
ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН

ПЕНЗИСКИ ФОНД



ПРВ СТОЛБ - pay-as-you-go – генерациска 
солидарност или задолжително пензиско 
осигурување;

ВТОР СТОЛБ - Задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување;

ТРЕТ СТОЛБ   – Доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување.

ПЕНЗИСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА Е СОСТАВЕН ОД ТРИ СТОЛБА:

Секој месец со плаќање на придонесите од страна на 
вашиот работодавец, 18,8 % од бруто-платата се уплатува 
во Фондот за ПИОСМ, а на членовите на Задолжителниот 
пензиски фонд од Вториот пензиски столб: 12,8% од бруто 
платата се уплатуваат во Фондот за ПИОСМ, а 6% од  бруто      
плата се префрлуваат на  лична индивидуална сметка во 
задолжителниот пензиски фонд (Втор столб), каде што тие 
се оплодуваат со приноси од инвестиции. 
Тоа се ваши лични средства што ќе ги користите како дел од 
идната пензија и тие не се користат за исплата на туѓи пензии.  

ВАЖНО:



КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ 
ФОНД – СКОПЈЕ – ВТОР СТОЛБ

Наша главна цел е создавањето вредност за вас како член 
на фондот, заштитата на вашите интереси и обезбедување 
сигурност на вашите средства.

Со кои фондови управува КБ Прво пензиско друштво АД Скопје?

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје управува со КБ Прв 
отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје и КБ Прв отворен 
доброволен пензиски фонд – Скопје.

КОИ СЕ ОСНОВАЧИ НА КБ ПРВО ПЕНЗИСКО 
ДРУШТВО АД СКОПЈЕ?

Комерцијална банка АД Скопје со 49% и Прва Груп Љубљана 
Словенија со 51% учество во основачкиот капитал.



Со промените на Законот за задолжително КФПО, што важат од 
1.1.2019 година, членови на вториот столб се осигурениците кои 
првпат пристапуваат во задолжително пензиско и инвалидско 
осигурување по 1.1.2019 година и на денот на пристапување се 
помлади од 40 години.

Со првото вработување, членот привремено се распределува 
од страна на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на 
Северна Македонија (ФПИОСМ).

Агенцијата за супервизија на КФПО – МАПАС е агенција што 
врши контрола/супервизија на работењето на пензиските 
друштва сè со цел да ги заштити членовите, да ги информира и 
да ги едуцира граѓаните за подигање на свесноста за значењето 
на пензискиот систем итн.

Членот добива известување од страна на МАПАС со кое се 
известува во кој фонд е привремено распределен и има право во 
рок од три месеци да одлучи дали ќе членува во распределениот 
фонд или ќе избере да биде член на друг задолжителен пензиски 
фонд без да плати одреден надоместок.

Доколку не избере во дадениот рок, по автоматизам останува 
член каде што е распределен.

Кога ќе измине рокот од три месеци, членот може да изврши 
премин во друг задолжителен пензиски фонд, но треба да плати 
надоместок за премин, доколку тоа го направи пред истекот на 
720 дена.

КАКО СЕ СТАНУВА ЧЛЕН И КОЈ МОЖЕ ДА БИДЕ 
ЧЛЕН ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД?



Надоместок од придонес: се наплатува како процент од секој 
уплатен придонес.

Месечен надоместок за управување со средствата: процент од 
вредноста на нето-средствата на задолжителниот пензиски 
фонд.

Надоместок за премин.

Висината на надоместокот од придонеси и висината на месечниот 
надоместок за управување од вредноста на нето-средствата на 
задолжителниот пензиски фонд е променлива категорија. Во 
примена е надоместокот определен од Друштвото, што е во рамките 
на максималната висина на надоместоците пропишани со Законот 
за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.

Членството е помало или еднакво на 720 дена  15 евра

Членството е поголемо од 720 дена                 Не се наплаќа

КОИ НАДОМЕСТОЦИ ГИ НАПЛАТУВА 
ДРУШТВОТО?



Инвестициската стратегија на Друштвото е креирана да 
обезбеди долгорочна сигурност, стабилност и принос на 
средствата.

Средствата на членовите на Фондот се вложуваат со цел да се 
оствари принос за членовите што директно се распределува на 
нивните индивидуални сметки.

