
triglav.mk
triglav.euСè ќе биде во ред.

за 2020
година

Годишен извештај 
за работењето на 
Триглав пензиско 
друштво АД Скопје



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишен извештај за работењето на  

Триглав пензиско друштво АД Скопје за 2020 година 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2021 година 

  



 
 

2 

 

Содржина 
Порака од Управниот Одбор .............................................................................................................. 3 

1 Значајни податоци за работењето .......................................................................................... 5 

1.1 Основни податоци ................................................................................................................. 5 

1.2 Значајни податоци за работењето ................................................................................... 5 

2 Управување и водење на друштвото ..................................................................................... 7 

2.1 Собрание на акционери ...................................................................................................... 7 

2.2 Надзорен одбор ..................................................................................................................... 8 

2.3 Управен одбор ........................................................................................................................ 9 

2.4 Инвестициски одбор .......................................................................................................... 10 

2.5 Организациска структура ................................................................................................. 11 

3 Деловно окружување ............................................................................................................... 13 

3.1 Општо деловно окружување и влијание на околината врз работењето на 

Друштвото ......................................................................................................................................... 13 

3.2 Пазар на пензиско осигурување .................................................................................... 17 

4 Примена на кодексот за корпоративно управување ..................................................... 18 

4.1 Начин на исполнување на фидуцијарната должност ............................................. 19 

5 Податоци за перформансите на Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – 

Скопје ...................................................................................................................................................... 19 

5.1 Членство................................................................................................................................. 19 

5.2 Финансиски показатели ................................................................................................... 20 

5.3 Принос .................................................................................................................................... 22 

5.4 Надоместоци, провизии и други трошоци ................................................................. 22 

6 Податоци за остварениот финансиски резултат на Друштвото .................................. 24 

6.1 Извештај за сеопфатна добивка .................................................................................... 24 

6.2 Извештај за финансиската состојба .............................................................................. 26 

7 Управување со ризици ............................................................................................................. 27 

8 Адекватност на капиталот ....................................................................................................... 27 

9 Трансакции со поврзани лица ............................................................................................... 28 

10 Маркетинг активности и продажна мрежа .......................................................................... 29 

11.ПРИЛОГ0 Ревидирани финансиски извештаи за годината .............................................. 30 

 

 

  



 
 

3 

 

Порака од Управниот Одбор 
 

Почитувани,  

 

Годината што е зад нас со себе донесе досега невидени предизвици, кои 

поставија тежок тест за многу индустрии, компании и држави.  Делови од светските 

економии никогаш повеќе нема да бидат исти, а пазарните движења покажаа дека 

дури и најдобрите познавачи на пазарите можат да останат сосема збунети пред 

реакцијата на пазарите. Во ваква непредвидлива околина, Триглав пензиско 

друштво АД Скопје како младо друштво во втората година од своето работење, успеа 

да го одржи својот фокус и да цели напред кон развој. 

Тимот на Триглав пензиско друштво, во 2020 година значајно се прошири за да ги 

исполни потребите на нашите членови и сите процеси кои се потребни за безбедно и 

успешно инвестирање на нивните средства. Крајот на годината го дочекавме со 

вкупно 22 вработени, а тимот се проширува и понатаму. Преку високата стручност, 

професионално работење, интегритет и посветеност на сите членови на овој тим, 

обезбедивме сигурен и доверлив производ на пазарот на капитално финансирано 

пензиско осигурување. Триглав отворен задолжителен пензиски фонд постигна нето 

вредност од 1.118 милиони денари што е трикратно повеќе од 370те милиони 

денари на крајот на 2019 година. Овие средства се на индивидуалните сметки на 

нашите 17.510 членови во фондот. Триглав отворен доброволен пензиски фонд 

целосно го подготвивме за работа, а ќе започне да прима уплати во првиот квартал 

на 2021 година. 

Средствата на нашите членови се и наша најголема обврска. Оттаму, доаѓа и 

нашата фидуцијарна должност - да работиме единствено во корист на интересите на 

членовите и пензионираните членови на пензиските фондови со кои управува 

Друштвото. Исполнувањето на фидуцијарната должност од страна на органите на 

управување, раководниот тим и вработените го обезбедивме со спроведување на 

високи стандарди во работењето, грижа за развој и информирање на вработените, 

потенцирање на високите етички барања и потребниот интегритет за вршење на 

оваа дејност. 

И оваа година како и претходната, како одговорен чинител во пензискиот систем 

се вклучивме во заедничката кампања за промоција на придобивките од 

реформираниот тростолбен пензиски систем, како за сегашните, така и за идните 

членови. Кампањата беше развиена заеднички од сите чинители на пазарот, односно 

друштвата кои управуваат со пензиски фондови и Агенцијата за супервизија на 

капитално финансирано пензиско осигурување. Целта на кампањата е подигнување 

на јавната свест, предизвикување на заинтересираност кај членовите и идните 

членови и нивно информирање за системот, нивните права и обврски. 

Нашето работење во следната година продолжува во насока на развој и 

зајакнување на пазарното учество, преку понуда на конкурентни производи и нови 

пристапи во работењето. Земајќи ги предвид основните вредности на Групацијата 

Триглав – доверливост, едноставност и агилност, ќе работиме на доближување до 

нашите членови и нивните потреби, со што нашиот бренд ќе стане уште подобро 
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препознат на пазарот на капитално финансирано пензиско осигурување.  

 

Остануваме посветени на нашата работа. 

 

Со почит, 

 

Претседател на Управен Одбор 

Војдан Јорданов 

 

 

 

Член на Управен Одбор 

Маријан Николовски 
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1 Значајни податоци за работењето  
 

1.1 Основни податоци 

Триглав пензиско друштво АД Скопје е акционерско друштво основано во Март 

2019 година согласно позитивни законски прописи на Република Северна 

Македонија. Својата дејност Друштвото ја започнува со добивање на Решение бр.14-

244/13 од 20.03.2019 година од страна на Агенцијата за супервизија на капитално 

финансирано пензиско осигурување (МАПАС) и уписот во Централниот регистар на 

Република Северна Македонија.  

Основната и единствена дејност на Друштвото согласно националната 

класификација на дејности е управување со задолжителен и доброволен пензиски 

фонд во согласност со одредбите на Законот за задолжително капитално 

финансирано пензиско осигурување и Закон за доброволно капитално финансирано 

пензиско осигурување и другите позитивни законски и подзаконски прописи во 

земјата. 

Акционерскиот капитал на Друштвото е во 100% сопственост на Заваровалница 

Триглав д.д. Љубљана, со седиште на ул. Миклошичева цеста 19, 1000 Љубљана, 

Република Словенија, дел од Групацијата Триглав, една од најголемите осигурителни 

и финансиски групации во регионот на Југоисточна Европа. 

На 31.12.2020 година во Друштвото беа вработени 22 лица на полно и неполно 

работно време. 

Седиште бул. 8-септември, бр.18, кат 2, 1000 Скопје 

Даночен број 4057019545071 

Матичен број  7344228 

Основен капитал 3.000.000,00 EUR 

Број на акции 60.000 

  

Чувар на имот Комерцијална Банка АД Скопје 

Седиште на чуварот на 

имот 

Ул. Орце Николов бр.3, ПФАХ 563, 1000 Скопје, 

Република Северна Македонија 

 

1.2 Значајни податоци за работењето 

Воспоставувањето на Триглав пензиско друштво АД Скопје во почетокот на 

2019 година значеше и отпочнување на процес на воспоставување на сите 

неопходни системи за управување со задолжителни и доброволни пензиски 

фондови согласно законската регулатива, насоките од Агенцијата за супервизија на 

капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС, како и интерните 

стандарди на Групацијата Триглав.  

