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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

31.12.2018       
САВАз / SAVAm2 31.678 82.501 108.416 12.716 203.633 235.311

КБПз / KBPm3 37.112 91.128 113.408 13.076 217.612 254.724

ВКУПНО / TOTAL 68.790 173.629 221.824 25.792 421.245 490.035
31.01.2019       

САВАз / SAVAm 30.521 78.799 101.854 13.707 194.360 224.881
КБПз / KBPm 35.419 86.588 106.335 14.046 206.969 242.388

ВКУПНО / TOTAL 65.940 165.387 208.189 27.753 401.329 ** 467.269

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 ФПИОМ 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

* The insured persons, who are mandatory members of the second 
pillar, have been temporarily allocated by PDIF to a Mandatory Pension Fund 
by a random choice immediately after their employment, to ensure that their 
assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund 
membership. These 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  Kратенката САВАз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд
        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  SAVAm stands for the mandatory pension fund Otvoren zadolzitelen penziski fond Sava penziski fond
        3 KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje 
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** На намалувањето на состојбата на членството во 
задолжителните членови на 31.01.2019г. во однос на 31.12.2018г. најмногу 
влијае престанувањето на членството на одредени категории на 
осигуреници на 01.01.2019г. согласно измените на Законот за задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување од 28.12.2018г.

** Тhe reduction of the mandatory pension funds membership 
as of 31.01.2019 compared to 31.12.2018 is mainly caused by the 
termination of the membership of certain categories of insured persons 
on 01.01.2019 in accordance with the amendments to the Law on 
Mandatory Fully Funded Pension Insurance adopted on 28.12.2018.
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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
САВАз / SAVAm КБПз / KBPm САВАз / SAVAm КБПз / KBPm

31.12.2018 30.205,96 34.146,71 193,113009 196,706281
10.01.2019 28.459,62 31.984,15 195,352856 199,330916
20.01.2019 28.768,13 32.371,29 196,915985 201,084806
31.01.2019 ***28.933,70 ***32.590,98 197,695010 202,171296

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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***The decrease of the value of the mandatory pension funds net assets 
as of 31.01.2019 compared to 31.12.2018 is mainly caused by the transfer of the 
total assets of the mandatory pension fund members accounts, to whom their 
membership has terminated in accordance with the amendments to the Law, 
to the Pension and Disability Insurance Fund of the Republic of Macedonia.

***На намалувањето на износот на нето средствата на 
задолжителните пензиски фондови на 31.01.2019г. во однос на 31.12.2018г. 
најмногу влијае пренесувањето на вкупните средства од сметките 
на членовите на задолжителните пензиски фондови, на кои им 
престанало членството согласно измените на Законот, во Фондот на 

пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија.
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Слика 4: Структура на инвестициите на САВАз (на 31.01.2019)
Figure 4: Structure of Investment of SAVAm (as of 31.01.2019)

Слика 5: Структура на инвестициите на КБПз (на 31.01.2019)
Figure 5: Structure of Investment of KBPm (as of 31.01.2019)
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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

31.12.2018
САВАд / SAVAv5  6.549 3.517 10.066
КБПд / KBPv6 3.030 11.292 14.322

ВКУПНО / TOTAL 9.579 14.809 24.388
31.01.2019

САВАд / SAVAv 6.573 3.520 10.093

КБПд / KBPv 3.042 11.302 14.344
ВКУПНО / TOTAL 9.615 14.822 24.437

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 САВАд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус
         6 Кратенката КБПд се користи за  КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје 

4 Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of voluntary pension funds are 
pension companies
           5 SAVAv stands for the voluntary pension fund Otvoren dobrovolen penziski fond Sava penzija plus
          6 KBPv stands for the voluntary pension fund KB Prv otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje
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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
САВАд / SAVAv КБПд / KBPv САВАд / SAVAv КБПд / KBPv

31.12.2018 755.382,93 797.741,72 169,649887 163,696595
10.01.2019 766.580,33 810.115,17 171,606695 165,793875
20.01.2019 777.733,72 818.488,08 173,075229 167,175472
31.01.2019 788.973,27 825.504,17 173,967541 168,038815

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 САВАд (на 31.01.2019)
Figure 9: Structure of Investment of SAVAv (as of 31.01.2019)

Слика 10: Структура на инвестициите на КБПд (на 31.01.2019)
Figure 10: Structure of Investment of KBPv (as of 31.01.2019)
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