се изјасниле дека известуваоетп гп дпбиле вп фпрма на зелен плик, а 

самп 2,4% се изјасниле дека извештајпт гп дпбиле вп електрпнска фпрма. Значителен прпцент 

или речиси една петтина пд испитаниците – 18,9% не гп дпбиле извештајпт за 2017 гпдина. 

 

Испитаниците кпи се изјасниле дека не гп дпбиле извештајпт за 2017 гпдина (18,9% пд 

вкупнипт брпј испитаници) беа прашани за нивнп мислеое зпштп т.е. кпја е причината ппради 

кпја не ги дпбиле извештаите. Вп најгплем прпцент пд нив  - 78,8% (или 14,9% пд вкупнипт 

примерпк) пдгпвприле дека не ја знаат причината. Неажурираните кпнтакт ппдатпци ги навеле 

какп причина 10,6% пд испитаниците кпи не ги дпбиле извештаите (или 2% пд вкупнипт брпј 

испитаници), прпблемпт сп дпстава била наведена какп причина за недпбиваое на 

извештаите самп пд 4,3% испитаници (или 0,8% пд вкупнипт брпј испитаници).  

Табела бр. 7 
Резултати пд пдгпвприте на прашаоетп: „Кпја е причината штп не сте дпбиле извештаите вп 

зелен плик или електрпнска фпрма?“ 

 Испитаници Прпцент Тпчен 
Прпцент 

  Прпблем сп дпстава 9 ,8 4,3 

Неажурирани кпнтакт ппдатпци 22 2,0 10,6 

Другп 13 1,2 6,3 

Не знам 164 14,9 78,8 

Вкупнп 208 18,9 100,0 

Испитаници штп дпбиле извештаи 895 81,1   

Вкупнп 1103 100,0   

78.8

2.4

18.9
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Да, вп зелен плик

Да, вп електрпнска фпрма

Не

Графикпн бр. 11
Приказ на брпјпт на испитаници (%) сппред пдгпвприте на прашаоетп 

„Дали ги дпбивте извешатите (вп зелен плик или вп електрпнска 
фпрма) за 2017 гпдина?“
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Серијата пд прашаоа за дпбиваое на ппединечна и кумулативна пцена за увид и пцена на 

инфпрмиранпста и разбираое на ппдатпците преку извештаите (вп зелен плик или вп 

електрпнска фпрма се прикажани вп табелата ппдплу, заеднп сп резултатите дпбиени пд 

пдгпвприте на истите (в. Табела бр.8) Инаку пвие прашаоа беа ппставени на испитаниците кпи 

пдгпвприја дека ги дпбиле извештаите за 2017 гпдина (81,1% пд вкупнипт брпј на испитаници) 

Табела бр.8 
Збирен приказ на пдгпвприте на серијата прашаоа за пцена на ппзнаваоетп на правата и 

пбврските пд членуваоетп вп втприпт пензиски стплб вп РМ 

 Прашаое Да Не Не знам 

9.1 Дали знаете кплку средства имате на вашата 
индивидуална сметка?  

55,6% 17,4% 26,9% 

9.2 Дали друштвптп наплатува надпместпк пд 
придпнеси и надпместпк за управуваоетп сп 
средствата? 

33,0% 11,5% 55,5% 

9.3 Дали ја следите сметкпвпдствената единица на 
вашипт пензиски фпнд? 

31,5% 33,2% 35,3% 

9.4 Дали следите кплкав дел пд средствата на вашипт 
пензиски фпнд се инвестирани вп пбврзници, 
акции, банкарски деппзити, итн.? 

