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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

30.09.2018       
САВАз / SAVAm2 31.676 82.381 105.186 11.735 199.302 230.978

КБПз / KBPm3 37.129 90.873 110.218 12.055 213.146 250.275

ВКУПНО / TOTAL 68.805 173.254 215.404 23.790 412.448 481.253
31.10.2018       

САВАз / SAVAm 31.678 82.433 106.210 11.713 200.356 232.034
КБПз / KBPm 37.126 90.992 111.213 12.074 214.279 251.405

ВКУПНО / TOTAL 68.804 173.425 217.423 23.787 414.635 483.439

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  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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За посигурни пензионерски денови 

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

30.09.2018 30.230,78 34.324,44 199,091693 203,387061
10.10.2018 30.095,92 34.102,02 196,993621 200,952741
20.10.2018 30.128,44 34.130,65 196,566254 200,445435
31.10.2018 30.141,07 34.100,44 196,433034 200,069450

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 31.10.2018)
Figure 4: Structure of Investment of SAVAm (as of 31.10.2018)

Слика 5: Структура на инвестициите на КБПз (на 31.10.2018)
Figure 5: Structure of Investment of KBPm (as of 31.10.2018)
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For safer retirement days

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

30.09.2018
САВАд / SAVAv5  6.432 3.449 9.881
КБПд / KBPv6 3.019 11.239 14.258

ВКУПНО / TOTAL 9.451 14.688 24.139
31.10.2018

САВАд / SAVAv 6.498 3.459 9.957

КБПд / KBPv 3.019 11.248 14.267
ВКУПНО / TOTAL 9.517 14.707 24.224

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

30.09.2018 724.823,38 790.046,91 175,548053 169,659093
10.10.2018 725.898,18 783.216,17 173,277431 167,456180
20.10.2018 728.637,46 784.107,90 173,006199 167,065038
31.10.2018 737.140,12 783.201,79 173,476027 166,832986

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 31.10.2018)
Figure 9: Structure of Investment of SAVAv (as of 31.10.2018)

Слика 10: Структура на инвестициите на КБПд (на 31.10.2018)
Figure 10: Structure of Investment of KBPv (as of 31.10.2018)
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