
КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО
Доброволен пензиски фонд



ПРВ СТОЛБ - Задолжително пензиско и 
инвалидско осигурување врз основа на 
генерациска солидарност, организирано 
според принципот на тековно финансирање– 
pay-as-you-go. Од придонесите на тековните 
вработени се финансираат пензиите на 
сегашните пензионери;

ВТОР СТОЛБ - Задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување – секој 
член има своја индивидуална сметка на која се 
капитализираат 6 % од бруто-платата;

ТРЕТ СТОЛБ   – Доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување, се 
вложуваат средства колку сакате и кога сакате.

СО РЕФОРМАТА НА ПЕНЗИСКИОТ СИСТЕМ ВО 
2003 ГОДИНА, ПОКРАЈ ПИОСМ, СЕ ВОСПОСТАВУВА 
ПОВЕЌЕСЛОЕН ПЕНЗИСКИ СИСТЕМ СОСТАВЕН ОД 
ВТОР И ТРЕТ СТОЛБ.

ДРУШТВОТО Е ОСНОВАНО ВО 2005 ГОДИНА ОД 
СТРАНА НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА СО 49 % И 
ПРВА ГРУП СЛОВЕНИЈА СО 51 % УЧЕСТВО ВО 
ОСНОВАЧКИОТ КАПИТАЛ. ОСНОВНАТА ДЕЈНОСТ 
НА КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ Е 
УПРАВУВАЊЕТО СО ДВА ПЕНЗИСКИ ФОНДА:

›   КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
›   КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје



ШТЕДЕЊЕТО ВО ТРЕТИОТ СТОЛБ МОЖЕ ДА БИДЕ:

›  Индивидуално штедење – со склучување на индивидуален договор и со 
уплата на доброволен пензиски придонес во износ што ви одговара, се 
отвора лична сметка и на неа можете да уплаќате колку сакате и кога сакате;

›  Професионална пензиска шема – преку пензиска шема компанијата        
издвојува одреден износ за своите вработени.

›     Самостојно планирање на својата иднина!

›  Дополнително пензиско штедење, засновано на капитализација на 
средствата!

›     Членување на доброволна основа!

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје е за оние што сакаат 
да обезбедат поголема материјална сигурност во трета доба, а е интересен 
за оние што не остваруваат право на пензија од првиот и од вториот столб. 
Главна цел е создавањето вредност за секој член на фондот, заштитата на 
неговите интереси и обезбедување сигурност на неговите средства.

ИНДИВИДУАЛНОТО ШТЕДЕЊЕ ОВОЗМОЖУВА



ПРИДОБИВКИТЕ ОД ИНДИВИДУАЛНОТО ШТЕДЕЊЕ 
ВО ДОБРОВОЛНИОТ ПЕНЗИСКИ ФОНД СЕ 
МНОГУБРОЈНИ;

Добивка – сите уплати се оплодуваат.

Флексибилност – Уплатуваш колку сакаш и кога сакаш, уплатените средства 
се инвестираат и на нив се остварува принос што се распределува на 
индивидуалната сметка на секој член соодветно.

Без обврзувачки компоненти: Промената на висината на уплатата не 
влијае на правото на членство, односно не значи прекин во членството.

Средствата се НАСЛЕДНИ – согласно Законот за наследување, средствата 
се дел од оставинска маса, што  се спроведува по смртта на членот.

Исплата на средствата – средствата од доброволното капитално финансиско 
пензиско осигурување можат да се повлечат најрано десет години пред 
возраста за стекнување право на старосна пензија, односно 54 за мажи и 52 
години за жени. Членот одлучува за начинот на исплата на средствата.



Со организирање на пензиска шема во рамките на Доброволниот пензиски 
фонд, компаниите можат да користат низа придобивки како:

- Вклучување на производот во системот на наградување на вработените;

- Компанијата се грижи за своите вработени;

- Користење на даночни поволности во Законот за данок на личен доход 
и Законот за данок од добивка во висина до две просечни месечни бруто 
плати во РСМ по вработен.

ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕНЗИСКА ШЕМА/
ПРИДОБИВКИ ЗА КОМПАНИЈАТА



ПРИДОБИВКИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ КАКО ДЕЛ 
ОД ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕНЗИСКА ШЕМА.

›  Средствата се во сопственост на вработените и се оплодуваат со принос 
од инвестиции;
›  Средствата се наследни и не подлежат на извршување;
›  Пензиските заштеди можат да се користат десет години пред пензија;
›  Овозможува финансиска сигурност во периодот пред пензионирање;
›  Дозволен постојан увид во пензиската сметка;
›  Начинот на исплата на средствата е по одлука на членот.