29,1% 32,2% 38,8% 

 

Пд пдгпвприте на прашаоате „Дали знаете кплку средства имате на вашата индивидуална 

сметка?“ се дпбија резултатит кпи ппкажуваат дека ппвеќе пд пплпвината испитаници кпи ги 

дпбиле извештаите за 2017 гпдина – 55,6% (или 45,1% пд вкупнипт примерпк) пдгпвприле 

ппзитивнп т.е. дека знаат кплку средства имаат на свпјата индивидуална сметка. Ппвеќе пд 

една четвртина пд испитаници кпи ги дпбиле извештаите за 2017 гпдина – 26,9% (или 21,8% пд 

вкупнипт примерпк) пдгпвприле сп не знам, а 17,4% пд нив (или 14,1% пд вкупнипт примерпк) 

пдгпвприле дека немаат спзнание кплку средства имаат на индивидуалната сметка. 

Вп прпдплжение, на нареднптп прашаое кпе се пднесуваше на инфпрмиранпста или 

спзнаниетп на испитаниците дали друштвптп наплатува надпместпк пд придпнеси и 

надпместпк за управуваоетп сп средствата, ппвеќе пд пплпвина или 55,5% (т.е. 45,1% пд 

вкупнипт примерпк) не знаеле да пдгпвпрат на пва прашаое. Една третина или 33,3% (пптпчнп 

26,7% пд вкупнипт примерпк) пдгпвприле ппзитивнп на пва прашаое, а 11,5% (или 9,3% пд 

вкупнипт примерпк) пдгпвприле негативнп. 

Вп пднпс на резултатите дпбиени пд пдгпвприте на прашаоетп: „Дали ја следите 

сметкпвпдствената единица на вашипт пензиски фпнд?“ има речиси рамнпмерна 

дистрибуција вп пдгпвприте. Па така, 35,3% пд испитаниците (или 28,6% пд вкупнипт 

примерпк) пдгпвприле сп не знам, 33,3% (или 26,9% пд вкупнипт примерпк) пдгпвприле сп не, 

а 31,5% (или 25,6% пд вкупнипт примерпк) пдгпвприле сп да. 
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Вп пднпс на навиките на испитаниците да следат кплкав дел пд средствата на нивнипт 

пензиски фпнд се инвестирани вп пбврзници, акции, банкарски деппзити, итн, самп 29,1% пд 

нив (или 23,6% пд вкупнипт примерпк) изјавиле дека гп прават тпа. Нештп ппмалку пд една 

третина или 32,2% (т.е. 26,1% пд вкупнипт примерпк) изјавиле дека не гп прават тпа, а 

значителен прпцент пд 38,8% (или 31,5% пд вкупнипт примерпк) пдгпвприле сп не знам. 

Средната пцена за инфпрмиранпста и разбираоетп на ппдатпците вп извештаите (вп зелен 

плик или вп електрпнска фпрма) за 2017 гпдина изнесува 2,49; тпа значи дека ппстпи делумнп 

инфпрмиранпст и разбираое на ппдатпците вп извештаите (вп зелен плик или вп електрпнска 

фпрма) за 2017 гпдина.  

Најгплем прпцент пд испитаниците (41,2%) впппштп не се инфпрмирани и не ги разбираат 

ппдатпците вп извештаите. Речиси една четвртина или 24,7% се пдличнп инфпрмирани и ги 

разбираат ппдатпците вп извештаите; 22,0% се делумнп инфпрмирани и ги разбираат 

ппдатпците вп извештаите; 7,8% пд испитаниците дпбрп, а 4,2% мнпгу дпбрп се инфпрмирани 

и ги разбираат ппдатпците вп извештаите (вп зелен плик или вп електрпнска фпрма) за 2017 

гпдина. 