Започнувајќи од првиот ден на своето работење, фокусот беше поставен на 
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развој на тимот кој ќе ги имплементира сите процеси на работењето и на алатките за 

негова полесна работа. Ангажирајќи искусни професионалци, Друштвото обезбеди 

високо квалитетен состав на тимот, кој донесе соодветни знаења и вештини потребни 

за поставување на системите кои се неопходни за управување со пензиски фондови. 

Тимот на 31.12.2020 година броеше 22 вработени. 

Согласно очекувањата, работењето на друштвото во втората година од 

основањето беше означено со значајни инвестиции во развојот на тимот и сите 

потребни средства за работа. Друштвото ги активираше сите основни средства во кои 

инвестираше во текот на 2019 година од кои најзначајни се нематеријалните 

средства (софтвер и лиценци). Тековното работење и соодветните тековни трошоци 

беа финансирани примарно од вложениот основачки капитал, а делумно и од 

генерираните приходи на друштвото во текот на годината. Вкупниот износ на 

расходи во деловната година изнесуваше 41.743 илјади денари, додека вкупните 

приходи беа 9.477 илјади денари, што резултираше и со очекувана загуба на 

работењето во износ од 32.201 илјади денари.  

Деталните финансиски извештаи се претставени понатаму во овој извештај, а 

подолу ги претставуваме сумарните податоци. 

 

Состојба на Триглав Отворен Задолжителен Пензиски Фонд – Скопје на 31.12.2020 

година 

 

Број на членови 17.510 членови 

Нето средства на Фондот 1.117.706.829 МКД 

Вредност на сметководствената единица 101,665261 

 
 

Извадок од извештајот за сеопфатна добивка 

во илјади денари За годината што завршува на  

31 декември 

 

 

2020 2019 

Приходи од управување со фондови 6.842 4.117 

Расходи од управување со фондови 8.677 5.539 

Добивка/ (Загуба) од управување со фондови (1.835) (1.422) 

Останати приходи на друштвото  7 236 

Расходи од управување со друштвата 33.066 19.017 

Финансиски приходи 2.628 1.125 

Финансиски расходи - 22 

Добивка/ (Загуба) пред оданочување (32.201) (19.101) 

Данок на добивка - - 

Нето добивка / (загуба) за годината (32.201) (19.101) 
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Извадок од извештајот за финансиската состојба 

во илјади денари На ден 

 31.12.2020  31.12.2019 

СРЕДСТВА      

Долгорочни средства 95.024 129.511 

Краткорочни средства 44.201 44.324 
Вкупно средства 139.224 173.835 

 
   

 ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ    

Главнина и резерви 133.182  165.383  

Долгорочни обврски 1.640 870  

Краткорочни обврски 4.402  7.583 

Вкупно главнина и обврски 139.224  173.835  

 

2 Управување и водење на друштвото 
 

Управувањето на пензиското друштво е организирано според двостепен систем 

— Управен одбор и Надзорен одбор. Бројот на членовите, критериумите и начинот 

на избор, мандатот, се уредени со законската и подзаконската регулатива, како и 

Статутот на пензиското друштво.  

Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, лицата со посебни 

овластувања и одговорности и раководните лица поседуваат соодветни 

квалификации, експертиза и знаења, добра репутација без предизвикување на судир 

на интереси, чесност, компетентност и личен интегритет, како и ја разбираат својата 

улога во корпоративното управување со пензиското друштво.  

При именување на членови на органите на пензиското друштво, се почитуваат 

утврдени правила и критериуми за именување, дефинирани со законската и 

подзаконската регулатива и Статутот на пензиското друштво. 

 

2.1 Собрание на акционери  

Акционерите во Друштвото ги остваруваат своите права преку Собранието на 

акционери. Правата и начинот на работење на Собранието на акционери е утврден 

во Законот за трговските друштва, Законот за задолжително капитално финансирано 

пензиско осигурување, Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 

осигурување, Статутот на Друштвото и Кодексот за добро корпоративно управување.  

Во периодот на којшто се однесува овој извештај беa одржани три седници на 

Собранието на акционери и тоа на 31.03.2020 година, 29.05.2020 година и 20.10.2020 

година. На седницата одржана на 31.03.2020 година беше донесена Одлука за 

измена на Статутот на Друштвото. На седницата одржана на 29.05.2020 година беа 

донесени Одлуки за усвојување на Извештајот за работењето на Друштвото за 2019 
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година, усвојување на Извештајот за ревизорите и финансиските извештаи на 

Друштвото за 2019 година, усвојување на Годишна сметка на Друштвото за 2019 

година, покритие на загуба на Друштвото за 2019 година, назначување на Друштво 

за ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година, усвојување на 

Годишниот извештај за работењето на внатрешната ревизија на Друштвото, 

одобрување на работата и водењето на работењето на Друштвото од страна на 

членовите на Надзорниот одбор и членовите на Управниот одбор за 2019 година, и 

избор на членови на Надзорниот одбор. На седницата одржана на 20.10.2020 година 

беа донесени Одлуки за избор на член на Надзорниот одбор и Овластување на 

Управниот одбор за корекција на можни технички грешки но Одлуките на 

Собранието на акционери  

 

2.2 Надзорен одбор 

Собранието на акционери на пензиското друштво ги избира членовите на 

Надзорниот одбор и води соодветна грижа за балансиран состав, експертски знаења 

и адекватна лична (персонална) квалификација.  

Надзорниот одбор на пензиското друштво ја има водечката улога во рамките на 

системот на корпоративното управување, ги дефинира мисијата, визијата и целите на 

пензиското друштво, ги застапува интересите на пензиското друштво, обезбедувајќи 

подеднаква заштита на сите акционери.  

Надзорниот одбор на друштвото брои четири членови0  

 Г-дин Алјоша Уршич, Претседател на Надзорниот одбор, дипломиран 

економист, 

 Г-дин Блаж Кметец, член на Надзорниот одбор, дипломиран економист, 

 Г-дин Дарко Поповски, член на Надзорниот одбор, магистер по бизнис 

администрација, 

 Г-дин Мирослав Вујиќ, Независен член на Надзорниот одбор, адвокат - 

назначување од 17.11.2020 година, и 

 Г-дин Никола Танасоски, Независен член на Надзорниот одбор, магистер по 

бизнис администрација, прекинат мандат заради дадена оставка од страна на 

членот со датум на важење од 30.09.2020 година. 

 

Најмалку еден од членовите на Надзорниот одбор е Независен член. Со Законот 

за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување е определен 

критериумот за независност, односно независен член е физичко лице кое во 

последните пет години0  

 немало материјален интерес или деловен однос со пензиското друштво како 

деловен партнер или како раководно лице, член на Управен одбор или член 

на надзорен одбор во деловниот партнер на пензиското друштво1 или  

 не било вработено, не е член на Управен одбор или член на Надзорен одбор 

на пензиското друштво.  
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Во периодот за којшто се однесува извештајот се одржаа 5 (пет) седници на 

Надзорниот одбор, на кои беа разгледани значајни прашања од областа на 

работењето на Друштвото. Надзорниот одбор разгледа и решаваше и за други 

прашања од тековен карактер а кои спаѓаат во надлежност на Надзорниот одбор.  