Портфолијата на пензиските фондови се диверзифицирани 
и содржат државни обврзници, депозити, акции во домашни 
компании, удели во инвестициски фондови, акции во 
најпознатите светски компании и слично. Со инвестирањето на 
средствата во вакво диверзифицирано портфолио се обезбедува 
нивна заштита и нивни пораст.

КАКО СЕ ИНВЕСТИРААТ СРЕДСТВАТА?



» Работењето на друштвото е контролирано од државната 
Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување – МАПАС;

» Нашите основачи се познати финансиски институции;

» Средствата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд 
Скопје се одвоени од средствата на Друштвото;

» Средствата на Фондот ги чува посебна институција – банка 
чувар на имот;

» Средствата на Фондот се инвестираат во согласност со 
строги законски прописи со цел остварување на највисок 
принос, преку диверзификација и финансиска анализа да се 
минимизира ризикот од загуби;

» Основната главнина на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје 
изнесува 1,8 милиони евра;

»  Средствата на Фондот, во согласност со Законот, не можат 
да бидат предмет на побарувања, ниту врз нив може да биде 
спроведено извршување;

» Државна гаранција од Буџетот на РCМ во висина од 80% од 
настаната загуба на средствата на Фондот што настанала како 
резултат на измама, кражба и проневера.

ДАЛИ СРЕДСТВАТА НА ЛИЧНИТЕ 
ИНДИВИДУАЛНИ СМЕТКИ СЕ СИГУРНИ?



Согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување, кога 
лицето ќе наполни 62 години за жена, а 64 години за маж и со 
минимум 15 години работен стаж има право на старосна пензија. 
Ако членот не го исполнува условот за старосна пензија, ќе може 
со наполнети 65 години да ги подигне средствата единствено од 
Вториот столб под услови уредени со закон.

КОГА СЕ ОСТВАРУВА ПРАВО НА ПЕНЗИЈА ОД 
ВТОРИОТ СТОЛБ?



КОИ СЕ НАЧИНИТЕ НА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИЈА 
ОД ВТОР СТОЛБ?

Програмирани повлекувања обезбедени од Друштвото што 
управува со Задолжителниот пензиски фонд со кое членот ќе 
склучи договор за програмирани повлекувања;

Купување на пензиски ануитет што се исплатува до крајот на 
животот од Друштвото за осигурување овластено за оваа цел;

Комбинација на претходните две опции;

Еднократна исплата само во одредени случаи утврдени со 
закон, во случај кога членот не остварува право на старосна 
пензија од ФПИОСМ, поради тоа што нема навршено пензиски 
стаж најмалку 15 години, а притоа има навршено 65 години.



Тие се наследни и се дел од оставинската маса. Со нив се 
постапува согласно Законот за наследување, доколку нема 
членови на семејството на починатиот член кои имаат право 
на семејна пензија согласно Законот за пензиско и инвалидско 
осигурување.

ШТО СЕ СЛУЧУВА СО СРЕДСТВАТА ДОКОЛКУ 
ПОЧИНЕ ОСИГУРЕНИКОТ?



Висината на средствата и уплатите можете да ги следите по 
електронски пат во секое време нонстоп или преку годишниот 
извештај доставен од страна на Друштвото по писмен или 
електронски пат.

Корисничкото име и лозинката за следење на сметката по 
електронски пат се добиваат во зелениот плик. Со најавувањето 
во „Моја сметка“, доколку сакате да го добивате годишниот 
извештај преку е-порака означете го полето во делот профил кај 
Задолжителниот фонд, со тоа вашиот зелен плик од следната 
година ќе го добивате на вашата е-адреса до 31 март.

Доколку не добивате годишен извештај – зелен плик, сакате да 
го добивате по електронски пат или доколку немате пристап до 
„Моја сметка“, ве молиме обратете се на телефонските броеви 
на Друштвото, на електронската адреса contact@kbprvo.
com.mk или дојдете во просториите на Друштвото на улица 
„Митрополит Теодосиј Гологанов“, број 6, Скопје.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02 3224 229

КОГА И КАКО СЕ ДОБИВА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 
ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА НА СМЕТКАТА?



contact@kbprvo.com.mk

www.kbprvo.com.mk

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата 
за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) 
www.mapas.mk тел. 02 3224 229

Шпаркасе Банка АД Скопје е чувар на имот на средствата на пензиските 
фондови на KБ Прво Пензиско Друштво АД Скопје