домашни акции
3.85%



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

Портфолиото на фондот е балансирано и составено од диверзифицирани 
инструменти, а сè со цел заштита и пораст на средствата на членовите. 
Географската структура на портфолиото во странство е во согласност 
со структурата на индексот MSCI ACWI. Околу третина од портфолиото е 
инвестирано во удели т.н. инвестициски фондови, ЕТФ што содржат акции 
на компании од 46 развиени и брзорастечки економии, меѓу кои се: „Епл“, 
„Мајкрософт“, „Амазон“, „Гугл“, „Сименс“, „Дајмлер“и многу други светски 
познати компании.

СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИОТО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН 
ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ ПО ГРУПИ 
НА ИНСТРУМЕНТИ

побарувања
0.03%

парични средства
2.02%

акции и удели во
странски

инвестициски
фондови
28.85%

домашни акции
3.85%

депозити во
домашни банки

13.60%

домашни
државни

обврзници
51.64%

63,8% од портфолиото е во странска валута (состојба 31.12.2019)



Приносот на вашата доброволна индивидуална сметка и/или професионална 
сметка е променлив и зависи од периодот на оплодување и остварениот 
принос и наплатени надоместоци на фондот за тој период.

ОД ШТО ЗАВИСИ ПРИНОСОТ НА МОИТЕ 
СРЕДСТВА?

КОЛКАВ Е ГОДИШНИОТ ПРИНОС НА КБ ПРВ 
ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД?

Седум годишниот принос на КБ прво пензиско е 6,19% на годишно ниво.
Извор: www.mapas.mk. Провери актуелни податоци на www.mapas.mk

КОЛКУ СЕ СИГУРНИ МОИТЕ ПАРИ?

Строги интерни и регулаторни контроли, дефинирана законска рамка за 
инвестирање и управување со ризици, надзор од страна на Агенцијата за 
супервизија МАПАС и контрола од банката-чувар.

КАКО МОЖАМ ДА ПРОВЕРАМ КОЛКУ СРЕДСТВА
ИМАМ НА МОЈАТА ИНДИВИДУАЛНА СМЕТКА?

Состојбата на вашата доброволна индивидуална и/или професионална 
сметка можете да ја проверите во секое време онлајн на www.kbprvo.com.mk 
на Моја сметка.



Доколку во новата фирма имаат организирано пензиска шема и вие бидете 
вклучени во неа, средствата ќе ви бидат префрлени во новата пензиска 
шема. Доколку фирмата нема организирано пензиска шема, тогаш 
вашите средства по истек на 90 дена се префрлаат на вашата доброволна 
индивидуална сметка.

ШТО ЌЕ СЕ СЛУЧИ СО МОИТЕ СРЕДСТВА ШТО СЕ 
УПЛАТЕНИ ВО ПЕНЗИСКА ШЕМА, ДОКОЛКУ ЈА 
ПРОМЕНАМ ФИРМАТА?

ПРИНОСИ ОД ИНВЕСТИЦИИ

Остварен просечен годишен принос на КБ Прв доброволен пензиски фонд – Скопје 1* 

Период Стапка Принос
31.12.2012–31.12.2019 6,19% Номинален
31.12.2012–31.12.2019 5,62% Реален

Наплатуван надоместок од придонеси 1*

31.12.2010 – 31.05.2013 4%
01.06.2013 – 31.12.2019 2,9%

Наплатуван месечен надоместок од нето-средства на КБ Прв отворен доброволен пензиски 
фонд – Скопје 1*

01.01.2011 – 31.12.2019 0,075%

Број на денови Износ на надоместок за премин 1*

број на денови ≤ 360 10 евра
број на денови > 360 не се наплаќа надоместок за премин
1 Извор: www.mapas.mk

 
Актуелните податоци може да ги проверите на: www.mapas.mk



Период
на
штедење

Месечна уплата од 3.000 денари Месечна уплата од 6.000 денари Месечна уплата од 10.000 денари

4% 5% 6% 4% 5% 6% 4% 5% 6%

песимистичко базично оптимистичко песимистичко базично оптимистичко песимистичко базично оптимистичко

5 години 193.411,00 ден. 198.346,00 ден. 203.397,00 ден. 386.821,00 ден. 396.692,00 ден. 406.795,00 ден. 644.702,00 ден. 661.154,00 ден. 677.991,00 ден.

10 години 428.724,00 ден. 451.492,00 ден. 475.589,00 ден. 857.448,00 ден. 902.984,00 ден. 951.178,00 ден. 1.429.081,00 ден. 1.504.973,00 ден. 1.585.296,00 ден.

15 години 715.019,00 ден. 774.577,00 ден. 839.843,00 ден. 1.430.038,00 ден. 1.594.154,00 ден. 1.679.685,00 ден. 2.383.397,00 ден. 2.581.923,00 ден. 2.799.475,00 ден.

