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На основу члана 21. став 1. и члана 23. став 1. Закона о добровољним пензијским 
фондовима и пензијским плановима („Сл. гласник РС“, бр. 85/05 и 31/11) и члана 68. 
став 1. тачка 2. Оснивачког акта, Управни одбор “Дунав друштва за управљање 
добровољним пензијским фондом” а.д. на 75. седници одржаној дана 28.12.2011. године 
усвојио је Правилник о тарифи. 

 
Имајући у виду да су дана 06.02.2014. године, 14.11.2017. године и 28.02.2019. 
године донете одлуке о изменама и допунама Правилника о тарифи, у наставку је 
пречишћен текст истог. 

 
 

ПРАВИЛНИК О ТАРИФИ 
“ДУНАВ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ“ АД 

(пречишћен текст) 
 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим правилником ближе се уређују накнаде за услуге „Дунав друштва за 
управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. (у даљем тексту Друштво) и 
накнада за пренос рачуна члана фонда. 

 
II НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ ДРУШТВА 

 
Члан 2. 

Накнада за услуге Друштва састоји се од: 

1) накнаде приликом уплате пензијских доприноса и 
2) накнаде за управљање фондом 

 
1) Накнада приликом уплате пензијских доприноса 

 
Члан 3. 

 
Накнада приликом уплате пензијских доприноса представља накнаду за услуге 
Друштва и обрачунава се процентуално од вредности уплаћених пензијских 
доприноса у висини од 2,7%. Ова накнада наплаћује се од износа извршених уплата 
пензијских доприноса. 

 
Члан 4. 

 
За чланове пензијског плана, накнада приликом уплате пензијских доприноса, 
обрачунава се процентуално од укупне вредности уплаћених пензијских доприноса 
које је организатор пензијског плана уплатио за чланове тог плана, у висини од 2,7%. 

 
Уговором о пензијском плану накнада из ст. 1. овог члана може се уговорити у нижем 
износу. 

 
Члан 5. 

 

 
Накнада за једнократне и периодичне уплате пензијских доприноса физичких лица 
у износу од: 

 
- 50.000,00 до 399.999,99 динара обрачунава се по стопи од 0,5% од вредности 
извршене уплате, 
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- 400.000,00 динара и више не наплаћује се. 

 
 

2) Накнада за управљање фондом 
 

Члан 6. 
 

Накнада за управљање фондом представља накнаду за услуге Друштва и обрачунава 
се на обрачунску нето вредност имовине фонда у висини од 1,25% годишње. 

 
 

Накнада из става 1. овог члана обрачунава се на крају сваког дана и то као проценат 
из тог става од обрачунске нето вредности имовине фонда, подељен с 365,25. 

 
Члан 7. 

 
Обрачунату накнаду приликом уплате пензијских доприноса и обрачунату накнаду за 
управљање фондом Друштво наплаћује од фонда једном месечно. 

 
III НАКНАДА ЗА ПРЕНОС РАЧУНА ЧЛАНА ФОНДА 

 
Члан 8. 

 
Накнада за пренос рачуна члана фонда представља накнаду за трошкове преноса 
рачуна члана фонда у фонд којим управља друго друштво за управљање и обрачунава 
се као умањење тих средстава за износ стварних трошкова преноса. 

 
IV ОБАВЕШТАВАЊЕ ЧЛАНОВА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
ТАРИФИ 

 
Члан 9. 

 
У случају да Друштво мења Правилник о тарифи повећањем накнаде при уплати 
пензијских доприноса и накнаде за управљање, обавештење о томе доставља Народној 
банци Србије и свим члановима фонда, односно обвезницима уплате на које се 
повећање тарифе односи. Наведене измене Друштво објављује и на својој интернет 
страни и то најкасније 30 дана пре почетка њихове примене. 

 
У случају да се изменама тарифе Друштва повећава накнада за управљање, а члан 
фонда на кога се те измене односе, у периоду до почетка примене повећане накнаде, 
изврши пренос средстава у други фонд, том члану се неће наплаћивати накнада за 
пренос рачуна. 

 
У случају да Друштво мења Правилник о тарифи снижавањем накнада из става 1. 
овог члана, обавештење о томе доставља Народној банци Србије, а измене 
објављује на својој интернет страни пре почетка њихове примене. 

 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 10. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања. 
 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о тарифи У. 
бр. 51/11 од 28.12.2011. године са свим изменама и допунама. 

 
ПРЕДСЕДНИК 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 
 

 
Н.бр.10/19-1 
28.02.2019.године Београд 

Бранислав Трифуновић 
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