Меѓу поважните прашања кои беа дискутирани се0 Планот за работење на 

Друштвото за 2021 година, разгледување на Финансиските извештаи за Друштвото1 

измена на актот  за провизионирање на агентите1 донесување на  Годишниот 

актуарски извештај за 2019 година, донесување на акти како што се Политика на 

примања, Политика за оценување на оспособеноста и соодветноста на органите на 

управување и надзор, како и усвојување на пречистен текст на Статутот на 

Друштвото. Беше дискутирана и најаватаза предвремен раскин на договорот за 

вработување на претседателот на Управниот одбор г-дин Војдан Јорданов, кој го 

извести Надзорниот одбор дека почнувајќи од 01.04.2021 година има намера да 

прејде во Одборот на директори во Триглав осигурување АД Скопје. Беа донесени и 

акти од делот за внатрешна ревизија и слични прашања. 

 

2.3 Управен одбор 

Управниот одбор на пензиското друштво го претставува и застапува пензиското 

друштво и пензиските фондови и раководи со нивната работа. Има најшироки 

овластувања во управувањето, вршењето на сите работи поврзани со водењето на 

пензиското друштво, тековните активности и да дејствува во сите околности од име 

на пензиското друштво и пензиските фондови во рамките на предметот на 

работењето, освен за оние за кои е потребна согласност од Надзорен одбор.  

Управниот одбор е целосно одговорен за управувањето со пензиското друштво 

и пензиските фондови, за нивното застапување и во своето работење е обврзан да ги 

земе предвид интересите на сите акционери, вработените и на сите заинтересирани 

субјекти.  

Членовите на Управниот одбор рамноправно го претставуваат и застапуваат 

пензиското друштво и за својата работа се одговорни пред Надзорниот одбор.  

Управниот одбор на друштвото е составен од0 

 Г-дин Војдан Јорданов, Претседател на Управниот одбор, магистер по бизнис 

администрација и 

 Г-дин Маријан Николовски, Член на Управниот одбор, магистер по економски 

науки. 

 

Во периодот за којшто се однесува извештајот се одржаа 22 (дваесет и две) 

седници на Управниот одбор, на кои беа разгледани значајни прашања од областа 

на работењето на Друштвото. Управниот одбор разгледа и решаваше и за други 

прашања од секојдневното работење на Друштвото.  
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Меѓу поважните прашања кои беа дискутирани на седниците на Управниот 

одбор се0 усвојување на голем број на акти од сите области на работењето на 

Друштвото, разгледување на извештаи за ризици, усогласеност на работењето и 

актуарски извештаи, усвојување на нов Правилник за организација и 

систематизација во Триглав пензиско друштво АД Скопје и слично...  

Во продолжение се презентирани примањата на членовите на органите на 

управување исплатени од страна на Триглав пензиско друштво АД Скопје во 

деловната 2020 година0 

Орган на друштвото и категорија на примања  

Надзорен одбор '000 МКД 

Паушал 594 

Надоместоци на плата - 

Бонус - 

Осигурувања - 
Други права 17 

Вкупно 611 

 

Управен одбор  

Плата 5.869 

Надоместоци на плата  

Бонус  

Осигурувања  

Други права  

Вкупно 5.869 

 

2.4 Инвестициски одбор 

Инвестицискиот одбор се формира од страна на Управниот одбор на друштвото 

и претставува советодавно, стручно тело кое врз основа на движењата и состојбите 

на финансиските пазари и анализа на финансиските инструменти дава предлози на 

Управниот одбор за инвестирање на средствата на фондовите.  

Во одборот членуваат лица кои се непосредно вклучени во процесот на 

инвестирање, лица задолжени за управување со ризиците на пензиските фондови и 

лица задолжени за следење на усогласеноста на инвестициите со регулативата и 

интерно поставените ограничувања. 

Членови на инвестицискиот одбор на 31.12.2020 се0 

 Ирис Андријевиќ – Претседател на Инвестицискиот одбор, Директор на 

секторот за управување со инвестициско портфолио, 

 Цветанчо Димовски – Заменик претседател на Инвестицискиот одбор, 

Директор на секторот за развој и логистика  

 Елена Марковска – член, Управувач со инвестициско портфолио, 

 Арне Ѓоргов – член, Управувач со инвестициско портфолио, 
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 Перо Цуцулов – член, Раководител на служба за управување со ризици на 

фондови, 

 Војдан Јорданов – член, Претседател на Управниот одбор и 

 Маријан Николовски – член, Член на Управниот одбор. 

 

Членовите на Инвестицискиот одбор се назначуваат од страна на Управниот 

одбор на Друштвото. Во презентираниот состав, инвестицискиот одбор вклучува 

лиценциран овластен ревизор, лиценциран CFA (Chartered Financial Analyst) 

аналитичар и двајца инвестициони советници, со положен стручен испит пред 

Комисијата за хартии од вредност. Инвестицискиот одбор работи согласно интерниот 

акт Деловник за работа на Инвестицискиот одбор на Триглав пензиско друштво АД 

Скопје. 

Во текот на 2020 година, Инвестицискиот одбор одржа вкупно 15 седници, од 

кои две беа вонредни.  

Триглав пензиско друштво АД Скопје ги инвестира средствата на членовите на 

Фондот во согласност со строго дефинирани правила и принципи и супервизија 

вршена од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско 

осигурување. Мисијата на Друштвото е да обезбеди највисока стапка на принос, 

конзистентна со обврските и ликвидносните потреби на фондовите, и во согласност 

со прифатливото ниво на ризик. Инвестирањето на средствата на фондот е во насока 

на остварување на стабилна долгорочна стапка на принос и зачувување на реалната 

вредност на инвестираните средства. Друштвото врши проценка на средствата на Фондот 

за секој календарски ден и ги пресметува нето средствата, вредноста на сметководствената 

единица на Фондот и бројот на сметководствени единици и за истото го известува чуварот на 

имот, а по добивањето на потврдата од чуварот на имот за усогласеноста на пресметките, 

Друштвото ја известува и Агенцијата. Чуварот на имот ги чува средствата на фондовите 

одвоено од средствата на Друштвото. 

Друштвото ги носи одлуките поврзани со инвестициските активности на Фондот 

преку Управниот одбор на Триглав пензиско друштвото АД Скопје. Спроведувањето 

на донесените одлуки се врши од страна на Секторот за управување со инвестициско 

портфолио и Секторот за развој и логистика.  

 

2.5 Организациска структура 

Друштвото својата организациска структура ја дефинира преку Правилникот за 

внатрешна организација и систематизација на работни места. Согласно 

Правилникот, работењето на друштвото е во рамките на организациската структура 

претставена во графиконот подолу. 