 

 

2.6.2. ИНДИКАТИВНИ НАОДИ за инфпрмиранпста и разбираоетп на ппдатпците вп 

извештаите (вп зелен плик или вп електрпнска фпрма) за 2017 гпдина  

На ист начин какп и претхпднп, пд резултатите пд гпренаведената серија на прашаоа и 

кпристената метпдплпгија на кумулативна пцена, се дпби увид вп степенпт на лична 

инфпрмиранпст и разбираоетп на ппдатпците вп извештаите (вп зелен плик или вп 

електрпнска фпрма) за 2017 гпдина, пднпснп прпизлегпа следните индикативни напди: 

41.2

22.0

7.8
4.2

24.7

.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

1 2 3 4 5

Графикпн бр. 12
Пцена за инфпрмиранпст и разбираое на ппдатпците вп 

извештаите (вп зелен плик или електрпнска фпрма) за 2017 
гпдина (%)



 

Истражуваое за инфпрмиранпста на членпвите вп задплжителните  
пензиски фпндпви вп Република Македпнија 

30.04.2018 – 30.06.2018 

 

| АНАЛИЗА И ИНДИКАТИВНИ НАПДИ ПД ИСТРАЖУВАОЕТП 34 

 

 Вп пднпс на дпставата на извештаите (вп зелен плик или вп електрпнска фпрма) за 2017 

гпдина, дпминантнп членпвите извештаите ги дпбиваат вп фпрма на зелен плик (78,8% пд 

членпвите). 

 Значителен прпцент или речиси една петтина пд испитаниците – 18,9% не гп дпбиле 

извештајпт за 2017 гпдина вп ниту една фпрма (ниту вп зелен плик ниту вп електрпнска 

фпрма)8. 

 Членпвите на задплжителните пензиски фпндпви кпи не ги дпбиле свпите извештаи не 

мпжат да ја лпцираат причина ппради кпја не ги дпбиваат свпите извештаи (78,8% 

пдгпвприле сп не знам). Самп 10,6% пд нив (штп е 2% пд вкупнипт брпј членпви) сметаат 

дека причина ппради кпја не ги дпбиваат свпите извештаи е неажуриранпста на кпнтакт 

ппдатпците на членпвите. 

 Членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви, делумнп се инфпрмирани и ги разбираат 

ппдатпците кпи се спдржани вп извештаите (вп зелен плик или вп електрпнска фпрма) за 

2017 гпдина. 

 Пд членпвите кпи ги дпбиле извештаите за 2017 гпдина, 41,2 впппштп не се инфпрмирани 

и не ги разбираат ппдатпците вп извештаите. Речиси една четвртина пд членпвите кпи ги 

дпбиле извештаите или 24,7% се пдличнп инфпрмирани и ги разбираат ппдатпците вп 

извештаите; а ппвеќе пд една петтина пд нив или 22,0% се делумнп инфпрмирани и ги 

разбираат ппдатпците вп извештаите;  

 Пкплу пплпвина пд членпвите на задплжителните пензиски фпндпви (55,6% пд членпвите 

кпи ги дпбиле извештаите или 45,1% пд вкупнипт брпј на членпви) инфпрмирани се и  

знаат кплку средства имаат на свпјата индивидуална сметка. 

 Една третина пд членпвите кпи ги дпбиваат гпдишните извештаи или 33,3% (пптпчнп 26,7% 

пд вкупнипт брпј членпви) се инфпрмирани дали друштвптп наплатува надпместпк пд 

придпнеси и надпместпк за управуваоетп сп средствата. Пд друга страна пак, виспк 

прпцент пд членпвите (67% или 54,4% пд вкупнипт брпј членпви) не се инфпрмирани за 

истптп. Пптпчнп ппвеќе пд пплпвина или 55,5% (т.е. 45,1% пд вкупнипт брпј членпви) не 

знаат дали друштвптп наплатува надпместпк пд придпнеси и надпместпк за управуваоетп 

сп средствата, а 11,5% (или 9,3% пд вкупнипт примерпк) сметаат дека не наплатува. 

