
 
Надоместоци во вториот столб 

 

Институција Тип на надоместок Износ Датум на примена 

Пензиски друштва    

 
Друштво за управување со 

задолжителни и 
доброволни пензиски фондови 

Сава пензиско 
друштво А.Д Скопје1 

 

Надоместок од средства 
(на месечно ниво) 

0,050% 
Од почетокот на системот 

(2006 г.) 

0,045% Од јуни 2013 г. 

0,040% Од јануари 2015 г. 

0,035% Од јануари 2017 г. 

0,030% Од јануари 2019 г. 

Надоместок од придонеси 

9,90% На тендер 

8,50% 
Од почетокот на системот 

(2006 г.) 

7,90% Од јули 2007 г. 

6,90% Од февруари 2008 г. 

6,50% Од мај 2009 г. 

5,50% Од јануари 2010 г. 

4,50% Од јануари 2011 г. 

4,00% Од јануари 2012 г. 

3,75% Од јуни 2013 г. 

3,50% Од јануари 2014 г. 

3,25% Од јануари 2015 г. 

3,00% Од јануари 2016 г. 

2,75% Од јануари 2017 г. 

2,50% Од јануари 2018 г. 

2,25% Од јануари 2019 г. 

2,00% Од јануари 2020 г. 

Надоместок за премин  

број на денови ≤ 720 15 Евра  

број на денови > 720 не се наплаќа надоместок за премин  

    

КБ Прво друштво за управување 
со задолжителни и доброволни 

пензиски фондови АД Скопје 

Надоместок од средства 
(на месечно ниво) 

0,050% 
Од почетокот на системот 

(2006 г.) 

0,045% Од јуни 2013 г. 

0,040% Од јануари 2015 г. 

0,035% Од јануари 2017 г. 

0,030% Од јануари 2019 г. 

Надоместок од придонеси 

9,90% На тендер 

8,50% 
Од почетокот на системот 

(2006 г.) 

7,90% Од јули 2007 г. 

6,80% Од февруари 2008 г. 

5,50% Од јануари 2010 г. 

                                                 
1До 8.6.2018 г. називот на друштвото беше Акционерско друштво за управување со задолжителни и добороволни пензиски фондови „НЛБ Нов пензиски фонд“ Скопје 



4,50% Од јануари 2011 г. 

4,00% Од јануари 2012 г. 

3,75% Од јуни 2013 г. 

3,50% Од јануари 2014 г. 

3,25% Од јануари 2015 г. 

3,00% Од јануари 2016 г. 

2,75% Од јануари 2017 г. 

2,50% Од јануари 2018 г. 

2,25% Од јануари 2019 г. 

2,00% Од јануари 2020 г. 

Надоместок за премин  

број на денови ≤ 720 15 Евра  

број на денови > 720 не се наплаќа надоместок за премин  

Друштво за управување со 
задолжителни и доброволни 
пензиски фондови ТРИГЛАВ 

ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје2 

Надоместок од средства 
(на месечно ниво) 

0,030% Од април 2019 г. 

Надоместок од придонеси 
2,25% Од април 2019 г. 

2,00% Од јануари 2020 г. 

Надоместок за премин  

број на денови ≤ 720 15 Евра  

број на денови > 720 не се наплаќа надоместок за премин  

Чувари на имот    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЛБ Банка АД Скопје како чувар 
на имот на КБ Прв отворен 

задолжителен пензиски фонд 
 

 
 
 
 
 

Надоместок што го плаќа КБ 
Прво друштво за управување со 

задолжителни и доброволни 
пензиски фондови АД Скопје, 

пресметан од дневната вкупна 
вредност на средствата на 

задолжителниот пензиски фонд и 
реалниот број на денови во 

пресметковниот период. 
Процентот е искажан на годишно 

ниво, а надоместокот се 
пресметува и наплатува месечно. 

0,074% до 100 милиони евра 

10 октомври 2009 г. 

