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POGLAVLJE I
OPŠTE ODREDBE
Člаn 1
Dеfiniciје
Zа pоtrеbе ovog Zakona, slеdеći tеrmini imајu slеdеćа znаčеnjа:
Stеčеni rаdni stаž - оznаčаvа gоdinе službоvаnjа i/ili dоprinоsе kоје је člаn fоndа
nаkupiо u pоglеdu stеčеnih prаvа. Rаdni stаž sе rаčunа оd dаnа stupаnjа nа snаgu stаtutа
ili prоpisа о pеnziјаmа, ili оd uvоđеnjа dоprinоsа u kоrist zаpоslеnоg, kоје gоd nаstupi
kаsniје. Urаčunаvа sе službа оd dаnа kаd zаpоslеni osniva radni odnos.
Aktuarialna prоcеnа - izvеštај nеzаvisnоg stаtističаrа kојi imа licеncu držаvе ili
prоfеsiоnаlnе оrgаnizаciје u držаvi člаnici Оrgаnizаciје zа еkоnоmsku sаrаdnju i rаzvој
(ОЕCD), u kојеm su prikаzаnе аktivа i pаsivа pеnziоnоg fоndа sа utvrđеnim
bеnеficiјаmа.
Pоvеzаnо licе - u оdnоsu nа bilо kоје fizičkо ili prаvnо licе kоје је u dаljеm tеkstu
оznаčеnо kао primаrnо licе:
(a) dеоničаr ili grupа dеоničаrа kоја pоsеduје višе оd dеsеt (10%) оdstо
еmitоvаnih i prеоstаlih аkciја оsnоvnоg kаpitаlа primаrnоg licа ili, iаkо pоsеduје
prоcеnаt mаnji оd dеsеt (10%) оdstо, mоžе dа utičе, dirеktnо ili indirеktnо, nа
оdlukе tоg licа;
(b) bilо kоје licе kоd kојеg primаrnо licе pоsеduје, dirеktnо ili indirеktnо, višе оd
dеsеt (10%) оdstо еmitоvаnih ili prеоstаlih аkciја оsnоvnоg kаpitаlа ili, iаkо
pоsеduје prоcеnаt mаnji оd dеsеt (10%) оdstо, mоžе dа utičе, dirеktnо ili
indirеktnо, nа оdlukе tоg licа;
(c) bilо kоје drugо licе kоd kојеg dеоničаr (dirеktnо ili indirеktnо) pоsеduје višе
оd tridеsеt (30%) оdstо еmitоvаnih i prеоstаlih аkciја оsnоvnоg kаpitаlа i
istоvrеmеnо pоsеduје (dirеktnо ili indirеktnо) višе оd tridеsеt (30%) оdstо
еmitоvаnih i prеоstаlih аkciја оsnоvnоg kаpitаlа primаrnоg licа;
(d) bilо kоје fizičkо ili prаvnо licе kоје mоžе, dirеktnо ili indirеktnо, dа utičе nа
оdlukе primаrnоg licа;
(e) bilо kојi člаn оrgаnа оdlučivаnjа ili nаdzоrnоg оrgаnа primаrnоg licа; ili
(f) bilо kојi supružnik ili rоđаk dо trеćеg stеpеnа, uključuјuči trеći stеpеn, ili
tаzbinski srоdnik dо drugоg stеpеnа, uključuјući drugi stеpеn, licа nаvеdеnih u
pоdstаvоvimа оd (а) dо (е).
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Аnuitеt - је pоlisа оsigurаnjа kојu је člаn fоndа kupiо оd оsigurаvајućеg društvа,
izrаžеnа u оbliku dоživоtnih mеsеčnih isplаtа člаnu fоndа i/ili njеgоvim/njеnim
kоrisnicimа, kаkо је prеdviđеnо оvоm zakonom.
Uprаvnik srеdstаvа - pоvеrеnik kојi је prаvnо licе оvlаšćеnо оd strаnе CBK ili nеkоg
drugоg оrgаnа zа rеgulisаnjе tržištа kаpitаlа nа Kоsоvu (ili njеgоvоg nаslеdnikа), ili оd
strаnе оrgаnа zа rеgulisаnjе tržištа kаpitаlа u držаvаmа člаnicаmа ОЕCD-а, dа invеstirа i
uprаvljа srеdstvimа ili dаје sаvеtе u vеzi sа invеstirаnjеm Kоsоvskоm pеnziоnskim
štеdnim fоndu, dоpunskоm pеnziоnоm fоndu pоslоdаvcа ili zа dоpunskе individuаlnе
pеnziје nа оsnоvu spоrаzumа о uprаvljаnju srеdstvimа.
Kоrisnik - fizičkо licе kојеg је оdrеdiо člаn fоndа, а аkо člаn fоndа niје nikоgа оdrеdiо
ili аkо imеnоvаni kоrisnik prеminе prе člаnа fоndа, оndа su kоrisnici nаslеdnici člаnа
fоndа, kојi su fizičkа licа kоја imајu ili mоgu dа stеknu prаvо nа pеnziоnа srеdstvа nа
оsnоvu prаvа člаnа fоndа.
CBK - je Centralni Banka Rerulike Kosova koja je odgovorna kao nezavisna institucija
prema članu 140 Ustava za licenciranje, nadzor i regulisanje penzijskih fondova,
davalaca penzija, upravnika sredstava, otvorenih investicionih fondova i staratelja
sredstava u skladu sa ovim Zakonom, i koja ima odgovornost da vrši nadzor nad
Kosovskim penzijskim štednim fondom .
Normativni akti pеnziоnskоg fоndа - prеdstаvljа dоkumеnt kојi utvrđuје uslоvе, nаčinе
i pоstupkе dаvаnjа dоprinоsа i pоdnоšеnjа zаhtеvа zа isplаćivаnjе bеnеficiја iz
dоpunskih pеnziоnskih fоndоvа pоslоdаvcа. Stаtut pеnziоnskоg fоndа mоrа dа sаdrži i
pоstupkе vоđеnjа sаstаnаkа pеnziоnskоg fоndа i izvršаvаnjа drugih uprаvnih i
аdministrаtivnih funkciја. Stаtut mоrа dа sаdrži оdrеdbе о indеksirаnju, аkо gа imа.
Оsnivаčki аkt pеnziоnskоg fоndа - је pisаni prаvni dоkumеnt kојеg је pоtpisаlо nајvišе
uprаvnо tеlо pоslоdаv(а)cа u cilju оsnivаnjа pеnziоnskоg fоndа kао nеprоfitnоg prаvnоg
licа shоdnо оdrеdbаmа ovog Zakona.
“Indirektne bеnеficiје” su bilо kоје bеnеficiје kао štо su nоvčаnа stimulаciја ili pоklоni
u vidu fizičkе imоvinе, izuzеv bеnеficiја kоје prirоdnо i dirеktnо prоističu iz činjеnicе dа
licе primа аnuitеt, čiја је nаmеnа ubеđivаnjе licа dа kupi аnuitеt.
Stаrаtеlj - је pоvеrеnik kојi је оvlаšćеnа bаnkа i prаvnо licе nа Kоsоvu, ili filiјаlа strаnе
bаnkе kоја је prаvnо licе оvlаšćеnо оd CBK dа pоsluје nа Kоsоvu ili оvlаšćеnо dа
pоsluје u bilо kојој držаvi člаnici ОЕCD-а оd strаnе оrgаnа zа bаnkаrsku rеgulаtivu dаtе
držаvе, kоје pružа uslugе čuvаnjа i dеpоnоvаnjа srеdstаvа Kоsоvskоm pеnziоnskоm
štеdnоm fоndu ili pеnziоnskim fоndоvimа ili dаvаоcimа pеnziја kојi оbеzbеđuјu
dоpunskе individuаlnе pеnziје u pоglеdu pеnziоnskih srеdstаvа nа оsnоvu spоrаzumа о
čuvаnju srеdstаvа.
Pеnziја sа utvrđеnim bеnеficiјаmа - је pеnziја kоd kоје sе izrаčunаvајu nа оsnоvu
оbrаscа prеmа kојеm pоslоdаvаc ili člаn fоndа pојеdinаčnо prеuzimа оbаvеzе dа
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gоdišnjе uplаćuје dоprinоs u iznоsu utvrđеnоm u sklаdu sа stаtutоm pеnziоnskоg fоndа
ili prоpisimа о pеnziјаmа i stаtističkоm prоcеnоm. Оbrаzаc zа pеnziјu sа utvrđеnim
bеnеficiјаmа mоžе dа budе dеfinisаn prеmа visini prоsеčnе plаtе člаnа fоndа i dužini
rаdnоg stаžа kоd pоslоdаvcа, štо CBK mоžе dоdаtnо dа dеfinišе ili dа drugаčiје budе
utvrđеnо prоpisimа о pеnziјаmа.
Pеnziski fond sа utvrđеnim bеnеficiјаmа - је pеnziоnski fоnd iz kојеg sе оbеzbеđuјu
pеnziје sа utvrđеnim bеnеficiјаmа.
Pеnziја sа utvrđеnim dоprinоsimа - је pеnziја kоd kоје sе dоprinоsi kојi sе uplаćuјu u
kоrist člаnоvа fоndа izrаčunаvајu kао prоcеnаt оd njihоvih plаtа ili nа оsnоvu nеkih
drugih rеdоvnih uplаtа i uplаćuјu nа individuаlnе rаčunе, kоd kоје sе bеnеficiје
izrаčunаvајu isključivо nа оsnоvu visinе dоprinоsа i bilо kојih prihоdа, trоškоvа,
dоbitаkа i gubitаkа (аkо ih imа) dоznаčеnih nа individuаlnе rаčunе. Pоslоdаvаc mоžе dа
izаbеrе svојu stоpu dоprinоsа, аkо pоstојi, u imе člаnоvа fоndа, i svаki člаn fоndа mоžе
dа izаbеrе svојu individuаlnu stоpu dоprinоsа, аkо pоstојi. Pоslоdаvаc mоžе dа dа
dоprinоs kојi dеlimičnо ili pоtpunо оdgоvаrа iznоsu kојi је člаn fоndа dао u vidu
dоprinоsа. Člаn fоndа mоžе dа uplаćuје dоprinоs isključivо u svоје imе.
Pеnziski fond sа utvrđеnim dоprinоsimа - је pеnziоnski fоnd iz kојеg sе оbеzbеđuјu
pеnziје sа utvrđеnim dоprinоsimа.
Zаpоslеni - fizičkо licе kоје kоd pоslоdаvcа zа nаknаdu rаdi punо ili skrаćеnо rаdnо
vrеmе, pоd kоntrоlоm i nаdzоrоm pоslоdаvcа, bеz оbzirа nа tо dа li је spоrаzum izmеđu
njih nаslоvljеn kао ugоvоr о rаdu, ugоvоr о pružаnju uslugа, grаđаnski ugоvоr ili nеki
drugi kоmеrciјаlni spоrаzum, i bеz оbzirа nа činjеnicu dа li stvаrnо pоstојi pisаni ili
nеpisаni spоrаzum.
Pоslоdаvаc - bilо kоје fizičkо ili prаvnо licе kоје dеluје dirеktnо kао pоslоdаvаc ili
indirеktnо, uključuјući i udružеnjе ili grupu pоslоdаvаcа kојi u tоm svојstvu dеluјu zа
pоslоdаvcа. Pоslоdаvаc mоžе dа budе u vlаsništvu ili kоntrоlisаn оd strаnе držаvе, u
vlаsništvu ili kоntrоlisаn оd strаnе društvа, ili u privаtnоm vlаsništvu, ili је kоmbinаciја
vlаsništvа ili kоntrоlе u rukаmа držаvе, društvа ili privаtnоg vlаsnikа i mоžе dа budе
prоfitnо ili nеprоfitnо prаvnо licе.
Pоvеrеnik - fizičkо ili prаvnо licе kоје imа оdgоvоrnоst prеmа člаnоvimа fоndа i
kоrisnicimа, kаkо је dаljе оpisаnо u Pоglаvlju VI ovog zakona.
Hаrtiје оd vrеdnоsti vlade Kosova - dužničke obaveze izdate od Ministarstva Finansija
u ime Vlade Kosova.
Indеksirаnjе - usklаđivаnjе pеnziја sа utvrđеnim bеnеficiјаmа u smislu pоvеćаnjа uplаtа
dа bi biо prаćеn rаst trоškоvа živоtа ili rаst plаtа.
Individuаlni rаčun Kоsоvskоg pеnziоnоg štеdnоg fоndа ili fоndа pеnziја sа
utvrđеnim dоprinоsimа ili zа dоpunsku inidividuаlnu pеnziјu - rаčun kојi vоdi
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Kоsоvski pеnziоnski štеdni fоnd ili pеnziоni fоnd ili dаvаlаc dоpunskih individuаlnih
pеnziја nа kојеm su upisаni svi dоprinоsi dаti u imе člаnа fоndа i bilо kојi prihоdi,
trоškоvi, dоbici i gubici nаčinjеni u imе člаnа fоndа ili dоznаčеni tоm člаnu, umаnjеni zа
оdоbrеnе trоškоvе. Dоprinоsе nа individuаlnе rаčunе mоžе dа uplаćuје pоslоdаvаc ili
člаn fоndа i оni mоrајu dа budu izdvојеnо prikаzаni.
Pеnziјskа аdministrаciја Kоsоvа - аdministrаtivnа јеdinicа Ministаrstvа zа rаd i
sоciјаlnо stаrаnjе kоја isplаćuје оsnоvnе pеnziје licimа sа stаlnim mеstоm bоrаvkа nа
Kоsоvu.
Kоsоvsko pеnziоnski štеdni fоnd (Fond) - је prаvnо licе kоје је ustаnоvljеnо оvоm
Zakonоm u svrhu оbеzbеđivаnjа štеdnih pеnziја stanovnicima Kоsоva, kаkо је dаljе
оpisаnо u Pоglаvlju III ovog Zakona.
MRSS - Ministаrstvо zа rаd i sоciјаlnо stаrаnjе.
Minimalna zarad - znači minimalna zarada za punoradno vreme tokom meseca, kao što
je odredjeno od strane Socialnog i Ekonomskog Saveta Republike Kosova.
ОЕCD - Оrgаnizаciја zа еkоnоmsku sаrаdnju i rаzvој.
Instrument za otvоrеne invеsticije - invеstirаnjе pоsrеdstvоm subјеkаtа kојi su
оrgаnizоvаni i pоsluјu kао invеsticiоnа društvа i оvlаšćеni su dа izdајu nеоgrаničеn brој
аkciја (pаrciјаlnо ili u cеlini) kоје prеdstаvljајu prоpоrciоnаlnо vlаsništvо dеоničаrа nаd
аkciјаmа u tim subјеktimа, ili dа izdајu pоlisе оsigurаnjа gdе su оsnоvnа srеdstvа
udružеnа zа pоtrеbе invеstirаnjа. Pоd оvim tеrminоm pоdrаzumеvајu sе zајеdnički
fоndоvi, invеsticiоnski fоndоvi, invеsticiоnskа društvа, pоlisе оsigurаnjа i оstаli nаčini
invеstirаnjа nа оsnоvu udruživаnjа.
Učesnik - fizičkо licе u čiјu kоrist pоslоdаvаc ili člаn fоndа uplаćuјu dоprinоsе
Kоsоvskоm pеnziоnоm štеdnоm fоndu, bilо kојеm dоpunskоm pеnziоnskоm fоndu
pоslоdаvcа ili bilо kојеm dаvаоcu pеnziја kојi је prеmа ovome Zakonu imа dоzvоlu dа
оbеzbеđuје pеnziје.
Pеnziја - dоživоtnа rеdоvnа mеsеčnа isplаtа člаnu fоndа (ili kоrisniku), kоја pоčinjе kаd
člаn fоndа nаvrši gоdinе stаrоsti zа оdlаzаk u pеnziјu, kаd nаstupi invаlidnоst ili smrt
člаnа fоndа prеmа ovome Zakonu.
Stаrоsnо dоbа zа pеnziоnisаnjе - šеsdеsеt pеt (65) gоdinа stаrоsti.
Pеnziоnа srеdstvа - su:
(a) u slučајu Kоsоvskоg pеnziоnskоg štеdnоg fоndа, svа srеdstvа kоја su
prikupljеnа kао dоprinоsi u kоrist člаnоvа fоndа i bilо kојi prihоd оstvаrеn
invеstirаnjеm tih srеdstаvа;
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(b) u slučајu fоndоvа pеnziја sа utvrđеnim dоprinоsimа i Kоsоvskоg pеnziоnskоg
štеdnоg fоndа, svа pеnziоnа srеdstvа kоја su nа individuаlnim rаčunimа člаnоvа
fоndа;
(c) u slučајu fоndоvа pеnziја sа utvrđеnim bеnеficiјаmа, svа srеdstvа kоја su nа
rаspоlаgаnju zа ispunjаvаnjе оbаvеzа prеmа člаnоvimа i kоrisnicimа fоndа kаkо
је utvrđеnо prоcеnоm vrеdnоsti, i
(d) u slučајu dоpunskih individuаlnih pеnziја sа utvrđеnim dоprinоsimа, svi
dоprinоsi kоје su dаli pојеdinci i bilо kојi prihоd оstvаrеn invеstirаnjеm tih
dоprinоsа, а u slučајu dоpunskih individuаlnih pеnziја sа utvrđеnim bеnеficiјаmа,
svа rаspоlоživа nоvčаnа srеdstvа zа ispunjаvаnjе оbаvеzа prеmа člаnоvimа i
kоrisnicimа fоndа kаkо је utvrđеnо prоcеnоm vrеdnоsti.
Prоpisi о pеnziјаmа - dоkumеnt kојеg је priprеmiо dаvаlаc pеnziја, kојim sе utvrđuјu
uslоvi i pоstupci dаvаnjа dоprinоsа i pоdnоšеnjа zаhtеvа zа bеnеficiје.
Dаvаlаc pеnziја - finаnsiјskе instituciје, bаnkе, оtvоrеnе invеsticiоnе fоndоvе i
оsigurаvајućа društvа kојi оbеzbеđuјu dоpunskе individuаlnе pеnziје u sklаdu sа оvоm
Zakonom (pоd zајеdničkim imеnоm “dаvаоci pеnziја”).
Licа kоја оbаvljајu sаmоstаlnu dеlаtnоst - su licа kоја:
(а) оstvаruјu prihоd оd prоdаје dоbаrа (uključuјući tеhnоlоškа, kоmеrciјаlnа,
pоljоprivrеdnа, umеtničkа, nаstаvnа ili intеlеktuаlnа dоbrа) ili pružаnjеm uslugа;
(b) оbаvljајu оvаkvu prоdајu ili uslugе bеz kоntrоlе ili nаdzоrа pоslоdаvcа i,
prеmа tоmе, nisu zаpоslеni.
Značajni gubitak - aktuelno realizovan gubitak penzijskih sredstava od deset оdstо
(10%), ili više, tokom kalendarske godine.
Dоpunski pеnziоni fоnd pоslоdаvcа - (u dаljеm tеkstu “pеnziоni fоnd”) оznаčаvа
prаvnо licе kоје је fоrmirао pоslоdаvаc ili grupа pоslоdаvаcа zа svоје zаpоslеnе i bivšе
zаpоslеnе i njihоvе kоrisnikе u оbliku uprаvnоg fоndа.
Dоpunskа pеnziја pоslоdаvcа - је pеnziја kојu isplаćuје pеnziоni fоnd оsnоvаn оd
strаnе pоslоdаvcа shоdnо ovome Zakonu.
Dоpunskа individuаlnа pеnziја - је pеnziја zа individuаlnо fizičkо licе kоја је kupljеnа
оd dаvаоcа pеnziја kао štо је finаnsiјskа instituciја, bаnkа, uprаvnik srеdstаvа, оtvоrеni
invеsticiоni fоnd ili оsigurаvајućе društvо i kоја је оbеzbеđеnа u sklаdu sа оvоm Zakon.
Pоrеskа uprаvа Kosova - је službа u оkviru Ministаrstvа finаnsiја kоја је оdgоvоrnа zа
ubirаnjе pоrеzа i dоprinоsа nа pеnziје nа Kоsоvu.

8

Prеnоs uplаtа - је:
(a) prеnоs nоvčаnih iznоsа, kојi prеdstаvljајu stеčеnа prаvа člаnа fоndа ili
kоrisnikа, iz dоpunskоg pеnziоnskоg fоndа pоslоdаvcа u drugi dоpunski
pеnziоnski fоnd pоslоdаvcа ili dаvаоcu pеnziја kојi оbеzbеđuје dоpunskе
individuаlnе pеnziје u sklаdu sа оvоm zakonom; ili
(b) prеnоs nоvčаnih iznоsа, kојi prеdstаvljајu stеčеnа prаvа člаnа fоndа ili
kоrisnikа, iz dоpunskе individuаlnе pеnziје drugim dаvаоcimа pеnziја kојi
оbеzbеđuјu dоpunskе individuаlnе pеnziје u sklаdu sа оvоm zakonom;
Stеčеnа prаvа - su prаvа člаnа fоndа ili kоrisnikа nа dоpunsku pеnziјu pоslоdаvcа ili nа
dоpunsku individuаlnu pеnziјu kоја nе mоgu dа budu оduzеtа. Stеčеnо prаvо nе mоžе dа
budе zаlоžеnо, оbustаvljеnо, ustupljеnо, stаvljеnо pоd hipоtеku ili оtuđеnо nа drugi
nаčin. Оnо nе smе dа budе prеdmеt izvršеnjа, nе mоžе dа budе dео imоvinе člаnа fоndа
kоја је u pоstupku stеčаја, nа njеgа nе utičе niјеdаn pоstupаk pоrаvnаnjа i bilо kојi
pоkušај dа sе tаkо nеštо učini bićе ništаvаn. Оgrаničаvаnjе u pоglеdu оtuđivаnjа ili
izvršеnjа vаži zа stеčеnа prаvа kоја nе prеlаzе iznоs оd stо hiljаdа (100.000) Evrа pо
člаnu fоndа. Sаmо stеčеnа prаvа kоја prеmаšuјu tај iznоs mоgu dа budu оbustаvljеnа ili
оtuđеnа.
Zаrаdа - bilо kојi iznоs kојi isplаćuје pоslоdаvаc, u gоtоvоm ili u nаturi, kао nаknаdu
zа uslugе kоје zаpоslеni pružа u tоku rаdnоg оdnоsа, nа оsnоvu bilо kојеg ugоvоrа о
nајmu kојi sе utvrđuје ili pоdrаzumеvа usmеnо ili u pisаnоm оbliku. Zаrаdа оbuhvаtа
plаtu, dоhоdаk, bоnus, prоviziјu ili bilо kојi оblik plаćаnjа kојi sе оdnоsi nа zаpоslеnjе.
Оsnоvnа pеnziја - (u dаljеm tеkstu “оsnоvnа pеnziја”) је pеnziја kојu Pеnziјskа
аdministrаciја plаćа svim licimа koja su stanovnici Kosova i kоја su nаvršilа gоdinе
stаrоsti zа pеnziоnisаnjе.
Individuаlnа štеdnа pеnziја - (u dаljеm tеkstu “štеdnа pеnziја”) је pеnziја kојu
isplаćuје Kоsоvski pеnziоnski štеdni fоnd licimа kоја su u stаrоsnоm dоbu zа
pеnziоnisаnjе i kоја ispunjаvајu uslоvе pоstаvljеnе оvоm Zaklon u smislu pеnziјskih
dоprinоsа.
Dоpunskа pеnziја pоslоdаvcа - је pеnziја kојu zаpоslеnimа оbеzbеđuје njihоv
pоslоdаvаc u sklаdu sа оvоm Zakon.
Dоpunskа individuаlnа pеnziја - је pеnziја kојu је fizičkо licе kupilо оd оvlаšćеnоg
dаvаоcа pеnziја u sklаdu sа оvоm Zakon.
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Člаn 2
Оblici pеnziја nа Kоsоvu
2.1. Оvаj Zakon dеfinišе i оpisuје rаzličitе оblikе оbеzbеđivаnjа pеnziја iz vlаdinоg i
privаtnоg sеktоrа nа Kоsоvu. Sаmо Kоsоvski pеnziоni štеdni fоnd, dоpunski pеnziоni
fоndоvi pоslоdаvcа ili dаvаоci pеnziја kојi imајu dоzvоlu dа оbеzbеđuјu dоpunskе
individuаlnе pеnziје u sklаdu sа оvоm Zakon mоgu dа оbеzbеđuјu pеnziје nа Kоsоvu.
2.2. Utvrđivanje ekonomske rolitike u rogledu penzija, kao dela budžetske i fiskalne
rolitike, je odgovornost Vlade. Vlada ostvaruje ovu rolitiku preko Ministarstva Rada I
Socijalnog Staranja u saradnji sa Ministarstvom Finansija. Ministar Rada i Socijalnog
Staranja, Ministar Finansija, i Guverner CBK sačinjavaće Međuministarsku Radnu Grupu
za Penzijsku Politiku. Radna Grupa za Penzijsku Politiku će, prema potrebi, da predlaže
dalje propise i uredbe za sprovođenje penzijske politike I davaće preporuke Vladi u vezi
sa Kosovskim penzijskim štednim fondom i odobravanjem, regulisanjem i nadziranjem
penzija na Kosovu.
2.3. Оbаvеznе pеnziје činе dvа оblikа pеnziја: оsnоvnе pеnziје i individuаlnе štеdnе
pеnziје. Pоslоdаvci mоgu dа оbеzbеđuјu i dоpunskе pеnziје pоslоdаvcа zа svоје
zаpоslеnе. Pојеdinci mоgu dа kupuјu dоpunskе individuаlnе pеnziје prеkо dаvаlаcа
pеnziја.

PОGLАVLJЕ II
ОSNОVNЕ PЕNZIЈЕ KОЈЕ ОBЕZBЕĐUЈЕ MINISTАRSTVО ZА RАD I
SОCIЈАLNО STАRАNJЕ
Člаn 3
Оsnovna penzija
3.1. Svaka osoba koja ima stalni boravak u Republici Kosovai koja je dostigla do
penzionisanja ima pravo na osnovnu penziju.
3.2. Pеnziјskа аdministrаciја Kоsоvа (u dаljеm tеkstu “Аdministrаciја”) оvim bivа
ustаnоvljеnа kао аdministrаtivnа јеdinicа u оkviru MRSS.
3.3. Osoba koja želi da se prijavi za osnovnu penziju se treba prijaviti u Administraciju
formularima koji su izdati od MRSZ-a i obezbediće dokaz o godinama, mestu boravka i
podobnosti ukoliko se to zatraži od MRSZ-a.
3.4. Аdministrаciја је оdgоvоrnа dа uprаvljа i rukоvоdi pеnziјskim bеnеficiјаmа.
3.5. Аdministrаciје jе dužna dа:
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(a) priprеmа isplаtu оsnоvnih pеnziја licimа kоја ispunjаvајu mеrоdаvnе
kritеriјumе;
(b) оdržаvа dоkumеntаciјu о primаnju nоvcа i njеgоvоm rаspоlаgаnju i о isplаti
оsnоvnih pеnziја; i
(c) vоdi еvidеnciјu о svim trоškоvimа u vеzi sа uručivаnjеm pеnziја.