                                                             
8 Кплку за сппредба, сппред резултатите пд Истражуваоетп за степенпт на инфпрмиранпст и заппзнаенпста 

на членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви вп Република Македпнија сп нивните права и придпбивки пд 
членствптп вп втприпт пензиски стплб вп РМ пд јуни, 2015, пвпј прпцент на членпви е речиси ист т.е. Една 
петина пд членпвите на втприпт пензиски стплб вп РМ (20,8%) не ги дпбиле свпите извештаи пд пензиските 
друштва. 
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 Речиси една третина пд членпвите кпи ги дпбиваат свпите гпдишни извештаи пд 

пензиските друштва – 31,5% (или 25,6% пд вкупнипт брпј на членпви) ја следат 

сметкпвпдствената единица на нивнипт пензиски фпнд. Пстанатипт ппгплем дел пд 

членствптп: 

 или не знаат штп значи тпа (35,3% пд членпвите кпи ги дпбиваат гпдишните 

извештаи или 28,6% пд вкупнипт брпј на членпви); 

  или впппштп не ја следат сметкпвпдствената единица на нивнипт пензиски фпнд 

(33,3% пд членпвите кпи ги дпбиваат гпдишните извештаи или 26,9% пд вкупнипт 

брпј членпви). 

 Вп пднпс на навиките на членпвите на задплжителните пензиски фпндпви да следат 

кплкав дел пд средствата на нивнипт пензиски фпнд се инвестирани вп пбврзници, акции, 

банкарски деппзити, итн, самп 29,1% пд нив (или 23,6% пд вкупнипт брпј членпви) гп 

прават тпа. Пстанатипт ппгплем дел пд членствптп: 

 или не разбира штп значи тпа (38,8% или 31,5% пд вкупнипт брпј членпви) 

пдгпвприле сп не знам; 

 или впппштп не следат кплкав дел пд средствата на нивнипт пензиски фпнд се 

инвестирани вп пбврзници, акции, банкарски деппзити, итн (32,2% т.е. 26,1% пд 

вкупнипт брпј членпви). 

 

2.7. Увид и пцена за инфпрмиранпста на членпвите вп задплжителните пензиски 

фпндпви за Агенцијата за супервизија на капиталнп финансиранп пензискп 

псигуруваое - МАПАС 

2.7.1. Анализа на резултатите за инфпрмиранпста на членпвите вп задплжителните 

пензиски фпндпви за МАПАС 

Ппследната тематска целина се спстпеше самп пд еднп прашаое и истптп требаше да даде 

увид за степенпт на инфпрмиранпст на испитаниците за МАПАС, пптпчнп дали и дп кпј степен 

испитаниците се инфпрмирани за ппстпеоетп и рабптеоетп на Агенцијата за супервизија на 

капиталнп финансиранп пензискп псигуруваое – МАПАС (в. Анекс 1 „Прашалник за анкета“; 

Прашаое 11). 

Прашаоетп беше приличнп еднпставнп: „Дали знаете кпја Агенција врши супервизија на 

пензиските друштва и пензиките фпндпви и ги штити вашите права и интереси какп 

членпви?“ на кпе испитаниците требаше да гп дадат пдгпвпрпт кпј ќе укажеше на степенпт на 
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нивна ифпрмиранпст за ппстпеоетп на Агенцијата за супервизија на капиталнп финансиранп 

пензискп псигуруваое - МАПАС. 

Пд дпбиените пдгпвпри прпизлегпа резултати кпи ппкажуваат дека мнпзинствптп испитаници 

или 87,4% впппштп не се инфпрмирани и заппзнати сп ппстпеоетп на Агенцијата за 

супервизија на капиталнп финансиранп пензискп псигуруваое - МАПАС. Самп 12,6% пд 

испитаниците пдгпвприле дека Агенцијата за супервизија на капиталнп финансиранп пензискп 

псигуруваое – МАПАС врши супервизија на пензиските друштва и пензиките фпндпви и ги 

штити правата и интересите на членпвите. 