0,069% над 100 до 200 милиони евра 

0,064% над 200 до 300 милиони евра 

0,060% над 300 до 400 милиони евра 

0,054% над 400 до 500 милиони евра 

0,050% над 500 до 600 милиони евра 

0,048% над 600 милиони евра 

0,081% до 100 милиони евра 

10 јануари 2014 г. 

0,076% над 100 до 200 милиони евра 

0,070% над 200 до 300 милиони евра 

0,066% над 300 до 400 милиони евра 

0,059% над 400 до 500 милиони евра 

0,055% над 500 до 600 милиони евра 

0,053% над 600 милиони евра 

0,081% до 100 милиони евра 

02 јули 2015 г. 
0,076% над 100 до 200 милиони евра 

0,070% над 200 до 300 милиони евра 

0,066% над 300 до 400 милиони евра 

                                                 
2 Согласно донесената одлука на МАПАС, ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје може да отпочне со активности на управување со пензиските фондови и со работи 
на маркетинг на задолжителен и доброволен пензиски фонд и испитување на јавното мислење од 1.4.2019 година. 



0,059% над 400 до 500 милиони евра 

0,055% над 500 до 600 милиони евра 

0,053% над 600 до 700 милиони евра 

0,046% над 700 до 800 милиони евра 

0,040% над 800 до 900 милиони евра 

0,035% над 900 до 1000 милиони евра 

0,033% над 1000 милиони евра 

 
Шпаркасе Македонија АД Скопје3 

како чувар на имот на КБ Прв 
отворен задолжителен пензиски 

фонд 

 
Надоместок што го плаќа КБ 

Прво друштво за управување со 
задолжителни и доброволни 
пензиски фондови АД Скопјe, 
пресметан од дневната нето 
вредност на средствата на 

задолжителниот пензиски фонд. 
Процентот е искажан на годишно 

ниво со примена на 
пропорционална метода 

actual/365, а надоместокот се 
пресметува и наплатува месечно.  

0,038% 3 октомври 2018 г. 

0,036% 3 октомври 2019 г. 

0,034% 3 октомври 2020 г. 

0,032% 3 октомври 2021 г. 

0,030% 3 октомври 2022 г. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комерцијална банка АД Скопје 
како чувар на имот на Отворен 
задолжителен пензиски фонд 

Сава пензиски фонд4 
 

 
 

Надоместок што го плаќа 
Друштво за управување со 

задолжителни и доброволни 
пензиски фондови Сава пензиско 
друштво А.Д Скопје, пресметан 
од дневната вкупна вредност на 
средствата на задолжителниот 
пензиски фонд и реалниот број 
на денови во пресметковниот 

период. Процентот е искажан на 
годишно ниво, а надоместокот се 
пресметува и наплатува месечно. 

0,084% до 100 милиони евра 

20 ноември 2009 г. 

0,079% над 100 до 200 милиони евра 

0,074% над 200 до 300 милиони евра 

0,070% над 300 до 400 милиони евра 

0,064% над 400 до 500 милиони евра 

0,060% над 500 до 600 милиони евра 

0,058% над 600 милиони евра 

0,092% до 100 милиони евра 

24 февруари 2014 г. 

0,087% над 100 до 200 милиони евра 

0,081% над 200 до 300 милиони евра 

0,077% над 300 до 400 милиони евра 

0,070% над 400 до 500 милиони евра 

0,066% над 500 до 600 милиони евра 

                                                 
3 Од 3.10.2018 г. чувар на имот на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд е Шпаркасе Македонија АД Скопје. Надоместокот после 5-тата година ќе биде предмет на 

договор помеѓу двете договорни страни. 
4 До 8.6.2018 г. називот на пензискиот фонд беше Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Пензиски фонд 



0,064% над 600 милиони евра 

0,092% до 100 милиони евра 

21 јули 2015 г. 

0,087% над 100 до 200 милиони евра 

0,077% над 200 до 300 милиони евра 

0,070% над 300 до 400 милиони евра 

0,064% над 400 до 500 милиони евра 

0,060% над 500 до 600 милиони евра 

0,053% над 600 до 700 милиони евра 

0,046% над 700 до 800 милиони евра 

0,042% над 800 до 900 милиони евра 

0,034% над 900 милиони евра 

0,081% до 100 милиони евра 

25 јануари 2018 г. 

