ПОПУЊАВА ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
РЕД. БРОЈ

ДАТУМ

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ФИЛИЈАЛА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕНОС СРЕДСТАВА
СА ИНДИВИДУАЛНОГ РАЧУНА ЧЛАНА
ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИЈСКОГ ФОНДА

ЗАПОСЛЕНИ
ПОТПИС
РЕД. БР.
ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО СЛУЖБА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈУ ПЕНЗИЈСКОГ ФОНДА
ПРИМИО

ДАТУМ

РЕШИО

ДАТУМ

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ФОНДА И ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЧЛАНА ФОНДА
ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА (ЈМБГ)
, MEСТО

АДРЕСА
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
НАЗИВ ФОНДА ИЗ КОГ СЕ ПРЕНОСЕ СРЕДСТВА ДУНАВ ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД
НАЧИН ПРЕНОСА СРЕДСТАВА (ОЗНАЧИТИ)

УКУПНО

ДЕЛИМИЧНО

ПОДАЦИ О ИНДИВИДУАЛНОМ РАЧУНУ ЧЛАНА ФОНДА СА КОГА СЕ ПРЕНОСЕ СРЕДСТВА И ИЗНОСУ СРЕДСТАВА
(НАВЕСТИ НАЈМАЊЕ ЈЕДНУ ОД ПОНУЂЕНИХ ОПЦИЈА)
1.

БРОЈ ИНДИВИДУАЛНОГ РАЧУНА

2.

БРОЈ УГОВОРА О ЧЛАНСТВУ

3.

БРОЈ УГОВОРА О ПЕНЗИЈСКОМ ПЛАНУ

4.

СВИ РАЧУНИ У ФОНДУ

НАВЕСТИ ИЗНОС КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ ИЛИ У ДИНАРСКОМ ИЗНОСУ ИЛИ ПРОЦЕНТУАЛНО ИЛИ У БРОЈУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА٭:

*УКОЛИКО СЕ НАВЕДЕ ДИНАРСКИ ИЗНОС, ТРЕБА ИМАТИ У ВИДУ ДА, ЗБОГ МОГУЋЕ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОД ТРЕНУТКА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ДО
ТРЕНУТКА ПРЕНОСА СРЕДСТАВА, НА ИНДИВИДУАЛНОМ РАЧУНУ МОЖЕ ДОЋИ ДО ПРОМЕНЕ ИЗНОСА СРЕДСТАВА

ПОДАЦИ О ФОНДУ У КОЈИ СЕ ПРЕНОСЕ СРЕДСТВА
НАЗИВ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
НАЗИВ ФОНДА

ПОДАЦИ О ИНДИВИДУАЛНОМ РАЧУНУ ЧЛАНА ФОНДА НА КОЈИ СЕ ПРЕНОСЕ СРЕДСТВА
(НАВЕСТИ НАЈМАЊЕ ЈЕДНУ ОД ПОНУЂЕНИХ ОПЦИЈА)
1.

БРОЈ ИНДИВИДУАЛНОГ РАЧУНА

2.

БРОЈ УГОВОРА О ЧЛАНСТВУ

3.

БРОЈ УГОВОРА О ПЕНЗИЈСКОМ ПЛАНУ

ДАТУМ

ПОТПИС ЧЛАНА ФОНДА



ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ПРИМИЛО ЗАХТЕВ
НАПОМЕНА: У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА И ПЕНЗИЈСКИМ ПЛАНОВИМА („СЛ.ГЛАСНИК РС“, БР. 85/2005 И 31/2011), ПРИЛИКОМ ПРЕНОСА СРЕДСТАВА У ДРУГИ
ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД, ЧЛАН ФОНДА ПЛАЋА НАКНАДУ ЗА ПРЕНОС СРЕДСТАВА У ВИСИНИ СТВАРНИХ ТРОШКОВА ПРЕНОСА, ОДНОСНО ИЗНОС ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА СЕ УМАЊУЈЕ ЗА
ИЗНОС ОВИХ ТРОШКОВА, КОЈИ СУ ДЕФИНИСАНИ ТАРИФНИКОМ УСЛУГА КАСТОДИ БАНКЕ.
ПОТПИСНИК ОВОГ ЗАХТЕВА ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПОЗНАТ СА САДРЖАЈЕМ ОБАВЕШТЕЊА О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ („СЛ.
ГЛАСНИК РС“, БР.87/2018), КОЈЕ ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ОВОГ ЗАХТЕВА.
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У складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Сл. гласник РС“, бр. 113/2017)
и Одлуком о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања
тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор („Сл. гласник РС“, бр. 13/2018),
„Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом“ ад Београд, као обвезник примене датог
закона, у обавези је да, приликом закључивања уговора о чланству прибави следећу
ИЗЈАВУ
О УТВРЂИВАЊУ ПОСТОЈАЊА СТАТУСА
ФУНКЦИОНЕРА/ЧЛАНА УЖЕ ПОРОДИЦЕ ФУНКЦИОНЕРА/БЛИСКОГ САРАДНИКА ФУНКЦИОНЕРА
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, у члану 3. став 1. тач. 22.-27.дефинише појам
ФУНКЦИОНЕРА, односно појам ЧЛАНА УЖЕ ПОРОДИЦЕ ФУНКЦИОНЕРА, односно појам БЛИСКОГ
САРАДНИКА ФУНКЦИОНЕРА, и то на следећи начин:
1) функционер је функционер друге државе, функционер међународне организације и функционер
Републике Србије;
2) функционер друге државе је физичко лице које обавља или је у последње четири године обављало
високу јавну функцију у другој држави, и то:
(1) шеф државе и/или владе, члан владе и његов заменик,
(2) изабрани представник законодавног тела,
(3) судија врховног и уставног суда или другог судског органа на високом нивоу, против чије пресуде,
осим у изузетним случајевима, није могуће користити редовни или ванредни правни лек,
(4) члан рачунског суда, односно врховне ревизорске институције и чланови органа управљања
централне банке,
(5) амбасадор, отправник послова и високи официр оружаних снага,
(6) члан управног и надзорног органа правног лица које је у већинском власништву стране државе,
(7) члан органа управљања политичке странке;