 



 
 

12 

 

 
Управниот одбор на Друштвото на ден 28.12.2020 година донесе нов 

Правилник за организација и систематизација на работните места каде од ново беше 

утврдена структурата и описот на работните места во Друштвото. Овој правилник 

важи од 01.01.2021 година, а како негов прилог е и органограмот, кој е графички 

приказ на организацијата на работни места, односно0 

 

 

Собрание на акционери 

Надзорен одбор 

Управен одбор 

Развој и 
логистика 

Водење на 
сметки на 
клиенти 

Стратегија и 
развој 

Правен 
консалтинг и 
застапување 

Финансиско сметководство и 
финансиска оператива 

Информатичка 
технологија 

Продажба и 
маркетинг 

Директна 
продажба 

Индиректна 
продажба 

Управување со 
инвестициско 

портфолио 

Управување со 
ризици 

Управување со 
ризици на 
фондови 

"Middle office" 
контрола 

Актуар 

Внатрешна ревизија 

Сектор 

Служба 
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3 Деловно окружување 
 

3.1 Општо деловно окружување и влијание на околината врз 

работењето на Друштвото 

А) Политички аспект 

 Пред почетокот на пандемијата во РС Македонија беа закажани 

парламентарните избори во текот на април. Во тој период државата ја водеше 

техничка влада составена од функционери од повеќе политички партии. Оваа влада 

ја имаше тешката задача да се справи со почетокот на пандемијата како и со првиот 

бран на заразата. Имаше силен притисок од двете најголеми политички партии за 

изборите но во спротивставена насока, СДСМ бараше да се одржат избори што е 

можно побрзо според посебни протоколи за гласање донесени од комисијата за 

заразни болести додека ВМРО- ДПМНЕ бараше одложување на изборите додека не 

се среди ситуацијата во државата со коронавирусот. По долги преговори беше 

договорено дека ќе се одржат изборите во текот на јуни. Но исходот од изборите 

беше навистина тесен каде што ниедна партија немаше доволно гласови да состави 

самостојна влада и СДСМ формираше коалиција и го доби мандатот за водењето на 

државата. Со тоа владата можеше го продолжи патот на евроатланските интеграции 

по формалното членство во НАТО. По блокадата од страна на Франција за 

започнување на процесот на преговори со ЕУ веќе со наредниот самит на ЕУ 

Франција ја даде согласноста за отпочнување, но неочекувана беше блокадата од 

страна на Бугарија. Бугарија се обиде во преговарачката рамка да вметне неколку 

точки од билатералните спорови кои што ги има со Р.С. Македонија но истите беа 

одбиени и не беа вклучени во рамката за преговарање. Поради тоа Бугарија не 

гласаше за отпочнување на преговорите и со тоа повторно РС Македонија се најде 

пред огромна пречка на патот кон ЕУ. Р.С Македонија и Бугарија имаат потпишано 

договор за добрососедство и во минатото Бугарија беше поддржувач на 

евроатланските интеграции на државата, но Бугарија се повика на неколку точки од 

договорот за добрососедство кои што не ги смета за исполнети и поради тоа дојде до 

интензивни преговори помеѓу двете земји за да се најде решение, кое не беше 

најдено. Останува отворена неизвесноста околу решавањето на новиот спор, овој пат 

со Бугарија, но поради деликатноста на прашањето околу историјата и идентитетот 

на македонскиот народ постои можност од одолговлекување на отпочнувањето на 

пристапните приговори со ЕУ.  

 

Б) Економски аспект 

Минатата година беше година на големи предизвици на економски план. На 

почетокот на годината кога излегоа првите пријави на новиот корона вирус во Кина, 

никој не очекуваше дека вакво сценарио ќе се случи во толку краток период. Но со 

влошувањето на епидемиолошката ситуација беше неопходно присилно затворање 

на голем дел од економијата со цел да не се преполнат капацитетите во болниците и 

да се избегне т.н. италијанско сценарио. Јасно беше дека корона вирусот ќе 
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предизвика огромна економска штета и негативно ќе влијае на целата економија.  

Народната банка како и останатите централни банки во светот веднаш реагираа 

со олабавување на монетарната политика со што би се намалиле негативните ефекти 

од воведувањето на рестриктивни мерки со цел спречување на ширењето на 

заразата. Со тоа на пазарот се пласираше дополнителна ликвидност која што беше 

надополнета со фискалните мерки кои имаа за цел да ги ублажат предизвиканите 

штети. Првичните прогнози за 2020 година беа дека БДП ќе претрпи пад од 3,5% по 

што се очекува закрепнување во текот на 2021 година. Најголемиот негативен 

придонес беше очекуван од страна на инвестициите со оглед на големата 

неизвесност, пониска потрошувачка како резултат на неизвесноста околу промените 

на расположливиот доход како и воздржаноста во поглед на трошења за трајни 

производи. На пазарот на трудот исто така беа очекувани најголеми негативни 

ефекти во текот на вториот квартал кога и беа во ефект најсилните рестриктивни 

мерки.  

Со појавувањето на вториот бран на инфекции и повторното влошување на 

епидемиолошката слика беше јасно дека пандемијата ќе има поизразен негативен 

ефект од што првично се очекуваше и последователниот раст ќе биде послаб. 

Реалноста беше дека економските штети се преголеми од целосно затворање на 

економијата и поради тоа натамошните мерки беа таргетирани и помалку 

рестриктивни. Во тој период излегоа првичните охрабрувачки податоци за успешност 

на повеќе вакцини кои би го спречиле заболувањето од вирусот.  

Во текот на летото покрај сите случувања со здравствената криза во јавноста 

излезе информацијата за одземањето на лиценцата за работа на Еуростандард 

банка. НБРСМ по едногодишна засилена контрола на работењето на банката одлучи 

да ја одземе лиценцата за работа со што би се заштитиле интересите на клиентите на 

банката. Активностите на НБРСМ беа во целосна насока на сочувување на 

интегритетот на банкарскиот сектор и покрај овој инцидент оценката на НБРСМ за 

банкарскиот сектор беше дека е стабилен и со соодветно ниво на адекватност на 

капиталот на банките.  

Кон крајот на годината излегоа многу позитивни и ветувачки вести за успешност 

на вакцини од повеќе производители за спречување на заразата со што се крена 

оптимизмот за почетокот на крајот на пандемијата. Овие вести имаа охрабрувачки 

ефект за целата светска економија.  

Падот на бруто домашниот производ беше најголем во вториот квартал кога 

беше забележан пад од 14,9% на годишна основа. Тоа соодветствуваше со периодот 

кога во ефект беа највисоките рестриктивните мерки. По иницијалниот голем пад 

имаше забавување на падот во третиот и четвртиот квартал кога падот изнесуваше -

3,3% и -0,7% за на крајот на годината падот на БДП да изнесува -4,5%. Прогнозите на 

аналитичарите се дека по падот на БДП во 2020 се очекува раст од 3% во наредната 

година. Сеуште постојат голем број на неизвесности кои може да допринесат кон 

неисполнување на оваа проекција во зависност од епидемиолошката слика, темпото 

на вакцинација како и рестриктивните мерки кои може да го ограничат растот. Во 
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2021 ефектот од рестрикциите не би требало да биде изразен како во 2020 година 

бидејќи економските оператори како и граѓаните веќе се адаптирани на овој начин 

на функционирање и покрај тоа што има рестриктивни мерки не се очекува падот од 

евентуалните рестриктивни мерки да биде изразен како во текот на 2020 година.  

 

 

Извор0 Државен завод за статистика, Народна Банка на Р. Северна Македонија, Министерство за 
финансии на РСМ 

 

Инфлација и каматни стапки 
 

Годишната инфлација за 2020 изнесуваше 1,2% која што беше главно 

предизвикана од растот на цените на прехранбените производи и во еден дел 

поттикнато и од растот на цената на струјата. Во поглед на инфлацијата за наредните 

години се прогнозира дека инфлацијата ќе достигне 1,5% во 2021 и 1,8% во 2022 

година. Главни двигатели на инфлацијата во наредните години се очекува да биде 

неизвесноста предизвикана од пандемијата со Ковид 19, досегашните и можните 

понатамошни рестрикции за справување со пандемијата кои можно е да 

предизвикаат ограничување и нарушување на синџирите на производство и 

снабдување кои што понатаму би резултирале со зголемени цени на храната, 

енергијата и увезените производи.  

