
"Службени гласник РС", бр. 26/2006 

 На основу члана 7. став 5. 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 СТРУКТУРИ И НАЧИНУ ИЗРАЧУНАВАЊА КАПИТАЛА ДРУШТВА ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ 
 
 
 1. Овом одлуком ближе се уређују структура и начин израчунавања 
капитала друштва за управљање добровољним пензијским фондом (у 
даљем тексту: друштво за управљање фондом).  
 
 2. Структуру капитала друштва за управљање фондом (у даљем 
тексту: капитал) чине: 
 
  – акцијски капитал, 
  – емисиона премија, 
  – законске резерве, 
  – статутарне и сличне резерве, 
  – 50% износа ревалоризационих резерви, 
  – нераспоређена добит ранијих година, 
  – непокривени губитак, као одбитна ставка, 
  – откупљене сопствене акције, као одбитна ставка, 
  – неуплаћени уписани капитал, као одбитна ставка. 
 
 3. Начин обрачуна капитала приказан је у Прилогу 1, који је 
одштампан уз ову одлуку и њен је саставни део. 
 
 4. Друштво за управљање фондом дужно је да Народну банку 
Србије обавештава о сваком смањењу капитала испод динарске 
противвредности износа од 1.000.000 евра, и то најкасније у року од пет 
дана од дана тог смањења.  
 
 5. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику РС", а примењује се од 1. априла 2006. године.  
 
 
О. бр. 27 Г у в е р н е р 
24. марта 2006. године Народне банке Србије 
Б е о г р а д  
 Радован Јелашић, с.р. 
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Прилог 1 
 

 
 
 
 

ОБРАЧУН КАПИТАЛА 
 
 
 
                    (у хиљадама динара) 

Редни 
број Назив Вредност 

1. Акцијски капитал  
2. Емисиона премија  
3. Законске резерве  
4. Статутарне и сличне резерве  
5. 50% износа ревалоризационих резерви  
6. Нераспоређена добит ранијих година  

7. Укупно капитал пре одбитних ставки 
(1+2+3+4+5+6)  

8. Непокривени губитак  
9. Откупљене сопствене акције  
10. Неуплаћени уписани капитал  
11. Укупне одбитне ставке (8+9+10)  
12. Капитал (11-7)  

13. Динарска противвредност износа од 1.000.000 
евра  

14. Разлика (12-13)  
 


