
ЗАКОН 

О ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА 

И ПЕНЗИЈСКИМ ПЛАНОВИМА 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет уређивања 

Члан 1. 

 

Овим законом уређују се организовање и управљање добровољним 

пензијским фондовима, оснивање, дјелатност и пословање друштва за управљање 

добровољним пензијским фондовима, послови и обавезе кастоди банке, у смислу 

овог закона, надлежност Агенције за осигурање Републике Српске у регулисању и 

вршењу надзора над друштвима за управљање добровољним пензијским 

фондовима, организовање пензијских планова и друга питања од значаја за 

функционисање добровољних пензијских фондова. 

 

Начела добровољних пензијских фондова 

Члан 2. 

 

Начела на којима се заснивају добровољни пензијски фондови су: 

а) добровољност чланства, 

б) равноправност чланова, 

в) расподјела ризика улагања, 

г) јавност рада и 

д) акумулација и инвестирање средстава. 

 

Значење појединих појмова 

Члан 3. 

 

Поједини појмови, у смислу овог закона, имају сљедећа значења: 

а) друштво за управљање добровољним пензијским фондовима – привредно 

друштво које организује и управља добровољним пензијским фондовима, у складу 

са овим законом, 

б) добровољни пензијски фонд – институција колективног инвестирања у 

оквиру које се прикупљају добровољни пензијски доприноси чланова добровољног 

пензијског фонда и улажу у различите врсте имовине са циљем остварења прихода 

и смањења ризика улагања, који може бити отворени или затворени добровољни 

пензијски фонд, 

в) отворени добровољни пензијски фонд – институција колективног 

инвестирања која нема ограничења чланства, осим оних која су прописана овим 

законом, 

г) затворени добровољни пензијски фонд – институција колективног 

инвестирања која прихвата у чланство само чланове који су запослени код 

послодавца или су чланови код другог организатора затвореног добровољног 

пензијског фонда, 



д) кастоди банка – банка која чува имовину добровољног пензијског фонда, 

води рачун добровољног пензијског фонда и обавља друге кастоди услуге за рачун 

добровољног пензијског фонда, а у погледу средстава добровољног пензијског 

фонда поступа само по налозима друштва за управљање који су у складу са 

законом, проспектом и другим актима добровољног пензијског фонда, 

ђ) члан добровољног пензијског фонда – домаће и страно пунољетно 

физичко лице које приступа отвореном или затвореном добровољном пензијском 

фонду и преузима ризик улагања изнад минимално гарантованог годишњег 

приноса добровољног пензијског фонда, 

е) члан отвореног добровољног пензијског фонда – домаће и страно 

пунољетно физичко лице које непосредно или преко организатора пензијског плана 

приступа отвореном добровољном пензијском фонду, 

ж) члан затвореног добровољног пензијског фонда – домаће и страно 

пунољетно физичко лице које преко организатора затвореног добровољног 

пензијског фонда приступа затвореном добровољном пензијском фонду, 

з) обрачунска јединица – сразмјерни обрачунски удио у укупној нето 

имовини добровољног пензијског фонда, 

и) послодавац – субјекат дефинисан законом којим се уређују радни односи, 

ј) обвезник уплате – домаће и страно, правно и физичко лице, које за рачун 

члана добровољног пензијског фонда врши плаћање пензијског доприноса, у 

складу са одредбама овог закона, а које може бити члан добровољног пензијског 

фонда, послодавац или треће лице, 

к) oрганизатор затвореног добровољног пензијског фонда – правно лице, 

укључујући послодавце, удружења послодаваца, синдикате и професионална 

удружења, који на било који начин учествују у организовању затвореног 

добровољног пензијског фонда, и плаћању доприноса у тај фонд, 

л) организатор пензијског плана 