Во текот на 2020 година приносите на државните должнички хартии го 

продолжија нивниот пад кој што беше започнат во претходните години. Каматните 

стапки се движеа од 0,4% за 12 месечни записи до 2,5% за 15 годишни обврзници без 

девизна клаузула. Овој тренд е исто така присутен и кај обврзниците со девизна 

клаузула каде каматните стапки се движеа од 0,6% за 2 годишни обврзници до 4,1% 

за 30 годишни обврзници. Гледано низ годините овие каматни стапки се на најниско 

ниво.  

 

2014 

 

2015 2016 2017 

 

 

2018 2019 2020 

Проек

ција 

2021 

Проек

ција 

2022 

БДП (реална стапка на 

раст %) 3,6% 3,9% 2,9% 0,0% 2,7% 3,2% -4,5% 

3,0% 3,3% 

Инфлација (просек, на 

кумулативна основа %) (0,3%) (0,3%) (0,2%) 1,4% 1,5% 0,8% 1,2% 

1,5% 1,8% 

Стапка на невработеност 

% 27,6% 26,1% 23,7% 22,4% 20,7% 17,3% 16,4% 
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Рочност Државни обврзници со ЕУР валутна клаузула 

12 M 2 Г 3 Г 5 Г 10 Г 15 Г 30 Г 

2014 3,00% 2,00% / 2,70%  4,50% / / 

2015 1,50% 2,00% / / 3,50%  4,00% / 

2016 2,50% 2,70% / / 3,70% 4,30% / 

2017 1,75% 2,00% / 2,50%  3,80% / 

2018 0,90% 0,90% /  /  / 2,90% 4,50% 

2019 0,50% / / 1,30% / 2,45% 4,10% 

2020 / 0,60% 1,00% / 1,50% 2,20% 4,10% 
Извор0 Министерство за финансии 

 

Јавен долг 

 

Откако 2019 година беше завршена со јавен долг од 49,4% од БДП во текот на 

вториот квартал од 2020 имаше нагло зголемување до 60% од БДП. Вториот квартал 

соодветствува со перидот на највисоки рестриктивни мерки кога беа донесени 

повеќе економски мерки за помош на населението кое е погодено од корона 

кризата. Тука спаѓаат директната финансиска помош за фирмите за исплата на плата 

на работниците, помош за тие што се останати без работа како и земање на кредити 

од страна на државата со цел на одржување на ликвидноста, финансирање на 

зголемените трошоци за здравството и сервисирање на стари долгови кои доспеваат 

поради и што беше издадена и еврообврзница.  

 

Рочност Државни обврзници без девизна клаузула 

12 M 2 Г 3 Г 5 Г 10 Г 15 Г 

2014 1,70% 2,20% 3,65% 2,9% 3,8% /  

2015 2,50% 2,20% 2,65% / 3,8% /  

2016 2,60% 2,80% / / 3,9% /  

2017 1,85% 2,10% 2,35% / / /  

2018 0,90% 1,30% 1,50% 2,0% / 3,4% 

2019 0,60% / / 1,5% / 3,0% 

2020 0,40% 0,90% 1,30% 1,20% 2,00% 2,50% 
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Извор0 Министерство за финансии 

 

В) Социјален аспект 

Според најновите податоци од 31.12.2018 година во Р. Северна Македонија 

живеат 2.077.132 жители кои се различни по својата етничка, верска и културна 

припадност. Согласно последниот официјален попис од 2002 година, Македонците 

претставуваат мнозинство во државата со 64% од вкупниот број жители, потоа следат 

Албанците со 25%, Турците со 4,0% и Ромите со 2,7%. Просечниот годишен раст на 

населението во земјата од втората половина на 20-тиот век до денес постојано се 

намалува, од 26,3 промили во 1948 на 1,3 промили во 2015 година. Ваквите 

податоци ја класифицираат Македонија меѓу земјите со низок раст на населението, 

како што се повеќето земји во Европа. Освен тоа, согласно Еуростат, населението 

дополнително се намалило за најмалку 230.000 граѓани кои емигрирале во земјите 

од Европската Унија во период од 1998 до 2011 година.  

Жителите на возраст од 65 години и постари претставуваат 12,3% од вкупниот 

број на жители во земјата. Податоците покажуваат дека населението во државата е 

под влијание на процесот на демографско стареење, односно анализата на 

старосната структура покажува на еден тренд на намалување на младото население. 

Ваквите движења се многу интересни доколку се погледнат на ниво на општини, 

региони или националности. Имено, во 29 општини старото население учествува во 

повеќе од 13%, од кои во 26 општини учеството е помеѓу 20 и 30% (општини 

претежно населени со Македонци). Од друга страна, во 20 општини младото 

население учествува со повеќе од 33% во вкупното население на општините, главно 

населени со етнички Албанци.  

Македонија спаѓа во земјите со најнизок животен стандард во Европа. 

Куповната моќ на населението изнесува околу 37% од просекот на Европската Унија. 

Во исто време, приходот е крајно нееднакво дистрибуиран, односно разликите 

помеѓу најбогатото и најсиромашното население во државата, мерено преку 

индексот GINI, се меѓу највисоките во Европа. Сепак во последните години забележан 

е извесен напредок, особено во поглед на бројот на сиромашното население. Имено, 

гледано преку индексот Laeken, сиромашното население во Р. Македонија се 

намалило од 27,3% во 2010 година на 22,1% во 2014 и 21,5% во 2015 година. Во 2018 

година индексот Laeken порасна на 21,9%, а во 2019 се намали на 21,6%.  

 

3.2 Пазар на пензиско осигурување 

 Поради присуство на ковид-19 пандемијата, во 2020 година се случија малку  

промени во регулативата кои го детерминираат пазарот на пензиското осигурување. 

Имено, за Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и 

Законот за исплата на пензии и пензиско надоместоци од капитално финансирано 

пензиско осигурување на 07.04.2020 година стапи на сила Уредбата со законска сила 

донесена од Владата на РСМ, која се однесуваше на мирување на проток на 
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одредени рокови од наведените закони за времетраење на прогласената вонредна 

состојба во државата.  

Позначајна законска измена која се донесе од областа на пензиското 

осигурување во 2020 година, е во Законот за пензиско и инвалидско осигурување, 

каде се додаде законска можност осигуреник кој бил во редовен работен однос, а од 

страна на обврзникот за пресметка и плаќање на придонес не е платен придонесот за 

пензиско и инвалидско осигурување, може самиот за себе да изврши плаќање на 

придонесот за пензиско и инвалидско осигурување. 

Согласно најавите на регулаторот – МАПАС, во тек е изработка на измени на 

Законот за доброволно капитално пензиско осигурување, со цел дополнителна 

либерализација на пазарот на доброволното капитално финансирано пензиско 

осигурување. 

Вкупниот број на членови во вториот столб достигна 529.983 членови, а 

средствата под управување изнесуваа 87.257 милиони денари,  односно над 1,4 

милијарди евра. Во третиот столб членуваа 26.016 членови, чии средства достигнаа 

2.292 милиони денари, односно околу 37 милиони евра.  

 

3.2.1.1 Конкурентно окружување 

 

На пазарот на задолжително капитално финансирано пензиско осигурување 

освен Триглав пензиско друштво АД Скопје, постојат уште две друштва за 

управување со пензиски фондови – КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и Сава 

пензиско друштво АД Скопје (претходно0 НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје). 

