
 

 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања 
Одељење за надзор над делатношћу добровољних пензијских фондова 
 

 
Накнаде за услуге у вези с пословима надзора над делатношћу 

добровољних пензијских фондова 
 
 

Народна банка Србије наплаћује накнаде за услуге у вези с пословима надзора над 

делатношћу добровољних пензијских фондова на основу Одлуке о јединственој тарифи по којој 

Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, тарифни број 5 Тарифе: Послови 

надзора над обављањем делатности осигурања и над делатношћу добровољних пензијских фондова. 

 

Уплате за накнаде по тарифним ставовима од 38. до 53. треба вршити на рачун Народне 

банке Србије бр. 980-21-70 користећи следеће позиве на број: 

 

Тарифни 
став 

Позив на број Врста посла - Услуге 
Висина 
накнаде 

38 9-060033-МБР 
Решавање по захтеву за издавање дозволе за рад 
друштва за управљање добровољним пензијским 
фондом 

120.000,00 

39 9-060034-МБР 
Решавање по захтеву за издавање дозволе за 
управљање добровољним пензијским фондом 

100.000,00 

40 9-060035-МБР 
Решавање по захтеву за давање сагласности за 
стицање квалификованог учешћа у друштву за 
управљање добровољним пензијским фондом 

40.000,00 

41 9-060036-МБР 
Решавање по захтеву за давање сагласности на 
избор члана управе и директора друштва за 
управљање добровољним пензијским фондом 

20.000,00 

42 9-060037-МБР 
Решавање по захтеву за давање дозволе за 
спајање друштва за управљање добровољним 
пензијским фондом 

100.000,00 

43 9-060038-МБР 
Решавање по захтеву за давање сагласности на 
проспект и скраћени проспект добровољног 
пензијског фонда 

15.000,00 

44 9-060039-МБР 
Решавање по захтеву за давање сагласности на 
текст огласа добровољног пензијског фонда или 
јавног позива добровољног пензијског фонда 

10.000,00 

45 9-060040-МБР 

Решавање по захтеву друштва за управљање за 
продужење рока из члана 34. став 4. Закона о 
добровољним пензијским фондовима и пензијским 
плановима 

8.000,00 

46 9-060041-МБР 

Пријављивање полагања испита за стицање 
дозволе за обављање послова из члана 51. став 1. 
Закона о добровољним пензијским фондовима и 
пензијским плановима 

3.000,00 

47 9-060042-МБР 

Решавање по захтеву за издавање дозволе за 
обављање послова из члана 51. став 1. Закона о 
добровољним пензијским фондовима и пензијским 
плановима 

7.000,00 

48 9-060043-МБР 

Давање мишљења и др. у вези с питањем, односно 
у вези с применом одредбе закона, односно 
подзаконског акта из области пословања 
добровољних пензијских фондова 

10.000,00 

https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/tar/tarifa_p.pdf
https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/tar/tarifa_p.pdf
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49 9-060044-МБР 
Решавање по захтеву за издавање дозволе за 
спајање добровољних пензијских фондова 

100.000,00 

50 9-060045-МБР 
Решавање по захтеву за давање сагласности на 
уговор о преносу права управљања добровољним 
пензијским фондом 

100.000,00 

51 9-060046-МБР 
Избор најповољније понуде из члана 54. Закона о 
добровољним пензијским фондовима и пензијским 
плановима 

100.000,00 

52 9-060047-МБР 
Измена назива добровољног пензијског фонда у 
регистру 

5.000,00 

53 9-060062-МБР 
Издавање уверења и потврда из евиденција које 
води Народна банка Србије о делатности 
добровољних пензијских фондова 

8.000,00 

 
МБР - Правна лица и предузетници уписују свој матични број (МБР) 

- Физичка лица уписују јединствени матични број грађана (ЈМБГ)  
 

За све додатне информације обратите се Сектору за надзор над обављањем делатности 
осигурања на телефон: 011/333-8213, факс: 011 333-8794 или на имејл адресу osiguranje@nbs.rs.  

mailto:dpf@nbs.rs