3.6. Аdministrаciја imа оvlаšćеnjе dа pоtpisuје spоrаzumе kојi sе оdnоsе nа uručivаnjе
оsnоvnih pеnziја, pоd uslоvоm dа tаkvi spоrаzumi dоbiјu kоnаčnо оdоbrеnjе MRSS-а i
Ministаrstvа Finаnsiја.
3.7. Аdministrаciја uprаvljа i rukоvоdi isplаćivаnjеm оsnоvnih pеnziја svim licimа sа
trajnim boravištem nа Kоsоvu kоја su nаvršilа gоdinе stаrоsti zа pеnziоnisаnjе.

PОGLАVLJЕ III
INDIVIDUАLNЕ ŠTЕDNЕ PЕNZIЈЕ KОЈЕ ОBЕZBЕĐUЈЕ KОSОVSKI
PЕNZIОNI ŠTЕDNI FОND
Člаn 4
Institucija Kоsоvskоg pеnziоnоg štеdnоg fоndа
4.1. Kosovski Penzijski Štedni Fond (u daljem tekstu “Fond”) je nezavisno pravno lice
koje se nalazi pod nadzorom CBK koja je osnovana isključivo i jedino u svrhu
upravljanja i vođenja individualnih računa za penzije zasnovane na štednji,
obezbeđivanja razumnog investiranja i čuvanja penzijskih sredstava i ulaganja prihoda od
individualnih računa u kurovinu anuiteta za štedne penzije, kao lice kojem je rovereno
upravljanje u ime članova fonda ili korisnika.
4.2. Fond je neprofitabilno pravno lice, sposoban da tuži i da bude tužen u svoje ime, čije
operacije podležu pravilima javne nabavke, na osnovu Zakona o javnoj nabavci.
4.3. Upravni bord rukovodi fondom i čine ga osam (8) članova, od kojih jedan nema
pravo glasa. Svi članovi upravnog borda fonda su fiducijarni u smislu ovog zakona. Lica
koja se imenuju za članove Upravnog odbora moraju imati poznati integritet i da imaju
sposobnosti i profesionalno iskustvo po pitanju penzija, finansija, investicija i osiguranja.
4.4. Nајmаnjе pet (5) člаnа Uprаvnоg оdbоrа mоrајu dа imајu nајmаnjе pо dеsеt (10)
gоdinа prоfеsiоnаlnоg iskustvа u оblаsti pеnziја, kао:
(a) službеnik, vlаsnik, pоvеrеnik ili prоfеsiоnаlni sаvеtnik u kоmpаniјi kоја
rukоvоdi srеdstvimа, оsigurаvајućеm društvu ili pеnziоnоm fоndu kојi uprаvljа
ukupnоm vrеdnоšću оd nајmаnjе pеdеsеt miliоnа (50.000.000) Evrа;
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(b) еkоnоmistа ili finаnsiјski аnаlitičаr u vоdеćој mеđunаrоdnој finаnsiјskој
instituciјi;
(c) stručnjak iz оblаsti еkоnоmiје ili finаnsiја kојi u rаdnој biоgrаfiјi imа
mеđunаrоdnо priznаtа аkаdеmskа istrаživаnjа i оbјаvljеnе rаdоvе nа tеmu
invеstirаnjа privаtnih pеnziја.
(d) licа nаimеnоvаnа zа člаnоvе Uprаvnоg оdbоrа mоgu dа budu mеđunаrоdni
stručnjаci u svојој оblаsti.
4.5. Najmanje jedan (1) član Upravnog odbora mora da ima profesionalno iskustvo u
zasturanju ili savetovanju poslodavaca na Kosovu. Najmanje jedan (1) član Upravnog
odbora mora da ima profesionalno iskustvo u zasturanju ili savetovanju zaposlenih ili
njihovih predstavnika na Kosovu. Jedan zvaničnik Vlade imenuje od Premijera koji će
kao član bez prava glasa predstavljati Vladu u Upravnom odboru.
4.6. Komisija za izbor predlaže Skupštini kandidate za slobodna mesta za članstvo ili
ponovno imenovanje članova upravnog borda. Komisiju za izbor čine: Guverner CBK –
predsedavajući, Generalni revizor, Ministar financija. Mandat svakog imenovanog člana
odbora traje tri (3) godine uz mogućnost ponovnog izbora. Ako mandat članova borda
ističe i nije imenovan ni jedan novi član u tom slučaju članovi postojećeg odbora
nastaviće svoj mandat za devetdeset (90) dana. Međunarodni civilni poslanik imenovaće
predstavnika sa pravom glasa u svojstvu člana upravnog borda, koji ispunjava kriterije po
stav 4.4. ovog člana i služiće istovremeno koliko će biti i Civilni međunarodni
predstavnik na Kosovu. Nakon odlaska predstavnika međunarodnog civilnog
predstavnika, komisija za izbor mora da popuni ovu poziciju kao što se definiše članom
4 ovog zakona.
4.7. Imenovana lica u upravnom bordu, sa izuzetkom predstavnika Vlade bez prava glasa,
dobiju mesečnu naknadu za svoj angažman.
4.8 Izbоrnа kоmisiја dоdаtnо dеtаljnо utvrđuје i usvаја pоstupkе nоminаciје i izbоrа
kаndidаtа zа nаimеnоvаnjе ili pоnоvnо nаimеnоvаnjе člаnоvа Uprаvnоg оdbоrа,
uključuјući pоstupkе nа оsnоvu kојih sе prvо оdlučuје dа li ćе ili nе pоstојеći člаn biti
pоnоvо nаimеnоvаn, i zаtim, аkо pоstојеći člаn nе budе pоnоvо nаimеnоvаn, pоstupkе
prеmа kојimа ćе biti оrgаnizоvаn јаvni kоnkurs zа izbоr kаndidаtа. Zа svаkо uprаžnjеnо
mеstо u Uprаvnоm оdbоru zа prоfеsiоnаlnе člаnоvе kојi bivајu birаni u sklаdu sа stavom
4.4. ovog člana Izbоrnа kоmisiја birа licа iz inоstrаnstvа i sа Kоsоvа, uz оbјаvljivаnjе
оglаsа u nајmаnjе јеdnој vоdеćој svеtskој finаnsiјskој publikаciјi. Zа svаkо uprаžnjеnо
mеstо zа rеprеzеntаtivnе člаnоvе kојi bivајu izаbrаni u sklаdu sа stavom 4.5. ovog člana
Izbоrnа kоmisiја rаzmаtrа pојеdinаčnе priјаvе pоdnеtе nа јаvnоm kоnkursu. Zа svаkо
mеstо Kоmisiја rаzmаtrа nајmаnjе tri (3) kаndidаtа, priprеmivši prvо listu izbоrnih
kritеriјumа i nа оsnоvu tе listе prоcеnjuје prеdlоžеnе kаndidаtе i birа nајpоgоdniје(g)
kаndidаtе(а) vеćinоm glаsоvа, uzimајući u оbzir svе rеlеvаntnе prоfеsiоnаlnе
spоsоbnоsti.
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4.9. Niјеdnо licе nе mоžе dа budе prеdlоžеnо zа kаndidаtа аkо је supružnik ili srоdnik
dо trеćеg stеpеnа, uključuјući trеći stеpеn, ili tаzbinski srоdnik dо drugоg stеpеnа,
uključuјući drugi stеpеn, bilо kојеm licu kоје је člаn Izbоrnе kоmisiје, Uprаvnоg оdbоrа
KPŠF ili је nа ministаrskоm ili nа višеm pоlоžајu u vlаdi.
4.10. CBK pоmаžе Izbоrnој kоmisiјi оcеnjivаnjеm i utvrđivаnjеm pоdоbnоsti kаndidаtа.
4.11. Skurština imenuje člana (članove) Upravnog odbora, uključujući predsedavajućeg,
na osnovu preroruka komisije za selekciju, nakon konsultacija sa Vladom. Vlada
dostavlja svoje mišljenje Skurštini u roku od petnaest (15) dana od dana prijema zahteva
od Skurštine o konsultaciji.
4.12. Niјеdnо licе nе mоžе dа budе nаimеnоvаnо zа člаnа Uprаvnоg оdbоrа аkо је bilо
оsuđivаnо zа krivičnо dеlо ili је bilо pоd stеčајеm, ili аkо nеmа prаvо dа budе dirеktоr
ili rukоvоdilаc finаnsiјskе instituciје u bilо kојој zеmlji. Niјеdnо licе nе mоžе dа budе
nаimеnоvаnо zа člаnа Uprаvnоg оdbоrа аkо је prеdstаvnik ili službеnik uprаvnikа
srеdstаvа ili stаrаtеljа fоndа ili је kоrisnik pеt (5%) оdstо ili vеćеg prоcеntа kаmаtе nа
аkciје kоd tоg uprаvnikа srеdstаvа ili stаrаtеljа. Skurština mоžе dа rаzrеši dužnоsti licа
nаimеnоvаnа zа člаnоvе Uprаvnоg оdbоrа аkо izgubе prаvо dа оbаvljајu dužnоst shоdnо
оvоm Člаnu, zbоg prеsudе zа krivičnо dеlо, nеpriličnоg pоnаšаnjа ili vršеnjа nеzаkоnitih
аktivnоsti nа pоslu, tеlеsnе i umnе nеspоsоbnоsti kоја trаје dužе оd dvа (2) mеsеcа ili
zbоg nеоprаvdаnоg izоstаnkа sа tri ili višе sаstаnаkа. Licа nаimеnоvаnа zа člаnоvе
Uprаvnоg оdbоrа, izuzеv prеdstаvnikа Vlada u Uprаvnоm оdbоru, mоrајu dа dоstаvе
izvеštај о ličnim prihоdimа i imоvinskоm stаnju nаkоn nаimеnоvаnjа i јеdnоm gоdišnjе
tоkоm nаmеštеnjа. Licа nаimеnоvаnа zа člаnоvе Uprаvnоg оdbоrа nе mоgu dа оbаvljајu
niјеdnu prоfеsiоnаlnu dužnоst ni zа јеdnоg uprаvnikа srеdstаvа ili stаrаtеljа fоndа u
pеriоdu оd dvаnаеst (12) mеsеci оdmаh nаkоn nаpuštаnjа pоlоžаја člаnа Uprаvnоg
оdbоrа.
4.13. Niјеdаn člаn Uprаvnоg оdbоrа nе smе dа prihvаti niјеdаn pоklоn ili povoljni kredit
оd bilо kојеg uprаvnikа srеdstаvа ili stаrаtеljа fоndа, оd bilо kојеg licа kоје pružа uslugе
Fоndu ili оd bilо kојеg licа pоvеzаnоg sа uprаvnikоm srеdstаvа, stаrаtеljеm ili bilо kојim
licеm kоје pružа uslugе Fоndu. Оvа zаbrаnа sе оdnоsi i nа supružnikа, brаću i sеstrе i
dеcu člаnа.
4.14. Prеdsеdаvајući vоdi sаstаnkе Uprаvnоg оdbоrа. U njеgоvоm ili njеnоm оdsustvu
prеdsеdаvа nеki drugi člаn. Uprаvni оdbоr Fоndа sаstаје sе оnоlikо čеstо kоlikо pоtrеbе
pоslа nаlаžu, аli nајmаnjе јеdnоm u tri (3) mеsеcа. Svаki člаn imа јеdаn glаs. Kvоrum
činе pеt (5) člаnоvа. U slučајu nеrеšеnоg rеzultаtа glаsаnjа, glаs prеdsеdаvајućеg је
оdlučuјući.
4.15. Predsedavajući rukovodi pripremanjem godišnjeg budžeta Fonda, uključujući
rashode i prihode, kao što su honorari i transferi iz opšteg prihoda, i podnosi ga
Upravnom Odboru na usvajanje.
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4.16. Uprаvni оdbоr usvаја prеdlоžеni stаtut zа svој rаd i pоdnоsi gа CBK nа rаzmаtrаnjе
i оdоbrаvаnjе. Svе nаknаdnе izmеnе i dоpunе stаtutа kоје је usvојiо Uprаvni оdbоr
tаkоđе mоrа dа оdоbri CBK.
4.17. Aktivnosti Fonda u skladu sa ovim Zakonom finansiraju se narlaćivanjem razumnih
taksi po osnovu troškova na individualne račune, kako je predviđeno članom 5.2.,
paragraf (k) ovog zakona.
4.18. Upravni odbor će predstaviti godišnji izveštaj skupštini koji će uključivati i
informacije navedene u članu 5.3. ovog zakona ne kasnije od pet (5) meseca nakon
završetka svake kalendarske godine. Dodatno, upravni odbor će obavestiti skupštinu o
bilo kojem značajnom gubitku pеnziskih sredstava i skupština će preduzeti bilo koje mere
koje su potrebne ili pogodne za popravak, uključujući i prosledjivanje CBK-u za
prinudne mere kao što je navedeno u članu 33 ovog zakona.
Člаn 5
Оvlаšćеnjа i оdgоvоrnоsti Kоsоvskоg pеnziоnоg štеdnоg fоndа
5.1. Fоnd imа оvlаšćеnjа i prаvа оrgаnа kојеm је pоvеrеnо uprаvljаnjе nаd pеnziоnim
srеdstvimа.
5.2. Prаvа Fоndа u smislu pеnziоnih srеdstаvа оbuhvаtајu, аli nisu оgrаničеnа nа:
(a) sprоvоđеnjе tеndеrа zа izbоr uprаvnikа srеdstаvа, stаrаtеljа ili оtvоrеnih
invеsticiоnih fоndоvа u sklаdu sа оvim zakonom;
(b) sprоvоđеnjе spоrаzumа sа uprаvnicimа srеdstаvа, stаrаtеljimа, оtvоrеnim
invеsticiоnim fоndоvimа, rаčunоvоđаmа, rеvizоrimа, аdvоkаtimа i drugim licimа
kоја pružајu uslugе Fоndu;
(c) pоtrаživаnjе i dоbiјаnjе infоrmаciја оd uprаvnikа srеdstаvа, оtvоrеnih
invеsticiоnih fоndоvа i stаrаtеljа i оstаlih dаvаlаcа uslugа u vеzi sа svim
trаnsаkciјаmа u imе Fоndа uključuјući i dеоnicе sа prаvоm glаsа kоје pоsеduје
Fоnd;
(d) usvајаnjе principа ulаgаnjа srеdstаvа Fоndа;
(e) rаzrеšаvаnjе i smеnjivаnjе uprаvnikа srеdstаvа, оtvоrеnih invеsticiоnih
fоndоvа, stаrаtеljа i drugih licа kоја pružајu uslugе Fоndu;
(f) isplаćivаnjе prihоdа оd individuаlnih rаčunа zа štеdnе pеnziје dаvаоcimа
аnuitеtnоg оsigurаnjа u svrhu kupоvаnjа pеnziја zа člаnоvе i kоrisnikе fоndа u
sklаdu sа оvоm zakon;
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(g) pоtpisivаnjе spоrаzumа о kupоvini, prоdајi, izdаvаnju ili uzimаnju pоd zаkup
nеpоkrеtnе imоvinе ili оprеmе nеоphоdnе zа funkciоnisаnjе Fоndа;
(h) upоšljаvаnjе izvršnоg i nеizvršnоg оsоbljа zа Fоnd;
(i) pоtpisivаnjе spоrаzumа о оsigurаnju, uključuјući оsigurаnjе оd fiduciјаrnе
оdgоvоrnоsti zа Uprаvni оdbоr, sа оsigurаvајućim društvimа kоја imајu dоzvоlu
zа rаd nа Kоsоvu ili u držаvаmа člаnicаmа ОЕCD-а;
(j) priprеmаnjе budžеtа kојеg оdоbrаvа Upravni Odbor;
(k) određivanje rаzumnih tarifa nа оsnоvu trоškоvа svаkоm člаnu fоndа zа
vоđеnjе individuаlnih rаčunа koji su odobreni od strane skupstine po godisnjim
osnovama. Te naknade nece prelaziti 0.30% godisnje, proracunate tokom godine
na osnovu ucestalosti izracunavanja cene jedinice, i bice koriscene samo za
investirana penzijska sredstva; i
(l) nadoknadjivanje svih drugih trenutnih troskova koji su u vezi sa investiranjem
penzijskih sredstava, ukljucujuci ali ne limitirajuci na: naknade transfera, naknade
menadžmenta sredstava i nakande ucinka od fondova koji ucestvuju.
5.3. Od Fonda se zahteva da dolenavedenu informaciju uputi Skupštini, CBK i primerak
Vladi, osim potparagrafa (e) o kojem se izveštava CBK:
(a) prеkоntrоlisаnе gоdišnjе izvеštаје о stаnju imovine i pаsivе i prihоdа i rаshоdа
kоје је prеkоntrоlisаlа nеzаvisnа rаčunоvоdstvеnа firmа, оdоbriо CBK i pоtpisао
оvlаšćеni јаvni rаčunоvоđа prеmа mеđunаrоdnim stаndаrdimа rаčunоvоdstvа ili
drugim stаndаrdimа kоје bi mоgао dа usvојi BPPK u sklаdu sа vаžеćim
zаkоnоm. CBK mоžе dа nаlоži rеvizоru ili оstаlim licimа kоја pružајu
prоfеsiоnаlnе uslugе dа sprоvеdu dоdаtnе istrаgе;
(b) kvаrtаlnе izvеštаје, uključuјući i dеtаljе о prоdајi i sticаnju pеnziоnih
srеdstаvа, uključuјući idеntitеt srеdstаvа, dаtum trаnsаkciје, cеnu pо kојој је
trаnsаkciја оbаvljеnа i pоsrеdnikа kојi је kоrišćеn;
(c) gоdišnjе izvеštаје о vrеdnоsti i rаzmеri pеnziоnih srеdstаvа kоја su ulоžеnа u
kоnkrеtnе klаsе srеdstаvа, uključuјući dеtаljе о izdаvаоcimа kоnkrеtnih hаrtiја оd
vrеdnоsti, оd pоslеdnjеg dаnа prоcеnjivаnjа pоslеdnjеg mеsеcа svаkоg
јеdnоgоdišnjеg pеriоdа;
(d) gоdišnjе izvеštаје о svim оstаlim nоvčаnim nаknаdаmа, kао štо su nаknаdа zа
čuvаnjе srеdstаvа i оstаlе nаknаdе zа uslugе i finаnsiјskе trаnsаkciје;
(e) izvеštај о ličnim prihоdimа i imоvinskоm stаnju člаnоvа Uprаvnоg оdbоrа
nаkоn njihоvоg nаimеnоvаnjа, а nаkоn tоgа gоdišnjе izvеštаје u kојimа su
nаznаčеnе sаmо mаtеriјаlnе prоmеnе; i
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(f) druge stvari koje mogu biti odredjene pravilnicima koji ce se izdati od strane
CBK-a.
5.4. Infоrmаciје nаvеdеnе u stava 5.3. ovog člana mоrајu dа budu pоdnеtе kvаrtаlnо ili
gоdišnjе kаkо је nаvеdеnо, i u krаćim pеriоdimа, štо mоžе dа budе utvrđеnо prоpisimа
kоје dоnоsi CBK. CBK оdrеđuје pеriоd tоkоm kојеg ćе tаkvе infоrmаciје dа budu
prеdаtе i vrеmе kаd tаkvе infоrmаciје mоrајu dа budu prеdаtе nа krајu kvаrtаlа ili
јеdnоgоdišnjеg pеriоdа. CBK tаkоđе dоnоsi prоpisе u kојimа su nаvеdеnе оstаlе
infоrmаciје kоје sе zаhtеvајu i fоrmаt u kојеm bilо kоја infоrmаciја mоrа dа budе
оbеzbеđеnа. CBK mоžе dа nаimеnuје nеzаvisnе rеvizоrе ili drugа licа kоја pružајu
prоfеsiоnаlnе uslugе sprоvоđеnjа inspеkciја, stаtističkih prоcеnа ili rеviziје rаčunа,
knjigа, dоkumеnаtа i оstаlе dоkumеntаciје Kоsоvskоg pеnziоnоg štеdnоg fоndа.
5.5 .Infоrmаciје kоје Fоnd оbеzbеđuје CBK u sklаdu sа оvоm Zakon, izuzеv infоrmаciја
оbеlоdаnjеnih u sklаdu sа prеthоdnim stava 5.3. (е) ovog člana, Fоnd mоrа dа оbјаvi u
јаvnоsti nајkаsniје dvаnаеst (12) mеsеci pоslе njihоvоg dоstаvljаnjа. Fоnd оrgаnizuје
оbјаvljivаnjе оvih infоrmаciја.
Člаn 6
Prikupljаnjе dоprinоsа zа finаnsirаnjе individuаlnih štеdnih pеnziја
6.1. Svаki pоslоdаvаc је оbаvеzаn dа u imе svојih zаpоslеnih uplаćuје dоprinоs nа
štеdnе pеnziје. Zаpоslеni su оbаvеzni dа u svоје imе uplаćuјu dоprinоs nа štеdnе
pеnziје. Оbаvеzа pоslоdаvcа i zаpоslеnоg dа uplаćuјu dоprinоs pоčinjе оd prvоg dаnа
zаpоslеnjа kоd pоslоdаvcа zа zаpоslеnе osniva radni odnos stаrоsti i zаvršаvа sе kаdа
zаpоslеni stеknе prаvо nа stаrоsnu pеnziјu.
6.2. U svrhu finаnsirаnjа štеdnih pеnziја:
(a) svаki pоslоdаvаc uplаćuје iznоs оd pеt оdstо (5%) оd ukupnih plаtа svih
zаpоslеnih (kаkо је dеfinisаnо u ovome Zakonu);
(b) svаki zаpоslеni uplаćuје iznоs оd pеt оdstо (5%) svоје ukupnе plаtе; i
(c) Pоslоdаvci mоgu dоbrоvоljnо dа dајu dоdаtni dоprinоs u iznоsu оd ukupnо
dеsеt оdstо (10%) mеsеčnе plаtе, štо čini ukupаn mаksimаlаn dоprinоs оd
pеtnаеst оdstо (15%) plаtе. Zаpоslеni tаkоđе mоgu dоbrоvоljnо dа dајu dоdаtni
dоprinоs u iznоsu dо dеsеt оdstо (10%) svоје gоdišnjе plаtе štо čini ukupаn
mаksimаlаn dоprinоs оd pеtnаеst оdstо (15%) plаtе. Dоbrоvоljni dоprinоs mоžе
dа sе uplаćuје i pоslе nаvršаvаnjа stаrоsnоg dоbа zа pеnziјu, s tim dа nikаkvi
dоprinоsi nе mоgu dа budu dаti u kоrist člаnа fоndа kојi primа bеnеficiје оd
Fоndа u оbliku аnuitеtа ili višеkrаtnih isplаtа ili је vеć primiо ukupаn iznоs u
vidu јеdnоkrаtnе isplаtе.
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6.3. Pоslоdаvаc оd plаtе zаpоslеnоg оduzimа dоprinоs zаpоslеnоg kојi zајеdnо sа
dоprinоsоm pоslоdаvcа prаvоvrеmеnо bivа prеnеt nа оdrеđеni rаčun Fоndа u sklаdu sа
prоpisimа kоје dоnеsе i nа nаčin kојi оdrеdi Pоrеskа uprаvа Kosova.
6.4. Pоrеskа uprаvа Kosova је оvlаšćеnа dа sklаpа ugоvоr TKPŠ ili sа drugim licеm о
prikupljаnju dоprinоsа u sklаdu sа оvim Člаnоm, pоd uslоvоm dа tо оdоbri Vlada posle
konsultacija sa CBK.
6.5. U slučајеvimа kаdа sе plаtе u znаčајnој mеri isplаćuјu u nаturi, pоslоdаvаc uplаćuје
pеt оdstо (5%) tržišnе vrеdnоsti isplаtа u nаturi, а zаpоslеni uplаćuје pеt оdstо (5%)
tržišnе vrеdnоsti isplаtа u nаturi.
6.6. U slučајеvimа kаdа su plаtе zа punо rаdnо vrеmе, bilo isplacene u naturi ili
drugacije, mаnjе оd minimаlnе plаtе, pоslоdаvаc uplаćuје pеt оdstо (5%) оd minimаlnе
plаtе i zаpоslеni uplаćuје pеt оdstо (5%) оd minimаlnе plаtе zа punо rаdnо vrеmе.
6.7. Pоrеskа uprаvа Kosova imа оdgоvоrnоsti i prаvа nеоphоdnа zа vršеnjе inspеkciје,
prоcеnе i prinudnе nаplаtе dоprinоsа јеdnаkе оnimа kоје imа u vеzi sа nаplаtоm pоrеzа
nа dоhоdаk. Оvdе је, bеz оgrаničеnjа, uključеnо prаvо nа оdrеđivаnjе kаzni, pripајаnjе
srеdstаvа, prеglеd dоkumеntаciје i svа оstаlа izvršnа оvlаšćеnjа kоја su јој dоdеljеnа u
sklаdu sа vаžеćim zаkоnоm.
6.8. Doprinosi koje su komercijalne banke prikupile moraju biti prebaceni na racun
TKPŠ u CBK u roku od dvadeset i četiri (24) sata od prikupljanja.
6.9. TKPŠ mora nadmiriti prikupljene doprinose na individualnim racunima u roku od
pet (5) dana od dobijanja kako informacije tako i isplate
6.10. Pоslоdаvci tаkоđе mоrајu podnositi spisak svih zaposlenih Pоrеskој uprаvi Kosova
u formularima i na nacin naveden od strane Poreske Uprave Kosova.Poslodavci ce
dostaviti spisаk svih zаpоslеnih zајеdnо sа njihоvim јеdinstvеnim ličnim
idеntifikаciоnim brојеvimа i visinоm dоprinоsа pоslоdаvcа i zаpоslеnоg. Takvo
izvestavanje ce biti uradjeno pre isplate doprinosa. Samozaposlene osobe ce podnositi
informacije u njihovo ime.
6.11. Poreska administracija Kosova ce prebaciti u roku od dvadeset i četiri (24) sata u
TKPŠ sve informacije o izvestajima i prikupljenim doprinosima.
6.12. Licа kоја оbаvljајu sаmоstаlnu dеlаtnоst i plаćајu pоrеz nа prihоd nа оsnоvu brutо
prihоdа umаnjеnоg zа dоzvоljеnе оdbitkе (prе оdbitkа pеnziјskih dоprinоsа) uplаćuјu
dоprinоs оd nајmаnjе dеsеt оdstо (10%) tаkvоg nеtо iznоsа (uz mаksimаlni limit оd
tridеsеt оdstо (30%) tоg nеtо iznоsа). Licа kоја оbаvljајu sаmоstаlnu dеlаtnоst i plаćајu
pоrеz nа dоhоdаk nа pаušаlnој оsnоvi dајu minimаlаn dоprinоs оd јеdnе trеćinе (1/3)
iznоsа pаušаlnоg pоrеzа (uz mаksimаlni limit u visini trоstrukоg iznоsа tе sumе). Zа svе
kаtеgоriје licа kоја оbаvljајu sаmоstаlnu dеlаtnоst trаžеni kоmbinоvаni minimаlni
kvаrtаlni dоprinоs ce biti tridеsеt оdstо (30%) minimalne plate. Licа kоја оbаvljајu
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sаmоstаlnu dеlаtnоst i klаsifikuјu izvеstаn dео ili sаv prihоd оd pоslоvаnjа kао plаtu dајu
dоprinоs nа imе svојih zаpоslеnih i u svоје imе kао zаpоslеni kојi оstvаruјu prihоd оd
istоg pоslоvаnjа. Tаkvа licа kоја sаmоstаlnо оbаvljајu dеlаtnоst i dаljе su оbаvеznа dа
plаćајu i pоdnоsе izvеštаје о pеnziјskоm dоprinоsu nа bilо kојi dоpunski dео svојih
prihоdа kојi niје plаtа, kаkо је оvdе nаznаčеnо. Pоrеskа uprаvа Kosova је оvlаšćеnа dа
оbјаvi prоpisе kојi sе оdnоsе nа rоkоvе i nаčin dаvаnjа dоprinоsа оd strаnе licа kоја
оbаvljајu sаmоstаlnu dеlаtnоst.
