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Идентификациски број на 

задолжителниот пензиски фонд
01-01 02-01 03-01

Полн назив на  задолжителниот 

пензиски фонд

Отворен задолжителен пензиски фонд Сава 

пензиски фонд
КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд-Скопје Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје

Скратен назив на  задолжителниот 

пензиски фонд
Сава пензиски фонд Прв задолжителен пензиски фонд Триглав задолжителен пензиски фонд

Полн назив на друштвото кое 

управува со задолжителниот 

пензиски фонд

Друштво за управување со задолжителни и 

доброволни пензиски фондови Сава пензиско 

друштво а.д. Скопје

КБ Прво друштво за управување со задолжителни и 

доброволни пензиски фондови АД Скопје

Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски 

фондови ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје

Скратен назив на друштвото кое 

управува со задолжителниот 

пензиски фонд

Сава пензиско друштво а.д. Скопје КБ Прво пензиско друштво АД Скопје ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје

Седиште и адреса на друштвото 

кое управува со задолжителниот 

пензиски фонд и на 

задолжителниот пензиски фонд

ул. Мајка Тереза број 1 

1000 Скопје

бул. Митрополит Теодосиј Гологанов број 6  

  1000 Скопје

бул.8-ми септември бр.18

1000 Скопје

Датум на одлуката за издавање на 

дозвола за основање на 

пензиското друштвото

02-470/3 од 30.03.2005 02-470/3 од 30.03.2005 14-244/13 од 20.03.2019

Датум и број на одлука за давање 

одобрение за управување со  

задолжителен пензиски фонд 

02-128/3 од 09.06.2005                       

 02-1735/3 од 20.11.2008

02-128/3 од 09.06.2005

02-1735/3 од 20.11.2008

14-244/17 од 28.03.2019

Сопственичка структура на 

пензиско друштво
Позаваровалница Сава д.д.

Скупина Прва заваровалница холдинг д.д. Љубљана

Комерцијална банка АД Скопје 

Заваровалница Триглав ДД Љубљана

Висина на основната главнина на 

друштвото кое управува со 

задолжителниот пензиски фонд

2.120.000,00 Евра 1.800.000,00 Евра 5.356.000,00 Евра



Членови на органот на управување 

на друштвото  кое управува со 

задолжителниот пензиски фонд

 

Петар Талески- претседател 

Коста Ивановски - член 

Марија Ѓорѓиевска, член

Весна Стојановска-претседател  

     

Предраг Милошевски-

  член 

Тихомир Петрески -претседател

Маријан Николовски 

член

Членови на Надзорен одбор на 

друштвото  кое управува со 

задолжителниот пензиски фонд

Павел Гојкович

претседател

  

Петер Скварча

член

Рок Мољк

 член 

                                                                                                                  

   Ерол Хасан

     независен член

Претседател и член – Аленка Жнидаршич Крањц

Член – Маја Стевкова Штериева

Член – Јанез Крањц

Член – Анита Бислимовска

Независен член – Душица Стевчевска Србиноска

Независен член – Миран Ковач

Алјоша Уршич 

претседател

Рок Пивк

член

Блаж Кметец 

член

Мирослав Вујиќ

, независен член 

Датум на запишување на 

задолжителниот пензиски фонд во 

Регистарот на задолжителни и 

доброволни пензиски фондови

01.06.2010 01.06.2010 28.03.2019



Забелешка

1.  Со одлуката од 09.06.2005 дадено е 

одобрение за управување со пензиски фондови за 

период од 10 години. Поради измените во 

Законот за задолжително капитално финансирано 

пензиско осигурување во 2008 година на  

20.11.2008 година издадено е ново одобрение за 

управување со задолжителен пензиски фонд  со 

неограничено траење.

2. Со решение 14-13 од 26.02.2018 година 

Агенцијата даде согласност за пренос на 100% 

од акциите издадени од Акционерското друштво 

за управување со задолжителни и доброволни 

пензиски фондови НЛБ Нов пензиски фонд Скопје 

на Позаваровалница Сава д.д. 

Со одлуката од 09.06.2005 дадено е одобрение за 

управување со пензиски фондови за период од 10 

години. Поради измените во Законот за 

задолжително капитално финансирано пензиско 

осигурување во 2008 година на  20.11.2008 година 

издадено е ново одобрение за управување со 

задолжителен пензиски фонд  со неограничено 

траење.

Датум на бришење на 

задолжителниот пензиски фонд  од 

Регистарот на задолжителни и 

доброволни пензиски фондови