 

 

2.7.2. ИНДИКАТИВНИ НАОДИ за инфпрмиранпста на членпвите вп задплжителните 

пензиски фпндпви за МАПАС 

Вп кпнтекст на инфпрмиранпста и заппзнаенпста членпвите вп задплжителните пензиски 

фпндпви за МАПАС вп рамки на пензискипт систем на РМ, ги издвпјуваме следните 

индикативни напди: 

 Дпминантнп гплем дел пд псигурениците (членпвите на задплжителните пензиски 

фпндпви вп РМ) - 87,4% впппштп не е инфпрмиран и заппзнаен сп улпгата и рабптата на 

Агенцијата за супервизија на капиталнп финансиранптп пензискп псигуруваое - МАПАС.  

 Ппстпи делумна инфпрмиранпст кај мал дел пд членствптп (12,6%) сп улпгата и рабптата на 

Агенцијата за супервизија на капиталнп финансиранптп пензискп псигуруваое - МАПАС.  
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Графикпн бр. 13
Приказ на брпјпт на испитаници (%) сппред пдгпвприте на 

прашаоетп „Дали знаете кпја Агенција врши супервизија на 
пензиските друштва и пензиските фпндпви и ги штити 

правата и интересте на членпвите?“ 
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3. ГЕНЕРАЛНИ ЗАКЛУЧПЦИ И ПРЕППРАКИ 

1) ЗАКЛУЧПК 

Генерален заклучпк е дека ппстпи сплидна инфпрмиранпст и 

ангажиранпст на членпвите вп задплжителните пензиските 

фпндпви вп пднпс на нивнптп членствп вп истите. 

Кај ппгплемипт дел пд членствптп на двата задплжителни 

пензиски фпндпви ппстпи лична инфпрмиранпст и заппзнаенпст 

за тпа вп кпј пд двата задплжителни пензиски фпнда се членпви. 

1) ПРЕППРАКА 

Да се планираат и спрпведуваат мерки и активнпсти за директнп, 

ппгплемп, ппдпстапнп, сппдветнп, разбирливп, сèппфатнп и 

кпнтинуиранп инфпрмираое на членствптп за пензиските 

фпндпви, какп и за начините на нивнп вклучуваое вп истите.  

Целта на пвие мерки и активнпсти би била згплемуваое на брпјпт 

на инфпрмирани членпви за пензиските фпндпви, нп и 

ппттикнуваое на ппгплема ангажиранпст на членпвите вп 

задплжителните пензиски фпндпви ппвеќе да се инфпрмираат и 

заппзнаат сп пензиските фпндпви. 

 

 

 

2) ЗАКЛУЧПК 

Членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви вп РМ, се 

делумнп дп среднп инфпрмирани и заппзнаени сп втприпт 

пензиски стплб вп РМ. 

Членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви, делумнп се 

инфпрмирани и заппзнати сп правата и пбврските  пд 

членуваоетп вп втприпт пензиски стплб. 

2) ПРЕППРАКА 

Да се планираат и спрпведуваат мерки и активнпсти за  ппгплема 

ангажиранпст на пензиските друштва, вп пднпс на начините на 

инфпрмираое и дпстапнпст на услугите дп директните кприсници 

т.е. членпвите, какп и за начините за кпмуникација сп свпетп 

членствп.  

Целта на пвие мерки и активнпсти би била згплемуваое на 

дпстапнпста на услугите дп населениетп, нп и згплемуваое на 

инфпрмиранпста на членпвите на задплжителните пензиски 

фпндпви за втприпт пензиски стплб вп РМ и сп нивните права кпи 
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прпизлегуваат пд членствптп вп втприпт пензиски стплб вп РМ. 

 

3) ЗАКЛУЧПК 

Кај членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви, ппстпи 

делумна дп средна лична инфпрмиранпста и заппзнаенпст сп 

улпгата на пензиските друштва и пензиските фпндпви.  

3) ПРЕППРАКА 

Да се прпдплжи ппзитивнипт тренд на мерки и активнпсти за 

ппттикнуваое на инфпрмиранпста, сп впведуваое на 

мпдификации, нпви начини на инфпрмираое кпи ќе пвпзмпжат 

ппгплем ппфат на членствптп и кпи ќе пвпзмпжат впсппставуваое 

нпви канали за кпмуникација сп членпвите вп задплжителните 

пензиски фпндпви. 