3) функционер међународне организације је физичко лице које обавља или је у последње четири године
обављало високу јавну функцију у међународној организацији, као што је: директор, заменик директора,
члан органа управљања, или другу еквивалентну функцију у међународној организацији;
4) функционер Републике Србије је физичко лице које обавља или је у последње четири године
обављало високу јавну функцију у земљи, и то:
(1) председник државе, председник Владе, министар, државни секретар, посебни саветник министра,
помоћник министра, секретар министарства, директор органа у саставу министарства и његови
помоћници, и директор посебне организације, као и његов заменик и његови помоћници,
(2) народни посланик,
(3) судије Врховног касационог, Привредног апелационог и Уставног суда,
(4) председник, потпредседник и члан савета Државне ревизорске институције,
(5 гувернер, вицегувернер, члан извршног одбора и члан Савета гувернера Народне банке Србије,
(6) лице на високом положају у дипломатско-конзуларним представништвима (амбасадор,
генерални конзул, отправник послова),
(7) члан органа управљања у јавном предузећу или привредном друштву у већинском власништву
државе,
(8) члан органа управљања политичке странке;
5) члан уже породице функционера јесте брачни или ванбрачни партнер, родитељи, браћа и сестре, деца,
усвојена деца и пасторчад, и њихови брачни или ванбрачни партнери;
6) ближи сарадник функционера јесте физичко лице које остварује заједничку добит из имовине или
успостављеног пословног односа или има било које друге блиске пословне односе са функционером (нпр.:
физичко лице које је формални власник правног лица или лица страног права, а стварну добит остварује
функционер).
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Ја (име и презиме)
Датум и место рођења

ЈМБГ
, издатог ог

са личном картом број
датум издавања

, са
, место

пребивалиштем/боравиштем у улици
, место издавања

радни статус ,
назив компаније (уколико је лице запослено)
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да, након упознавања са горе наведеном садржином Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

 ИМАМ
 НЕМАМ

статус:
 ФУНКЦИОНЕРА
 ЧЛАНА УЖЕ ПОРОДИЦЕ ФУНКЦИОНЕРА
 БЛИСКОГ САРАДНИКА ФУНКЦИОНЕРА

(уколико је одговор „ИМАМ“ заокружити једну/више понуђених опција)
Период обављања функције:
Врста јавне функције коју функционер обавља или је обављао у последње четири године:
Ближи подаци о породичном односу (уколико је странка члан уже породице функционера):
(навести у ком сте сродству и са којим функционером –име, презиме, функција)
Ближи подаци о врсти пословне сарадње (ако је странка блиски сарадник функционера):
(објасните у каквом сте пословном односу и са којим функционером-име, презиме, функција)
Имајући у виду да имате статус функционера/члана уже породице функционера/блиског сарадника, неопходно је да
наведете:
● порекло средстава/имовине који су или који ће бити предмет уплата у добровољни пензијски фонд:

Напомена: Молимо вас да уз овај образац доставите и доказ о пореклу имовине (нпр. уколико сте навели да је
порекло имовине наследство, као доказ доставите решење о наслеђивању)

● податке о целокупној имовини коју поседујете:

Напомена: Уколико су подаци о имовини које поседујете јавно доступни на сајту Агенције за спречавање
корупције, потребно је навести да су јавно доступни. Уколико подаци нису јавно доступни потребно је да се
наведе целокупна имовина.
Обавезујем се да ћу обавестити Друштво, у року од 5 (пет) дана, у случају било какве промене која је у вези са
статусом функционера, односно уколико у току трајања пословне сарадње са Друштвом постанем функционер, члан
уже породице функционера или ближи сарадник функционера. Потписивањем потврђујем да сам упознат са Законом о
спречавању прања новца којим се захтева да пружим податаке Друштву о утврђивању статуса финкционера као и да
притом подлежем обавезном потврђивању порекла средстава која су предмет пословног односа или трансакције коју
вршим преко Друштва.

____________________________
(потпис даваоца изјаве)

У

,
године
(место)
(датум)
Потписивањем потврђујем истинитост и тачност података и овлашћење да, у складу са Законом о
заштити података о личности и Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским
плановима, Друштво може да обрађује и да чува моје личне податке искључиво у сврхе прописане
наведеним законима. Потписивањем ове изјаве изричито овлашћујем Друштво да може извршити
проверу аутентичности датих изјава на основу информација доступних код релевантних институција
у земљи и иностранству, конзуларним представништвима и амбасадама тих држава у Републици
Србији. Такође, обавезујем се да ћу обавестити Друштво о било којој промени наведених података.
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