
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ                                                                   Београд, 7. октобар 2022. 

Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања 

Група за спровођење стручних испита за стицање 

звања у делатности осигурања и добровољних пензијских фондова 

 

 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИНФОРМИСАЊА О 

ДОБРОВОЉНОМ ПЕНЗИЈСКОМ ФОНДУ 

  

I. Друштво за управљање добровољним пензијским фондом  

  

1. Појам друштва за управљање добровољним пензијским фондом  

2. Делатност друштва за управљање  

3. Висина основног капитала  

4. Организациона и техничка оспособљеност друштва за управљање  

5. Оснивање друштва за управљање  

6. Акти друштва за управљање  

7. Измене и допуне аката друштва за управљање  

8. Накнаде друштва за управљање  

9. Одговорност друштва за управљање  

10. Престанак друштва за управљање  

 

II. Добровољни пензијски фонд 

  

1. Појам добровољног пензијског фонда  

2. Начела на којима се заснивају добровољни пензијски фондови  

3. Имовина добровољног пензијског фонда  

4. Инвестициона начела и инвестициона политика  

5. Улагање имовине добровољног пензијског фонда  

6. Ограничења улагања  

7. Назив добровољног пензијског фонда  

8. Управљање са више фондова  

9. Регистар фондова  

10. Проспект добровољног пензијског фонда 

11. Садржина проспекта 

12. Појам члана добровољног пензијског фонда 

13. Појам обвезника уплате 

14. Уговор о чланству 

15. Индивидуални рачун члана фонд 

16. Пренос индивидуалног рачуна 

17. Дужност друштва за управљање приликом преноса рачуна 



18. Нето вредност имовине фонда  

19. Појам инвестиционе јединице 

20. Вредност инвестиционе јединице 

21. Принос добровољног пензијског фонда 

22. Маркетинг добровољног пензијског фонда 

23. Посредници друштва за управљање – појам и послови које посредници могу вршити 

24. Оглашавање добровољног пензијског фонда 

25. Садржина текста приликом оглашавања фонда 

26. Садржина интернет странице друштва за управљање 

27. Обавештавање чланова добровољног пензијског фонда 

28. Однос друштва за управљање са клијентима и приговори 

29. Спајање добровољних пензијских фондова 

30. Последице престанка друштва за управљање на фонд 

 

III. Пензијски планови  

 

1. Појам пензијског плана  

2. Уговор о пензијском плану  

3. Право члана пензијског плана коме је престао радни однос 

 

IV. Повлачење и располагање акумулираним средствима  

 

1. Стицање права на повлачење и располагање акумулираним средствима  

2. Начин повлачења акумулираних средстава  

 

V. Кастоди банка  

 

1. Уговор са кастоди банком  

2. Услуге кастоди банке  

3. Раскид уговора са кастоди банком  

 

VI. Надзор  

 

1. Надлежност Народне банке Србије у погледу надзора над пословањем друштва за 

управљање  

2. Одузимање дозволе за рад друштву за управљање  

 
Извори права:  

Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима (”Службени гласник 

РС”, бр. 85/2005 и 31/2011) и сви подзаконски акти донети на основу њега. 


