
                                                                 Të ardhurat në shtyllën e tretë 

Institucioni  Lloji i të ardhurave  Shuma  Data e zbatimit 

Shoqëritë pensionale  

Shoqëria për administrimin e fondeve 
pensionale të detyrueshme dhe vullnetare Sava 

Penzisko Drushtvo SH.A Shkup 1 

Të ardhurat nga mjetet 
(në muaj) 

0,150%  
 Nga fillimi i punës së Fondit (15 

korrik 2009) 

0,100%  nga 1 marsi 2011  

0,075% Nga 1 maj 2021 

Të ardhurat nga kontributet 

5,25% 
Nga fillimi i punës së Fondit  (15 

korrik 2009) 

3,80% nga 1 marsi 2011  

2,90% nga 1 janari 2017  

2,50% nga 1 maj 2021 

Të ardhura për transfer  

Numri i ditëve ≤ 360 10 Euro  

Numri i ditëve > 360 Nuk paguhet për transfer  

    

KB Shoqëria e parë për administrimin e fondeve 
pensionale të detyrueshme dhe vullnetare SH.A 

Shkup  

Të ardhurat nga mjetet 
(në muaj) 

0,150%  
 Nga fillimi i punës së Fondit  (21 

dhjetor 2009) 

0,075%  nga 1 janari 2011  

Të ardhurat nga kontributet 

5,50% 
Nga fillimi i punës së Fondit  (21 

dhjetor 2009) 

4,00% nga 24 prill 2010 

2,90% nga 1 qershor  2013  

2,50% nga 1 janari 2023 

Të ardhura për transfer  

Numri i ditëve ≤ 360 10 Euro  

Numri i ditëve > 360 Nuk paguhet për transfer  

    

Shoqëria për administrimin e fondeve 
pensionale të detyrueshme dhe vullnetare 

Shoqëria pensionale TRIGLAV Shoqëria 

Të ardhurat nga mjetet 
(në muaj) 

0,075% nga 1 prill 2019 

Të ardhurat nga kontributet 2,90% nga 1 prill 2019 

 
1 Deri 08.06.2018 emri i i Shoqërisë ishte Shoqëria aksionare për administrimin me fondet pensionale të detyrueshme dhe vullnetare “NLB Nov Penziski Fond” 

Shkup 



pensionale SH.A Shkup 2 
 

Të ardhura për transfer  

Numri i ditëve ≤ 360 10 Euro  

Numri i ditëve > 360 Nuk paguhet për transfer  

    

 
 

Shoqëria për administrimin e fondeve 
pensionale vullnetare VFP Shoqëria pensionale 

SH.A Shkup  
 

Të ardhurat nga mjetet 
(në muaj) 

0,075% nga 18 tetor  2022 

Të ardhurat nga kontributet 2,90% nga 18 tetor 2022 

Të ardhura për transfer  

Numri i ditëve ≤ 360 10 Euro  

Numri i ditëve > 360 Nuk paguhet për transfer  

Mbajtës i mjeteve 

NLB banka, si mbajtës i mjeteve së KB Fondi i 

parë i hapur vullnetar pensional Shkup  

Kompensim të cilën e paguan KB 
Shoqëria e parë për administrim 

me fonde pensionale të 
detyrueshme dhe vullnetare 
SH.A Shkup, përllogaritur nga 

vlera e mjeteve të përgjithshme 
ditore  të fondit pensional 

vullnetar dhe numri i ditëve 
reale në periudhën 

përllogaritëse. Përqindja është 
paraqitur në nivel vjetor, 

kompensimi përllogaritet dhe 
paguhet në muaj. 

0,25% deri 50 milion euro  

Nga fillimi i punës së Fondit  (21 
dhjetor 2009) 

0,20% mbi 50 milion euro 

Sparkasse banka si mbajtës i mjeteve së KB 
Fondi i parë i hapur vullnetar pensional Shkup 3 

Kompensim të cilën e paguan KB 
Shoqëria e parë për administrim 

me fonde pensionale të 
detyrueshme dhe vullnetare 
SH.A Shkup, përllogaritet nga 

neto vlera ditore të mjeteve të 
fondit pensional vullnetar. 

Përqindja është paraqitur në 
nivel vjetor me aplikimin e 

metodës proporcionale 
aktual/365, kompensimi 

përllogaritet dhe paguhet në 

0,06% 
 

nga 3 tetor 2018  
deri 3 tetor 2023 

 
2 Në pajtim me vendimin e miratuar nga MAPAS, Shoqëria pensionale Triglav SH.A Shkup mundet të fillojë me aktivitete për administrimin me fonde 

pensionale dhe me punë të marketingut për fondet pensionale të detyrueshm,e dhe vullnetare dhe hulumtimin e mendimit publik nga 01.04.2019.  
3 Nga 03.10.2018 rojtar  i pronës së KB Shoqëria e parë për administrimin e fondeve pensionale të detyrueshme  është Sparkase Maqedoni SH.A Shkup. 

Kompensimi pas vitit të 5-të do të jetë lëndë marëveshjeje ndërmjet dy  palëve kontraktuese . 



muaj. 