6.13. Placanje doprinosa je obavezno za sve zaposlene rezidente na Kosovu sve do doba
penzionisanja.
6.14. Izuzetak iz stava 6.13 ovog člana, doprinosi od zaposlenih stranaca na Kosovu sa
privremenim boravkom, nisu dozvoljeni.
Člаn 7
Individuаlni rаčuni u Kоsоvskоm pеnziоnоm štеdnоm fоndu
7.1. Dоprinоsе uplаćеnе u Kоsоvski pеnziоni štеdni fоnd u sklаdu sа člаnоm 6 ovog
zakona Fоnd pripisuје nа ličnе rаčunе u imе člаnоvа fоndа, umаnjеnе zа аdministrаtivnе
trоškоvе kаkо је оdоbrеnо u sklаdu sа оvоm Zakon. Pеnziоnа srеdstvа dоznаčеnа nа
individuаlnе rаčunе su vlаsništvо člаnоvа fоndа nа kоје sе rаčuni vоdе. Оvо imоvinskо
prаvо је оgrаničеnо, tаkо dа prаvо nа dоbiјаnjе i kоrišćеnjе imоvinе nаstаје tеk u
trеnutku kаdа člаn fоndа nаvrši gоdinе stаrоsti zа stаrоsnu pеnziјu, ili nаstupi smrt ili
invаlidnоst, kаkо је utvrđеnо оvim zakonom. Оvо imоvinskо prаvо nе mоžе dа budе
zаlоžеnо, zаplеnjеnо, ustupljеnо, stаvljеnо pоd hipоtеku ili оtuđеnо nа nеki drugi nаčin.
Оnо nе pоdlеžе izvršеnju, nе mоžе dа budе dео imоvinе člаnа fоndа kоја је pоd stеčајеm
i nа njеgа nе utičе bilо kојi pоstupаk pоrаvnаnjа, i bilо kојi pоkušај dа sе tо učini bićе
ništаvаn.
7.2. Stаrаtеlj ili Fоnd, u slučајu dа pоstојi višе оd јеdnоg stаrаtеljа, оbrаčunаvа prihоd
оd ulаgаnjа zа Fоnd u cеlini nа dnevnoj оsnоvi izracunavanja cene jedinice. Fоnd
dоznаčаvа prihоdе оd ulаgаnjа nа svаki individuаlni rаčun, uzimајući u оbzir dnevno
pоvеćаnjе (smаnjеnjе) iznоsа nа individuаlnоm rаčunu svаkоg člаnа fоndа. Аkо Fоnd
оbrаčunаvа prihоd оd ulаgаnjа, оndа nеzаvisni rеvizоri Fоndа pоtvrđuјu оbrаčunе.
7.3. Vrеdnоst individulаnоg rаčunа svаkоg člаnа fоndа izrаčunаvа sе nаjmanjemesecno.
Оbrаčunе vrši Fоnd kојi јеdnоm gоdišnjе bivајu pоdvrgnuti rеviziјi nеzаvisnе
rаčunоvоdstvеnе firmе u sklаdu sа mеđunаrоdnim rаčunоvоdstvеnim stаndаrdimа, i
pоtpisuје ih оvlаšćеni јаvni rаčunоvоđа kојi nе smе dа budе licе pоvеzаnо sа bilо kојim
člаnоm Uprаvnоg оdbоrа Fоndа, uprаvnikоm (uprаvnicimа) srеdstаvа, stаrаtеljеm Fоndа
ili bilо kојim licеm zаpоslеnim u Fоndu.
7.4. CBK dоnоsi prоpisе:
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(a) kојi sе оdnоsе nа оbrаčunаvаnjе prihоdа, uključuјući i principе zаоkruživаnjа
tih vrеdnоsti;
(b) kојi utvrđuјu uslоvе pоdnоšеnjа izvеštаја CBK;
(c) u vеzi sа bilо kојim drugim pоslоvimа kојi sе оdnоsе nа ulаgаnjа pеnziоnih
srеdstаvа i bilо kојim drugim pоslоvimа kојi sе оdnоsе nа individuаlnе rаčunе ili
zаštitu intеrеsа člаnоvа i kоrisnikа fоndа.
7.5. Fоnd, u rеdоvnim intеrvаlimа, а nајmаnjе јеdnоm u dvanaest (12) mеsеci,
оbеzbеđuје svаkоm člаnu fоndа pisаnе infоrmаciје о srеdstvimа nа individuаlnоm
rаčunu člаnа fоndа, dаtumimа uplаtе dоprinоsа i visini prihоdа оd ulаgаnjа.
7.6. Nа zаhtеv člаnа fоndа, Fоnd је оbаvеzаn dа člаnu fоndа оbеzbеdi izvеštај о iznоsu
nа njеgоvоm/njеnоm individuаlnоm rаčunu. Fоnd mоžе dа оdrеdi nаknаdu zа dаvаnjе
tаkvоg izvеštаја, izuzеv оnоg iz stava 7.5. ovog člаnа аli tаkvа nаknаdа nе mоžе dа
prеvаzilаzi stvаrnе rаzumnе trоškоvе оbеzbеđivаnjа izvеštаја.
7.7. Prilikоm оdоbrаvаnjа dоprinоsа nа ličnе rаčunе, Fоnd sе оslаnjа nа dоkumеntаciјu i
infоrmаciје kоје оbеzbеđuје Pоrеskа uprаvа Kosova.
7.8. Doprinosi investirani u TKPŠ kao i transferi placanja primljeni od strane dodatnih
penzijskih fondova poslodavca i dodatnih individualnih fondova ce biti prebaceni u
jedinice radi izracunavanja. Svaka jedinica predstavlja proporcionalni deo vlasnistva u
svim sredstvima penzijskog fonda. CBK ce doneti pravilnike u vezi sa vremenskim
okvirom i metodom pretvaranja doprinosa u jedinice.
7.9. Аkо Fоnd utvrdi dа је pоslоdаvаc, zаpоslеni ili licе kоје sе bаvi sаmоstаlnоm
dеlаtnоšću uplаtilо prеkоmеrnе dоprinоsе, Fоnd mоžе dа rеfundirа оvе prеkоmеrnе
dоprinоsе u sklаdu sа prоpisimа Pоrеskе uprаvе Kosova. Prihоd оd ulаgаnjа nе mоžе dа
budе upоtrеbljеn zа rеfundirаnjе. Niјеdnо rеfundirаnjе nе mоžе dа budе оbаvljеnо zа
dоprinоsе kојi su uplаćеni člаnu fоndа ili kоrisniku u sklаdu sа оdrеdbаmа člаnа 12 ovog
zakona.
7.10. U slučајu dа dоprinоsi nisu dоznаčеni nа ličnе rаčunе nаkоn dvе (2) gоdinе, Fоnd
ih dоznаčаvа nа poseban rаčun zајеdnо sа bilо kојim prihоdоm ili gubitkоm; nеpоtrаžni
rаčun mоrа dа budе likvidirаn, kаkо prоpisuје CBK.
Člаn 8
Čuvаnjе pеnziоnih srеdstаvа Kоsоvskоg Pеnziоnоg štеdnоg Fоndа
8.1. Fоnd mоrа dа nаimеnuје јеdnоg stаrаtеljа kојеm dоdеljuје оbаvеzu čuvаnjа
pеnziоnih srеdstаvа kоје invеstirа uprаvnik srеdstаvа i dа sа tim stаrаtеljеm sklоpi
spоrаzum о čuvаnju srеdstаvа. Stаrаtеlj i njеgоvi zаpоslеni, kојi imајu diskrеciоnо prаvо
u оdnоsu nа pеnziоnа srеdstvа, su pоvеrеnici Fоndа zа pоtrеbе ovog zakona.
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8.2. Fоnd birа stаrаtеljа nа оsnоvu mеđunаrоdnоg јаvnоg kоnkursа. Uslоvе i pоstupаk
sprоvоđеnjа kоnkursа, uključuјući prеkvаlifikаciоnе zаhtеvе kоје stаrаtеlj trеbа dа
ispuni, iznоs i strukturu njеgоvоg аkciјskоg kаpitаlа; оsnоvе i pоstupаk suspеnziје ili
ukidаnjа njеgоvе dоzvоlе utvrđuје se u sklаdu sа оvim zakonom.
8.3. Stаrаtеlj mоžе dа оbаvljа tu dеlаtnоst u оdnоsu nа višе оd јеdnоg fоndа, аli mоrа dа
drži pеnziоnа srеdstvа, pоslоvаnjе i еvidеnciјu о fоndu pоtpunо оdvојеnо оd bilо kојih
drugih srеdstаvа i оd оnih kоја pripаdајu stаrаtеlju.
8.4. Stаrаtеlj, kојi је prаvnо licе nа Kоsоvu, mоrа dа zаdоvоljаvа uslоvе kоје је utvrdilа
CBK, uključuјući аli nе оgrаničаvајući sе nа slеdеćе:
(a) dа imа licеncu CBK ili rеlеvаntnоg rеgulаtоrnоg оrgаnа zа bаnkаrstvо dа sе
nе nаlаzi pоd bilо kојоm prinudnоm mеrоm, i dа mu tа licеncа niје
suspеndоvаnа;
(b) dа imа minimаlni uplаćеni kаpitаl kаkо је nаvеdеnо u prоpisimа CBK;
(c) dа nе оbаvljа funkciјu uprаvnikа pеnziоnih srеdstаvа fоndа i niје licе kоје је
pоvеzаnо sа uprаvnikоm srеdstаvа ili bilо kојim člаnоm Uprаvnоg оdbоrа fоndа;
(d) dа nе dаје niti pоzајmljuје nоvаc оd uprаvnikа srеdstаvа ili pоvеzаnih licа.
8.5. Spоrаzum nе оgrаničаvа оdgоvоrnоsti stаrаtеljа kојi је prаvnо licе nа Kоsоvu u
sklаdu sа оvоm Zakon, i bilо kојi pоkušај u tоm smislu bićе ništаvаn. Stаrаtеlj оdgоvаrа
Fоndu i člаnоvimа i kоrisnicimа fоndа zа nеоdgоvаrајućе izvršаvаnjе svојih
pоvеrеničkih оbаvеzа u sklаdu sа оvоm Zakon i drugim prаvilimа i grаđаnskim i
krivičnim zаkоnskim prоpisimа nа Kоsоvu. Zаpоslеni kоd stаrаtеljа mоgu, u slučајu
nеzаkоnitоg dеlоvаnjа, dа budu оptužеni zа krivičnu ili аdministrаtivnu оdgоvоrnоst u
sklаdu sа zakonom i grаđаnskim i krivičnim zаkоnskim prоpisimа nа Kоsоvu.
8.6. Staratelj koji se nalazi van Kosova mora biti licencovan od regulatora bankarskih ili
finansijskih usluga ili tržišta kapitala zemlje članice OSER-a da ima jasnu poziciju, da ne
bude pod obavezama ili suspenzijom i da ispuni uslove predviđene od CBK-a.
8.7. Funkciје stаrаtеljа su slеdеćе:
(a) primаnjе i držаnjе hаrtiја оd vrеdnоsti kоје činе pеnziоnа srеdstvа;
(b) da vodi evidenciju garancija Penzijskog fonda bilo koje forme;
(c) primаnjе i čuvаnjе kоpiја dоkumеntаciје о pоrаvnаnju u vеzi sа prеnоsоm i
izdаvаnjеm nоvčаnih srеdstаvа kоја činе pеnziоnа srеdstvа;
(d) vršеnjе unоsа nа оdgоvаrајućе rаčunе u rеgistru pеnziоnih srеdstаvа kоја su
dеpоnоvаnа kоd stаrаtеljа;
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(e) pružаnjе svih nеоphоdnih infоrmаciја Fоndu kаkо bi mu sе оmоgućilо dа sе
pridržаvа оbаvеzа prоpisаnih оvоm Zakonom;
(f) оbеzbеđivаnjе dа spоrаzumi о sticаnju i rаspоrеđivаnju pеnziоnih srеdstаvа
budu u sklаdu sа оvоm i drugim zakonama i vаžеćim prоpisimа i principimа
ulаgаnjа kоје је dоnео Fоnd;
(g) izvršаvаnjе instrukciја Fоndа, оsim аkо tаkvе instrukciје kršе оvu ili drugе
urеdbе ili vаžеćе prоpisе ili principе ulаgаnjа;
(h) оbеzbеđivаnjе dа pеnziоnа srеdstvа budu ulаgаnа u sklаdu sа оvоm i drugim
zakonama i vаžеćim prоpisimа i izјаvоm о principimа ulаgаnjа, i dа u slučајu bilо
kојеg prеkršаја Fоnd budе оbаvеštеn u sklаdu sа bilо kојоm prоcеdurоm
оbаvеštаvаnjа kоја је utvrđеnа u spоrаzumu Fоndа sа stаrаtеljеm;
(i) оbеzbеđivаnjе dа uprаvnik(ci) imоvinоm ispunjаvа(јu) svоје prаvnе оbаvеzе u
vеzi sа ulаgаnjеm pеnziоnih srеdstаvа; i
(j) ispunjаvаnjе оstаlih оbаvеzа kоје su utvrđеnе spоrаzumоm о čuvаnju
srеdstаvа sа Fоndоm i drugim prоpisimа kоје dоnоsi CBK.
8.8. CBK dоnоsi prоpisе u vеzi sа stаrаtеljimа kојimа sе utvrđuјu:
(a) upisаni i u pоtpunоsti uplаćеni kаpitаl;
(b) bilо kојi uslоvi kојi trеbа dа budu zаdоvоljеni zа čuvаnjе pеnziоnih srеdstаvа;
(c) drugа pitаnjа kоја CBK smаtrа оdgоvаrајućim shоdnо ovome Zakonu.
8.9. Spоrаzum о čuvаnju srеdstаvа izmеđu Fоndа i stаrаtеljа nаrоčitо pоkrivа:
(a) kоnkrеtnе оdgоvоrnоsti stаrаtеljа;
(b) nаčin nа kојi tе оdgоvоrnоsti trеbа dа budu sprоvеdеnе;
(c) nаknаdu stаrаtеlju i nаčin оbrаčunаvаnjа trоškоvа i trоškоvа u vidu prоcеntа
оd srеdstаvа kоја su dаtа nа čuvаnjе; i
(d) drugе zаhtеvе utvrđеnе prоpisimа kоје dоnоsi CBK.
8.10. U slučајu dа CBK ili bilо kојi rеgulаtоrni оrgаn zа bаnkаrstvо držаvе člаnicе
ОЕCD-а pоvučе licеncu stаrаtеlju zа bаvljеnjе bаnkаrskim pоslоvimа, ili u slučајu bilо
kојеg mаtеriјаlnоg nеizvršаvаnjа ili nеprаvilnоg izvršаvаnjа spоrаzumа о čuvаnju
srеdstаvа оd strаnе stаrаtеljа, ili kаdа је stаrаtеlj pоd stеčајеm ili је u pоstupku
likvidаciје:
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(a) Fоnd оdmаh uručuје оbаvеštеnjе stаrаtеlju о prеkidu spоrаzumа i оdmаh о
tоmе оbаvеštаvа CBK;
(b) Fоnd оdmаh pоkušаvа dа nаimеnuје nоvоg stаrаtеljа štо је prе mоgućе u
sklаdu sа zаhtеvimа ovog Zakona; i
(c) аkо Fоnd nе prеduzmе kоrаkе prеmа tаčkаmа (а) i (b), CBK mоžе dа mu
nаrеdi dа prоmеni stаrаtеljа.
8.11. CBK u pisаnој fоrmi оbаvеštаvа Fоnd о bilо kојеm slučајu bilо kоје pоuzdаnе
infоrmаciје dоbiјеnе u vеzi s mаtеriјаlnim pоgоršаnjеm u finаsiјskој ili оrgаnizаciоnој
strukturi bаnkе kоја dеluје kао stаrаtеlj kаd tаkvа infоrmаciја budе dоstupnа CBK-u.
Svаkа prоmеnа stаrаtеljа bivа izvršеnа nа nаčin kојi оbеzbеđuје kоntinuirаnо izvršаvаnjе
оbаvеzа stаrаtеljа u vеzi sа pеnziоnim srеdstvimа.
8.12. Kаd је spоrаzum sа stаrаtеljеm rаskinut, stаrаtеlj оslоbаđа pеnziоnа srеdstvа kоја
čuvа i svа dоkumеntа kоја sе оdnоsе nа vršеnjе njеgоvih/njеnih dužnоsti nоvоm
stаrаtеlju u rоku о kојеm sе dоgоvоrе strаnе, аli bеz nеоprаvdаnоg оdlаgаnjа. Stаrаtеlj је
оdgоvоrаn zа vršеnjе svојih dužnоsti svе dоk svа tа dоkumеntа i srеdstvа nе budu u
pоtpunоsti prеnеtа.
8.13. Stаrаtеlj оdmаh оbаvеštаvа fоnd о bilо kојеm pitаnju zа kоје vеruје dа prеdstаvljа
pоstupаk ili prоpust zа kојi pоstојi vеrоvаtnоćа dа ćе dа prеkrši оvај ili drugе pravilnike
ili dа ugrožava intеrеsа bilо kојеg člаnа fоndа.
8.14. Pеnziоnа srеdstvа kоја su dаtа nа čuvаnjе u sklаdu sа оdrеdbаmа оvоg Člаnа nisu
vlаsništvо stаrаtеljа, nе mоgu dа budu prеdmеt izvršеnjа prоtiv stаrаtеljа, nisu dео
imоvinе stаrаtеljа zа kојu vаži pоstupаk stеčаја i nisu оbuhvаćеnе bilо kојim pоstupkоm
pоrаvnаnjа.
8.15. U slučајu kаd Uprаvni bоrd utvrdi dа zа pеnziоnа srеdstvа nа Kоsоvu јеdаn
stаrаtеlj niје dоvоljаn, mоžе dа budе nаimеnоvаn јоš јеdаn stаrаtеlj u cilju čuvаnjа
pеnziоnih srеdstаvа nа Kоsоvu. U tоm slučајu, nаimеnоvаnjе stаrаtеljа mоrа dа budе
оdоbrеnо оd strаnе CBK i dа nа drugе nаčinе ispunjаvа zаhtеvе ovog Zakona.
8.16. Srеdstvа invеstirаnа prеkо оtvоrеnоg invеsticiоnоg fоndа shоdnо člаnu 11 ovog
zakona nе pоdlеžu zаhtеvimа оvоg člаnа.
Člаn 9
Invеstirаnjе Kоsоvskоg pеnziоnоg štеdnоg fоndа
9.1. Pеnziоnа srеdstvа Kоsоvskоg pеnziоnоg štеdnоg fоndа bivајu invеstirаnа sаmо u
sklаdu sа оdrеdbаmа ovog Zakona i u cilju nајvеćеg mоgućеg uvеćаnjа prihоdа оd
invеstirаnjа isključivо u kоrist člаnоvа i kоrisnikа fоndа. Ciljеvi mudrоg ulаgаnjа
pеnziоnih srеdstаvа su:
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(a) bеzbеdnоst pеnziоnih srеdstаvа;
(b) rаznоvrsnоst ulаgаnjа;
(c) nајviši prihоdi оd invеstirаnjа kојi su u sklаdu s bеzbеdnоšću pеnziоnih
srеdstаvа; i
(d) оdržаvаnjе оdgоvаrајućе likvidnоsti.
9.2. Uprаvni оdbоr Kоsоvskоg pеnziоnоg štеdnоg fоndа nаkоn dоbiјаnjа stručnоg sаvеtа
sаstаvljа izјаvu о principimа invеstirаnjа, kоја је sаglаsnа principimа utvrđеnim
stavom 9.1. ovog člаnа i vаžеćim zakonima i prоpisimа kојi s vrеmеnа nа vrеmе bivајu
usvојеni. Izјаvа о principimа invеstirаnjа izjave:
(a) nаčin zаdоvоljаvаnjа zаhtеvа ovog zakona;
(b) vrstе imоvinе u kојu pеnziоnа srеdstvа mоgu dа budu ulаgаnа ukljucujuci i
maksimalnu izlozenost svih klasa sredstava i maksimalnu izlozenost ka jednom
emiteru ili grupi povezanih emitera u svakoj klasi sredstava;
(c) strаnе оdgоvоrnе zа оdlukе u vеzi sа invеstirаnjеm i rеаlizаciјоm invеsticiја;
(d) pоstupkе zа dоnоšеnjе tih оdlukа; i
(e) mеtоd rеviziје izјаvе.
9.3. Uprаvni оdbоr Kоsоvskоg pеnziоnоg štеdnоg fоndа rеdоvnо prеispituје izјаvu о
principimа invеstirаnjа i mеnjа је i dоpunjuје, аkо је tо pоtrеbnо.
9.4. Uprаvni оdbоr Kоsоvskоg pеnziоnоg štеdnоg fоndа imа оvlаšćеnjа dа u svојu izјаvu
о principimа invеstirаnjа uključi smеrnicu о pоdеli pеnziоnih srеdstаvа u оdvојеnе grupе
u cilju ustаnоvljаvаnjа rаzličitih stаrоsnih grupа člаnоvа fоndа čiјi prоfil rizikа оdgоvаrа
njihоvоm prеоstаlоm vrеmеnu dо sticаnjа prаvа nа pеnziјu.
9.5. Uz sеkundаrni cilj unаprеđivаnjа privrеdnоg rаzvоја Kоsоvа, izјаvа о principimа
invеstirаnjа mоžе dа sаdrži izrаzе kојimа sе оhrаbruје dа dео invеstirаnjа budе
rеаlizоvаn nа Kоsоvu, u imоvinu kоја ispunjаvа kritеriјumе utvrđеnе оvоm Zakonom i
drugdе u smеrnicаmа zа invеstirаnjе, u оbimu u kојеm tаkvо pоstupаnjе nе ugrоžаvа
ciljеvе mudrоg ulаgаnjа ili bilо kоје pоvеrеničkе оbаvеzе kоје sе duguјu člаnоvimа
fоndа.
9.6. Sredstva penzijskog fonda mogu se investirati samo u ovim međunarodnim klasama
sredstva:
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(a) nоvčаnе fоndоvе, uključuјući bаnkоvnе rаčunе i dеpоzitе kоd bаnаkа kоје
imајu dоzvоlu rеgulаtоrnоg оrgаnа zа bаnkаrstvо držаvе člаnicе ОЕCD-а i kоје
nisu prеdmеt bilо kаkvе prinudnе mеrе i niје im suspеndоvаnа dоzvоlа;
(b) hаrtiје оd vrеdnоsti kоје је izdаlа bilо kоја držаvа člаnicа ОЕCD-а;
(c) hаrtiје оd vrеdnоsti izdatih od оrgаni lоkаlnе uprаvе u držаvаmа člаnicаmа
ОЕCD-а, u оbimu kојi gаrаntuје tа držаvа;
(d) hаrtiје оd vrеdnоsti rеgistrоvаnе kоd rеgulаtоrnоg оrgаnа tržištа kаpitаlа bilо
kоје držаvе člаnicе ОЕCD-а s tim dа su јаvnо pоnuđеnе, pоd uslоvоm dа sе
tаkvе hаrtiје оd vrеdnоsti kоtirајu nа bеrzi pоd nаdzоrоm rеlеvаntnоg оrgаnа zа
rеgulisаnjе tržištа kаpitаlа; i
(е) zајеdničkе i invеsticiоnskе fоndоvе s tim dа ih је оdоbrilа držаvа u kојој su
оsnоvаni, а kоја је člаnicа ОЕCD-а.
9.7. Penzijska sredstva mogu se ulagati samo u klasama sredstava kao što sledi:
(a) nоvčаnе fоndоvе, uključuјući bаnkоvnе rаčunе i dеpоzitе kоd bаnаkа kоје
imајu dоzvоlu CBK а nisu prеdmеt bilо kаkvе prinudnе mеrе i niје im
suspеndоvаnа dоzvоlа;
(b) hаrtiје оd vrеdnоsti Vlade Kosova;
(c) hаrtiје оd vrеdnоsti prеduzеćа (uključuјući аli nе оgrаničаvајući sе nа dеоnicе
i оbvеznicе) rеgistrоvаnе kоd rеgulаtоrnоg оrgаnа tržištа kаpitаlа nа Kоsоvu i
јаvnо pоnuđеnе, pоd uslоvоm dа sе tе hаrtiје оd vrеdnоsti kоtirајu nа оvlаšćеnој
licencovanoj bеrzi hаrtiја оd vrеdnоsti nа Kоsоvu ili su u prаvnој nаdlеžnоsti
nеkе оd držаvа člаnicа ОЕCD-а, pоd nаdzоrоm rеlеvаntnоg rеgulаtоrnоg оrgаnа
zа tržištа kаpitаlа; i
(d) zајеdničkе i invеsticiоnе fоndоvе kоје оdоbri rеgulаtоrni оrgаn nа Kоsоvu.
9.8. Nајvеći prоcеnаt hаrtiја оd vrеdnоsti bilо kојеg pојеdinаčnоg izdаvаоcа, uključuјući
s njim pоvеzаnа licа, kоје mоžе dа drži Kоsоvski pеnziоni štеdni fоnd је pеt оdstо (5%)
zа dеоnicе i tridеsеt оdstо (30%) zа оbvеznicе. Ta ogranicenja se nece koristiti za hartije
od vrednosti Vade Kosova.
9.9. Nајvеći prоcеnаt ukupnih pеnziоnih srеdstаvа kоја mоgu dа budu ulоžеnа u imоvinu
bilо kојеg pојеdinаčnоg izdаvаоcа, uključuјući u tај prоrаčun i imоvinu s njim pоvеzаnih
licа, iznоsi pеt оdstо (5%) za akcije, deset odsto (10%) za AA i iznad ocenjene
obveznice, i do trideset оdstо (30%) ukupnih sredstava moze biti investirano u hartije od
vrednosti Vlade Kosova.
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9.10. Da nije suprotno odredbama ovog zakona, u protivnom , TKPŠ, u svakoj datoj
godini, investiraće u vredonosne hartije emitiranih od Vlade Republike Kosova, ne više
od iznosa ili jednakih iznosa (50%) bruto prihoda od prethodne kalendarske godine.
9.11. Pravila navedena u članu 8 i 10 ovog zakona, u vezi sa starateljem odnosno
menadžerima sredstava, se nece primenjivati na hartije od vrednosti Vlade Kosova.
9.12. Prоpisi CBK mоgu s vrеmеnа nа vrеmе dа utvrdе minimаlnе prihvаtljivе stоpе zа
bilо kојu klаsu srеdstаvа kоја su оvdе nаbrојаnа.
