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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

31.05.2018       
НЛБз / NLBm2 31.655 81.905 99.469 10.704 192.078 223.733

КБПз / KBPm3 37.129 90.176 104.632 11.009 205.817 242.946

ВКУПНО / TOTAL 68.784 172.081 204.101 21.713 397.895 466.679
30.06.2018       

САВАз / SAVAm4 31.651 81.912 100.561 10.119 192.592 224.243
КБПз / KBPm 37.121 90.235 105.713 10.445 206.393 243.514

ВКУПНО / TOTAL 68.772 172.147 206.274 20.564 398.985 467.757

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

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

** The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, 
have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund 
by a random choice immediately 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 Кратенката НЛБз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд – „НЛБ Пензиски фонд“ Скопје  
        3 Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје 
     4На 08.06.2018 година, Советот на експерти на МАПАС даде одобрениe за промена на називот на пензискиот фонд Отворен 
задолжителен пензиски фонд – „НЛБ Пензиски фонд“ Скопје во Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд. 
Kратенката САВАз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд

  1 Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of mandatory pension funds are pension companies
          2 NLBm stands for the mandatory pension fund Otvoren zadolzitelen penziski fond – „NLB Penziski fond“ Skopje 
        3 KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje 
     4 The change of the name of the pension fund Otvoren zadolzitelen penziski fond – „NLB Penziski fond“ Skopje to Otvoren zadolzitelen 
penziski fond Sava penziski fond was approved by Council of Experts of MAPAS on 08.06.2018. SAVAm stands for the mandatory pension fund 
Otvoren zadolzitelen penziski fond Sava penziski fond   
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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

31.05.2018 28.426,41 32.483,38 194,267527 199,445870
10.06.2018 28.707,18 32.774,86 195,296760 200,392157
20.06.2018 28.884,00 32.981,01 195,818523 200,922880
30.06.2018 28.753,47 32.770,19 194,695778 199,406252

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

Слика 3: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови
Figure 3: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units
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Слика 4: Структура на инвестициите на САВАз (на 30.06.2018)
Figure 4: Structure of Investment of SAVAm (as of 30.06.2018)

Слика 5: Структура на инвестициите на КБПз (на 30.06.2018)
Figure 5: Structure of Investment of KBPm (as of 30.06.2018)
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For safer retirement days

II Податоци за доброволните пензиски фондови5 
II Voluntary pension funds data5

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

31.05.2018
НЛБд / NLBv6 7 6.292 3.477 9.769
КБПд / KBPv8 9 2.862 11.372 14.234

ВКУПНО / TOTAL 9.154 14.849 24.003
30.06.2018

САВАд / SAVAv10 6.347 3.458 9.805

КБПд / KBPv 2.952 11.293 14.245
ВКУПНО / TOTAL 9.299 14.751 24.050

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)

5 Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на 
инвестициите на доброволните пензиски фондови се пензиските друштва 
      6 Кратенката НЛБд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд – „НЛБ Пензија плус “ Скопје 
         7 Зачленувањето и плаќањето на придонеси во НЛБд започна на 15 јули 2009 година  
         8 Кратенката КБПд се користи за  КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје 
      9 Зачленувањето и плаќањето на придонеси во КБПд  започна на 21 декември 2009 година
    10На 08.06.2018 година, Советот на експерти на МАПАС даде одобрениe за промена на називот на пензискиот фонд Отворен 
доброволен пензиски фонд – „НЛБ Пензија плус “ Скопје во Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус. Kратенката 
САВАд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус

5 Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of voluntary pension funds are 
pension companies
           6 NLBv stands for the voluntary pension fund Otvoren dobrovolen penziski fond – „NLB Penzija plus“ Skopje
          7 Membership and payment of voluntary contributions in NLBv started on 15 July 2009
          8 KBPv stands for the voluntary pension fund KB Prv otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje
       9 Membership and payment of voluntary contributions in KBPv  started on 21 December 2009
    10The change of the name of the pension fund Otvoren dobrovolen penziski fond – „NLB Penzija plus“ Skopje to 
Otvoren dobrovolen penziski fond Sava penzija plus was approved by Council of Experts of MAPAS on 08.06.2018. 

SAVAv stands for the voluntary pension fund Otvoren dobrovolen penziski fond Sava penzija plus  
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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

31.05.2018 666.766,89 747.990,43 170,068211 166,278062
10.06.2018 673.815,55 756.175,78 171,588772 167,275500
20.06.2018 680.715,84 762.231,72 172,322752 167,748043
30.06.2018 681.027,75 756.187,54 171,076024 166,466419

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 30.06.2018)
Figure 9: Structure of Investment of SAVAv (as of 30.06.2018)

Слика 10: Структура на инвестициите на КБПд (на 30.06.2018)
Figure 10: Structure of Investment of KBPv (as of 30.06.2018)

Стив Наумов бр.100, 1000 Скопје, тел / факс (+389 2) 3224-229 / 3166-452 www.mapas.mk

Stiv Naumov 100, 1000 Skopje, tel / fax (+389 2) 3224-229 / 3166-452 www.mapas.mk
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