Подолу е прикажана состојбата на пазарот во однос на членство и нето средства 

под управување во задолжителни пензиски фондови. 

 

Име на фонд Вкупно 

членови 

Пазарен удел 

(членови) 

Нето средства 

(во милиони 

денари) 

Пазарен удел 

(според нето 

средства) 

КБ Прв отворен задолжителен 

пензиски фонд - Скопје 

265.351 50,1% 45.638 52,3% 

Сава пензиски фонд 247.122 46,6% 40.501 46,4% 

Триглав отворен задолжителен 

пензиски фонд – Скопје 

17.510 3,3% 1.118 1,3% 

Вкупно 529.983 100% 87.257 100% 

Извор0 МАПАС 

 

 

4 Примена на кодексот за корпоративно управување 
 

Кодексот за добро корпоративно управување во Триглав пензиско друштво 

АД, Скопје беше усвоен на 1-то Собрание на акционери на Друштвото, што се одржа 
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на 30.05.2019 година. Со донесувањето на Кодексот за добро корпоративно 

уредување се утврдија основните начела и правила за добро корпоративно 

управување во Друштвото. 

Корпоративно управување во Друштвото всушност претставува збир на 

правила со кои се уредуваат начинот, постапките и процесите преку кои Управниот 

одбор, Надзорниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и 

раководните лица во пензиското друштво, донесуваат одлуки во врска со 

управувањето на Друштвото и фондовите и начинот како се следи имплементацијата 

на тие одлуки.  

Целта на доброто корпоративно управување е обезбедување одговорност и 

транспарентност во работењето на пензиското друштво, создавање на доверба меѓу 

Управниот и Надзорниот одбор и заинтересираните субјекти, особено членовите и 

пензионираните членови на пензиските фондови, како и подобрување на 

ефикасноста на работењето и намалување на ризиците од работењето на пензиското 

друштво и пензиските фондови.  

 

4.1 Начин на исполнување на фидуцијарната должност 

Во периодот за којшто се однесува извештајот Друштвото успешно ја 

исполнуваше својата фидуцијарна должност со поставување на организациона 

структура, во која е вграден систем на добро корпоративно управување, со 

ангажирање на професионални, компетентни, високостручни кадри во сите области и 

промовирање на високи етички и морални стандарди во работењето.  

Фидуцијарната должност во Друштво се спроведува со примена на високи 

стандарди на етика и интегритет и без судир на интереси и обезбедува нејзина 

примена од страна на секој вработен и работно ангажиран во пензиското друштво.  

Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, лицата со посебни 

овластувања и одговорности и раководните лица во Друштво согласно својата 

фидуцијарна должност работеа единствено во корист на интересите на членовите и 

на пензионираните членови на пензиските фондови.  

 

5 Податоци за перформансите на Триглав отворен 

задолжителен пензиски фонд – Скопје 
 

5.1 Членство 

Почетокот на работењето во Април 2019 година ги донесе и првите членови во 

Триглав отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје. До крајот на 2020 годината, 

Фондот забележа раст на членството до 17.510 членови, од кои 3.586 членови по 

основ на потпишани договори за членство, 10.404 трајно распределени членови и 

3.499 привремено распределени членови*. 
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Просечниот прилив на нови членови изнесуваше 834 нови членови месечно. 

Просечната заштеда изнесува 64.344 денари по член, што е одраз на структурата на 

членство која е доминантно нововработени лица чиј што период на акумулација на 

средства штотуку започнува.  

*привремено распределени членови се оние членови кај кои во моментот на известување 
сеуште не е изминат периодот од 3 месеци по првиот ден на вработувањето во кој имаат 
право на слободен избор на задолжителен пензиски фонд.  

 

5.2 Финансиски показатели 

Движењето на вредноста на сметководствената единица и нето средствата на 

фондот, како и структурата на инвестициското портфолио заклучно со 31.12.2020 

година, се прикажани во табелите подолу. 

 

Движење на вредноста на нето средствата и сметководствената единица 

 
 

 

Структура на инвестициското портфолио на Триглав отворен задолжителен пензиски 

фонд- Скопје по видови на финансиски инструменти на ден 31.12.2020 година 
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ИЗДАВАЧ НАЗИВ
 Вреднпст вп 

денари 

% пд вкупните 

средства 

ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ

ОБВРЗНИЦИ

ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ

Министерство за финансии Државни обврзници 500.296.621        44,75%

Министерство за финансии Обврзници за денационализација 14.400.297          1,29%

Вкупнп дпмашни државни пбврзници 514.696.918        46,03%

КРАТКОРОЧНИ ЗАПИСИ

ДРЖАВНИ ЗАПИСИ

Министерство за финансии Државни записи 26.640.698          2,38%

Вкупнп државни записи 26.640.698          2,38%

Халк банка АД Скопје орочен депозит            33.051.792 2,96%

Уни банка АД Скопје орочен депозит 27.600.334          2,47%

Прокредит банка АД Скопје орочен депозит 20.509.631          1,83%

ЦКБ АД Скопје орочен депозит 21.258.863          1,90%

Силк роуд банка АД Скопје орочен депозит 20.538.199          1,84%

Стопанска банка АД Битола орочен депозит            22.731.817 2,03%

ТТК банка АД Скопје орочен депозит 20.034.515          1,79%

останати орочен депозит 1                             0,00%

Вкупнп деппзити вп дпмашни банки          165.725.153 14,82%

останати обични акции 11.610.586          1,04%

Вкупнп дпмашни акции            11.610.586 1,04%

останати удел во инвестициски фонд 19.361.659          1,73%

Вкупнп акции и удели на  инвестициски фпндпви            19.361.659 1,73%

ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ          738.035.014 66,01%

 ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД

АКЦИИ

останати  обични акции 11.881.637          1,06%

Вкупнп  акции            11.881.637 1,06%

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

BlackRock Inc ISHARES EXPONENTIAL TECH ETF 14.377.343          1,29%

ISHARES GLOBAL 100 ETF 20.703.143          1,85%

ISHARES STOXX EUROPE 600 DE 15.681.134          1,40%

ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE) 20.990.594          1,88%

ISHR EUR600 PERSNL&HOUSE DE 17.106.235          1,53%

ISHR STOXX EUR 600 TECH DE 30.971.634          2,77%

MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY 22.347.321          2,00%

MSCI USA Minimum Volatil ity Gr 19.552.780          1,75%

Charles Schwab Corp/The SCHWAB US LARGE-CAP ETF 24.790.854          2,22%

Deutsche Bank AG X MSCI WORLD MIN VOLATILITY 14.251.242          1,27%

FIDELITY SELECTCO, LLC FIDELITY FINANCIALS ETF 4.241.869             0,38%

Mirae Asset Daewoo Co Ltd GLOBAL X INTERNET OF THINGS 17.407.084          1,56%

Vanguard Group Inc VANG FTSE JPN USDD 23.487.785          2,10%

VANGUARD EXTENDED DUR TREAS 15.684.214          1,40%

VANGUARD LONG-TERM CORP BOND 26.196.385          2,34%

VANGUARD S&P 500 ETF 16.695.613          1,49%

State Street Corp SPDR BBG US TIPS 9.251.340             0,83%

Вкупнп акции и удели на  инвестициски фпндпви          313.736.572 28,06%

ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ          325.618.208 29,12%

Ппбаруваоа 3.066.778             0,27%

Парични средства 51.385.446          4,60%

ВКУПНО СРЕДСТВА      1.118.105.446 100,00%

ДЕПОЗИТИ

АКЦИИ

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ
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5.3 Принос 

Остварениот номинален принос и остварениот реален принос на Триглав 

отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје сведен на годишно ниво заклучно со 

31.12.2020 година изнесуваат0 

Период Принос во номинален 

износ 

Принос во реален износ 

30.06.2019-31.12.2020 0,97% -0,49% 

   

Реалниот принос се добива од номиналниот принос, коригиран за промената на 

нивото на трошоците на живот во пресметковниот период. 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. 

