
 

 

 

 

ПОДАТОЦИ ЗА ТРИГЛАВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД  

 
 

РЕЗУЛТАТИ  
 

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗАКЛУЧНО СО 31.10.2021* 

 
 

Датум 

Нето средства на 

фондот 

( во милиони денари) 

Вредност на сметководствената 

единица 

Вкупен број на 

членови и 

распределени лица 

30.11.2021 

 

2.729,43 

 

108,818566 

 

28.741 

 

ПРИНОС НА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД 
 

Принос* на Триглав задолжителен пензиски фонд-Скопје сведен на годишно ниво по периоди 

изнесува:  

 

 

Период 

 

Во номинален 

износ 

 

Во реален износ 

 

30.09.2020-30.09.2021** 

 

 

6,52% 

 

2,77% 

 

30.06.2019-30.09.2021*** 

 

2,88% 

 

0,49% 

 

01.04.2019-30.09.2021**** 

 

2,68% 

 

0,45% 

 

Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот 

задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво, кое 

управува со задолжителниот пензиски фонд. 

 
***Приносот се пресметува на годишна основа за претходните 84 месеци. По исклучок, доколку фондот 

постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци, приносот се пресметува на крајот на  кварталот, 

за период од првиот јуни односно декември по основањето на фондот до крајот на кварталот кога се 

прави пресметката. 
****Почеток на работа на Триглав отворен задолжителен фонд-Скопје - 01.04.2019  

 

НАДОМЕСТОЦИ, ПРОВИЗИИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ 

 
 

НАДОМЕСТОЦИ 

 

 

Надоместоци, провизии и други трошоци, што се наплатуваат од членовите и од 

пензионираните членови на задолжителниот пензиски фонд: 
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Надоместоци 

 

 

Наплатувани надоместоци 

од придонеси 

 

 

Тековни 

Датум на примена oд 1.4.2019  

до 31.12.2019 

oд 1.1.2020 

Надоместок од придонеси 2,25% 2% 

Месечен надоместок од вредноста на нето 

средствата 

0,03% 0,03% 

Надоместок за премин 

Број на денови Износ на надоместок за премин 

број на денови < 720 15 Евра 

број на денови  >720 не се наплаќа надоместок за премин 

 

 Надоместоци кои ги плаќа Триглав пензиско друштво АД Скопје 

Институција Тип на надоместок Износ 

 

Комерцијална банка АД Скопје, како 

чувар на имотот на Триглав отворен 

задолжителен пензиски фонд - Скопје 

 

Надоместок, пресметан како процент од 

дневната вкупна вредност на средствата на  

Триглав отворен задолжителен пензиски 

фонд - Скопје. Процентот е искажан на 

годишно ниво, а надоместокот се 

пресметува и наплатува месечно. 

 

 

 

0,05% 

 

Агенција за супервизија на капитално 

финансирано пензиско осигурување-

МАПАС 

 

Месечен надоместок, пресметан како 

процент од придонесите уплатени во 

претходниот месец во Триглав отворен 

задолжителен пензиски фонд - Скопје. 

 

 

0,8% 

Фонд на пензиското и инвалидското 

осигурување на Северна Македонија 

(Фонд на ПИОСМ) 

 

Месечен надоместок, пресметан како 

процент од секој уплатен придонес во 

претходниот месец  во Триглав отворен 

задолжителен пензиски фонд – Скопје. 

 

 

0,1% 

 

 

ПРОВИЗИИ 

 
 

Трансакциони провизии се надоместокот за берза на хартии од вредност, надоместокот за 

депозитар на хартии од вредност и провизијата за правните лица кои вршат услуги со хартии 

од вредност непосредно поврзани со тргување со средствата на задолжителните пензиски 

фондови. 
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Трансакциски провизии** 

Износ во 

денари 

Износ/Нето вредност на 

средствата во 

задолжителниот 

пензиски фонд (%) 

Износ на трошок по 

една сметководствена 

единица  

(денари) 

Вкупен износ на трансакциски 

провизии платени од Триглав 

отворен задолжителен 

пензиски фонд-Скопје во 

период од 30.09.2020-

30.09.2021 

350.532,88 0,0150% 0,015994 

Вкупен износ на трансакциски 

провизии платени од Триглав 

отворен задолжителен 

пензиски фонд-Скопје во 

период од 30.06.2019 - 

30.09.2021 

597.201,89 0,0255% 0,027249 

Вкупен износ на трансакциски 

провизии платени од Триглав 

отворен задолжителен 

пензиски фонд-Скопје во 

период од 01.04.2019-

30.09.2021 

618.553,89 0,0264% 0,028223 

Вкупен износ на трансакциски 

провизии платени од Триглав 

отворен задолжителен 

пензиски фонд-Скопје во 

период од 01.01.2021 до 

30.11.2021  

328.010 0,0109% 0,012054 

 

 
*Извор: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување: www.mapas.mk 

**Извор: Триглав пензиско друштво АД Скопје 

 

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално 

финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk  тел. 02 3224 229. 

http://www.mapas.mk/
http://www.mapas.mk/
http://www.mapas.mk/
http://www.mapas.mk/