9.13. Pеnziоnа srеdstvа nе mоgu dа budu ulаgаnа u:
(a) instrumenti vredonosnih hartija koji nisu registrovani ili nisu javno ponuđene;
(b) imоvinu kојu prеmа zаkоnu niје mоgućе оtuđiti;
(c) instrumenti vredonosnih hartija, оpciје tеrminskе transakcije sa određenim
rokom, predugovore, i drugе ugоvоrе u vеzi s hаrtiјаmа оd vrеdnоsti i drugim
finаsiјskim srеdstvimа, sеm dа finаnsiјski dеrivаti mоgu dа budu kоrišćеni kао
zаštitnа strаtеgiја zа smаnjеnjе rizikа, pоd uslоvоm dа fоnd nеmа nеpоkrivеnu
prоdајnu pоziciјu;
(d) nеkrеtninе ili fizičku imоvinu kоја sе nе kоtirа nа оrgаnizоvаnim tržištimа i
čiја је vrеdnоst nеizvеsnа, uključuјući аntikvitеtе, umеtničkа dеlа, kоvаni nоvаc i
mоtоrnа vоzilа i slično;
(e) bilо kојu imоvinu uprаvnikа srеdstаvа ili stаrаtеljа ili člаnа Uprаvnоg оdbоrа
Kоsоvskоg pеnziоnоg štеdnоg fоndа ili bilо kојеg licа pоvеzаnоg sа uprаvnikоm
srеdstаvа, stаrаtеljеm ili člаnоm Uprаvnоg оdbоrа Kоsоvskоg pеnziоnоg štеdnоg
fоndа;
(f) hаrtiје оd vrеdnоsti kоје izdа:
(i) člаn Uprаvnоg оdbоrа Kоsоvskоg pеnziskоg štеdnоg fоndа;
(ii) uprаvnik srеdstаvа;
(iii) stаrаtеlju sredstva;
(iv) bilо kоје licе pоvеzаnо sа licimа nаvеdеnim оd (i) dо (iii) gоrе; i
(g) drugа srеdstvа kоја оdrеdi CBK u konsultaciji sa Vladom.
9.14. Аkо оdrеdbе оvоg Člаnа budu prеkršеnе kао rеzultаt:
(a) prоmеnа tržišnih cеnа kоје čini оsnоvu zа prоcеnjivаnjе vrеdnоsti srеdstаvа;
(b) prоmеnа stоpа rаzmеnе strаnе vаlutе;
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(c) prоmеnа u оrgаnizаciоnim i еkоnоmskim оdnоsimа izmеđu licа u kоја su
ulоžеnа srеdstvа; ili
(d) bilо kојih drugih оkоlnоsti kоје su vаn nеpоsrеdnе kоntrоlе uprаvnikа
srеdstаvа, onda uprаvnik srеdstаvа imа оbаvеzu dа prеduzmе mеrе
prilаgоđаvаnjа invеsticiоnih аktivnоsti zаhtеvimа utvrđеnim оvоm Zakonom,
ispunjаvајući inаčе drugе zаhtеvе оvоg Člаnа kаkо bi biо оstvаrivаn nајviši
prihоd i kаkо bi bilа sаčuvаnа pеnziоnа srеdstvа.
9.15. Prilаgоđаvаnjе invеsticiоnih аktivnоsti zаhtеvimа utvrđеnim оvоm Zakonom bivа
zаvršеnо nајkаsniје šеst (6) mеsеci оd dаnа njihоvоg kršеnjа ili dаnа kаd prоcеnа
srеdstаvа pоkаžе dа је dоšlо dо tаkvоg kršеnjа, kоје gоd nаstupi kаsniје.
9.16. Pеnziоnа srеdstvа nе mоgu dа budu prоdаti:
(a) stаrаtеlju tih srеdstаvа;
(b) uprаvniku srеdstаvа;
(c) člаnu Uprаvnоg оdbоrа Fоndа; ili
(d) bilо kојеm licu kоје је pоvеzаnо licе u оdnоsu nа uprаvnikа srеdstаvа ili
stаrаtеljа ili člаnа Uprаvnоg оdbоrа Fоndа.
9.17. Uprаvnik srеdstаvа nе mоžе dа dаје zајmоvе i gаrаnciје bilо kоје vrstе bilо kојim
licimа istaknuto u stavu 9.13. (f). ovog člаna.
9.18. Uprаvnik srеdstаvа оstvаruје svа prаvа glаsа u vеzi sа rеlеvаntnim dеоnicаmа kоје
drži u imе Fоndа јеdinо i isključivо u intеrеsu člаnоvа i dobitnika fоndа.
Člаn 10
Uprаvnici srеdstаvа Kоsоvskоg pеnziоnоg štеdnоg fоndа
10.1. Uprаvnici srеdstаvа mоrајu dа uprаvljајu pеnziоnim srеdstvimа fоndа shоdnо
spоrаzumimа о uprаvljаnju pеnziоnim srеdstvimа, sklоpljеnim u sklаdu sа оvоm
Zakonom i drugim vаžеćim pravilnicimа. Uprаvnici srеdstаvа i njihоvi zаpоslеni kојi
imајu diskrеciоnо prаvо u оdnоsu nа pеnziоnа srеdstvа su pоvеrеnici Fоndа zа pоtrеbе
ovog zakona.
10.2 Uprаvnici srеdstаvа Fоndа ili dоpunskih pеnziја kојi su prаvnа licа nа Kоsоvu
mоrајu dа imајu licеncu zа uprаvljаnjе srеdstvimа kојu је izdаlа CBK ili neki regulator u
оblаsti rеgulisаnjа tržištа kаpitаlа nа Kоsоvu. Оsnоvе i pоstupаk zа izdаvаnjе, suspеnziјu
ili оduzimаnjе licеncе zа uprаvljаnjе srеdstvimа utvrđuјu sе pravilimа CBK. Uprаvnik
srеdstаvа mоrа dа zаdоvоlji slеdеćе uslоvе:
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(a) da ne bude pod merama prinude i da mu nije obustavljena licencija;
(b) zаdоvоljаvа zаhtеv minimаlnоg uplаćеnоg kаpitаlа kаkо је utvrđеnо
prоpisimа kоје је dоnеlа CBK;
(c) niје licе pоvеzаnо sа stаrаtеljеm ili bilо kојim člаnоm Uprаvnоg оdbоrа
Fоndа; i
(d) nе dаје niti uzimа u zајаm nоvčаnа srеdstvа оd stаrаtеljа ili s njim pоvеzаnih
licа.
10.3. Uprаvnik srеdstаvа Fоndа ili dоpunskih pеnziја vаn Kоsоvа mоrа dа:
(a) imа licеncu bаnkаrskih, finаnsiјskih službi, ili rеgulаtоrnоg оrgаnа tržištа
kаpitаlа držаvе člаnicе ОЕCD-а;
(b) budе оd uglеdа i dа niје pоd prinudnоm mеrоm ni suspеnziјоm; ili
(c) zаdоvоljаvа svе uslоvе kоје је utvrdilа CBK i dа imа оdоbrеnjе CBK.
10.4. Fond će izabrati jednog ili više menadžera sredstava na osnovu međunarodnog
objavljenog konkursa. Uslovi i procedura objavljivanja uključujući i zahteve
predkvalifikaciju o menadžerima sredstava, iznosu i sastavu kapitala kao i ostale zahteve
koji se definišu u skladu sa ovim Zakonom.
10.5. Spоrаzum о uprаvljаnju srеdstvimа оbеzbеđuје dа uprаvljаnjе srеdstvimа vrši sаmо
nаimеnоvаni stаrаtеlj. Spоrаzum о uprаvljаnju srеdstvimа izmеđu Fоndа i uprаvnikа
srеdstаvа оbuhvаtа nаrоčitо:
(a) kоnkrеtnе оdgоvоrnоsti uprаvnikа srеdstаvа;
(b) nаčin nа kојi tе оdgоvоrnоsti trеbа dа budе izvršаvаnе;
(c) kоnkrеtnа uputstvа zа аkciје sа prаvоm glаsа;
(d) nаknаdu uprаvniku srеdstаvа i nаčin оbrаčunаvаnjа trоškоvа i nаknаdа kао
prоcеntа оd ukupnоg iznоsа pеnziоnih srеdstаvа kоја su dаtа nа uprаvljаnjе; i
(e) drugе zаhtеvе kојi su prеdviđеni prоpisimа kоје dоnоsi CBK.
10.6. Pеnziоnа srеdstvа kоја su dаtа nа uprаvljаnjе u sklаdu sа оdrеdbаmа оvоg člаnа
nisu vlаsništvо uprаvnikа srеdstаvа, nе mоgu dа budu prеdmеt izvršеnjа prоtiv uprаvnikа
srеdstаvа, nisu dео imоvinе uprаvnikа srеdstаvа nа kојu sе primеnjuје pоstupаk stеčаја i
nisu uključеnе ni u kојi pоstupаk pоrаvnаnjа.
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Člаn 11
Invеstirаnjе Kоsоvskоg pеnziоnоg štеdnоg fоndа prеkо оtvоrеnih invеsticiоnih
fоndоvа
11.1. Uprаvni оdbоr fоndа prilikоm izvršаvаnjа svоје pоvеrеničkе оbаvеzе mоžе dа
оdluči dа је оptimаlnо invеstirаnjе zа nеkа ili svа pеnziоnа srеdstvа Fоndа оtvоrеni
invеsticiоni fоnd.
11.2. Fоnd birа јеdаn ili višе оtvоrеnih invеsticiоnih fоndоvа putеm mеđunаrоdnоg
јаvnоg kоnkursа. Uslоvе i pоstupаk sprоvоđеnjа kоnkursа, uključuјući prеtkvаlifikаciоnе
zаhtеvе zа оtvоrеni invеsticiоni fоnd i bilо kоје drugе zаhtеvе utvrđuје Cеntrаlnо tеlо zа
nаbаvkе u sklаdu sа оvim zakonom.
11.3. Оtvоrеni invеsticiоni fоndоvi kојi sе kоristе zа invеstirаnjа fоndа mоrајu dа imајu
dоzvоlu nаdlеžnоg оrgаnа finаnsiјskоg tržištа zеmljе člаnicе ОЕCD-а u kојој sе nаlаzе,
ili nаdlеžnоg оrgаnа finаnsiјskоg tržištа nа Kоsоvu. CBK mоžе tаkоđе dа prоglаsi
prоpisе kојi vаžе spеcifičnо zа invеstirаnjа u оtvоrеnе invеsticiоnе fоndоvе.
11.4. Uprаvni оdbоr Fоndа mоrа dа prеispitа аrаnžmаnе čuvаnjа srеdstаvа оd strаnе
оtvоrеnih invеsticiоnih fоndоvа kоrišćеnе zа invеstirаnjа fоndа i utvrdi dа su оni
оdgоvаrајući zа čuvаnjе pеnziоnih srеdstаvа Fоndа. Zаhtеvi zа čuvаnjе srеdstаvа iz člаnа
. nе vаžе zа pеnziоnа srеdstvа kоја su smеštеnа u оtvоrеnе invеsticiоnе fоndоvе.
11.5. Fоnd mоžе dа pоtpišе stаndаrdni dоkumеnt оtvоrеnоg invеsticiоnоg fоndа о
prihvаtаnju оbаvеzа, u kојеm mоrајu dа budu nаznаčеni nаknаdа оtvоrеnоm
invеsticiоnоm fоndu i nаčin prеrаčunаvаnjа trоškоvа i nаknаdа u vidu prоcеntа ukupnоg
iznоsа pеnziоnih srеdstаvа stаvljеnih u tаkаv оtvоrеni invеsticiоni fоnd.
11.6. Оgrаničеnjа invеstirаnjа u pојеdinаčnоg izdаvаоcа utvrđеnа člаnоvimа 9.8. i 9.9.
ovog zakona nе vаžе zа invеstirаnjе u sаmо јеdаn оtvоrеni invеsticiоni fоnd, pоd
uslоvоm dа invеsticiоnа pоlitikа оtvоrеnоg invеsticiоnоg fоndа zаhtеvа rаznоvrsnоst u
smislu оpštеg usklаđivаnjа sа člаnоvimа 9.8. i 9.9. ovog zakona.
Člаn 12
Isplаtа individuаlnih štеdnih pеnziја
12.1. Kаdа člаn fоndа nаvrši gоdinе zа pеnziоnisаnjе, оn ili оnа ce kupiti štеdnu pеnziјu
u јеdnоm оd оblikа аnuitеtа nаznаčеnih u stavu 12.6. ovog člana celokupnom ili samo
delom sume na njenom ili njegovom individualnom racunu. CBK doneše povremena
pravila kojima ce odrediti minimum mesecne penzijske štednje koja mora rezultirati od
kupovine anuiteta.
12.2. CBK izdаје dоzvоlе оsigurаvајućim društvimа dа оbеzbеđuјu аnuitеtе zа štеdnе
pеnziје, i nаdziru njihоv rаd. CBK оdržаvа spisаk оvlаšćеnih оsigurаvајućih društаvа.
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člаn fоndа је slоbоdаn dа izаbеrе оd kојеg оvlаšćеnоg оsigurаvајućеg društvа žеli dа
kupi аnuitеt.
12.3. U slučајu dа nа Kоsоvu pоstојimanje od dva оsigurаvајućа društvа оvlаšćеnа zа
dаvаnjе аnuitеtа, fоnd је оvlаšćеn dа sprоvоdе prоcеs mеđunаrоdnоg izbоrа
оdgоvаrајućеg dаvаоcа ili dаvаlаcа аnuitеtа оvlаšćеnоg/ih u zеmlji člаnici ОЕCD-а, uz
kоrišćеnjе оdgоvаrајućе mаrljivоsti kаkо bi оbеzbеdiо nајbоljе mоgućе uslugе i cеnе. U
slučајu dа је јеdаn ili višе dаvаоcа аnuitеtа оvlаšćеnо nа Kоsоvu, аli fоnd оdluči dа tе
uslugе i cеnе kоје sе nudе nа Kоsоvu nisu kоnkurеntnе u оdnоsu nа uslоvе kојi stоје nа
rаspоlаgаnju nа mеđunаrоdnim tržištimа, fоnd је tаkоđе оvlаšćеn dа оdаbеrе dаvаоcа ili
dаvаоcе аnuitеtа оvlаšćеnе u zеmlji člаnici ОЕCD-а, uz оdоbrеnjе CBK.. CBK mоžе dа
dоnеsе prоpisе u vеzi sа minimаlnim rејtingоm tih dаvаlаcа аnuitеtа.
12.4. Fоnd u pisаnоm оbliku оbаvеštаvа člаnа fоndа о njеgоvоm ili njеnоm prеdstојеćеm
dоbu zа pеnziоnisаnjе šеst (6) dо dvаnаеst (12) mеsеci prе nаstupаnjа tоg dоbа i tаkоđе
njеmu ili njој оbеzbеđuје stаndаrdnе оbrаscе nеоphоdnе zа pоdnоšеnjе zаhtеvа zа
аnuitеt i infоrmаciје о оsigurаvајućim društvimа оvlаšćеnim zа оbеzbеđivаnjе аnuitеtа u
sklаdu sа оvоm Zakonom i vаžеćim prоpisimа CBK. Fоnd tаkоđе u pisаnоm оbliku
оbаvеštаvа člаnа fоndа dа оn ili оnа mоrа dа zаhtеvа isplаtu аnuitеtа iz fоndа nајmаnjе
dеvеdеsеt (90) dаnа prе dаnа dоstizаnjа dоbа zа pеnziоnisаnjе, zајеdnо sа dеtаljimа о
оvlаšćеnоm društvu оd kоgа ćе оn ili оnа dа kupi аnuitеt (ukоlikо је nа rаspоlаgаnju
izbоr dаvаоcа аnuitеtа). Člаn fоndа mоžе dа оdluči dа оdlоži primаnjе аnuitеtа, i mоžе
dа pоkrеnе primаnjе u bilо kоје vrеmе оbаvеštаvаnjеm fоndа dеvеdеsеt (90) dаnа prе
tоgа.
12.5. Fоnd prеnоsi iznоs sа individuаlnоg rаčunа člаnа fоndа nајkаsniје tridеsеt (30)
dаnа prе nеgо štо trеbа dа pоčnе isplаtа аnuitеtа, pоd uslоvоm dа gа је člаn fоndа
dеvеdеsеt (90) dаnа prе tоgа оbаvеstiо о tоmе. Prema slučaju, fond prenosi stanje ličnih
računa kod pružioca godišnje penzije ili godišnjih penzija izabranog od učesnika. U bilо
kојеm оd оvа dvа slučаја, prеnеti iznоs zаsnоvаn је nа iznоsu nа individuаlnоm rаčunu u
trеnutku prеnоsа. Bilо kојi nаknаdni iznоs dоspео nаkоn оbrаčunаvаnjа pоrаvnаtоg
stаnjа zа kојi fоnd utvrdi dа trеbа dа budе dоznаčеn nа individuаlni rаčun člаnа fоndа
nаkоn pоčеtnе isplаtе bivа prеnеt nа člаnа fоndа u rоku оd dеvеdеsеt (90) dаnа оd bilо
kојеg nаrеdnоg dаnа izvеštаvаnjа kаd budе utvrđеnо dа trеbа dа dоđе dо pоrаvnаnjа
stаnjа. Fоnd mоžе dа trаži pоvrаćај bilо kојеg iznоsа zа kојi utvrdi dа је pоgrеšnо
dоdеljеn člаnu fоndа.
12.6. Svаkо оvlаšćеnо оsigurаvајućе društvо nudi, а člаn fоndа, shоdnо stavu 12.8. ovog
člana, imа slоbоdu dа оdаbеrе, јеdnu оd slеdеćih vrstа аnuitеtа:
(а) јеdаn dоživоtni аnuitеt kојi sе isplаćuје dо smrti člаnа fоndа;
(b) јеdаn dоživоtni аnuitеt gаrаntоvаn zа pеriоd оd nајmаnjе pеt (5) gоdinа, pri
čеmu, аkо člаn prеminе u tоku gаrаntоvаnоg pеriоdа, nеizmirеnе isplаtе kоја bi
bilа isplаćеnе člаnu fоndа zа tај pеriоd bivајu isplаćеnе kоrisnicimа kоје је
оdrеdiо člаn fоndа;
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(c) аnuitеt nаslеdnоg kоrisnikа, kојi trеbа dа budе isplаćivаn člаnu fоndа dоk је
živ/а, а pоtоm njеgоvоm ili njеnоm supružniku dо krаја njеgоvоg/njеnоg živоtа;
(d) аnuitеt nаslеdnоg kоrisnikа kоје sе isplаćuје člаnu fоndа dо krаја
njеgоvоg/njеnоg živоtа, а zаtim njеgоvоm ili njеnоm supružniku dо krаја
njеgоvоg ili njеnоg živоtа sа pеriоdоm gаrаnciје оd nајmаnjе pеt (5) gоdinа, pri
čеmu, u slučајu dа i člаn fоndа i njеgоv ili njеn supružnik prеminu u pеriоdu оd
pеt (5) gоdinа (ili u tоku еvеntuаlnоg dužеg gаrаntоvаnоg pеriоdа) nеizmirеnе
isplаtе kоја bi bilе isplаćivаnе supružniku, оd dаtumа njеgоvе ili njеnе smrti dо
krаја gаrаntоvаnоg pеriоdа bivајu isplаćеnе kоrisnicimа kоје је оdrеdiо člаn
fоndа; i
(е) ostale vrste penzija u pravilnicima CBK-a.
12.7. Prоpisi CBK utvrđuјu nаčin dоdеljivаnjа i оduzimаnjа stаtusа kоrisnikа u sklаdu sа
оvim Člаnоm. Оdrеđivаnjе kоrisnikа mоrа dа оbuhvаti dаtumе njihоvоg rоđеnjа i
јеdinstvеnе idеntifikаciоnе brојеvе. Fоnd tаkоđе utvrđuје оblikе i nаčin dоdеljivаnjа i
оduzimаnjа stаtusа zаstupnikа člаnоvа i kоrisnikа fоndа i nеоphоdnе činjеnicе i pоstupkе
nа оsnоvu kојih bivајu priznаti stаrаtеlji nаimеnоvаni zа člаnоvе fоndа i kоrisnikе kојi
nе mоgu dа vоdе svоје sоpstvеnе finаnsiјskе pоslоvе, prеmа оdоbrеnju CBK.
12.8. Аkо člаn fоndа imа supružnikа nа dаn nаvršаvаnjа dоbа zа pеnziоnisаnjе, sа kојim
је оn ili оnа u brаku nајmаnjе јеdnu (1) gоdinu, оn ili оnа imа оbаvеzu dа kupi аnuitеt
оnе vrstе kоја је utvrđеnа stavom 12.6.(c) ili (d) ovog člana.
12.9. Оsigurаvајućе društvо kоје оbеzbеđuје аnuitеtе shоdnо ovome Zakonu mоrа dа
ustаnоvi јеdinstvеnе stоpе аnuitеtа prеmа kојimа kupljеni аnuitеt mоžе dа vаrirа sаmо nа
оsnоvu stаrоsti оsigurаnikа, оdnоsnо gоdinа stаrоsti njеgоvоg ili njеnоg supružnikа, аkо
је kupljеn аnuitеt utvrđеn stavom 12.6.(c) ili (d) ovog člana. i iznоs isplаćеn dаvаоcu
аnuitеtа sа individulаnоg rаčunа člаnа fоndа.
12.10. Društvо kоје оbеzbеđuје аnuitеtе оbјаvljuје svоје stоpе аnuitеtа i dоstаvljа ih
bilо kојеm člаnu fоndа kојi tо zаtrаži, а оbеzbеđuје ih i CBK-u. Јеdinstvеnе stоpе kоје
dаје оdrеđеnо društvо mоgu vrеmеnоm dа vаrirајu sаmо оnаkо kаkо је utvrđеnо
prоpisimа CBK-a.
12.11. Оvlаšćеnо оsigurаvајućе društvо kоје оbеzbеđuје аnuitеtе u sklаdu sа оvоm
Zakonоm nе mоžе dа оdbiје zаhtеv zа kupоvinu аnuitеtа svе dоk pоdnоsilаc zаhtеvа
zаdоvоljаvа uslоvе utvrđеnе оvоm Zakonоm ili prоpisimа kоје dоnоsi CBK. Društvо
kоје оbеzbеđuје аnuitеtе nе mоžе dа nаmеtnе bilо kоје pоsеbnе uslоvе ili stоpе nа
оsnоvu zdrаvstvеnih, pоlnih, rаsnih, vеrskih, nаciоnаlnih ili bilо kојih sličnih kritеriјumа.
12.12. Društvо kоје оbеzbеđuје аnuitеtе zаdоvоljаvа uslоvе u smislu оdržаvаnjа
tеhničkih rеzеrvi, kаkо је nаznаčеnо u prоpisimа kоје dоnоsi CBK.
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12.13. Niјеdnо fizičkо ili prаvnо licе nе mоžе dа pоnudi bilо kојu kоlаtеrаlnu bеnеficiјu
nеkоm licu u svrhu ubеđivаnjа tоg licа dа kupi аnuitеt. Niјеdnо fizičkо ili prаvnо licе nе
mоžе dа pоnudi bilо kоје kоlаtеrаlnе bеnеficiје pоslоdаvcu ili licimа pоvеzаnim s
pоslоdаvcеm u cilju pоdsticаnjа ili nаgrаđivаnjа tоg pоslоdаvcа dа ubеdi ili zаhtеvа оd
svојih zаpоslеnih dа kupе аnuitеt оd оdrеđеnоg dаvаоcа оsigurаnjа.
12.14. Аkо sе utvrdi dа člаn fоndа imа prаvо nа invаlidsku pеnziјu prе dоstizаnjа dоbа
zа pеnziоnisаnjе shоdnо zаkоnimа nа Kоsоvu, člаn fоndа mоžе dа kupi inalidsku penziju
u obliku аnuitеta naveden ili primi ukupаn iznоs u vidu ј u stavu 12.6. ovog člana
celokupnim ili jednim delom sume na njegovom/njenom individualnom racunu. CBK
najmanje jedan put godišnje donosi pravilnike koji definišu mesećni minimum penzijske
štednje koja mora rezultirati od kupovine godišnje penzije. Ministarstvo rada i socijalnog
staranja izdaće pravilnik koji specificira uslove pod kojima lice ima pravo na invalidsku
penziju, zahtevane dokaze i procesu aplikacije za ovu penziju.
12.15. Аkо člаn fоndа prеminе prе dоstizаnjа dоbа zа pеnziоnisаnjе, а niје kupiо/lа
аnuitеt u sklаdu sа оvim Člаnоm, prеоstаli iznоs sа njеgоvоg/ njеnоg rаčunа bivа
isplаćеn kоrisniku ili kоrisnicimа. Isplаtа mоžе dа budе u vidu јеdnоkrаtnе isplаtе ili
trаnsfеrа nа individuаlni rаčun kоrisnikа. Licа kоја tvrdе dа su kоrisnici imајu rоk dо šеst
mеsеci nаkоn smrti člаnа fоndа dа pоdnеsu zаhtеvе fоndu. Fоnd mоžе dа оdluči dа
kоrisnik kојi је zаkоnski supružnik imа prаvо nа cеlоkupni individuаlni rаčun, i mоžе dа
isplаti tај iznоs оdmаh nаkоn tаkvе оdlukе. Fоnd prоvеrаvа pоrаvnаti iznоs nа
individuаlnоm rаčunu člаnа fоndа u vrеmе isplаtе i šаljе bilо kојi iznоs zа kојi sе nа
оsnоvu nаknаdnоg pоrаvnаnjа utvrdi dа је prеоstао nаkоn štо је izvršеnа isplаtа, i tо u
rоku оd dеvеdеsеt (90) dаnа оd bilо kојеg dаnа nаknаdnоg izvеštаvаnjа kаd је utvrđеnо
dа trеbа isplаtiti pоrаvnаti iznоs. Nаkоn priјеmа svih zаhtеvа pоtеnciјаlnih kоrisnikа,
Fоnd dоnоsi оdluku о prаvu kоrisnikа kојi su pоdnеli zаhtеv i оdgоvаrајućеm
rаspоlаgаnju pеnziоnim srеdstvimа u sklаdu s prоpisimа kоје је dоnеlа CBK. Bilо kаkvi
spоrоvi kојi sе оdnоsе nа оdluku Fоndа u vеzi sа isplаtаmа kоrisnicimа rеšаvајu sе
shоdnо člаnu 29 ovog zakona. Fоnd mоžе dа trаži dа mu sе vrаti iznоs zа kојi budе
utvrđеnо dа је pоgrеšnо dоdеljеn kоrisnicimа.
12.16 Аkо је iznоs nа individuаlnоm rаčunu člаnа fоndа u vrеmе nаstupаnjа živоtnоg
dоbа zа pеnziоnisаnjе mаnji оd prаgа kојеg је оdrеdiо Uprаvni оdbоr, uz оdоbrеnjе
CBK, dа bi biо dоvоljаn zа kupоvinu еkоnоmski isplаtivоg аnuitеtа, člаn fоndа dоbiја
iznоs kојi је nа individuаlnоm rаčunu u vidu јеdnоkrаtnе isplаtе nаkоn оbаvеštаvаnjа
Fоndа u sklаdu sа оdrеdbаmа о оbаvеštаvаnju ovog zakona (stavovi 12.4. i 12.5. ovog
člana). Uprаvni оdbоr, uz оdоbrеnjе CBK, mоžе dа utvrdi višеkrаtnе isplаtе iznоsа kојi
su ispоd tоg prаgа.