Целта на пвие мерки и активнпсти би била згплемуваое на 

кпмуникацијата на пензиските фпндпви и друштва сп свпите 

членпви и директнп ппгплемп влијание врз инфпрмиранпста на 

членствптп. 

 

 

4) ЗАКЛУЧПК 

Членпвите вп задплжителните пензиски фпндпви, делумнп се 

инфпрмирани и ги разбираат ппдатпците кпи се спдржани вп 

извештаите (вп зелен плик или вп електрпнска фпрма) за 2017 

гпдина. 

4) ПРЕППРАКА 

Да се прпдплжи ппзитивнипт тренд на инфпрмираое на членствптп 

сп гпдишни извештаи (вп зелен плик или вп електрпнска фпрма) сп 

ппеднпставенпст вп приказите и инфпрмациите т.е. истите да бидат 

ппдпстапни и ппразбирливи за членпвите на задплжителните 

пензиски фпндпви. 

Целта на пвие мерки би била ппгплема и ппсеппфатна 

инфпрмиранпст, нп и ангажиранпст за инфпрмиранпст на 

членпвите за нивните средства. 

 

 

5) ЗАКЛУЧПК 
Дпминантнп гплем дел пд псигурениците (членпвите на 

задплжителните пензиски фпндпви вп РМ) - 87,4% впппштп не е 
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инфпрмиран и заппзнаен сп улпгата и рабптата на Агенцијата за 

супервизија на капиталнп финансиранптп пензискп псигуруваое - 

МАПАС.  

5) ПРЕППРАКА 

Да се планираат и спрпведуваат мерки и активнпсти за  ппгплема 

ангажиранпст на Агенцијата за супервизија на капиталнп 

финансиранптп пензискп псигуруваое - МАПАС, вп пднпс на 

начините на инфпрмираое и дпстапнпст на услугите дп директните 

кприсници т.е. членпвите, какп и за начините за кпмуникација сп 

членпвите на пензиските фпндпви.  

Целта на пвие мерки и активнпсти би била згплемуваое на  

инфпрмиранпста на членпвите на пензиските фпндпви за 

Агенцијата за супервизија на капиталнп финансиранптп пензискп 

псигуруваое – МАПАС, сп нејзината улпга и рабптеое, а сп крајна 

цел унапредуваое на правата и услугите на членствптп вп втприпт 

пензиски стплб вп РМ. 
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АНЕКС – Прашалник за анкета 

 
1. Дали сте член на некпј пд задплжителните пензиски фпндпви? 

1 2 

Да 
Не / Не знам 

(ПРЕМИНИ на 4) 

 

2. Вп кпј пензиски фпнд сте член? (сп мпжнпст да се пптсети членпт дека пензиски фпндпви 
се НЛБз и КБПз)  

1. (НЛБ банка) Птвпрен задплжителен пензиски фпнд НЛБ пензиски фпнд Скппје 
2. (КПМЕРЦИЈАЛНА банка) КБ Прв птвпрен задплжителен пензиски фпнд Скппје 
3.  Не знам  (ПРЕМИНИ на 4) 

 

3. Дали пптпишавте дпгпвпр сп пензинскипт фпнд или бевте распределени вп сппдветнипт 
фпнд? 

1. сп дпгпвпр 

2. распределен 

3. не знам 

4. Пценуваое на лична инфпрмиранпст и заппзнаенпст сп втприпт пензиски стплб вп РМ 
(пд 1 дп 5) 

1 2 3 4 5 

Впппштп не е 

инфпрмиран/а и 

заппзнат/а 

 

(сите пдгпвпри НЕ 

или НЕ ЗНАМ) 

Делумнп е 

инфпрмиран/а 

и заппзнат/а 

 

(еден пдгпвпр 

ДА) 

Среднп е 

инфпрмиран/а 

и заппзнат/а 

 

(два пдгпвпри 

ДА) 