 

5.4 Надоместоци, провизии и други трошоци 

 

Надоместоци 

Наплатувани надоместоци од придонеси 

 

 

Датум на примена 1.4.2019 - 31.12.2019  1.1.2020-31.12.2020 

Надоместок од 

придонеси 

2,25% 2% 

Месечен 

надоместок од 

вредноста на нето 

средствата 

0,03% 0,03% 

Надоместок за премин 

број на денови 2 

720 

15 Евра 

број на денови >720 не се наплаќа надоместок за премин 

 

Извор0Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување -МАПАС 
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Трансакциски провизии 

Износ во 

денари 

Износ на трошок по 

една сметководствена 

единица  

(денари) 

Вкупен износ на трансакциски провизии платени 

од Триглав отворен задолжителен пензиски фонд-

Скопје во период од 30.06.2019 до 31.12.2020г. 

Вкупен износ на трансакциски провизии платени 

од Триглав задолжителен фонд -Скопје во период 

од 01.01.2020 до 31.12.2020  

 

 

327.867,00 

 

 

 

196.169,00 

 

 

0,029822 

 

 

 
0,017843 

 
Извор0Триглав пензиско друштво АД Скопје 
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6 Податоци за остварениот финансиски резултат на Друштвото 
 

6.1 Извештај за сеопфатна добивка 

во илјади денари За годината што завршува на  

31 декември 

 

 

2020 2019 

Приходи од управување со фондови 6.842  4.117  

Приходи од надоместок од придонеси 4.201  3.661  

Приходи од надоместок од управување 2.640 453  

Приходи од надоместок за премин 2  3  

Расходи од управување со фондови 8.677  5.539  

Расходи за МАПАС 1.686  1.307  

Расходи за чувар на имот 369  65  

Расходи за Фондот на ПИОСМ 209 162  

Трошоци за трансакции - -  

Трошоци за маркетинг 2.150  2.095  

Трошоци за агенти 3.042  1.003  

Останати трошоци од управување со фондови 1.222 908  

Добивка/ (Загуба) од управување со фондови (1.835) (1.422) 

Останати приходи на друштвото  72 236  

Расходи од управување со друштвата 33.066 19.017  

Трошоци за суровини и други материјали 528 325  

Трошоци за услуги 10.032  4.763  

Плати и надоместоци на плата и останати трошоци на 

вработените 15.978  8.816  

Амортизација и вредносно усогласување  2.920 705  

Резервирања за трошоци и ризици 806 870  

Останати трошоци од работењето 2.802  3.539  

Финансиски приходи 2.628  1.125  

Приходи врз основа на камати од работењето со 

неповрзани субјекти 2.628  1.125  

Финансиски расходи -  22  

Затезни камати   22  

Добивка/ (Загуба) пред оданочување (32.201) (19.101) 

Данок на добивка  -  

Нето добивка / (загуба) за годината (32.201) (19.101) 

Друга нето сеопфатна добивка / (загуба) - -  

Вкупна нето сеопфатна добивка / (загуба) (32.201) (19.101) 

 

Согласно очекувањата, Друштвото во втората година на работење оствари 

загуба од работењето во износ од 32.201 илјади денари.  

Друштвото генерираше приходи од управување со фондови во износ од 6.842 

илјади денари. Најголем дел од приходите (4.201 илјади денари) се генерирани од 

надоместок од придонеси кој се пресметува како надомест од секој уплатен 
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придонес во фондот. Во 2020 година овој надомест изнесуваше 2,00% од бруто 

уплатениот придонес. 

Надоместокот од управување со средствата на фондот изнесуваше 2.640 

илјади денари, а се пресметува дневно како процент од вредноста на нето 

средствата на фондот. Во 2020 година овој надоместок изнесуваше 0,03% месечно, 

односно 0,36% годишно. 

Значајна ставка на приходната страна се и финансиските приходи кои беа 

остварени како резултат на соодветно инвестирање на расположливите средства на 

Друштвото во депозити и обврзници. Вкупниот износ на генерирани камати од оваа 

активност е 2.628 илјади денари. 

Расходната ставка е поделена на две целини, односно Расходи од управување 

со фондови каде се презентираат расходите кои директно се поврзуваат со 

управувањето со фондовите, и Расходи од управување со друштвото. 

 

 Под расходи од управување со фондови се претставени следните ставки0  

- Расходи за МАПАС – 1.686 илјади денари – се пресметува како надомест од 

секој уплатен придонес во фондот. Во 2020 година овој надомест 

изнесуваше 0,8% од бруто уплатениот придонес. Овој расход е директно 

поврзан со приходите од надоместок од придонеси. 

- Расходи за чувар на имот – 369 илјади денари – се пресметува и наплатува 

од банката чувар како процент од вредноста на нето средствата на фондот 

согласно договорот за банка чувар. 

- Расходи за фондот на ПИОСМ - се пресметува како надомест од секој 

уплатен придонес во фондот. Во 2020 година овој надомест изнесуваше 

0,1% од бруто уплатениот придонес. Овој расход е директно поврзан со 

приходите од надоместок од придонеси. 

- Трошоци за маркетинг – 2.150 илјади денари – се однесува на трошоци за 

маркетинг на фондови. Тука се вклучува и трошокот за заедничка кампања 

на пензискиот систем.   

- Трошоци за агенти – 3.042 илјади денари - тука се претставени трошоците 

кои друштвото ги исплатило по основ на провизии за агенти за потпишани 

договори за членство во фондовите.  

- Останати трошоци од управување со фондови – 1.222 илјади денари – се 

однесува на останати трошоци кои можат директно да се поврзат со 

управувањето со фондови. Во најголем дел се однесува на трошок за 

одржување на ИТ системот на МАПАС. 

 

Под расходи од управување со друштвото се претставени следните ставки0:  

- Трошоци за вработените – 15.978 илјади денари – во најголем дел 

произлегуваат од плати за вработените во друштвото. 

- Трошоци за услуги – 10.032 илјади денари – ги вклучуваат сите услуги 

поврзани со работењето кои не се вклучени во ставката Расходи од 

управување со фондови. Тука се вклучени0 наемнини, трошоци за софтвер, 
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услуги за одржување и заштита, телекомуникациски услуги, надворешни 

услуги за изработка на добра и услуги и останати услуги.  

- Останати трошоци од работењето – 2.802 илјади денари – ги вклучуваат сите 

останати трошоци од работењето на друштвото кои не се претходно 

наведени. 

- Резервирања за трошоци и ризици – 806 илјади денари – се однесува на 

резервации за неискористени одмори, идни јубилејни награди и 

отпремнини на вработените. 