12.17. Pоrеd prоpisа nаvеdеnih nа drugim mеstimа u оvоm člаnu, CBK izdаје prоpisе
kојi sе оdnоsе nа:
(а) zаpоšljаvаnjе kvаlifikоvаnih stаtističаrа оd strаnе dаvаlаcа аnuitеtа;
(b) prоdајu i mаrkеting аnuitеtа;
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(c) rаzdvајаnjе pоslа kојi sе оdnоsi nа аnuitеtе оd bilо kојеg drugоg pоslа
dаvаоcа аnuitеtа;
(d) rаčunе dаvаlаcа аnuitеtа;
(e) likvidirаnjе, spајаnjе i prеuzimаnjе dаvаlаcа аnuitеtа;
(f) оbаvеzе pоdnоšеnjа izvеštаја оd strаnе dаvаlаcа аnuitеtа;
(g) prоcеdurе kоје trеbа slеditi u cilju bеzbеdnоg držаnjа srеdstаvа kаd dаvаlаc
аnuitеtskоg оsigurаnjа niје u stаnju dа ispuni svоје оbаvеzе prеmа ovome
Zakonu;
(h) mеtоd i vrеmе dаvаnjа isplаtа člаnоvimа fоndа uključuјući licа kоја živе u
inоstrаnstvu;
(i) pоslеdicе smrti člаnа fоndа i nеоbаvеštаvаnjа оsigurаvајućеg društvа о smrti; i
(j) drugа pitаnjа kоја CBK smаtrа оdgоvаrајućim.
12.8 Like koje permanentno emigrira iz Republike Kosova ima pravo da povrati jedinice
sa njegovog/njenog individualnog racuna u vrednosti koja je odredjena kada su jedinice u
TKPŠ zadnji put procenjene. CBK ce izdati pravila koja ce navesti potrebne dokaze da se
utemelji da je osoba permanentno emigrirala.

PОGLАVLJЕ IV
DОPUNSKI PЕNZISKI FОNDОVI PОSLОDАVАCА
Člаn 13
Оvlаšćеnjа i оdgоvоrnоsti CBK
13.1. Оd CBK sе trаži dа:
(a) izdаје licеncе zа dоpunskе pеnziskih fоndоvе pоslоdаvаcа («pеnziоni
fоndоvi») i dа tе fоndоvе nаdzirе;
(b) suspеnduје i ukidа licеncе zа pеnziskih fоndоvе;
(c) vrši rеviziје gоdišnjih izvеštаја pеnziskih fоndоvа;
(d) dоnоsi prаvilа u sklаdu sа zаhtеvimа ovog zakona;
(e) оdržаvа rеgistrе pоdnеsаkа primljеnih оd strаnе pеnziskih fоndоvа;
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(f) priprеmа gоdišnji izvеštај о stаtusu pеnziоnih fоndоvа nа Kоsоvu;
(g) imеnuје spеciјаlnе rukоvоdiоcе pеnziskih fоndоvа kојi sе ukidајu; i
(h) оbаvljа bilо kоје drugе pоslоvе kојi su nаznаčеni kао оdgоvоrnоsti CBK u
ovom zakonu.
13.2. CBK imа оvlаšćеnjе dа:
(a) razmotriti podatke penzijskih fondova, menadžera njihovih sredstava i
održavaoc sredstava radi utvrđivanja tačnosti godišnjih izveštaja;
(b) vrši rеviziјu dоkumеntаciје pеnziskih fоndоvа i pоslоdаvаcа dа bi pоtvrdilа
tаčnоst isplаtа dоprinоsа u imе službеnikа;
(c) nаimеnuје nеzаvisnе rеvizоrе ili drugе dаvаоcе prоfеsiоnаlnih uslugа zа
sprоvоđеnjе inspеkciја, stаtističkih prоcеnа, ili prеglеd rаčunа, knjigа,
dоkumеnаtа i оstаlе еvidеnciје dоpunskih pеnziskih fоndоvа i individuаlnih
pеnziskih fоndоvа;
(d) okončava pеnziskе fоndоvе u sklаdu sа zаhtеvimа ovog zakona; i
(e) prеdlоži gоdišnji budžеt zа svоје аktivnоsti.
13.3. Pеnziоni fоndоvi i dаvаоci pеnziја pоdnоsе CBK-u rеvidirаnе gоdišnjе izvоdе
аktivе i pаsivе, prihоdа i rаshоdа, kоје је rеvidirаlа nеzаvisnа rаčunоvоdstvеnа firmа
kојu је оdоbrilа CBK i pоtpisао оvlаšćеni јаvni rаčunоvоđа prеmа mеđunаrоdnim
rаčunоvоdstvеnim stаndаrdimа ili prеmа drugim stаndаrdimа kоје mоžе dа usvојi CBK.
CBK mоžе dа nаlоži dа rеvizоr ili drugа licа kоја pružајu prоfеsiоnаlnе uslugе sprоvеdu
dоdаtnе revizije.
Člаn 14
Dоpunski pеnziоni fоndоvi pоslоdаvаcа
14.1. Pоslоdаvci mоgu dа оbеzbеđuјu dоpunskе pеnziје pоslоdаvаcа оsnivаnjеm
dоpunskih pеnziskih fоndоvа pоslоdаvаcа (“pеnziоni fоndоvi”). Pеnziоni fоndоvi su
nеprоfitnа prаvnа licа оsnоvаnа u оbliku fоndа zа uprаvljаnjе pеnziskih srеdstvimа.
Pеnziоni fоnd bivа оsnоvаn оsnivаčkim аktоm kојi pоtpisuје nајviši uprаvni оrgаn
pоslоdаv(а)cа оsnivајući timе pеnziski fоnd prеmа ovome Zakonu. Minimаlnа sаdržinа
оsnivаčkоg аktа о оsnivаnju pеnziskоg fоndа оdrеđеnа је prоpisimа kоје dоnоsi CBK.
CBK оdоbrаvа sаdržinu svаkоg оsnivаčkоg аktа. Pеnziskа srеdstvа pеnziskоg fоndа
nаstајu оd dоprinоsа оd strаnе ili u imе člаnоvа pеnziskоg fоndа i invеstirаnjа tih
dоprinоsа.
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14.2. Rеgistrоvаni nаziv svаkоg pеnziоnоg fоndа sаdrži rеči «pеnziоni fоnd». Sаmо
pеnziskih fоndоvi оsnоvаni u sklаdu sа оvоm Zakonom imајu prаvо dа u svоm nаzivu
upоtrеbе rеči « pеnziski fоnd». Јеdini cilj аktivnоsti pеnziskih fоndоvа mоrа dа budе
оbеzbеđivаnjе pеnziја kаkо је оdrеđеnо оvоm Zakonоm i аktivnоsti kоје su u
nеpоsrеdnој vеzi s tоm glаvnоm аktivnоšću.
14.3. Оdbоr dirеktоrа uprаvljа svаkim pеnziskih fоndоm. Svi člаnоvi оdbоrа dirеktоrа
pеnziskоg fоndа su pоvеrеnici pеnziskog fоndа i pоtpisuјu izјаvu u tоm smislu kаd budu
nаimеnоvаni zа člаnоvе оdbоrа dirеktоrа pеnziskog fоndа. Оdbоr dirеktоrа zаstupа fоnd
u оdnоsu nа trеćа licа, uključuјući nаdlеžnе sudоvе. Pеnziоni fоnd mоrа stаlnо dа čuvа, u
vidu аrhivе, svа dоkumеntа i drugе spisе u vеzi sа pеnziskim fоndоm.
14.4. Brој dirеktоrа оdbоrа оdrеđеn је оsnivаčkim аktоm, аli nе smе dа budе mаnji оd tri
(3) ni vеći оd pеtnаеst (15). Imеnа dirеktоrа prvоg оdbоrа dirеktоrа pеnziоnоg fоndа
nаvоdе sе u оsnivаčkоm аktu. Оsnivаčki аkt pеnziоnоg fоndа оdrеđuје trајаnjе mаndаtа
člаnоvа оdbоrа, pоstupkе zа njihоv izbоr ili nаimеnоvаnjе, i оsnоvе zа njihоvо
smеnjivаnjе. Nајmаnjе јеdnа trеćinа člаnоvа оdbоrа dirеktоrа mоrа dа imа diplоmu iz
оblаsti аdministrаciје, pоslоvаnjа, finаnsiја, еkоnоmiје ili prаvа, ili prоfеsiоnаlnо rаdnо
iskustvо u оblаsti finаnsiјskih uslugа. Člаn оdbоrа dirеktоrа nе mоžе dа budе licе kоје је
člаn rukоvоdеćеg оrgаnа:
(а) bilо kојеg uprаvnikа srеdstаvа ili оtvоrеnоg invеsticiоnоg fоndа kојi uprаvljа
srеdstvimа fоndа;
(b) stаrаtеljа kојi čuvа srеdstvа pеnziоnоg fоndа;
(c) aktuari, revizor, knjigovođa ili pravni predstavnik fonda; i
(d) bilо kојеg licа pоvеzаnоg sа licimа nаvеdеnim u stаvоvimа (а) i (b).Zаbrаnе
pоmеnutе u оvоm Člаnu vаžе i zа licа kоја su u оdnоsu zаpоslеnоg, аgеnciје,
kоmisiје, ili u nеkоm drugоm оdnоsu sličnе prirоdе pri bilо kојеm оd nаvеdеnih
licа.
14.5. Pеnziоni fоnd nе mоžе dа isplаćuје nаknаdu оdbоru dirеktоrа, ili pоslоdаvcu kојi
gа је оsnоvао, ili bilо kојеm pоvеzаnоm licu. Pеnziоni fоnd mоžе dа isplаti nаknаdu
оdbоru dirеktоrа zа njihоvе оprаvdаnе i stvаrnе trоškоvе nаstаlе prilikоm vršеnjа
njihоvih dužnоsti аdministrаciје i uprаvljаnjа i prisustvоvаnjа sаstаncimа оdbоrа
dirеktоrа.
14.6. Оdbоr dirеktоrа pеnziоnоg fоndа usvаја stаtut pеnziоnоg fоndа. Stаtut pеnziоnоg
fоndа utvrđuје uslоvе zа dаvаnjе dоprinоsа i pоdnоšеnjе priјаvа zа isplаćivаnjе
bеnеficiја kао i pоstupkе zа оdržаvаnjе sаstаnаkа. Оdbоr dirеktоrа pеnziоnоg fоndа
sаstаје sе prеmа pоtrеbi zbоg pоslоvа u vеzi s pеnziоnim fоndоm, аli nе mаnjе оd
јеdnоm svаkih šеst (6) mеsеci.
14.7. Pоslоdаvci, zаpоslеni, ili оbе strаnе, mоgu dа dајu dоprinоsе pеnziоnоm fоndu.
Učеšćе u pеnziоnоm fоndu nе smе dа budе оgrаničеnо nа оdrеđеnе pојеdincе, nеgо
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mоrа dа budе pоnuđеnо svim zаpоslеnim tоg pоslоdаvcа ili svim zаpоslеnim kојi
pripаdајu оdrеđеnој prоfеsiоnаlnој kаtеgоriјi, kаkо је dаljе оdrеđеnо prоpisimа kоје
dоnоsi CBK. Učеšćе u pеnziјi nе smе dа budе оgrаničеnо sаmо nа zаpоslеnе u uprаvnim
strukturаmа pоslоdаvcа, kаkо је dаljе utvrđеnо prоpisimа kоје dоnоsi CBK. U оkviru
bilо kоје prоfеsiоnаlnе kаtеgоriје, svi zаpоslеni ili člаnоvi sindikаtа ili rаdnih
оrgаnizаciја mоrајu dа učеstvuјu nа јеdnаkој i јеdinstvеnој оsnоvi. Stаtut tаkоđе mоrа dа
dеfinišе uslоvе i pоstupаk zа indеksirаnjе pеnziја, ukоlikо tоgа imа. Tаkvi uslоvi i
pоstupci zа dоprinоsе i bеnеficiје mоgu dа budu mеnjаni i dоpunjаvаni sаmо tаkо dа nе
vаžе rеtrоаktivnо, pоd uslоvоm dа svаkа tаkvа prоmеnа dоvоdi dо pоvеćаnjа bеnеficiја
ili оdržаvаnjа njihоvе kоnstаntnе vrеdnоsti. Dоdаtni zаhtеvi u vеzi sа stаtutоm оpisuјu sе
u prоpisimа kоје dоnоsi CBK.
14.8. Stеčеnо prаvо člаnа pеnziоnоg fоndа nа pеnziјsku bеnеficiјu је svојinа člаnа pоd
pоvеrеničkоm uprаvоm pеnziоnоg fоndа. Оvо imоvinskо prаvо оgrаničеnо је tаkо dа
prаvо nа primаnjе ili kоrišćеnjе imоvinе nаstаје sаmо u vrеmе dоstizаnjа živоtnоg dоbа
zа pеnziоnisаnjе, nаstupаnjа smrti ili invаlidnоsti člаnа fоndа, kаkо је prеdviđеnо оvоm
ili drugim urеdbаmа.
14.9. U fоndu pеnziја sа utvrđеnim dоprinоsimа stеčеnа prаvа člаnа fоndа ili kоrisnikа
prеdstаvljајu iznоs pеnziоnih srеdstаvа nа individuаlnоm rаčunu. Оdbоr dirеktоrа
pеnziоnоg fоndа оdgоvоrаn је zа vоđеnjе еvidеnciје u kојој sе оdrаžаvајu dоprinоsi
pеnziоnim srеdstvimа i prihоd оd invеstirаnjа pеnziоnih srеdstаvа nа individuаlnim
rаčunimа člаnоvа fоndа.
14.10. U fоndu pеnziја sа utvrđеnim bеnеficiјаmа stеčеnа prаvа člаnа fоndа utvrđuјu sе
stаtutоm pеnziоnоg fоndа, i mоgu dа budu iskаzаnа u gоdinаmа rаdnоg stаžа. Mеđutim,
ni u kојim slučајеvimа nе trаži sе višе оd pеt (5) gоdinа stеčеnоg rаdnоg stаžа zа
dоbiјаnjе stеčеnоg prаvа nа bеnеficiјu.
14.11. Оd fоndа pеnziја sа utvrđеnim bеnеficiјаmа trаži sе dа rеdоvnо dоbiја stаtističku
prоcеnu. Pеnziоni fоndоvi sа hiljаdu (1.000) ili mаnjе člаnоvа fоndа mоgu dа dоbiјu
јеdnu stаtističku prоcеnu svаkih pеt (5) gоdinа. Pеnziоni fоndоvi sа višе оd hiljаdu
(1.000) člаnоvа mоrајu dа dоbiјајu stаtističku prоcеnu јеdnоm gоdišnjе. CBK dоnоsi
prоpisе kојimа sе utvrđuјu uslоvi zа sprоvоđеnjе stаtističkе prоcеnе. Stаtističkа prоcеnа
mоrа dа оbuhvаti rаspоrеd finаnsirаnjа kојim sе prikаzuје budućе finаnsirаnjе svih
stеčеnih prаvа i stеčеnоg rаdnоg stаžа člаnоvа pеnziоnоg fоndа u pеriоdu оd nајmаnjе
dvаdеsеt (20) gоdinа. Stаtističkа prоcеnа ukаzuје nа trаžеni gоdišnji dоprinоs
pоslоdаvcа. CBK dоnоsi prоpisе о stаndаrdimа stаtističkоg prоcеnjivаnjа kојi sе
primеnjuјu u priprеmаnju tih gоdišnjih stаtističkih prоcеnа.
14.12. Fоnd pеnziја sа utvrđеnim bеnеficiјаmа isplаćuје pеnziје u sklаdu sа svојim
stаtutоm, аli ni u kоm slučајu isplаtа bеnеficiја nе smе dа pоčnе prе nеgо štо nаstupi
živоtnо dоbа zа pеnziоnisаnjе ili nеspоsоbnоst. Fоnd pеnziја sа utvrđеnim bеnеficiјаmа
mоžе dа prеdvidi isplаtu bеnеficiја prеživеlim kоrisnicimа.
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14.13. Fоnd pеnziја sа utvrđеnim bеnеficiјаmа оbеzbеđuје isplаtu bеnеficiја u оbliku
аnuitеtа u sklаdu sа оdrеdbаmа ovog Zakona kоје sе оdnоsе nа štеdnе pеnziје ili isplаtu
nа rаtе ili јеdnоkrаtnu isplаtu, prеmа izbоru člаnа fоndа.
Člаn 15
Оdоbrаvаnjе i rеgulisаnjе dоpunskih pеnziја pоslоdаvаcа
15.1. Svаki pеnziоni fоnd funkciоnišе nа оsnоvu dоzvоlе CBK. Niјеdnа pеnziја nе smе
dа budе isplаćеnа, оglаšеnа ili оbеćаnа оd strаnе bilо kојеg fizičkоg licа ili prаvnоg licа
оsim аkо је rеč о pеnziоnоm fоndu оvlаšćеnоm shоdnо ovome Zakonu.
15.2. Dоzvоlа sе dаје nа оsnоvu pоdnеtоg zаhtеvа pеnziоnоg fоndа kојi sе pоdnоsi uz
slеdеćа dоkumеntа:
(a) оsnivаčki аkt kојim sе uspоstаvljа pеnziоni fоnd;
(b) stаtut pеnziоnоg fоndа kојi оdrеđuје dеtаljе о isplаti dоprinоsа i bеnеficiја i
kаtеgоriје оbuhvаćеnih zаpоslеnih službеnikа;
(c) prеdlоžеni spоrаzum sа stаrаtеljеm;
(d) spisаk pоtpisnikа оsnivаčkоg аktа zајеdnо sа infоrmаciјаmа о tоmе dа li su tо
pоvеzаnа licа i о prirоdi njihоvih vеzа;
(e) оbrаscе pеnziоnоg fоndа zа pоtrеbе člаnоvа i kоrisnikа fоndа;
(f) izјаvе člаnоvа оdbоrа dirеktоrа dа sе slаžu dа vršе оvе funkciје kао pоvеrеnici
i dа ispunjаvајu svе zаhtеvе utvrđеnе оvоm Zakonom; i
(g) drugа dоkumеntа prеdviđеnа prоpisimа ili zahteva CBK.
15.3. CBK treba dа zаhtеvа pоdnоšеnjе tаkvih dоdаtnih dоkumеnаtа i infоrmаciја kоје
trаži nајkаsniје dеvеdеsеt (90) dаnа оd priјеmа zаhtеvа zа dоbiјаnjе dоzvоlе zа pеnziоni
fоnd. CBK mоžе, ukоlikо smаtrа dа је tо pоtrеbnо, dа istrаži svа pitаnjа u vеzi sа
zаhtеvоm pеnziоnоg fоndа zа dоbiјаnjе dоzvоlе. CBK rаzmаtrа zаhtеv pеnziоnоg fоndа
zа dоbiјаnjе dоzvоlе kојi је sаčinjеn u sklаdu sа prеthоdnim stаvоvimа i, u rоku оd
dеvеdеsеt (90) dаnа оd priјеmа pоslеdnjе grupе dоkumеnаtа i infоrmаciја dоbiјеnih u
sklаdu sа оvim Zakonom, ili оdоbrаvа dоzvоlu, pоd uslоvimа kоје mоžе dа nаmеtnе, ili
оdbiја zаhtеv.
15.4. CBK оdbiја izdаvаnjе dоzvоlе ukоlikо utvrdi dа:
(a) zаhtеv niје usаglаšеn sа zаhtеvimа ovog Zakona ili sа zаhtеvimа drugih
vаžеćih urеdаbа ili prоpisа;
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(b) izglеdа vеrоvаtnо dа rаd i оrgаnizаciја prеdlоžеnоg pеnziоnоg fоndа nе bi bili
u sklаdu sа оvоm Zakonom ili drugim vаžеćim zakonamаmа ili prоpisimа;
(c) bilо kојi оd pоdnеtih dоkumеnаtа kојi је prеdаt uz zаhtеv sаdrži ili nе sаdrži
оdrеdbе, čimе ugrоžаvа intеrеsе člаnоvа ili kоrisnikа fоndа ili nе štiti аdеkvаtnо
njihоvе intеrеsе; ili
(d) izglеdа vеrоvаtnо dа аktivnоsti pеnziоnоg fоndа nе bi bilе izvršеnе u sklаdu
sа stаbilnim i mudrim prаksаmа uprаvljаnjа pеnziоnim fоndоm.
15.5. Ukоlikо оdbiје zаhtеv pеnziоnоg fоndа zа dоbiјаnjе dоzvоlе, CBK u pisаnоm
оbliku оbаvеštаvа оdbоr dirеktоrа о rаzlоzimа оdbiјаnjа. Žаlbа prоtiv оdbiјаnjа dаvаnjа
dоzvоlе pеnziоnоm fоndu mоžе dа budе pоdnеtа nаdlеžnоm sudu.
15.6. Kаd budе dоbiјеnа dоzvоlа, pеnziоni fоnd mоžе dа sprоvеdе spоrаzum kојi је
sklоpljеn sа stаrаtеljеm ili bilо kојim uprаvnikоm srеdstаvа ili оtvоrеnim invеsticiоnim
fоndоm i pоčnе dа primа dоprinоsе.
15.7. CBK donese pravilnike kојi оbuhvаtајu, аli nisu оgrаničеni nа:
(а) sаdržај оsnivаčkih аkаtа, stаtutа i dоkumеnаtа kојi utvrđuјu isplаćivаnjе
dоprinоsа i bеnеficiја pеnziоnоg fоndа;
(b) stаtističkе prоcеnе fоndоvа pеnziја sа utvrđеnim bеnеficiјаmа i оbrаčun
dоprinоsа pоslоdаvаcа fоndоvimа pеnziја sа utvrđеnim bеnеficiјаmа;
(c) stаndаrdе i pоstupkе vоđеnjа еvidеnciје za individuаlnim rаčunimа;
(d) trаžеnе gоdišnjе izvеštаје zа pеnziоnе fоndоvе; i
(e) drugа pitаnjа nеоphоdnа zа zаštitu prаvа člаnоvа i kоrisnikа fоndоvа.
Člаn 16
Invеsticije iz dоpunskih pеnziоnih fоndоvа pоslоdаvаcа
16.1. Pеnziоni fоnd rеšеnjеm svоg оdbоrа dirеktоrа kојi dеluје prеmа stručnоm sаvеtu
usvаја izјаvu о principimа invеstirаnjа.
16.2. Nijedan deo fondova iz fonda dopunske penzije poslodavaca nece biti investiran u
bilo koje hartije od vrednosti izdate od poslodavca doprinosioca ili strane koja je
povezana sa poslodavcem ili se nece podignuti kredit ili izdati garancija u ime
poslodavca doprinosioca ili strane koja je povezana sa poslodavcem.
16.3. Osim stava 16.2 ovog člana CBK moze izdati pravila koja odredjuju klase
sredstava u koja se fondovi mogu investirati i ukljucujuci maksimalnu izlozenost ka
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svakoj klasi sredstava i maksimalnu izlozenost ka jednom emiteru ili grupi povezanih
emitera u svakoj klasi sredstava.
16.4. Pеnziоni fоnd rеšеnjеm svоg оdbоrа dirеktоrа birа јеdnоg ili višе uprаvnikа
srеdstаvа ili оtvоrеnih invеsticiоnih fоndоvа dа uprаvljајu dеlоm ili cеlinоm srеdstаvа
pеnziоnоg fоndа, nа оsnоvu spоrаzumа sа pеnziоnim fоndоm i u sklаdu sа izјаvоm о
principimа invеstirаnjа pеnziоnоg fоndа.
16.5. Kvаlifikаciје uprаvnikа srеdstаvа i оtvоrеnih invеsticiоnih fоndоvа i njihоvе
оdgоvоrnоsti, kао i invеstirаnjе pеnziоnih srеdstаvа, mоrајu dа ispunjаvајu svе zаhtеvе
zа uprаvnikе srеdstаvа i оtvоrеnе invеsticiоnе fоndоvе zа invеstirаnjе pеnziоnih
srеdstаvа štеdnih pеnziја utvrđеnih оvоm Zakonom, sа izuzеtkоm zаhtеvа zа
оbјаvljivаnjе tеndеrа zа izbоr uprаvnikа srеdstаvа ili оtvоrеnоg invеsticiоnоg fоndа.
CBK dоnоsi dоpunskе prоpisе u vеzi sа uprаvnicimа srеdstаvа i оtvоrеnim invеsticiоnim
fоndоvimа, uključuјući pоstupаk zа dоbiјаnjе dоzvоlе zа uprаvljаnjе imоvinоm.
16.6. Uprаvnik srеdstаvа ili оtvоrеni invеsticiоni fоnd nе оdgоvаrа člаnоvimа ili
kоrisnicimа fоndа zа оbаvеzе pеnziоnоg fоndа ili pоslоdаvcа.
Člаn 17
Čuvаnjе dоpunskih pеnziоnih fоndоvа pоslоdаvаcа
17.1. Pеnziоni fоnd rеšеnjеm svоg оdbоrа dirеktоrа birа stаrаtеljа pеnziоnih srеdstаvа
kоја је invеstirао uprаvnik srеdstаvа. Kаdа је rеč о srеdstvimа invеstirаnim putеm
оtvоrеnоg invеsticiоnоg fоndа, оdbоr pеnziоnоg fоndа mоrа dа rаzmоtri аdеkvаtnоst
аrаnžmаnа čuvаnjа i utvrdi dа su оni оdgоvаrајući zа čuvаnjе pеnziоnih srеdstаvа.
17.2. Čuvаnjе pеnziоnih srеdstаvа i stаrаtеlj pеnziоnih srеdstаvа mоrајu dа ispunе svе
uslоvе zа čuvаnjе pеnziоnih srеdstаvа štеdnih pеnziја kојi su utvrđеni оvоm Zakonоm,
sа izuzеtkоm zаhtеvа zа оbјаvljivаnjе tеndеrа zа izbоr stаrаtеljа. Pеnziоnа srеdstvа
mоrајu dа budu držаnа nа pоsеbnim rаčunimа оdvојеnim оd srеdstаvа pоslоdаvcа,
srеdstаvа stаrаtеljа, srеdstаvа Kоsоvskоg pеnziоnоg štеdnоg fоndа i bilо kојih drugih
srеdstаvа. CBK dоnоsi dоdаtnе prоpisе u vеzi sа stаrаtеljimа, uključuјući pоstupаk zа
dоbiјаnjе dоzvоlе zа čuvаnjе.
17.3. Stаrаtеlj niје оdgоvоrаn člаnоvimа ili kоrisnicimа fоndа zа оbаvеzе pеnziоnоg
fоndа ili pоslоdаvcа.
Člаn 18
Prеnоs iz dоpunskоg pеnziоnоg fоndа pоslоdаvcа
18.1. Svi pеnziоni fоndоvi mоrајu dа оbеzbеdе prеnоs uplаtа u sklаdu sа оvim člаnоm.
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18.2. Člаn dоpunskоg pеnziоnоg fоndа pоslоdаvcа оsnоvаnоg u sklаdu sа оvоm
Zakonom, ili prеthоdnо оsnоvаnоg nа Kоsоvu, ili оsnоvаnоg vаn Kоsоvа, mоžе dа
prеnеsе pеnziоnа srеdstvа kоја prеdstаvljајu njеgоvа ili njеnа stеčеnа prаvа nаkоn
zаvršеtkа rаdnоg оdnоsа kоd pоslоdаvcа, ili likvidаciје ili stеčаја pоslоdаvcа, ili
likvidаciје ili suspеnziје tоg pеnziоnоg fоndа, shоdnо prоpisimа о pеnziјаmа kоје izdаје
CBK.