Дпбрп е 

инфпрмиран/а 

и заппзнат/а 

 

(три пдгпвпри 

ДА) 

Пдличнп е 

инфпрмиран/а 

и заппзнат/а 

 

(сите пдгпври 

ДА) 

 

 Прашаое Да Не Не знам 

4.1 Дали Вие имате индивидуална 
сметка на кпја се уплаќаат 
придпнеси за пензискп и инвалидскп 
псигуруваое - 6% пд брутп плата  

1 2 3 

4.2 Дали Вашите средствата се 
инвестираат пд страна на пензискптп 
друштвп 

1 2 3 

4.3 Дали средствата мпже да ги 
кпристите сп испплнуваое на правп 
на пензија  

1 2 3 

4.4 Дали задплжителни членпви вп втпр 
стплб се сите псигуреници за прв пат 
врабптени ппсле1.1.2003г. 

1 2 3 

 

 



 

Истражуваое за инфпрмиранпста на членпвите вп задплжителните  
пензиски фпндпви вп Република Македпнија 

30.04.2018 – 30.06.2018 

 

| АНЕКС – Прашалник за анкета 41 

 

5. На кпј начин Вие личнп, се инфпрмирате за втприпт пензискипт стплб?  

1 2 3 4 5 

Преку интернет  

Телефпнски се 

јавувам вп 

МАПАС и 

пензиските 

друштва  

Преку агент или 

филијала на 

Тутунска банка 

и Кпмерцијална 

банка 

 

Преку реклама 

на ТВ, радип 

или билбпрди  

 

Флаери, 

брпшури, 

дневен весник 

 

6. Пценуваое на лична инфпрмиранпст и заппзнаенпст сп улпгата на пензиските друштва и 
пензиските фпндпви и на задпвплствптп пд рабптата/услугите на пензиските друштва  
(пд 1 дп 5)  

1 2 3 4 5 

Впппштп не е 

инфпрмиран/а и 

заппзнат/а 

(сите пдгпвпри НЕ 

или НЕ ЗНАМ) 

Делумнп е 

инфпрмиран/а 

и заппзнат/а 

(еден пдгпвпр 

ДА) 

Среднп е 

инфпрмиран/а 

и заппзнат/а 

(два пдгпвпри 

ДА) 

Дпбрп е 

инфпрмиран/а 

и заппзнат/а 

(три пдгпвпри 

ДА) 

Пдличнп е 

инфпрмиран/а и 

заппзнат/а 

(сите пдгпври ДА) 

 

 Прашаое Да Не Не знам 

6.1 Дали Вашите средствата се инвестираат пд 
страна на пензискптп друштва вп дпмашни и 
странски финансиски инструменти и вие 
пстварувате принпс 

1 2 3 

6.2 Дали пензискптп друштвп има пбврска да Ви 
испраќа извештај за пензиска заштеда вп зелен 
плик еднаш вп гпдината  

1 2 3 

6.3 Дали имате електрпнски пристап дп вашата 
инивидуална сметка, вп секпе време 

1 2 3 

6.4 Дали пензискптп друштвп навременп пдгпвара 
на сите ваши бараоа 

1 2 3 

 

7. Пценуваое на ппзнаваоетп на правата и пбврските пд членуваоетп вп втпр стплб (пд 1 
дп 5) 

1 2 3 4 5 

Впппштп не е 

инфпрмиран/а и 

заппзнат/а 

(сите пдгпвпри НЕ 

или НЕ ЗНАМ) 

Делумнп е 

инфпрмиран/а и 

заппзнат/а 

(еден пдгпвпр ДА) 

Среднп е 

инфпрмиран/а 

и заппзнат/а 

(два пдгпвпри 

ДА) 

Дпбрп е 

инфпрмиран/а 

и заппзнат/а 

(три пдгпвпри 

ДА) 

Пдличнп е 

инфпрмиран/а 

и заппзнат/а 

(сите пдгпври 

ДА) 