 

 

6.2 Извештај за финансиската состојба 

во илјади денари На ден 

31.12.2020  31.12.2019 

СРЕДСТВА      

Долгорочни средства 95.024  129.511  

Нематеријални средства 14.462  16.146  

Материјални средства 5.493  6.122  

Долгорочни финансиски вложувања  75.069  107.243  

Краткорочни средства 44.201 44.324 

Парични средства и парични еквиваленти  24.359  43.515  

Побарувања од поврзани субјекти  43  90  

Побарувања од купувачите 398  164  

Побарувања од вработени 47 - 

Краткорочни орочени средства  18.800 - 

Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата 

на приходи (АВР)  

 

555 

 

 556  

Вкупно средства 139.224  173.835  

   

 ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ    

Главнина и резерви 133.182  165.383  

Основна главнина- запишан капитал  184.484  184.484  

Пренесена загуба и загуба за финансиската година (32.201) (19.101)  

Долгорочни обврски 1.640  870  

Долгорочни резервирања  1.640  870  

Краткорочни обврски 4.402  7.583  

Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти 125 8  

Обврски кон добавувачите  3.851  6.006  

Краткорочни обврски за даноци и други давачки 213  320  

Обврски спрема вработените  214  24  

Останати краткорочни обврски и краткорочни резервирања   

- 

 

7  

Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните 

периоди  

 

- 

 

 1.217  

Вкупно обврски 6.043  8.453  

Вкупно главнина и обврски 139.224  173.835  
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7 Управување со ризици 
 

 Управувањето со ризик е процес кој овозможува со одговорно работење да 

дојдеме до квалитетни сознанија со цел донесување правилни одлуки за 

постигнување на подобри резултати во работењето. 

 Основната одговорност за активно управување со ризиците од работењето ја 

носат одредени деловни подрачја кои се одговорни за воспоставување на соодветна 

и ефикасна внатрешна контрола и изведување на деловни активности во склад со 

одредени ограничувања/лимити и во согласност со утврдените стратешки цели. 

 Триглав пензиско друштво АД Скопје во континуитет ги идентификува, 

проценува и мери ризиците на кои се изложува во текот на своето работење. 

Политиката на управување со ризиците претставува планиран и систематизиран 

пристап на идентификација, процена и контрола на ризикот. Всушност, Друштвото во 

извештајниот период својата политика за контрола на ризикот ја насочува кон 

обезбедување и трајно одржување на степенот на изложеност на ризици на ниво кое 

нема да ги загрози неговите средства и работењето и кое ќе обезбеди соодветна 

заштита најпрво на интересите на членовите на Фондот, а потоа и на акционерите и 

другите заинтересирани страни на друштвото во рамки на законите и подзаконските 

акти, како и интерните правилници и процедури. 

 Друштвото во текот на 2020 година продолжи со развивање на системот за 

управување со ризици. Во текот на годината беа дополнети и донесени нови акти 

преку кои е дефиниран пристапот и начинот на кој што се управува со ризиците на 

фондовите и друштвото. Со тоа беше воспоставен сеопфатен систем за управување 

со ризици преку кој активно се следат изложеностите на фондовите и друштвото кон 

одредените ризици со кои што се среќаваат во нивното работење. Со тоа се 

овозможува активно следење на состојбите како и преземање на соодветни мерки 

доколку настане ситуација која ја зголемува изложеноста на ризик со цел на заштита 

на средствата на фондот и друштвото.  

 

 

8 Адекватност на капиталот  
 

 Согласно член 20 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 

осигурување, Друштвото е должно во секое време да го одржува износот на 

главнината но не помалку од една половина од 1.800.000 евра (минимален износ на 

основната главнина) во денарска противвредност. Дополнително, доколку дојде до 

зголемување на средствата на задолжителниот и доброволниот фонд, Друштвото е 

должно да го зголеми износот на главнина и истиот да го одржува.  

Усогласеноста со законската регулатива се проверува на редовна база. На 31 

декември 2020 година состојбата е како што следи0 
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Опис Износ (во илјади денари) 

Главнина 133.182 

Основна главнина 184.484 

Законски потребно ниво на главнина 55.345 

Вишок/недостаток на главнина 77.837 

Сооднос на главнина и потребно ниво на главнина 241% 
 

Сопствени средства 118.165 

Законски потребно ниво на сопствени средства 55.345 

Вишок/недостаток на сопствени средства 62.820 

Сооднос на сопствени средства и потребно ниво на 

сопствени средства 

214% 

 

9 Трансакции со поврзани лица 
 

Триглав пензиско друштво АД Скопје е дел од Групацијата Триглав, која 

претставува водечка осигурително-финансиска групација во Словенија и Адриа 

регионот, како и една од водечките групации во Југоисточна Европа. Групацијата е 

присутна во шест држави и има над 5.200 вработени. Основна дејност на Групацијата 

е осигурителното работење, а остварената бруто полисирана премија изнесува над 

1.050 милиони евра.   

На 31 декември 2020 година, 100% од акциите на Триглав пензиско друштво се 

во сопственост на Заваровалница Триглав д.д. Љубљана, која е и матична холдинг 

компанија.  

Евидентираните трансакции и салда со поврзаните страни на Триглав пензиско 

друштво се прикажани во финансиските извештаи кои се во прилог на овој извештај. 

Подолу ја прикажуваме структурата на поврзаност помеѓу компаниите во Групација 

Триглав0 

 

Zavarovalnica Triglav D.D. Ljubljana 

TRIGLAV Zdravstvena zavarovalnica D.D. 
Ljubljana 

Pozavarovalnica TRIGLAV RE Ljubljana 

Triglav INT. Holdinško društvo Ljubljana 

TRIGLAV OSIGURANJE D.D. Zagreb 

TRIGLAV OSIGURANJE D.D. Sarajevo 

TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O Beograd 

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ А.Д. Скопје 

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ А.Д. 
Скопје 

LOVĆEN OSIGURANJE A.D. Podgorica 

TRIGLAV OSIGURANJE D.D. Banja Luka 

Триглав Пензиско Друштво АД Скопје 

Triglav pokojninska družba D.D. Ljubljana 



29 

10 Маркетинг активности и продажна мрежа 

Маркетинг активностите во 2020 година беа насочени кон промоција на 

Друштвото и подигнување на свеста за пензискиот систем, првенствено преку 

континуирана работа на терен и остварување на личен контат со потенцијалните 

членови како и организирање на самостојни и заеднички кампањи со останатите 

учесници во системот, организирање на on-line вебинари и презентации за 

карактеристиките на капитално финансираното пензиско осигурување.  

Воедно, интензивно се работеше и на зголемување на бројот на агенти кои ќе 

бидат дел од продажната мрежа на Друштвото и одржување на квалитетот во 

работењето на постојните. Во таа насока беа одржани повеќе обуки како за 

кандидатите кои го полагаа испитот за стекнување својство на агент организиран од 

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - Мапас 

така и за останатите агенти. Овие обуки беа реализирани на неколку начини и тоа 

преку континуирани индивидуални обуки, и on-line обуки како редовни активности 

на Секторот за продажба и маркетинг,  и една посебна специјализирана обука за 

унапредување и подигнување на нивото на продажните вештини на агентите.  

Заклучно 31.12.2020 година, продажната мрежа ја сочинуваа 86 активни 

агенти. Согласно новонастанатите услови на работење, испитот за стекнување 

својство на агент кој беше реализиран во 2 испитни сесии успешно го положија 31 

кандидат.  

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување (МАПАС)

(02) 3224 229, www.mapas.mk
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11  ПРИЛОГ0 Ревидирани финансиски извештаи за годината



Триглав Пензиско Друштво АД
бул. 8-ми Септември бр. 16
1000 Скопје

ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020 и Извештај на независните ревизори

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