 

ПРЕСМЕТКИ НА МОЖНИ ЗАШТЕДИ НА ДОБРОВОЛНА 
ИНДИВИДУАЛНА/ПРОФЕСИОНАЛНА СМЕТКА ВО КБ ПРВ 
ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

Период
на
штедење

Еднократна уплата од 300.000,00 денари Еднократна уплата од 700.000,00 денари Еднократна уплата од 1.000.000,00 денари

4% 5% 6% 4% 5% 6% 4% 5% 6%

песимистичко базично оптимистичко песимистичко базично оптимистичко песимистичко базично оптимистичко

5 години 354.410,00 ден. 371.780,00 ден. 389.825,00 ден. 826.958,00 ден. 867.488,00 ден. 909.591,00 ден. 1.181.369,00 ден. 1.239.269,00 ден. 1.299.417,00 ден.

10 години 431.195,00 ден. 474.497,00 ден. 521.673,00 ден. 1.006.122,00 ден. 1.107.159,00 ден. 1.217.239,00 ден. 1.437.317,00 ден. 1.581.656,00 ден. 1.738.913,00 ден.

15 години 524.614,00ден. 605.591,00 ден. 698.117,00 ден. 1.224.101,00 ден. 1.413.047,00 ден. 1.628.940,00 ден. 1.748.716,00 ден. 2.018.639,00 ден. 2.327.058,00 ден.

 
Претпоставки користени во калкулацијата

Пресметката се однесува на месечните уплати и доколку се уплаќа секој месец без пропуст во текот на целиот проектен период.
Користени се три сценарија за просечен номинален годишен принос: 4% (песимистичко сценарио), 5% (базично сценарио) и 6% (оптимистичко сценарио)
Надоместоците што се наплатувани од страна на пензиското друштво се 2,9% од доброволниот пензиски придонес и 0,075% од нето-средствата на доброволниот пензиски 
фонд.

Пресметките се од информативен карактер и тие ќе се остварат доколку се остварат и претпоставките.

*Приносот на вашата доброволна индивидуална сметка и/или професионална 
сметка е променлив и зависи од приносот на вашиот доброволен пензиски 
фонд и од надоместоците наплатени од вашето друштво што управува со 
доброволниот пензиски фонд.



Период
на
штедење

Месечна уплата од 3.000 денари Месечна уплата од 6.000 денари Месечна уплата од 10.000 денари

4% 5% 6% 4% 5% 6% 4% 5% 6%

песимистичко базично оптимистичко песимистичко базично оптимистичко песимистичко базично оптимистичко

5 години 193.411,00 ден. 198.346,00 ден. 203.397,00 ден. 386.821,00 ден. 396.692,00 ден. 406.795,00 ден. 644.702,00 ден. 661.154,00 ден. 677.991,00 ден.

10 години 428.724,00 ден. 451.492,00 ден. 475.589,00 ден. 857.448,00 ден. 902.984,00 ден. 951.178,00 ден. 1.429.081,00 ден. 1.504.973,00 ден. 1.585.296,00 ден.

15 години 715.019,00 ден. 774.577,00 ден. 839.843,00 ден. 1.430.038,00 ден. 1.594.154,00 ден. 1.679.685,00 ден. 2.383.397,00 ден. 2.581.923,00 ден. 2.799.475,00 ден.

 

Период
на
штедење

Еднократна уплата од 300.000,00 денари Еднократна уплата од 700.000,00 денари Еднократна уплата од 1.000.000,00 денари

4% 5% 6% 4% 5% 6% 4% 5% 6%

песимистичко базично оптимистичко песимистичко базично оптимистичко песимистичко базично оптимистичко

5 години 354.410,00 ден. 371.780,00 ден. 389.825,00 ден. 826.958,00 ден. 867.488,00 ден. 909.591,00 ден. 1.181.369,00 ден. 1.239.269,00 ден. 1.299.417,00 ден.

10 години 431.195,00 ден. 474.497,00 ден. 521.673,00 ден. 1.006.122,00 ден. 1.107.159,00 ден. 1.217.239,00 ден. 1.437.317,00 ден. 1.581.656,00 ден. 1.738.913,00 ден.

15 години 524.614,00ден. 605.591,00 ден. 698.117,00 ден. 1.224.101,00 ден. 1.413.047,00 ден. 1.628.940,00 ден. 1.748.716,00 ден. 2.018.639,00 ден. 2.327.058,00 ден.

 
Претпоставки користени во калкулацијата

Пресметката се однесува на месечните уплати и доколку се уплаќа секој месец без пропуст во текот на целиот проектен период.
Користени се три сценарија за просечен номинален годишен принос: 4% (песимистичко сценарио), 5% (базично сценарио) и 6% (оптимистичко сценарио)
Надоместоците што се наплатувани од страна на пензиското друштво се 2,9% од доброволниот пензиски придонес и 0,075% од нето-средствата на доброволниот пензиски 
фонд.

Пресметките се од информативен карактер и тие ќе се остварат доколку се остварат и претпоставките.



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 Македонија е чувар на имот на средствата на пензиските 
фондови на Прво Пензиско Друштво АД Скопје 

Жиро сметката за уплата КБ-Прв Отворен Доброволен Фонд
250-0010050003-30

contact@kbprvo.com.mk

www.kbprvo.com.mk