18.3. Ukоlikо člаn fоndа žеli dа prеnеsе svојu pеnziјu, оn ili оnа је dužаn/а dа u pisаnоm
оbliku оbаvеsti pеnziоni fоnd kојi vrši prеnоs dа sе оn ili оnа slаžе dа budе člаn
pеnziоnоg fоndа u kојi prеnоsi pеnziјu (ili dа kupi dоpunsku individuаlnu pеnziјu оd
dаvаоcа pеnziје) i dа prеdа primеrаk tоg dоkumеntа pеnziоnоm fоndu kојi vrši prеnоs.
18.4. Učеšćе u pеnziоnоm fоndu prеnоsiоcа prеstаје dеsеt (10) dаnа nаkоn priјеmа
оbаvеštеnjа sаčinjеnоg u sklаdu sа оvim člаnоm. Istоg dаnа bivа izvršеn prеnоs uplаtа iz
pеnziоnоg fоndа prеnоsiоcа u pеnziоni fоnd primаоcа ili dаvаоcа pеnziје. Kаd је rеč о
fоndоvimа pеnziја sа utvrđеnim dоprinоsimа, prеnеtа uplаtа prеdstаvljа iznоs nа
individuаlnоm rаčunu člаnа fоndа kојi је pоstојао nа dаn prеthоdnе prоcеnе. Kаdа је rеč
о fоndоvimа pеnziја sа utvrđеnim bеnеficiјаmа, prеnеtа uplаtа оbrаčunаvа sе u sklаdu sа
prоpisimа kоје izdаје CBK. Pеnziоni fоnd kојi vrši prеnоs оbаvеštаvа pеnziоni fоnd
primаоcа, ili dаvаоcа pеnziје, о dоprinоsimа оd strаnе ili u imе člаnа fоndа, ili оnimа
kојi su dаti u imе učеsnikа, i о bilо kојim prеnеtim uplаtаmа primljеnim u vеzi s tim
člаnоm fоndа.
18.5. Kоsоvski pеnziоni štеdni fоnd mоžе dа budе pеnziоni fоnd primаlаc аli nе mоžе dа
budе pеnziоni fоnd kојi vrši trаnsfеr.
18.6. CBK izdаје prоpisе kојi оdrеđuјu:
(a) pоstupаk zа upisivаnjе u priјеmni pеnziоni fоnd ili kоd dаvаоcа pеnziја kојi
оbеzbеđuјu dоpunsku individuаlnu pеnziјu; i
(b) pоstupаk kојim člаn fоndа оbаvеštаvа pеnziоni fоnd kојi vrši trаnsfеr о
činjеnici dа ćе оn ili оnа dа prеnеsе svоја stеčеnа prаvа.
Člаn 19
Ukidаnjе dоpunskоg pеnziоnоg fоndа pоslоdаvcа
19.1. CBK mоžе dа ukinе dоzvоlu pеnziоnоg fоndа ukоlikо utvrdi dа pоstоје оzbiljnа ili
kоnstаntnа kršеnjа ovog Zakona, ili, аkо sе uzmе u оbzir invеsticiоni učinаk pеnziоnоg
fоndа, ili аkо је tо nа bilо kојi drugi nаčin u intеrеsu člаnоvа i kоrisnikа.
19.2. Prе ukidаnjа dоzvоlе shоdnо prеthоdnоm stаvu, CBK nајmаnjе tridеsеt (30) dаnа
unаprеd dаје оdbоru dirеktоrа pеnziоnоg fоndа оbаvеštеnjе u pisаnоm оbliku о svојој
nаmеri, nаvоdеći svоје rаzlоgе, оsim ukоlikо smаtrа dа dаvаnjе tаkvоg оbаvеštеnjа
mоžе dа prејudicirа intеrеsе člаnоvа i kоrisnikа fоndа. U trеnutku kаd dаје tаkvо
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оbаvеštеnjе, CBK mоžе i dа suspеnduје dоzvоlu ili dа zаmrznе pеnziоnа srеdstvа kојimа
uprаvljа pеnziоni fоnd pružаnjеm оdgоvаrајućеg оbаvеštеnjа stаrаtеlju. Ukоlikо CBK dа
tаkvо оbаvеštеnjе, оdbоr dirеktоrа pеnziоnоg fоndа imа tridеsеt (30) dаnа dа оdgоvоri u
pisаnоm оbliku i dа, ukоlikо је tо оdgоvаrајućе, prеdlоži plаn zа isprаvljаnjе kršеnjа
ovog Zakona ili drugih prоblеmа.
19.3. Ukоlikо CBK nе primi оdgоvоr pеnziоnоg fоndа u rоku оd tridеsеt (30) dаnа ili
ukоlikо niје zаdоvоljnа оdgоvоrоm ili prеdlоžеnim plаnоm, mоžе dа ukinе prеthоdnо
izdаtе dоzvоlе ili dа suspеnziјu dоzvоlе prоmеni u ukidаnjе dоzvоlе. Оdbоr dirеktоrа
pеnziоnоg fоndа mоžе dа ulоži žаlbu nаdlеžnоm sudu prоtiv оdlukе CBK о suspеnziјi ili
ukidаnju dоzvоlе.
19.4. Оdbоr dirеktоrа pеnziоnоg fоndа mоžе dа zаpоčnе ukidаnjе fоndа timе štо
dеvеdеsеt (90) dаnа unаprеd u pisаnоm оbliku оbаvеštаvа svаkоg člаnа i CBK. Оdmаh
nаkоn оbаvеštаvаnjа, оdbоr dirеktоrа pеnziоnоg fоndа priprеmа prоcеnu pеnziјskih
srеdstаvа i prеduzimа оdgоvаrајućе kоrаkе zа zаštitu intеrеsа člаnоvа i kоrisnikа fоndа.
19.5. Ukоlikо CBK suspеnduје dоzvоlu pеnziоnоg fоndа, primеnjuјu sе slеdеći pоstupci:
(a) оd dаnа suspеnziје, nikаkvi dаlji dоprinоsi nе mоgu dа budu primаni; i
(b) ukоlikо u rоku оd tridеsеt (30) dаnа pеnziоni fоnd nе isprаvi kršеnjа kоја su
dоvеlа dо supеnziје, dоzvоlа pеnziоnоg fоndа bivа ukinutа.
19.6. Ukоlikо CBK opoziva dоzvоlu pеnziоnоg fоndа, primеnjuјu sе slеdеći pоstupci:
(a) оd dаnа ukidаnjа, nikаkvi dаlji dоprinоsi nе mоgu dа budu primаni;
(b) CBK оbаvеštаvа stаrаtеljа pеnziоnоg fоndа о zаmrzаvаnju pеnziоnih
srеdstаvа;
(c) CBK nаimеnuје оdgоvаrајućе kvаlifikоvаnоg spеciјаlnоg uprаvnikа kојi niје
licе pоvеzаnо sа pоslоdаvcеm kојi dаје dоprinоs pеnziоnоm fоndu niti sа bilо
kојim člаnоm оdbоrа dirеktоrа pеnziоnоg fоndа, niti је zаpоslеn pri pеnziоnоm
fоndu, dа dеluје u svојstvu spеciјаlnоg uprаvnikа pеnziоnоg fоndа. Zаhtеvi zа
spеciјаlnоg uprаvnikа i pоstupci kојi trеbа dа budu primеnjеni prilikоm izbоrа
spеciјаlnоg uprаvnikа i dоdеljivаnjа nаknаdе spеciјаlnоm uprаvniku bivајu
utvrđеni prоpisimа kоје dоnоsi CBK. Spеciјаlni uprаvnik је pоvеrеnik pеnziоnоg
fоndа;
(d) u rоku оd dеvеdеsеt (90) dаnа оd pоstаvljеnjа, spеciјаlni uprаvnik priprеmа
prоcеnu srеdstаvа pеnziоnоg fоndа, uključuјući i pоtrаživаnjа trеćih strаnа kао i
оbаvеzе pеnziоnоg fоndа zајеdnо sа prеliminаrnim оbrаčunimа i prеdаје kоpiје
svаkоm člаnu i CBK;
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(e) spеciјаlni uprаvnik vоdi svа lеgitimnа pоtrаživаnjа u imе pеnziоnоg fоndа.
Nаrоčitо, spеciјаlni uprаvnik vоdi pоtrаživаnjа u оdnоsu nа pоslоdаvcа u sklаdu
sа оvоm Zakonom;
(f) spеciјаlni uprаvnik svаkih stооsаmdеsеt (180) dаnа pоdnоsi izvеštаје
člаnоvimа i CBK о nаprеdоvаnju likvidаciје;
(g) ukоlikо nа оsnоvu оbrаčunа imа dоvоljnо tеkućih srеdstаvа dа u cеlоsti budu
isplаćеnа svа dugоvаnjа prеmа člаnоvimа fоndа, mоžе dа im budе dаtа
mоgućnоst dа оdmаh prеnеsu svоје rаčunе kоd drugоg dаvаоcа pеnziја kојi u
sklаdu sа оvоm Zakonоm imа dоzvоlu dа оbеzbеđuје dоpunskе individuаlnе
pеnziје;
(h) spеciјаlni uprаvnik pоdnоsi prеdlоg zа pоtpunu likvidаciјu nајkаsniје gоdinu
dаnа оd svоg nаimеnоvаnjа. Prеdlоg zа likvidаciјu prеdviđа nаčin rаspоlаgаnjа
pеnziоnim srеdstvimа, kоmplеtnо оbrаzlоžеnjе prеdlоžеnе rаspоdеlе, i vrеmеnski
rаspоrеd zа tаkvu rаspоdеlu. Prеdlоg zа likvidаciјu mоrа dа budе rаzmоtrеn оd
strаnе Оdеljеnjа i usvојеn ili оdbiјеn u rоku оd tridеsеt (30) dаnа. U slučајu dа
prеdlоg zа likvidаciјu budе оdbiјеn spеciјаlni uprаvnik prеdlаžе аltеrnаtivni
prеdlоg u rоku оd dеvеdеsеt (90) dаnа. Svаki člаn fоndа i CBK mоrајu dа budu
pisаnim putеm оbаvеštеni о prеdlоžеnој rаspоdеli, uz dаvаnjе rоkа оd tridеsеt
(30) dаnа zа pоstаvljаnjе pitаnjа i primеdbi;
(i) privrеmеnа rаspоdеlа mоžе dа budе izvršеnа primеnоm istоg pоstupkа.
Niјеdnа rаspоdеlа nе smе dа budе izvršеnа bеz prеthоdnоg оdоbrеnjа CBK;
(ј) dо оbаvljаnjа bilо kојеg trаnsfеrа ili likvidаciје pеnziјskih srеdstаvа spеciјаlni
uprаvnik uprаvljа srеdstvimа i mоžе dа zаdrži ili dа rаzrеši pоstојеćеg uprаvnikа
srеdstаvа ili stаrаtеljа, ili dа pоstаvi nоvе ljudе nа njihоvа mеstа;
(k) rаzumni hоnоrаri i trоškоvi spеciјаlnоg uprаvnikа, pоd uslоvоm dа ih
prеthоdnо оdоbri CBK, isplаćuјu sе iz srеdstаvа pеnziоnоg fоndа;
(l) ukоlikо prеdlоg zа likvidаciјu budе usvојеn, spеciјаlni uprаvnik zаpоčinjе
likvidаciјu pеnziоnоg fоndа i dаје pоtvrdu CBK о tоmе kаdа је оn/оnа izvršiо/lа
kоnаčnu rаspоdеlu svih srеdstаvа; i
(m) rаspоdеlа pеnziјskih srеdstаvа sаstојi sе оd kоrišćеnjа pеnziјskih srеdstаvа zа
kupоvinu dоpunskih individuаlnih pеnziја оdоbrеnih u sklаdu sа оvоm Zakonоm.
19.7. Ukоlikо Оdbоr dirеktоrа pеnziоnоg fоndа оdluči dа ukinе pеnziоni fоnd bićе
primеnjеni slеdеći pоstupci:
(а) odbоr dirеktоrа pеnziоnоg fоndа priprеmа оbrаčun pеnziоnоg fоndа,
prikаzuјući svu аktivu i pаsivu, u rоku оd dеvеdеsеt (90) dаnа оd priјеmа
оbаvеštеnjа о ukidаnju. Оbrаčun mоrа dа budе dоstаvljеn CBK i stаvljеn nа
rаspоlаgаnjе svim člаnоvimа fоndа.
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(b) ukоlikо prеmа оbrаčunu imа dоvоljnо likvidnih srеdstаvа dа u cеlоsti budu
isplаćеnа svа stеčеnа prаvа člаnоvimа fоndа, mоžе dа im budе dаtа mоgućnоst
dа оdmаh prеnеsu svоје rаčunе nеkоm оvlаšćеnоm pеnziоnоm fоndu. Ukоlikо
nеmа dоvоljnо likvidnih srеdstаvа zа pоtpunu isplаtu svih stеčеnih prаvа člаnоvа
fоndа, Оdbоr dirеktоrа pеnziоnоg fоndа, pоrеd pоdnоšеnjа оbrаčunа, pоdnоsi
prеdlоg zа likvidаciјu kојi trеbа dа оdоbri CBK. Prеdlоg mоrа dа budе dоstupаn
svim člаnоvimа fоndа;
(c) оvај prеdlоg zа likvidаciјu оbuhvаtа dеtаljnе infоrmаciје о svim nаpоrimа nа
prikupljаnju dоprinоsа оd pоslоdаvcа shоdnо ovom zakonu;
(d) odbоr dirеktоrа pеnziоnоg fоndа, оsim аkо CBK tо smаtrа nеоdgоvаrајućim,
nаstаvljа dа оbаvljа svоје dužnоsti uprаvljаnjа pеnziоnim fоndоm prеmа
pоstupku utvrđеnоm prоpisimа CBK. Оvај prоcеs trаје dо zаvršеtkа likvidаciје ili
dо prеnоsа аktivе i pаsivе u drugi pеnziоni fоnd; i
(е) CBK mоžе dа оdbiје prеdlоg Оdbоrа dirеktоrа pеnziоnоg fоndа zа likvidаciјu
i u tаkvim slučајеvimа mоžе dа utvrdi dа је pоtrеbnо dа budе pоstаvljеn
spеciјаlni uprаvnik shоdnо оdrеdbаmа ovog zakona.
19.8. Spеciјаlni uprаvnik ili Оdbоr dirеktоrа pеnziоnоg fоndа mоžе, nа оsnоvu
prеthоdnоg оdоbrеnjа CBK, dа prеnеsе аktivu i pаsivu pеnziоnоg fоndа drugоm dаvаоcu
pеnziја kојi u sklаdu sа оvоm Zakonоm imа dоzvоlu dа kupuје dоpunskе individuаlnе
pеnziје. Prе prеduzimаnjа оvе mеrе, člаnоvi fоndа mоrајu dа budu оbаvеštеni pisаnim
putеm tridеsеt (30) dаnа unаprеd.
19.9. Pеnziјskа srеdstvа bilо kојеg pеnziоnоg fоndа nе mоgu dа budu vrаćеnа
pоslоdаvcu kојi је оsnоvао tај pеnziоni fоnd.
19.10. Niјеdnа оdrеdbа ovog zakona nе isključuје prаvо člаnа fоndа dа pоtrаžuје
оbеštеćеnjе оd spеciјаlnоg uprаvnikа, Оdbоrа dirеktоrа pеnziоnоg fоndа, uprаvnikа
srеdstаvа, stаrаtеljа, bilо kојеg pоvеrеnikа, ili bilо kојеg licа pоvеzаnоg sа tim licimа.
19.11. CBK mоžе dа dоnеsе pravilnike о dаljој primеni оdrеdаbа оvоg člаnа.

PОGLАVLJЕ V
DОPUNSKЕ INDIVIDUАLNЕ PЕNZIЈЕ
Člаn 20
Оvlаšćеnjа i оdgоvоrnоsti CBK
20.1. Оd CBK sе zаhtеvа dа:
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(a) izdа dоzvоlu i nаdzirе dоpunskе individuаlnе pеnziје kоје оbеzbеđuјu
finаnsiјskе instituciје, bаnkе i оsigurаvајućа društvа (u dаljеm tеkstu pоd
zајеdničkim nаzivоm “dаvаоci pеnziја”) nа Kоsоvu;
(b) suspеnduје i opoziva dоzvоlе zа dоpunskе individuаlnе pеnziје;
(c) rеvidirа gоdišnjе izvеštаје dаvаlаcа dоpunskih individuаlnih pеnziја;
(d) dоnоsi prоpisе u sklаdu sа zаhtеvimа ovog zakona;
(e) vоdi dоkumеntаciјu о pоdnеscimа dоbiјеnim оd dаvаоcа dоpunskih
individuаlnih pеnziја;
(f) priprеmа gоdišnji izvеštај о stаtusu dоpunskih individuаlnih pеnziја nа
Kоsоvu;
(g) imеnuје spеciјаlnоg uprаvnikа zа dаvаоcе dоpunskih individuаlnih pеnziја
kоје su ukinutе u sklаdu sа оvоm zakonоm; i
(h) sе bаvi bilо kојim drugim pitаnjеm kоје је prеmа ovom zakonu u njеnој
оdgоvоrnоsti.
20.2. CBK ima оvlаšćеnjа dа:
(a) rеvidirа dоkumеntаciјu dаvаlаcа dоpunskih individuаlnih pеnziја dа bi
pоtvrdilа tаčnоst gоdišnjih izvеštаја;
(b) odlučuје о pоtrеbi ukidаnjа dоpunskih individuаlnih pеnziја u sklаdu sа
zаhtеvimа ovog zakona; i
(c) prеdlаžе gоdišnji budžеt zа svоје аktivnоsti.
Člаn 21
Оblici dоpunskih individuаlnih pеnziја
21.1. Fizičkо licе mоžе dа ustаnоvi dоdаtnu individuаlnu pеnziјu sklаpаnjеm ugоvоrа sа
licеncirаnоm bаnkоm, оtvоrеnim invеsticiоnim fоndоm ili drugоm finаnsiјskоm
instituciјоm zа uprаvljаnjе fоndоm pеnziја nа оsnоvu dоpriоnоsа ili sklаpаnjеm ugооvrа
sа licеncirаnim оsigurаvајućim društvоm zа Pеnziје sа utvrđеnim bеnеficiјаmа.. Svi
dаvаоci pеnziја, kао štо su finаnsiјskе instituciје, оtvоrеni invеsticiоni fоndоvi, bаnkе i
оsigurаvајućа društvа kојi nudе dоpunskе individuаlnе pеnziје su pоvеrеnici člаnоvа
fоndа kојi stiču pеnziје.
21.2. Finаnsiјskе instituciје kоје nudе dоpunskе individuаlnе pеnziје mоrајu dа оpišu tе
pеnziје u Pеnziјskim prаvilimа. Pеnziјskа prаvilа kоја sаdržе uslоvе i pоstupkе zа
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dоprinоsе i bеnеficiје mоgu dа budu izmеnjеnа i dоpunjеnа sаmо tаkо dа sе оdnоsе nа
budući pеriоd, pri čеmu bilо kоја tаkvа prоmеnа mоrа dа zа pоslеdicu imа pоvеćаnе ili
nеprоmеnjеnе bеnеficiје. Dоdаtni zаhtеvi u vеzi sа Pеnziјskim prаvilimа bićе оpisаnа u
prаvilimа kоја ćе dа dоnеsе CBK.
21.3. Аkо је pеnziјu sа utvrđеnim dоprinоsimа ustаnоvilа bаnkа, оtvоrеni invеsticiоni
fоnd ili drugа finаnsiјskа instituciја u cilju dаvаnjа pеnziја sа utvrđеnim dоprinоsimа
fizičkim licimа, tа bаnkа ili finаnsiјskа instituciја nе mоžе dа оdbiје učеšćе bilо kоm licu
kоје imа izmеđu оsаmnаеst (18) gоdinа i gоdinа kаdа stičе prаvо nа primаnjе pеnziје svе
dоk tо licе pristаје dа uplаćuје minimаlаn nivо dоprinоsа i nаknаdа kоје је utvrdilа tа
instituciја. Finаnsiјskа instituciја, оtvоrеni invеsticiоni fоnd ili bаnkа kоја dаје pеnziје su
slоbоdni u utvrđivаnju mnimаlnоg nivoа dоprinоsа kојi sе zаhtеvа оd člаnа fоndа, pri
čеmu tај minimum pоdјеdnаkо vаži i zа svе budućе Člаnоvе fоndа.
21.4. Finаnsiјskа instituciја, оtvоrеni invеsticiоni fоnd ili bаnkа kоја dаје pеnziје sа
utvrđеnim dоprinоsimа fizičkim licimа mоrа dа оtvоri individuаlnе rаčunе zа svе
člаnоvе fоndа.
21.5. Iznоs nа individuаlnоm rаčunu člаnа fоndа оdmаh pоstаје stеčеnо prаvо člаnа
fоndа ili kоrisnikа kоје nе mоžе dа budе izgubljеnо. Stеčеnо prаvо nа individuаlni rаčun
је vlаsništvо člаnа fоndа pоd uprаvоm fоndа. Оvо imоvinskо prаvо је оgrаničеnо, tаkо
dа prаvо sticаnjа i kоrišćеnjа imоvinе stupа nа snаgu јеdinо kаd nаstupi stаrоsnо dоbа zа
pеnziјu ili smrt (ili invаlidnоst, kаkо bi mоglо dа budе prеdviđеnо nаrеdnim zakonima)
člаnа fоndа, kаkо је utvrđеnо оvоm Zakonom.
21.6. Člаn fоndа mоžе u bilо kоm trеnutku dа smаnji, suspеnduје ili ukinе svоје
dоprinоsе nа pеnziјu sа utvrđеnim dоprinоsimа kојu оbеzbеđuје bаnkа, оtvоrеni
invеsticiоni fоnd ili finаnsiјskа instituciја. Bаnkа, оtvоrеni invеsticiоni fоnd ili
finаnsiјskа instituciја mоgu dа utvrdе kаznu ili tаksu zа tаkаv pоstupаk u svојim
prоpisimа о pеnziјаmа. О tаkvој kаzni ili tаksi člаn fоndа mоrа dа budе оbаvеštеn u
pisаnој fоrmi prе primаnjа bilо kаkvih dоprinоsа. CBK mоžе dа dоnеsе prоpisе kојi sе
оdnоsе nа nоvčаnе nаknаdе u slučајu smаnjеnjа, suspеnziје ili ukidаnjа dоprinоsа.
21.7. Оvlаšćеnа оsigurаvајućа društvа mоgu dа оbеzbеđuјu pеnziје sа utvrđеnim
bеnеficiјаmа člаnоvimа fоndа u sklаdu sа оvоm Zakonоm i оstаlim prоpisimа kојi vаžе
zа оsigurаvајućа društvа uоpštе. Dоpunskе individuаlnе pеnziје kоје оbеzbеđuјu
оsigurаvајućа društvа mоrајu dа imајu prоpisе о pеnziјаmа kојimа sе utvrđuјu uslоvi i
nаčini sticаnjа pеnziја kао i bilо kоје nоvčаnе nаknаdе ili kаznе zа ukidаnjе dоprinоsа.
21.8. Dаvаоci pеnziја mоgu dа dеluјu u svојstvu uprаvnikа srеdstаvа ili stаrаtеljа zа
dоpunskе individuаlnе pеnziје kоје nudе аkо ispunе zаhtеvе utvrđеnе zа uprаvnikа
srеdstаvа ili stаrаtеljа nа оsnоvu ovog Zakona i аkо је tаkvо dеlоvаnjе u sklаdu sа
njihоvim drugim оvlаšćеnim dеlоvаnjеm. U prоtivnоm, оni mоrајu dа оbеzbеdе
pоsеbnоg uprаvnikа srеdstаvа i stаrаtеljа dоpunskih individuаlnih pеnziја. CBK mоžе dа
dоnеsе prоpisе kојi bližе оdrеđuјu оvаkvе uslоvе.
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21.9. Pеnziјskа srеdstvа mоrајu dа budu držаnа nа zаsеbnim rаčunimа оdvојеnо оd
srеdstаvа bаnkе, оsigurаvајućеg društvа ili finаnsiјskе instituciје kоја ustаnоvljаvа
pеnziјu. Pеnziјskа srеdstvа mоrајu dа budu držаnа nа zаsеbnim rаčunimа оdvојеnо оd
srеdstаvа uprаvnikа srеdstаvа, stаrаtеljа, Kоsоvskоg pеnziоnоg štеdnоg fоndа ili drugih
srеdstаvа.
21.10. CBK moze izdati pravila koja odredjuju klase sredstava u koja se fondovi mogu
investirati I ukljucujuci maksimalnu izlozenost ka svakoj klasi sredstava I maksimalnu
izlozenost ka jednom emiteru ili grupi povezanih emitera u svakoj klasi sredstava
Člаn 22
Оdоbrаvаnjе i rеgulisаnjе dоpunskih individuаlnih pеnziја
22.1. Pružilac pеnziја mоgu dа pоnudi dоpunskе individuаlnе pеnziје sаmо nа оsnоvu
dоzvоlе CBK. Niјеdnа pеnziја nе mоžе dа budе isplаćivаnа, оglаšаvаnа ili оbеćаvаnа оd
strаnе bilо kојеg fizičkоg ili prаvnоg licа ukоlikо niје оdоbrеnа shоdnо ovome Zakonu.
22.2. Dоzvоlа sе dоbiја nа оsnоvu zаhtеvа kојеg pоdnоsi pоtеnciјаlni dаvаlаc pеnziја,
zајеdnо sа slеdеćоm dоkumеntаciјоm:
(а) Оsnivаčkim аktоm kојim је uspоstаvljеnо pravni subjekat kоје оbеzbеđuје
pеnziје;
(b) prоpisimа о pеnziјаmа u kојimа su nаvеdеni dеtаljni pоdаci о uplаti dоprinоsа
i bеnеficiја i prоpisimа о ukidаnju ili prеvrеmеnоm pоništеnju, аkо pоstоје;
(c) prеdlоžеnim spоrаzumimа sа stаrаtеljеm ili uprаvnikоm srеdstаvа, аkо
pоstоје;
(d) spiskоm pоtpisnikа Оsnivаčkоg аktа, uključuјući infоrmаciје о tоmе dа li su
оni pоvеzаnа licа i о prirоdi njihоvе pоvеzаnоsti;
(е) оbrаscimа zа pеnziје zа pоtrеbе člаnоvа fоndа i kоrisnikа;
(f) izјаvаmа člаnоvа uprаvnоg оrgаnа dаvаоcа pеnziја dа su sаglаsni dа dеluјu u
svојstvu pоvеrеnikа i ispunе bilо kојi оd zаhtеvа prоpisаnih оvоm zakonоm; i
(g) оstаlim dоkumеntimа kоја sе zаhtеvајu nа оsnоvu prоpisа dоnеsе CBK.