 

 Прашаое Да Не Не знам 

7.1 Дали секпј нпв псигуреник има правп да 
склучи дпгпвпр за членствп сп пензискп 
друштвп пп негпв избпр вп рпк пд 3 месеци 
ппсле првптп врабптуваое 

1 2 3 

7.2 Дали имате правп да преминете вп  1 2 3 
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друг задплжителен пензиски фпнд 

7.3 Дали Вашите средства се наследни 1 2 3 

7.4 Дали имате правп на избпр на видпт на 
исплата на пензија пд втпр стплб 
(прпграмирани ппвлекуваоа или ануитет)  

1 2 3 

 
8. Дали ги дпбивте извештаите (вп зелен плик или вп електрпнска фпрма) за 2017 гпдина?  

1 2 3 

Да, вп зелен плик 

(ПРЕМИНИ на 9) 

Да, вп електрпнска фпрма 

(ПРЕМИНИ на 9) 
Не  (ПРЕМИНИ на 10) 

 

9. Пценуваое на разбираоетп на ппдатпците пд пвие извештаи (јаснпст и кприснпст)  
(пд 1 дп 5) 

1 2 3 4 5 

Впппштп не е 

инфпрмиран/а и 

заппзнат/а 

(сите пдгпвпри НЕ 

или НЕ ЗНАМ) 

Делумнп е 

инфпрмиран/а 

и заппзнат/а 

(еден пдгпвпр 

ДА) 

Среднп е 

инфпрмиран/а 

и заппзнат/а 

(два пдгпвпри 

ДА) 

Дпбрп е 

инфпрмиран/а 

и заппзнат/а 

(три пдгпвпри 

ДА) 

Пдличнп е 

инфпрмиран/а 

и заппзнат/а 

(сите пдгпври 

ДА) 

 

 Прашаое Да Не Не знам 

9.1 Дали знаете кплку средства имате на вашата 
индивидуална сметка?  

1 2 3 

9.2 Дали друштвптп наплатува надпместпк пд 
придпнеси и надпместпк за управуваоетп сп 
средствата 

1 2 3 

9.3 Дали ја следите сметкпвпдствената единица 
на вашипт пензиски фпнд  

1 2 3 

9.4 Дали следите кплкав дел пд средствата на 
вашипт пензиски фпнд се инвестирани вп 
пбврзници, акции, банкарски деппзити, итн. 

1 2 3 

 

10. (САМП ЗА ИСПИТАНИЦИ ШТП ПДГПВПРИЛЕ „НЕ“ на ПРАШАОЕ 8) 
Кпја е причината штп не сте дпбиле извештаите вп зелен плик или електрпнска фпрма?  

1 2 3 4 

Прпблем сп 

дпстава 

Неажурирани 

кпнтакт ппдатпци  

Другп 

_____________ 

Не знам 

 

11. Дали знаете кпја Агенција врши супервизија на пензиските друштва и пензиките 
фпндпви и ги штити вашите права и интереси какп членпви? 

1 2 

Да – Агенцијата за супервизија на 
капиталнп финансиранп пензискп 

псигуруваое - МАПАС 

Не знам 
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ДЕМПГРАФИЈА 

Д1. Впзраст 

1.  дп 20гпдини 
2.  21-25гпдини 
3.  26-30 гпдини 
4.  31-35 гпдини 
5.  36-40 гпдини 
6.  41-50 гпдини  
7.  51-55 гпдини  
8.  56-60 гпдини 
9.  61-64 гпдини 
10. 65 и ппвеќе 

Д2. Пензиски фпнд 

1. НЛБз 
2. КБПз 

Д3. Регипн 

1.  Вардрски 
2.  Истпчен 
3.  Југпзападен 
4.  Југпистпчен 
5.  Пелагпниски 
6.  Пплпшки 
7.  Северпистпчен 
8. Скппски 

Д4. Тип на членствп 

1. Сп дпгпвпр 
2. Расределен 

 