     

Banka Komerciale si mbajtës i mjeteve së fondit 

pensional të hapur vullnetar Sava pension plus4  

Kompensim të cilin e paguan 
Shoqëria për administrimin e 

fondeve pensionale të 
detyrueshme dhe vullnetare 
Sava Penzisko Drushtvo SH.A 

Shkup , përllogaritet nga vlera e 
përgjithshme ditore të mjeteve 

të fondit pensional vullnetar dhe 
numrit real të ditëve në 
periudhën përllogaritëse 

.Përqindja është paraqitur në 
nivel vjetor, ndërsa kompensimi 

përllogaritet dhe paguhet në 
muaj. 

0,25% deri 50 milion euro 

Nga fillimi i punës së Fondit  (15 
korrik 2009) 

0,20% mbi 50 milion euro 

NLB banka SH.A Shkup si mbajtës i mjeteve së 

fondit pensional të hapur vullnetar Sava 
pension plus5  

Kompensim të cilin e paguan 
Shoqëria për administrimin e 

fondeve pensionale të 
detyrueshme dhe vullnetare 
Sava Penzisko Drushtvo SH.A 

Shkup, përllogaritet nga vlera e 
përgjithshme e mjeteve  ditore 
në fondin pensional vullnetar . 
Përqindja është paraqitur në 

nivel vjetor me aplikimin e 
metodës proporcionale 

actual/365, ndërsa kompensimi 
përllogaritet dhe paguhet në 

muaj. 

0,180% deri 50 milion euro 

nga  4 prill 2019  

0,144% mbi 50 milion euro 

    

 
 
 

Banka komerciale SH.A Shkup si mbajtës i 

mjeteve së fondit të hapur pensional vullnetar 
Triglav 

Kompensim të cilin e paguan 
Shoqëria për administrimin e 

fondeve pensionale të 
detyrueshme dhe vullnetare 

Triglav Penzisko Drushtvo SH.A 
Shkup, përllogaritet nga vlera e 
përgjithshme të mjeteve ditore 
në fondin pensional vullnetar. 

0,050% deri 50 milion euro 

 
 
 

nga 1 prill 2019  

0,041% mbi 50 deri 100 milion euro 

0,038% mbi 100 deri 200 milion euro 

0,035% mbi 200 deri 300 milion euro 

0,033% mbi 300 deri 400 milion euro 

0,028% mbi 400 deri 500 milion euro 

0,026% mbi 500 deri 600 milion euro 

0,025% mbi 600 deri 700 milion euro 

 
4 Nga 08.06.2018 emri i fondit pensional ishte fondi pensional i hapur vullnetar- “NLP Penzija Plus”- Shkup 
5 Ng 04.04.2019 Mbajtës i mjeteve së fondit pensional të hapur vullnetar Sava Penzija Plus është NLB Banka SH.A Shkup. 



Përqindja është  paraqitur në 
nivel vjetor, si përllogaritje të 

ditëve reale në raport me 
periudhën përllogaritëse në vitin 
rrjedhës (actual/actual), ndërsa 
kompensimi përllogaritet dhe 

paguhet në muaj.   

0,023% mbi 700 deri 800 milion euro 

0,020% mbi 800 deri 900 milion euro 

0,018% mbi 900 deri 1000 milion euro 

0,017% mbi 1000 milion euro 

    

 
 

Sparkasse bank si mbajtës i mjeteve së VFP 
Shkup fondit të hapur pensional vullnetar  Kompensimin të cilën e paguan 

VFP Shoqëria për administrim 
me fondin pensional vullnetar 
SH.A Shkup, përllogaritet nga 
neto vlera ditore e mjeteve të 

fondit pensional vullnetar. 
Përqindja është paraqitur në 

nivel vjetor me aplikimin e 
metodës proporcionale 
aktual/365, kompensimi 

përllogaritet dhe paguhet në 
muaj. 

0,050% deri 50 milion euro 

nga 18 tetor 2022 

0,041% mbi 50 deri 100 milion euro 

0,038% mbi 100 deri 200 milion euro 

0,035% mbi 200 deri 300 milion euro 

0,033% mbi 300 deri 400 milion euro 

0,028% mbi 400 deri 500 milion euro 

0,026% mbi 500 deri 600 milion euro 

0,025% mbi 600 deri 700 milion euro 

0,023% mbi 700 deri 800 milion euro 

0,020% mbi 800 deri 900 milion euro 

0,018% mbi 900 deri 1000 milion euro 

0,017% mbi 1000 milion euro 

 

Agjensioni për mbikëqyrje të financimit kapital 
të sigurimit pensional - MAPAS 

Kompensim i cili paguhet nga 
Shoqëritë pensionale, 

përllogaritur si përqindje e 
kontributeve të paguara në 

fondet pensionale vullnetare. 

1,0% 
Nga fillimi i punës së Fondit  (15 

korrik 2009 e.r.t 
21 dhjetor 2009) 

0,8% nga 1 janar 2010  

0,7% nga 1 janar 2023 

 