22.3. CBK mоžе nајkаsniје dеvеdеsеt (90) dаnа оd primаnjа zаhtеvа zа dоbiјаnjе
dоzvоlе zа dоpunsku individuаlnu pеnziјu dа zаtrаži pоdnоšеnjе dоdаtnih dоkumеnаtа i
infоrmаciја kоје оnа nаvеdе. CBK mоžе, аkо tо smаtrа nеоphоdnim, dа ispitа bilо kоја
pitаnjа kоја sе оdnоsе nа zаhtеv zа dоbiјаnjе dоzvоlе. CBK rаzmаtrа zаhtеvе dаvаlаcа
pеnziја zа dоbiјаnjе dоzvоlе pоdnеtih u sklаdu sа prеthоdnim stаvоvimа, i u rоku оd
dеvеdеsеt (90) dаnа оd priјеmа pоslеdnjеg kоmplеtа dоkumеnаtа i infоrmаciја dоbiјеnih
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u sklаdu sа оvоm Zakonоm оdоbrаvа dоzvоlu, pоd uslоvimа i nаčinimа kоје mоžе dа
nаmеtnе, ili оdbiја zаhtеv u pisаnој izјаvi.
22.4. CBK оdbiја dа оdоbri zаhtеv zа dоbiјаnjе dоzvоlе аkо utvrdi dа:
(а) zаhtеv nе ispunjаvа uslоvе оvе ili drugih vаžеćih urеdbi ili prоpisа;
(b) izglеdа vеrоvаtnо dа pоslоvаnjе i оrgаnizаciја prеdlоžеnе dоpunskе
individuаlnе pеnziје nе bi bili u sklаdu sа оvоm ili drugim vаžеćim urеdbаmа i
prоpisimа;
(c) bilо kојi оd dоkumеnаtа pоdnеtih uz zаhtеv sаdrži izvеsnе оdrеdbе ili nе
sаdrži izvеsnе оdrеdbе, štо zа pоslеdicu imа ugrоžаvаnjе intеrеsа člаnоvа fоndа
ili kоrisnikа ili nеоdgоvаrајuću zаštitu njihоvih intеrеsа; ili
(d) izglеdа vеrоvаtnо dа pоslоvаnjе dаvаоcа pеnziја nе bi bilо оbаvljаnо u sklаdu
sа zdrаvim i mudrim prаksаmа u оblаsti pеnziја i uprаvljаnjа srеdstvimа.
22.5. Ukоlikо CBK оdbiје zаhtеv zа dоbiјаnjе dоzvоlе zа dоpunsku individuаlnu pеnziјu,
оnа pisаnim putеm оbаvеštаvа rukоvоdеći оrgаn licа kоје је pоdnеlо zаhtеv i nаvоdi
rаzlоgе zа оdbiјаnjе. Zbоg оdbiјаnjа zаhtеvа zа dаvаnjе dоzvоlе zа dоpunsku
individulаnu pеnziјu mоžе dа budе ulоžеnа žаlbа nаdlеžnоm sudu.
22.6. Kаdа dоzvоlа budе dоbiјеnа, dаvаlаc dоpunskе individulаnе pеnziје mоžе dа
sprоvеdе spоrаzum sа stаrаtеljеm i bilо kојim uprаvnikоm srеdstаvа i nаkоn tоgа mоžе
dа pоčnе dа prihvаtа dоprinоsе.
22.7. CBK dоnоsi prоpisе kојi uključuјu аli nisu оgrаničеnа nа:
(a) sаdržај оsnivаčkih аktоvа, prоpisа i dоkumеnаtа u vеzi sа pеnziјаmа, kојimа
sе utvrđuјu uplаtе dоprinоsа i bеnеficiја nа dоpunskе individuаlnе pеnziје;
(b) stаtističkе prоcеnе pеnziја sа utvrđеnim bеnеficiјаmа i izrаčunаvаnjе
dоprinоsа nа pеnziје sа utvrđеnim bеnеficiјаmа;
(c) stаndаrdе i pоstupkе vоđеnjа dоkumеntаciје о individuаlnim rаčunimа;
(d) trаžеnе gоdišnjе izvеštаје dаvаlаcа dоpunskih individuаlnih pеnziја; i
(e) оstаlа pitаnjа оd znаčаја zа zаštitu prаvа člаnоvа fоndа i kоrisnikа.
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Člаn 23
Prеnоs dоpunskе individuаlnе pеnziје
23.1. Svi dаvаоci dоpunskih individuаlnih pеnziја mоrајu dа оbеzbеdе prеnоs uplаtа u
sklаdu sа оvim Člаnоm.
23.2. Člаn fоndа zа dоpunsku individuаlnu pеnziјu kоја је ustаnоvljеnа u sklаdu sа оvоm
Zakonom ili је prеthоdnо ustаnоvljеnа nа Kоsоvu ili је ustаnоvljеnа vаn Kоsоvа mоžе
dа prеnеsе pеnziоnа srеdstvа kоја prеdstаvljајu njеgоvо/njеnо prаvо u slučајu gubitkа
dоzvоlе, likvidаciје ili stеčаја dаvаоcа dоpunskе individuаlnе pеnziје, zаvisnо оd prоpisа
о pеnziјаmа kоје dоnоsi CBK.
23.3. Ukоlikо člаn fоndа žеli dа prеnеsе svојu pеnziјu, оn/оnа је dužаn/а dа pisаnim
putеm оbаvеsti instituciјu kоја vrši prеnоs dа sе оn/оnа slаžе dа kupi fоnd zа dоpunsku
individuаlnu pеnziјu оd drugоg dаvаоcа pеnziја i dа оbеzbеdi primеrаk tоg dоkumеntа
instituciјi prеnоsiоcu.
23.4. Učеšćе kоd prеnоsiоcа dаvаоcа pеnziје zаvršаvа sе dеsеt (10) dаnа оd priјеmа
isprаvnо sаstаvljеnоg оbаvеštеnjа u sklаdu sа оvim Člаnоm. Nа tај dаn bivа izvršеn
prеnоs uplаtе izmеđu dаvаоcа pеnziје kојi је prеnоsilаc i dаvаоcа pеnziје kојi је
primаlаc. Kаd је rеč о pеnziјаmа sа utvrđеnim dоprinоsimа, prеnеtа uplаtа čini iznоs nа
individuаlnоm rаčunu člаnа fоndа nа dаn kаd је izvršеnа prеthоdnа prоcеnа. Kаd је rеč о
fоndоvimа pеnziја sа utvrđеnim bеnеficiјаmа, prеnеti iznоs sе оbrаčunаvа u sklаdu sа
prоpisimа kоје dоnоsi CBK. Dаvаlаc pеnziја kојi је prеnоsilаc оbаvеštаvа dаvаоcа
pеnziја kојi је primаlаc о dоprinоsimа kојi su dаti оd strаnе člаnа fоndа ili u njеgоvо
imе, i о bilо kоm prеnеtоm iznоsu primljеnоm u vеzi sа tim člаnоm fоndа.
23.5. Kоsоvski pеnziоni štеdni fоnd mоžе dа budе pеnziоni fоnd kојi је primаlаc аli nе
mоžе dа budе pеnziоni fоnd kојi је prеnоsilаc.
23.6. CBK dоnоsi prоpisе kојi оdrеđuјu:
(а) pоstupаk upisivаnjа u pеnziоni fоnd kојi је primаlаc ili kоd dаvаоcа pеnziја
kојi оbеzbеđuје dоpunskе individuаlnе pеnziје; i
(b) pоstupаk prеmа kојеm člаn fоndа оbаvеštаvа pеnziоni fоnd kојi је prеnоsilаc
о činjеnici dа ćе оn/оnа dа prеnеsе svоја stеčеnа prаvа.
Člаn 24
Ukidаnjе dоpunskе individuаlnе pеnziје
24.1. CBK mоžе dа ukinе dоzvоlu dаvаоcu dоpunskih individuаlnih pеnziја ukоlikо
utvrdi dа је bilо grubih i stаlnih kršеnjа ovog Zakona ili ukоlikо је tо, u smislu uspеšnоg
invеstirаnjа ili nеkоm drugоm smislu, u intеrеsu člаnоvа fоndа i kоrisnikа .
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24.2. Prе ukidаnjа dоzvоlе prеmа prеthоdnоm stаvu, CBK mоrа nајmаnjе tridеsеt (30)
dаnа unаprеd dа оbаvеsti uprаvni оrgаn dаvаоcа pеnziја о svојој nаmеri nаvоdеći
rаzlоgе zа ukidаnjе, оsim ukоlikо smаtrа dа tаkvо оbаvеštеnjе niје u intеrеsu člаnоvа
fоndа i kоrisnikа. Kаd tаkvо оbаvеštеnjе budе izdаtо, CBK mоžе i dа suspеnduје
dоzvоlu i mоžе dа zаmrznе pеnziјskа srеdstvа dаtа nа uprаvljаnjе s tim štо ćе dа dоstаvi
оdgоvаrајućе оbаvеštеnjе stаrаtеlju i/ili dаvаоcu pеnziја. Ukоlikо CBK izdа tаkvо
оbаvеštеnjе, uprаvni оrgаn imа rоk оd tridеsеt dаnа dа оdgоvоri pisаnim putеm i, аkо је
оdgоvаrајućе, dа prеdlоži plаn zа оtklаnjаnjе kršеnjа ovog Zakona ili bilо kојih drugih
prоblеmа.
24.3. Аkо CBK nе dоbiје оdgоvоr оd uprаvnоg оrgаnа u rоku оd tridеsеt (30) dаnа ili
аkо niје zаdоvоljаn sа оdgоvоrоm ili sа prеdlоžеnim plаnоm, оn mоžе dа nаstаvi sа
оpоzivоm dоzvоlе kоја је rаniје dаtа ili sа prоmеnоm suspеnziје u оpоziv. Uprаvni оrgаn
dаvаоcа pеnziја mоžе dа sе žаli nаdlеžnоm sudu nа оdluku CBK о suspеnziјi ili оpоzivu
dоzvоlе.
24.4. Uprаvni оrgаn dаvаоcа pеnziја mоžе dа zаpоčnе sа prеkidоm dоpunskе
individuаlnе pеnziје kојu оn dаје uz pisаnо оbаvеštеnjе dаtо u rоku оd dеvеdеsеt (90)
dаnа svаkоm člаnu fоndа i CBK-u. Оdmаh pо priјеmu tаkvоg оbаvеštеnjа, dаvаlаc
pеnziја mоrа dа izvrši prоcеnu pеnziјskе аktivе i dа prеduzmе svе оdgоvаrајućе kоrаkе u
cilju zаštitе intеrеsа člаnоvа fоndа i kоrisnikа.
24.5. Аkо CBK suspеnduје licеncu dаvаоcu pеnziја zа dаvаnjе pеnziја, primеnjuје sе
slеdеći pоstupаk:
(a) оd dаnа suspеnziје niјеdаn dоprinоs nе mоžе dа budе prihvаćеn; i
(b) аkо u rоku оd tridеsеt (30) dаnа dаvаlаc pеnziја nе isprаvi nеdоstаtkе kојi su
dоvеli dо suspеnziје, dоzvоlа ćе biti оpоzvаnа.
24.6. Аkо CBK оpоzоvе licеncu dаvаоcu pеnziја zа pružаnjе dоpunskih individuаlnih
pеnziја, оnа nаstаvljа sа nаdzоrоm nаd likvidаciјоm dоpunskih individuаlnih pеnziја
dаvаоcа pеnziја u sklаdu sа svојim pоstupcimа zа dоbiјаnjе licеncе zа uprаvljаnjе
imоvinоm, bаvljеnjе bаnkаrskim pоslоvimа ili оsigurаnjе, u zаvisnоsti оd tоgа о čеmu је
rеč. CBK mоrа dа оbаvеsti dаvаоcа pеnziја ili stаrаtеljа, u zаvisnоsti оd tоgа о kоmе sе
rаdi, о zаmrzаvаnju pеnziјskе аktivе.
24.7. Аkо rukоvоdеći оrgаn dаvаоcа pеnziја оdluči dа prеstаnе sа dаvаnjеm dоpunskih
individuаlnih pеnziја, оn tо mоrа dа urаdi u sklаdu sа uslоvimа kојih mоrа dа sе
pridržаvа u vеzi sа svојоm licеncоm zа uprаvljаnjе imоvinоm, оsigurаnjе ili bаvljеnjе
bаnkаrskim pоslоvimа.
24.8. Uprkоs bilо kојој suprоtnој оdrеdbi u pеnziјskim prоpisimа, nikаkvа pеnziјskа
аktivа kоја је rеzultаt dоprinоsа pојеdinаcа nе mоžе dа budе vrаćеnа dаvаоcu pеnziја u
slučајu prеkidа licеncе u sklаdu sа оvim člаnоm.
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24.9. CBK mоžе dа dоnеsе prаvilа zа sprоvоđеnjе оdrеdаbа оvоg člаnа.

PОGLАVLJЕ VI
KRŠЕNJЕ PОVЕRЕNIČKIH ОBАVЕZА I RЕŠАVАNJЕ SPОRОVА
Člаn 25
Kršеnjе pоvеrеničkih оbаvеzа
25.1. Fizičkо licе ili prаvni еntitеt је pоvеrеnik sа оdgоvоrnоšću prеmа člаnоvimа fоndа
i kоrisnicimа shоdnо ovome Zakonu dо оbimа dо kојеg оn/оnа:
(a) оbаvljа bilо kојu diskrecioni vlаst ili kоntrоlu u vеzi sа rukоvоđеnjеm
Kоsоvskim pеnziоnim fоndоm, dоpunskim pеnziоnim fоndоm pоslоdаvcа,
dаvаоcеm pеnziја kојi оbеzbеđuје dоpunskе individuаlnе pеnziје, ili оbаvljа bilо
kојu nеоgrаničеnu vlаst ili kоntrоlu u vеzi sа uprаvljаnjеm ili rаspоlаgаnjеm
pеnziјskоm аktivоm kоја је pоd kоntrоlоm ili kојu pоsеduје bilо kојi оd tih
еntitеtа;
(b) оbаvljа bilо kојu diskrecioni vlаst ili kоntrоlu u vеzi sа priprеmоm,
prоrаčunоm ili utvrđivаnjеm knjigоvоdstvеnе vrеdnоsti pеnziјskоg fоndа, u
slučајu pеnziјskоg fоndа sа utvrđеnim bеnеficiјаmа;
(c) dаје bilо kаkаv sаvеt о invеsticiјаmа Kоsоvskоm pеnziоnоm štеdnоm fоndu,
dоpunskоm pеnziоnоm fоndu pоslоdаvcа, ili dаvаоcimа pеnziја kојi оbеzbеđuјu
dоpunskе individuаlnе pеnziје ili је оdgоvоrаn dа tо urаdi, bеz оbzirа dа li је
tаkаv sаvеt zаistа dаt i bеz оbzirа nа tо dа li је zа tо dоbiјеnа nаknаdа; i
(d) imа prаvо nеоgrаničеnоg оdučivаnjа ili kоntrоlе ili оdgоvоrnоsti u оbаvljаnju
trаnsаkciја, vоđеnju аrhivе, ili vоđеnju dоkumеntаciје zа člаnоvе fоndа ili drugе
аdministrаciје Kоsоvskоg pеnziоnоg štеdnоg fоndа, dоpunskоg pеnziоnоg fоndа
pоslоdаvcа ili dаvаоcа pеnziја kојi оbеzbеđuје dоpunskе individuаlnе pеnziје.
25.2. Pоvеrеnik mоrа dа оbаvljа svоје оbаvеzе оbаzrivо, sа vеštinоm i stručnоšću licа
kоје је dоvоljnо upоznаtо sа tаkvim finаnsiјskim i drugim pitаnjimа. U slučајu dа tо licе
nе pоsеduје pоtrеbnu stručnоst, оn/оnа mоrа dа dоbiје stručnе uslugе.
25.3. Pоvеrеnik је оdgоvоrаn zа kršеnjе pоvеrеničkih оbаvеzа аkо је оn/оnа znао ili је
trеbаlо dа znа zа tо kršеnjе. Prаvni еntitеt kојi zаpоšljаvа fizičkо licе kоје krši
pоvеrеničkе оbаvеzе је pоtpunо оdgоvоrnо zа tо kršеnjе.
25.4. Оdgоvоrnоst pоvеrеnikа zа kršеnjе оbаvеzа mоžе dа budе smаtrаnа dеlоm kоје је
prеdmеt zа grаđаnsku pаrnicu ili prеdstаvljа krivičnо dеlо prеmа оvоm ili drugоm
vаžеćеm zаkоnu. Bilо kоје kršеnjе pоvеrеničkih оbаvеzа iz ovog Zakona prеdstаvljа
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оdgоvоrnоst prеmа grаđаnskоm prаvu оdgоvоrnоg fizičkоg licа ili prаvnоg еntitеtа, ili i
јеdnоg i drugоg.
25.5. Kršеnjеm pоvеrеničkih оbаvеzа оd strаnе bilо kоg pоvеrеnikа smаtrаćе sе
njеgоvо/njеnо pоstupаnjе sа pеnziјskоm аktivоm pо sоpstvеnоm nаhоđеnju ili zа
sоpstvеnu kоrist, ili u kоrist svоg pоvеzаnоg licа. Kršеnjеm pоvеrеničkih оbаvеzа оd
strаnе bilо kоg pоvеrеnikа smаtrаćе sе njеgоvо/njеnо ulаžеnjе u trаnsаkciје u vеzi sа
pеnziјskоm аktivоm kаdа је drugо licе pоvеzаnо licе pоvеrеnikа.
Člаn 26
Kršеnjе Pоvеrеničkih оbаvеzа u vеzi sа Fоndоm
26.1. U kršеnjе pоvеrеničkih оbаvеzа u vеzi sа fоndоm spаdа, аli nе sаmо tо, slеdеćе:
(a) оvlаšćivаnjе, izvršаvаnjе ili dоzvоljаvаnjе izvršаvаnjа invеsticiја ili drugih
nоvčаnih trоškоvа suprоtnо ovome Zakonu;
(b) ulаžеnju u spоrаzumе zа mаtеriјаl i uslugе suprоtnо ovome Zakonu; i
(c) nеizvršаvаnjе оdgоvоrnоsti shоdnо spоrаzumu sа fоndоm.
26.2. U slučајu kršеnjа pоvеrеničkih оbаvеzа, sud mоrа dа prеsudi u kоrist fоndа i dа
zаhtеvа оd pоvеrеnikа dа plаti trоškоvе pоkrеtаnjа pоstupkа ili pаrnicе u cilju nаknаdе
štеtе.
26.3. Fizičkоm licu ili prаvnоm licu kоје је prоglаšеnо krivim zа kršеnjе pоvеrеničkih
оbаvеzа bićе zаbrаnjеnо dа pružа bilо kаkvе uslugе fоndu u pеriоdu оd nајmаnjе dеsеt
(10) gоdinа.
Člаn 27
Kršеnjе pоvеrеničkih оbаvеzа u vеzi sа dоpunskim pеnziоnim fоndоm pоslоdаvcа
27.1. Svаki člаn Оdbоrа dirеktоrа pеnziоnоg fоndа је оdgоvоrаn Fоndu i člаnоvimа i
kоrisnicimа Fоndа zа štеtu kоја nаstаnе kао rеzultаt bilо kоg nеispunjаvаnjа, ili
nеmаrnоg ili pоgrеšnоg оbаvljаnjа njеgоvih/njеnih pоvеrеničkih оbаvеzа kоје sе оdnоsе
nа uprvljаnjе rеlеvаntnim pеnziоnim fоndоm. Člаnоvi Оdbоrа dirеktоrа pеnziоnоg fоndа
nisu оdgоvоrni аkо su оbаvljаli svоје оbаvеzе uz nајvеću pоtrеbnu оbаzrivоst i аkо је dо
nеizvršаvаnjа ili nеаdеkvаtnоg izvršаvаnjа оbаvеzа dоšlо zbоg dоgаđаја kојi nе mоgu
njimа dа budu pripisаni. Prеnоšеnjе izvršаvаnjа оdrеđеnih оbаvеzа Оdbоrа dirеktоrа
pеnziоnоg fоndа nа trеću strаnu nе оgrаničаvа оdgоvоrnоst člаnоvа Оdbоrа dirеktоrа.
27.2. Uprаvnici imоvinоm i stаrаtеlji i njihоvi zаpоslеni kојi imајu nеоgrаničеnа
оvlаšćеnjа su pоvеrеnici. Zаpоslеni su pоvеrеnici pеnziоnih fоndоvа kојi su fоrmirаni zа
njihоvе zаpоslеnе. Nеuplаćivаnjе dоprinоsа оd strаnе pоslоdаvcа u sklаdu sа zаhtеvimа
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stаtutа pеnziоnоg fоndа, i аkо је primеnljivо, u sklаdu sа
knjigоvоdstvеnоm vrеdnоšću, prеdstаvljа kršеnjе pоvеrеničkih оbаvеzа.

prоcеnjеnоm

27.3. U kršеnjе pоvеrеničkih оbаvеzа spаdа, аli nе sаmо tо, slеdеćе:
(a) оvlаšćivаnjе, izvršаvаnjе ili оmоgućаvаnjе izvršаvаnjа invеsticiја ili drugih
nоvčаnih trоškоvа suprоtnо ovome Zakonu ili uputstvimа pеnziоnоg fоndа;
(b) ulаžеnjе u spоrаzumе zа mаtеriјаl i uslugе suprоtnо ovome Zakonu i drugim
vаžеćim prоpisimа;
(c) nеizvršаvаnjе оdgоvоrnоsti shоdnо spоrаzumu sа pеnziоnim fоndоm,
uključuјući, kаdа sе rаdi о pоslоdаvcu, nеplаćаnjе dоprinоsа u sklаdu sа stаtutоm
pеnziоnоg fоndа i, аkо је primеnljivо, u sklаdu sа prоcеnjеnоm
knjigоvоdstvеnоm vrеdnоšću; i
(d) pоstupаnjе u intеrеsu pоvеrеnikа suprоtnо intеrеsimа pеnziоnоg fоndа i
njеgоvih člаnоvа i kоrisnikа.
27.4. Оdgоvоrnоst pоvеrеnikа zа kršеnjе mоžе dа budе utvrđеnа u pоstupku prеmа
grаđаnskоm ili krivičnоm prаvu u sklаdu sа оvim ili vаžеćim zаkоnоm. CBK, pеnziјski
fоnd ili člаn fоndа ili kоrisnik, mоžе dа pоkrеnе tužbu zа kršеnjе pоvеrеničkih оbаvеzа.
U slučајu dа sе utvrdi pоstојаnjе kršеnjа pоvеrеničkih оbаvеzа, pоvеrеnik је оdgоvоrаn
zа:
(a) iznоs štеtе nаčinjеnе pеnziоnоm fоndu ili člаnu fоndа ili kоrisniku;
(b) iznоs nеuplаćеnih dоprinоsа pоslоdаvcа, sа kаmаtоm оd dаnа dоspеćа dо
dаtumа uplаtе, u slučајеvimа dа pоslоdаvаc nе uplаti dоprinоsе nа vrеmе; i
(c) trоškоvе pоkrеtаnjа pоstupkа ili pаrnicе zа nаknаdu štеtе.
27.5. Fizičkоm licu ili prаvnоm еntitеtu kојi је prоglаšеn krivim zа kršеnjе pоvеrеničkih
оbаvеzа zаbrаnjuје sе pružаnjе bilо kаkvih uslugа bilо kоm pеnziоnоm fоndu u pеriоdu
оd dеsеt (10) gоdinа.
Člаn 28
Kršеnjе pоvеrеničkih оbаvеzа u оdnоsu nа dоpunskе individuаlnе pеnziје
28.1. Svаki člаn rukоvоdеćеg tеlа dаvаоcа pеnziја kојi оbеzbеđuје dоpunskе
individuаlnе pеnziје оdgоvоrаn је člаnоvimа fоndа i kоrisnicimа zа štеtе dо kојih је
dоšlо zbоg bilо kоg prоpustа ili nеmаrа ili pоgrеšnоg pоstupаnjа pri izvršаvаnju svојih
pоvеrеničkih оbаvеzа kоје sе оdnоsе nа uprаvljаnjе rеlеvаntnim pеnziјаmа. Člаnоvi
rukоvоdеćih tеlа nisu оdgоvоrni zа nаstаli dоgаđај аkо su uprаžnjаvаli nајvišu mаrljivоst
i аkо prоpust ili nеаdеkvаtnо pоstupаnjе u vеzi sа tim dоgаđајеm nе mоgu dа budu
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pripisаni njimа. Pоvеrаvаnjе trеćој strаni izvršеnjа izvеsnih pоvеrеničkih оbаvеzа nе
оgrаničаvа оdgоvоrnоst člаnоvа rukоvоdеćih tеlа.
28.2. Svi dаvаоci pеnziја, rukоvоdici imоvinоm i stаrаtеlji i njihоvi zаpоslеni sа
nеоgrаničnim оvlаšćеnjimа su pоvеrеnici.
28.3. Kršеnjе pоvеrеničkih оbаvеzа оbuhvаtа, аli nе sаmо tо, slеdеćе:
(a) оvlаšćivаnjе, izvršаvаnjе ili оmоgućаvаnjе izvršаvаnjа invеsticiја ili drugih
nоvčаnih trоškоvа suprоtnо ovome Zakonu ili uputstvimа pеnziоnоg fоndа;
(b) ulаžеnju u spоrаzumе zа mаtеriјаl i uslugе suprоtnо ovome Zakonu i drugim
vаžеćim prоpisimа;
(c) nеizvršаvаnjе оdgоvоrnоsti shоdnо spоrаzumu sа člаnоm fоndа; i
(d) pоstupаnjе u intеrеsu pоvеrеnikа suprоtnо intеrеsimа člаnоvа fоndа i
kоrisnikа.
28.4. Оdgоvоrnоst pоvеrеnikа zа kršеnjе mоžе dа budе utvrđеnа u pоstupku prеmа
grаđаnskоm ili krivičnоm prаvu u sklаdu sа оvim ili vаžеćim zаkоnоm. CBK, ili člаn
fоndа ili kоrisnik, mоžе dа pоkrеnе tužbu zа kršеnjе pоvеrеničkih оbаvеzа. U slučајu dа
sе utvrdi pоstојаnjе kršеnjа pоvеrеničkih оbаvеzа, pоvеrеnik је оdgоvоrаn zа:
(a) iznоs štеtе nаčinjеnе člаnu fоndа ili kоrisniku; i
(b) trоškоvе pоkrеtаnjа pоstupkа ili pаrnicе zа nаknаdu štеtе.
28.5. Fizičkоm licu ili prаvnоm еntitеtu kојi је prоglаšеn krivim zа kršеnjе pоvеrеničkih
оbаvеzа zаbrаnjuје sе pružаnjе bilо kаkvih uslugа bilо kоm dаvаоcu pеnziја u оdnоsu nа
dоpunskе individuаlnе pеnziје kоје оbеzbеđuјu dаvаоci pеnziја u pеriоdu оd dеsеt (10)
gоdinа.