0,076% над 100 до 200 милиони евра 

0,070% над 200 до 300 милиони евра 

0,066% над 300 до 400 милиони евра 

0,055% над 400 до 500 милиони евра 

0,052% над 500 до 600 милиони евра 

0,049% над 600 до 700 милиони евра 

0,045% над 700 до 800 милиони евра 

0,040% над 800 до 900 милиони евра 

0,035% над 900 до 1000 милиони евра 

0,033% над 1000 милиони евра 

НЛБ Банка АД Скопје како чувар 
на имот на Отворен задолжителен 

пензиски фонд Сава пензиски 
фонд5 

Надоместок што го плаќа 
Друштво за управување со 

задолжителни и доброволни 
пензиски фондови Сава пензиско 
друштво А.Д Скопје, пресметан 
од дневната вкупна вредност на 
средствата на задолжителниот 

пензиски фонд. Процентот е 
искажан на годишно ниво со 
примена на пропорционална 

метода actual/365, а 
надоместокот се пресметува и 

наплатува месечно. 

0,058% до 100 милиони евра 

4 април 2019 г. 

0,055% над 100 до 200 милиони евра 

0,050% над 200 до 300 милиони евра 

0,048% над 300 до 400 милиони евра 

0,040% над 400 до 500 милиони евра 

0,037% над 500 до 600 милиони евра 

0,035% над 600 до 700 милиони евра 

0,032% над 700 до 800 милиони евра 

0,029% над 800 до 900 милиони евра 

0,025% над 900 до 1000 милиони евра 

0,024% над 1000 милиони евра 

     

Комерцијална банка АД Скопје 
како чувар на имот на Триглав 

отворен задолжителен пензиски 
фонд - Скопје 

Надоместок што го плаќа 
Друштво за управување со 

задолжителни и доброволни 
пензиски фондови ТРИГЛАВ 
ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД 

0,050% до 50 милиони евра 

1 април 2019 г. 

0,041% над 50 до 100 милиони евра 

0,038% над 100 до 200 милиони евра 

0,035% над 200 до 300 милиони евра 

0,033% над 300 до 400 милиони евра 

                                                 
5 Од 4.4.2019 г. чувар на имот на Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд е НЛБ Банка АД Скопје.  



Скопје, пресметан од дневната 
вкупна вредност на средствата 
на задолжителниот пензиски 

фонд. Процентот е искажан на 
годишно ниво, преку пресметка 
на стварниот број на денови во 

пресметковниот период во однос 
на денови во тековната година 

(actual/actual), а надоместокот се 
пресметува и наплатува месечно. 

0,028% над 400 до 500 милиони евра 

0,026% над 500 до 600 милиони евра 

0,025% над 600 до 700 милиони евра 

0,023% над 700 до 800 милиони евра 

0,020% над 800 до 900 милиони евра 

0,018% над 900 до 1000 милиони евра 

0,017% над 1000 милиони евра 

    

Фонд на пензиското и 
инвалидското осигурување на 
Северна Македонија (ФПИОСМ) 

Надоместок што се наплатува од 
пензиските друштва, пресметан 

како процент од придонесите 
уплатени во задолжителните 

пензиски фондови 

0,6% 
Од почетокот на системот 

(2006 г.) 

0,5% Од јуни 2007 г. 

0,2% Од јануари 2010 г. 

0,1% Од јануари 2011 г. 

0,0% Од јуни 2013 г. 

0,1% Од јануари 2019 г. 

    

Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско 

осигурување (МАПАС) 

Надоместок што се наплатува од 
пензиските друштва, пресметан 

како процент од придонеси 
уплатени во задолжителните 

пензиски фондови 

1,5% Од јануари 2006 г. 

1,0% Од јануари 2008 г. 

0,8% Од јануари 2010 г. 

 


