
"Службени гласник РС",  бр. 27/2006 
 
 
 
 На основу члана 62. став 3. Закона о добровољним пензијским 
фондовима и пензијским плановима ("Службени гласник РС", бр. 
85/2005), гувернер Народне банке Србије доноси 
 
 

О Д Л У К У  
О СТАНДАРДИЗОВАНОМ ФОРМАТУ УГОВОРА О  

ПРОГРАМИРАНИМ ИСПЛАТАМА АКУМУЛИРАНИХ СРЕДСТАВА 
ЧЛАНА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИЈСКОГ ФОНДА 

 
 
 1. Овом одлуком прописује се стандардизовани формат уговора о 
програмираним исплатама средстава акумулираних на рачуну члана 
добровољног пензијског фонда. 
 
 2. Стандардни део уговора из тачке 1. ове одлуке даје се на 
обрасцу који је приложен уз ту одлуку и њен је саставни део. 
 
 3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику РС", а примењиваће се од 1. априла 2006. године. 
 
 
О. бр. 38 Г у в е р н е р 
28. марта 2006. године Народне банке Србије 
Б е о г р а д  
 Радован Јелашић, с.р. 
 



Број уговора

Члан фонда

Име и презиме

Поштански број

Подаци о друштву за управљање фондом

Адреса

Подаци о фонду

Подаци о програмираној исплати
Висина програмиране исплате одређује се на један од два начина (непотребно прецртати):
1) 2)

Исплате се врше почев од , и то на један од следећих начина:
1) једном недељно
2) једном месечно
3)

Висина и учесталост програмираних исплата могу се мењати на захтев члана фонда.

Овим уговором регулише се обавеза друштва за управљање фондом да врши програмиране 
исплате средстава акумулираних на рачуну члана фонда.

*Само за стране држављане.

Контакт-телефонДатум рођењаЈМБГ

Факс

Поштански број Место

Назив банке код које члан фонда има отворен текући рачун

Број текућег рачуна

Поштански број Место

Регистарски број НБС

Назив

(у динарима) (у броју инвестиционих јединица)

Место

Адреса

Држављанство* Број путне исправе*

ПИБКонтакт-телефон Матични број

Назив

Број
копије

Лого фонда

УГОВОР О ПРОГРАМИРАНИМ ИСПЛАТАМА АКУМУЛИРАНИХ СРЕДСТАВА ЧЛАНА ФОНДА

(потпис члана фонда)

Датум Место

(одређује члан фонда)

(потпис овлашћеног лица друштва за 
управљање фондом)