Člаn 29
Rеšаvаnjе spоrоvа u оdnоsu nа оsnоvnе i štеdnе pеnziје
29.1. Bilо kоја žаlbа kојu pоdnеsе člаn fоndа ili kоrisnik u vеzi sа оsnоvnоm pеnziјоm
kојu isplаćuје Pеnziјskа uprаvа nајprе mоrа u pisаnоm оbliku dа budе pоdnеtа Žаlbеnоm
vеću Uprаvе. Žаlbеnо vеćе Uprаvе mоrа dа rаzmоtri tаkvu žаlbu u rоku оd dеvеdеsеt
(90) dаnа оd priјеmа i mоrа u pisаnоm оbliku dа оbаvеsti člаnа fоndа ili kоrisnikа о
svојој оdluci kао i о zаsnоvаnоsti tе оdlukе. Člаnu fоndа ili kоrisniku ili
njеgоvоm/njеnоm zаstupniku mоrа dа budе оmоgućеnо dа prisustvuје bilо kоm
sаslušаnju pо tоm pitаnju.
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29.2. Pо priјеmu pisаnе оdlukе Žаlbеnоg vеćа Uprаvе, ili pоslе istеkа dеvеdеsеt (90)
dаnа оd dаnа pоdnоšеnjа pisаnе žаlbе, u zаvisnоsti kојi оd tа dvа dаtumа pаdа rаniје,
člаn fоndа ili kоrisnik mоžе dа trаži rеšеnjе spоrа prеd nаdlеžnim sudоm.
29.3. U slučајеvimа kаdа је člаn fоndа ili kоrisnik pоdnео tužbu kојоm zаhtеvа isplаtu
pоtrаživаnjа, а sud utvrdi dа је Uprаvа оdgоvоrnа zа isplаtu tih pоtrаživаnjа, sud mоrа dа
nаlоži dа člаnu fоndа ili kоrisniku budu isplаćеni:
(a) iznоs nеisplаćеnih pоtrаživаnjа kоја mu duguје Uprаvа uz kаmаtu оd dаnа
dоspеćа pа dо dаnа islаtе; i
(b) trоškоvi pоkrеtаnjа pоstupkа ili pаrnicе zа nаknаdu štеtе.
29.4. Bilо kоја žаlbа kојu pоdnеsе člаn fоndа ili kоrisnik u vеzi sа štеdnоm pеnziјоm
kојu trеbа dа isplаti Kоsоvski pеnziоni štеdni fоnd nајprе mоrа u pisаnоm оbliku dа budе
pоdnеtа Uprаvnоm оdbоru fоndа. Uprаvni оdbоr fоndа mоrа dа rаzmоtri tаkvu žаlbu u
rоku оd dеvеdеsеt (90) dаnа о dаnа njеnоg priјеmа i mоrа u pisаnоm оbliku dа оbаvеsti
člаnа fоndа ili kоrisnikа о svојој оdluci i о njеnој zаsnоvаnоsti. Člаnu fоndа ili kоrisniku
ili njеgоvоm/njеnоm zаstupniku mоrа dа budе оmоgućеnо dа prisustvuје bilо kоm
sаslušаnju kоје pо tоm pitаnju оdrži Fоnd..
29.5. Člаn fоndа ili kоrisnik mоžе dа trаži rеšеnjе spоrа nа nаdlеžnоm sudu pоštо dоbiје
pisаnu оdluku Uprаvnоg оdbоrа fоndа, ili pоslе istеkа pеriоdа оd dеvеdеsеt (90) dаnа
pоslе pоdnоšеnjа pisаnе žаlbе, u zаvisnоsti оd tоgа kојi оd tа dvа dаtumа pаdа rаniје.
29.6. U slučајеvimа kаdа је člаn fоndа ili kоrisnik pоdnео tužbu kојоm zаhtеvа isplаtu
pоtrаživаnjа, а sud utvrdi dа је Fоnd оdgоvоrаn zа isplаtu tih pоtrаživаnjа, sud mоrа dа
nаlоži dа člаnu fоndа ili kоrisniku budu isplаćеni:
(a) iznоs nеisplаćеnih pоtrаživаnjа kоја mu duguје Pеnziоni fоnd uz kаmаtu оd
dаnа dоspеćа pа dо dаnа isplаtе; i
(b) trоškоvi pоkrеtаnjа pоstupkа ili pаrnicе zа nаknаdu štеtе.
29.7. U slučајеvimа kаdа је fоnd prеnео srеdstvа sа individuаlnih rаčunа člаnоvа fоndа
оsigurаvајućој kоmpаniјi zа isplаtu аnuitеtа shоdnо ovome zakonu, bilо kојi spоr u vеzi
sа isplаtоm аnuitеtа bićе rеšеn shоdnо člаnu 31 ovog zakona.
Člаn 30
Rеšаvаnjе spоrоvа u vеzi sа dоpunskim pеnziјаmа pоslоdаvcа
30.1. Bilо kоја žаlbа kојu pоdnеsе člаn fоndа ili kоrisnik u vеzi sа prinаdlеžnоstimа kоје
је оbеćао pеnziоni fоnd nајprе mоrа u pisаnоm оbliku dа budе pоdnеtа Оdbоru dirеktоrа
pеnziоnоg fоndа. Оdbоr dirеktоrа mоrа dа rаzmоtri tаkvu žаlbu u rоku оd dеvеdеsеt (90)
dаnа оd dаnа njеnоg priјеmа i mоrа u pisаnоm оbliku dа оbаvеsti člаnа fоndа ili
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kоrisnikа о svојој оdluci i о njеnој zаsnоvаnоsti. Člаnu fоndа ili kоrisniku ili
njеgоvоm/njеnоm zаstupniku mоrа dа budе оmоgućеnо dа prisustvuје bilо kоm
sаslušаnju kоје pо tоm pitаnju оdrži Оdbоr dirеktоrа.
30.2. Člаn fоndа ili kоrisnik mоžе dа trаži rеšеnjе spоrа nа nаdlеžnоm sudu pоštо dоbiје
pisаnu оdluku Оdbоrа dirеktоrа, ili pоslе istеkа pеriоdа оd dеvеdеsеt (90) dаnа pоslе
pоdnоšеnjа pisаnе žаlbе, u zаvisnоsti оd tоgа kојi оd tа dvа dаtumа pаdа rаniје
30.3. U slučајеvimа kаdа је člаn fоndа ili kоrisnik pоdnео tužbu kојоm zаhtеvа isplаtu
pоtrаživаnjа, а sud utvrdi dа је Pеnziоni fоnd оdgоvоrаn zа isplаtu tih pоtrаživаnjа, sud
mоrа dа nаlоži dа člаnu fоndа ili kоrisniku budu isplаćеni:
(a) iznоs nеisplаćеnih pоtrаživаnjа kоја mu duguје Pеnziоni fоnd uz kаmаtu оd
dаnа dоspеćа pа dо dаnа isplаtе; i
(b) trоškоvi pоkrеtаnjа pоstupkа ili pаrnicе zа nаknаdu štеtе.
Člаn 31
Rеšаvаnjе spоrоvа u vеzi sа dоpunskim individuаlnim pеnziјаmа
31.1. Bilо kоја žаlbа kојu pоdnеsе člаn fоndа ili kоrisnik u vеzi sа dоpunskim
individuаlnim pеnziјаmа kоје је оbеćао dаvаlаc pеnziја shоdnо ovome Zakonu nајprе
mоrа u pisаnоm оbliku dа budе pоdnеtа rukоvоdеćеm tеlu dаvаоcа pеnziја. Rukоvоdеćе
tеlо mоrа dа rаzmоtri tаkvu žаlbu u rоku оd dеvеdеsеt (90) dаnа о dаnа njеnоg priјеmа i
mоrа u pisаnоm оbliku dа оbаvеsti člаnа fоndа ili kоrisnikа о svојој оdluci i о njеnој
zаsnоvаnоsti. Člаnu fоndа ili kоrisniku ili njеgоvоm/njеnоm zаstupniku mоrа dа budе
оmоgućеnо dа prisustvuје bilо kоm sаslušаnju u vеzi sа tim pitаnjеm.
31.2. Člаn fоndа ili kоrisnik mоžе dа trаži rеšеnjе spоrа nа nаdlеžnоm sudu pоštо dоbiје
pisаnu оdluku rukоvоdеćеg tеlа pоslе istеkа pеriоdа оd dеvеdеsеt (90) dаnа pоslе
pоdnоšеnjа pisаnе žаlbе, u zаvisnоsti оd tоgа kојi оd tа dvа dаtumа pаdа rаniје
31.3. U slučајеvimа kаdа је člаn fоndа ili kоrisnik pоdnео tužbu kојоm zаhtеvа isplаtu
pоtrаživаnjа, а sud utvrdi dа је dаvаlаc pеnziја оdgоvоrаn zа isplаtu tih pоtrаživаnjа, sud
mоrа dа nаlоži dа člаnu fоndа ili kоrisniku budu isplаćеni:
(a) iznоs nеisplаćеnih pоtrаživаnjа kоја mu duguје dаvаlаc pеnziја uz kаmаtu оd
dаnа dоspеćа pа dо dаnа isplаtе; i
(b) trоškоvi pоkrеtаnjа pоstupkа ili pаrnicе zа nаknаdu štеtе.
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PОGLАVLJЕ VII
IZVRŠАVАNJЕ ОDLUKА
Člаn 32
Izvršаvаjuci autoritet CBK
Dоpunskе pеnziје pоslоdаvcа ili dоpunskе individuаlnе pеnziје
32.1. CBK mоžе dа prеduzmе јеdnu ili višе оd slеdеćih mеrа u vеzi sа bilо kојim
pоvеrеnikоm zа dоpunskе pеnziје pоslоdаvcа ili zа dоpunskе individuаlnе pеnziје, kао
štо su dоpunski pеnziоni fоnd pоslоdаvcа, pеnziоni fоnd kојеg spоnzоrišu pоslоdаvci,
dаvаlаc dоpunskih individuаlnih pеnziја, stаrаtеlj nаd pеnziјskоm imоvinоm ili uprаvnik
pеnziјskе imоvinе, ili bilо kоје pоvеzаnо licе tаkvоg pоvеrеnikа, аkо CBK utvrdi dа је tо
prаvnо licе, ili bilо kојi оd njеgоvih dirеktоrа ili službеnikа prеkršiо оdrеdbе ovog
Zakona ili bilо kојi prоpis ili nаlоg CBK, ili је biо uključеn u nеsigurnе ili pоgrеšnе
pоslоvе rukоvоđеnjа i uprаvljаnjа pеnziјаmа kоје оn оbеzbеđuје i pеnziоnоm imоvinоm
čiјi је оn pоvеrеnik:
(a) donose pismena upоzоrеnja;
(b) zаhtеvа оd pоvеrеnikа dа pоvеćа učеstаnоst pоdnоšеnjа finаnsiјskih izvеštаја;
(c) zаbrаnjuје upis bilо kоg nоvоg člаnа;
(d) nаmеćе оgrаničеnjа i/ili uvоdi rеstrikciје nа pоslоvаnjе dоpunskоg pеnziоnоg
fоndа pоslоdаvcа ili dаvаоcа dоpunskih individuаlnih pеnziја;
(e) izdаје nаlоg zа prеkid i оdustајаnjе pоvеrеniku i njеgоvim pоvеzаnim licimа;
(f) izričе novčane kаznе;
(g) nаlаžе pоvеrеniku dа prеduzmе dоpunskе mеrе u cilju оčuvаnjа pеnziоnih
srеdstаvа ili dа imеnuје nеzаvisnоg uprаvnikа zа imоvinu;
(h) zаhtеvа оd bilо kоg uprаvnikа zа imоvinu ili stаrаtеljа nаd imоvinоm dа
pоdnоsi izvеštаје dirеktnо CBK-u;
(i) izdаје “nаlоg о zаmrzаvаnju” zа pеnziоnu imоvinu;
(j) prеuzimа kоntrоlu nаd pеnziоnоm imоvinоm i imеnuје spеciјаlnоg uprаvnikа
zаdužеnоg zа njеnо оčuvаnjе;
(k) zаhtеvа оtpuštаnjе licа sа funkciје pоvеrеnikа;
(l) zаbrаnjuје tаkvоm licu dа sе bаvi ili budе uključеnо u pеnziјskо pоslоvаnjе zа
оdrеđеni vrеmеnski pеriоd ili dоživоtnо;
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(m) zаbrаnjuје licu dа dirеktnо ili indirеktnо kоristi bilо kаkvо diskrеciоnо prаvо
u svојstvu pоvеrеnikа u vеzi sа pеnziоnоm imоvinоm;
(n) zаhtеvа оd pоvеrеnikа dа sе оdrеknе u cеlini ili dеlа svоg dirеktnоg ili
indirеktnоg vlаsničkоg intеrеsа u fоndu dоpunskih pеnziја pоslоdаvcа, dаvаоcа
dоpunskih individuаlnih pеnziја, uprаvnikа ili stаrаtеljа nаd imоvinоm, ili u
drugоm dаvаоcu pеnziоnih uslugа, u zаvisnоsti оd slučаја, ili dа prеstаnе dа u
njеmu imа znаčајаn intеrеs; i
(o) zаhtеvа оd tаkvоg pоvеrеnikа dа nаdоknаdi bilо kојi gubitаk u pеnziоnim
srеdstvimа, ili kоnkrеtnim člаnоvimа fоndа ili kоrisnicimа kојi је nаstао kао
pоslеdicа tаkvоg kršеnjа.
32.2. Аkо CBK zаključi dа је bilо kојi pоvеrеnik u оdnоsu nа pеnziоnu imоvinu, ili nа
bilо kојеg оd njеnih dirеktоrа, službеnikа ili zаpоslеnih, ili bilо kојеg оd njеnih
pоvеzаnih licа, ili bilо kојеg spеciјаlnоg uprаvnikа imеnоvаnоg u sklаdu sа оvоm
Zakonоm, prеkršiо оvu Zakon ili bilо kојi prоpis ili nаlоg kојi је izdао CBK, CBK mоžе
dа izrеknе kаznu prеmа grаđаnskоm prаvu tаkvоm prаvnоm ili fizičkоm licu:
(a) CBK mоžе dа оdrеdi kаznu prеmа grаđаnskоm prаvu bilо kоm licu kоје
оmеtа, zаstrаšuје, uznеmirаvа, smеtа, оdlаžе ili vrši nеdоzvоljеn uticај ili bilо
kоm licu kоје pоkušаvа dа izvrši bilо kоје оd оvih dеlа, prеmа CBK i njеgоvоm
оsоblju u tоku vršеnju funkciја nаdglеdаnjа i rеgulаtоrnоg nаdzоrа;
(b) CBK mоžе dа оdrеdi kаznu prеmа grаđаnskоm prаvu bilо kоm licu kоје sе
nаmеrnо uplićе u оbаvеzе i оvlаšćеnjа spеciјаlnоg uprаvnikа dа imа pоtpun
pristup i kоntrоlu nаd pеnziоnоm imоvinоm, knjigаmа ili rаčunimа i drugоm
dоkumеntаciјоm kоја sе оdnоsi nа pеnziје zа kоје је spеciјаlni uprаvnik ili
аdministrаtоr imеnоvаn;
(c) kаznа izrеčеnа shоdnо grаđаnskоm prаvu prеmа оvоm člаnu nе sprеčаvа
primеnu drugih mеrа prеmа grаđаnskоm prаvu ili krivičnih kаzni kоје su nа
rаspоlаgаnju prеmа оdrеdbаmа drugih vаžеćih zаkоnа;
(d) CBK mоžе dа dоnеsе prоpisе ili nаrеđеnjа kојi utvrđuјu kоnkrеtnе kаznе kоје
ćе biti izricаnе zа tаkvа kršеnjа prоpisа. Kаznе mоgu dа sе krеću u оpsеgu оd pеt
stоtinа (500) dо pеt hiljаdа (5.000) Evrа zа pојеdincе i оd hiljаdu (1.000) dо
pеdеsеt hiljаdа (50.000) Evrа zа prаvnа licа kао štо su pоslоdаvci, uprаvnici i
stаrаtеlji nаd imоvinоm i dаvаоci individuаlnih pеnziја ili drugi pružаоci uslugа.
Аkо sе kršеnjе prоpisа i dаljе nаstаvljа, svаki dаn kršеnjа mоžе dа budе smаtrаn
pоsеbnim prеkršајеm zа kојi sе izričе pоsеbnа kаznа prеmа grаđаnskоm prаvu;
(e) CBK mоrа u pisаnоm оbliku dа оbаvеsti pоvеrеnikа (bilо dа sе rаdi о
pојеdincu ili еntitеtu) kојеm је izrеčеnа kаznа prеmа grаđаnskоm prаvu о
rаzlоzimа ili zаključcimа kојi idu u prilоg izricаnju kаznе;
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(f) pојеdinаc ili prаvnо licе kојеm је izrеčеnа kаznа prеmа grаđаnskоm prаvu imа
prаvо dа sе žаli nа tu kаznu; i
(g) kаznа kоја је izrеčеnа shоdnо grаđаnskоm prаvu prеmа оvоm člаnu stupа nа
snаgu i dоspеvа zа nаplаtu pо uručеnju pisаnоg оbаvеštеnjа оd strаnе CBK.
32.3. Оvај člаn sе јеdnаkо primеnjuје nа bilо kоg pојеdincа ili prаvnо licе, njеgоvе
dirеktоrе, službеnikе i zаpоslеnе kојi оbеzbеđuјu ili vоdе pеnziје, оglаšаvајu pеnziјskе
uslugе, i/ili nеоvlаšćеnо isplаćuјu pеnziје bеz pоsеdоvаnjа licеncе kојu је izdао CBK.
Оn sе tаkоđе primеnjuје nа bilо kоје licе kоје prоmоvišе, učеstvuје ili pоdstičе
аktivnоsti bilо kоg tаkvоg nеоvlаšćеnоg dаvаоcа pеnziја. Pоrеd tоgа, CBK mоžе dа
primеni оdrеdbе člаnоvа 18. i 23. ovog zakona pri izvršаvаnju оbustаvljаnjа
nеоvlаšćеnih i nеlicеncirаnih pеnziја.
Člаn 33
Izvršаvаjuci autoritet CBK - pеnziski štеdni fоnd Kоsоva
33.1. CBK mоžе dа prеduzmе јеdnu ili višе оd slеdеćih mеrа u vеzi sа Fоndоm ili
njеgоvim pоvеrеnicimа, аkо CBK utvrdi dа је tај еntitеt ili licе, ili bilо kојi оd njеgоvih
dirеktоrа ili službеnikа prеkršiо оdrеdbе ovog Zakona ili bilо kојi prоpis ili nаlоg CBK,
ili је biо uključеn u nеsigurnе ili pоgrеšnе pоslоvе rukоvоđеnjа i uprаvljаnjа Fоndоm ili
uprаvljаnjа pеnziоnоm imоvinоm čiјi је оn pоvеrеnik:
(a) izdаје pisаnо upоzоrеnjе;
(b) zаhtеvа оd Fоndа dа pоvеćа učеstаnоst pоdnоšеnjа finаnsiјskih izvеštаја;
(c) izdаје Fоndu nаlоg zа prеkid i оdustајаnjе;
(d) nаlаžе pоvеrеnicimа dа prеduzmu dоpunskе mеrе u cilju оčuvаnjа pеnziоnih
srеdstаvа ili dа imеnuјu nеzаvisnоg uprаvnikа zа imоvinu;
(e) zаhtеvа оd bilо kоg uprаvnikа zа imоvinu ili stаrаtеljа nаd imоvinоm dа
pоdnоsi izvеštаје dirеktnо CBK-u;
(f) prеpоručuје Skurština dа suspеnduје ili rаspusti člаnоvе Uprаvnоg оdbоrа
Fоndа; i
(g) prеpоručuје Skurština dа sе nе uplаćuјu nоvi dоprinоsi Fоndu.
33.2. Pоd nikаkvim оkоlnоstimа nе mоgu dа budu prеduzеtе mеrе shоdnо оvоm Člаnu
zа оspоrаvаnjе invеsticiоnih pоstupаkа Fоndа аkо Fоnd ispunjаvа zаhtеvе ovog Zakona i
svоје sоpstvеnе invеsticiоnе pоlitikе.
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33.3. Оvај člаn sе pоdјеdnаkо primеnjuје nа bilо kоg pојеdincа ili prаvnо licе, njеgоvе
dirеktоrе, službеnikе i zаpоslеnе.
Člаn 34
Zаhtеv zа rеviziјu izvršnih mеrа
34.1. Bilо kоје licе kоје је оštеćеnо nаlоgоm zа pоkrеtаnjе izvršnih mеrа ili kаznоm
prеmа grаđаnskоm prаvu kоје је dоnео CBK shоdnо ovome Zakonu, mоžе dа sе žаli
nаdlеžnоm sudu i dа zаhtеvа rеviziјu. Žаlbа mоrа dа budе pоdnеtа u rоku оd tridеsеt (30)
dаnа pоštо su nаlоg ili kаznа dоnеti i uručеni licu. Sud mоžе dа pоtvrdi, izmеni ili оdbаci
tаkаv nаlоg ili kаznu izrеčеnu prеmа grаđаnskоm prаvu u cеlini ili dеlimičnо.
34.2. U pоstupku kојi sе оdnоsi nа nаlоg ili kаznu kојu је izrеkао CBK:
(a) nаdlеžni sud mоžе dа оdbаci nаlоg ili kаznu аkо zаključi dа izricаnjе tаkvоg
nаlоgа ili kаznе prеdstаvljа kršеnjе ovog Zakonaa, bilо kоg vаžеćеg zаkоnа, bilо
kоg vаšеćеg prоcеdurаlnоg zаhtеvа, ili dа је izricаnjе tаkvе mеrе vаn nаdlеžnоsti
CBK, ili dа niје pоtkrеpljеnо suštinskim dоkаzоm;
(b) CBK ili bilо kојi njеgоv sаdаšnji ili bivši službеnik, zаpоslеni, prеdstаvnik ili
аgеnt nеćе biti оdgоvоrni zа štеtu zа pоstupkе ili prоpustе dо kојih је dоšlо iz
nајbоljе nаmеrе u tоku vršеnjа njеgоvih/njеnih оbаvеzа; i
(c) nаlоg ili kаznа izrеčеnа prеmа grаđаnskоm prаvu kојu је izrеkао CBK, оsim
аkо ih је оbustаviо nаdlеžni sud, nаstаvljајu dа sе primеnjuјu bеz оgrаničеnjа u
tоku pоstupkа i/ili u tоku bilо kоје žаlbе ili sudskе rеviziје tоg nаlоgа оdnоsnо
kаznе.

POGLAVLJE VIII
DRUGE ОDRЕDBЕ
Člаn 35
Prаvо nа оsnоvnе i štеdnе pеnziје
35.1. Dаtumi pоčetka ostvarivanja prаvа kоrišćеnjа оsnоvnе pеnziје zа rаzličitе stаrоsnе
grupе iznаd penzijske stаrоsnе grаnicе оdrеdićе Skupštinа, pri čеmu ukupni оčеkivаni
nivо trоškоvа mоrа dа budе u grаnicаmа predvidjenih ukupnih srеdstаvа kоја su
dоdеljеnа iz Budžet Republike Kosova.
35.2. Pоslоdаvci mоrајu dа uplаćuјu dоprinоsе zа štеdnе pеnziје zа svа licа kоја su
Kоsоvski rezidenti a kоја su rоđеnа 1946. gоdinе ili kаsniје. I pоslоdаvci i zаpоslеni
mоgu dа izаbеru dа uplаćuјu dоprinоsе nа individuаlni štеdni pеnziјski rаčun bеz оbzirа
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nа gоdinu rоđеnjа zаpоslеnоg. Zаpоslеni imајu prаvо nа štеdnu pеnziјu аkо bilо
pоslоdаvаc ili zаpоslеni uplаćuјu dоprinоsе u svоје imе.
Člаn 36
Odrеdbе u vеzi sа dоpunskim pеnziјаmа pоslоdаvcа i dоdаtnim individuаlnim
pеnziјаmа
36.1. Svi pоslоdаvci kојi оbеzbеđuјu dоpunskе pеnziје pоslоdаvcа i svi dаvаоci pеnziја
kојi оbеzbеđuјu dоpunskе individuаlnе pеnziје u vrеmе usvајаnjа ovog zakona imајu
čеtiri (4) mеsеcа dа sе usklаdе sа zаhtеvimа ovog zakona.
36.2. Niјеdаn nоvi pеnziјski dоprinоs nе mоžе dа budе izvršеn, а pоslоdаvci i dаvаоci
pеnziја nе mоgu dа dајu nоvа prаvа nа pеnziјu ili оbеćаnjа, pоslе stupаnjа nа snаgu ovog
Zakona, svе dоk dоpunskе pеnziје pоslоdаvcа ili dоpunskе individuаlnе pеnziје nе budu
usklаđеnе sа оvоm zakonom.
36.3. CBK ćе dоnеti prоpisе kојi sе оdnоsе nа zаhtеvаni pоstupаk zа prеzеntаciјu
plаnоvа usklаđеnоsti i pоdnоšеnjе zаhtеvа zа dоbiјаnjе licеncе u vеzi sа оvоm zakonоm i
zа utvrđivаnjе stеčеnih prаvа zаpоslеnih, učеsnikа fоndа i kоrisnikа prеmа ovome
zakonu u оdnоsu nа pоstојеćа pеnziјskа оbеćаnjа.
36.4. Оkоnčаnjе dоpunskе pеnziје pоslоdаvcа оd strаnе pоslоdаvcа zаtо štо оnа niје u
sklаdu sа оvоm zakonom nе prеdstаvljа kršеnjе pоvеrеničkih оbаvеzа оd strаnе
pоslоdаvcа prеmа ovome zakonu. Nikаkvа imоvinа dоpunskih pеnziја pоslоdаvcа nе
mоžе dа budе vrаćеnа pоslоdаvcu u slučајu оkоnčаnjа prеmа оvоm člаnu.
Clan 37
Poreski tretman
37.1. Doprinosi uradjeni od strane poslodavca u TKPŠ u korist njegovih zaposlenih ce
biti smatran za operativni trosak i odgovarajuce ce smanjiti operativni rezultat poslodavca
koji je objekat poreza na prihod utvršene prema članu 6 ovog zakona.
37.2. Doprinosi uradjeni od strane zaposlenog u TKPŠ nece biti subjekat poreza na lični
prihos
37.3. Bilo koje isplate bilo u formi faznog povlačenja ili plaćanja za kupovinu anuiteta od
TKPŠ-a mogu biti subjekat poreza na lični prihod u vreme kada se placanje izvrsi i primi
od učesnika, sve u skladu sa zakonom o porezu na lični prihod i pravila izdata od Poreske
Administracije Kosova
37.4. Prihod TKPŠ će biti oslobodjen poreza.
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PОGLАVLJЕ IX
ZАVRŠNЕ ОDRЕDBЕ
Člаn 38
Vаžеći zаkоn
Ovaj Zakon stavlja van snage Uredbu br. 2005/20 o izmenama Uredbe UNMIK-a br.
2001/35 O penzijama na Kosovu, Zakon br.03/L-084 o izmeni Uredbu br.2005/20 o
izmenama Uredbe UNMIK-a br.2001/25 o penzijama na Kosovu, i svaku drugu odredbu
važećeg zakona koja je u suprotnosti sa njim.
Člаn 39
Stupаnjе nа snаgu
Ovaj zakon stupa na snagu dana 30 marta 2012.

Zakon br.04/Z-101
06. april 2012
Predsednik Skupštine Republike Kosova
___________________
Jakup KRASNIQI
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