
 

„Службени гласник РС“, бр. 8/2020 

 На основу члана 57. став 3. Закона о платном промету („Службени 
лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004, 
62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон) и члана 18. 
став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 
14/2015, 40/2015 – одлука УС и 44/2018), гувернер Народне банке Србије 
доноси 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ВРШЕЊА  
ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ С РАЧУНА КЛИЈЕНТА 

 
 1. У Одлуци о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента 
(„Службени гласник РС“, бр. 14/2014 и 76/2016), у тачки 2. после става 5. 
додаје се нови став 6, који гласи: 
 
  „Основи које Принудна наплата у Крагујевцу прими на начин 
прописан у ставу 3. ове тачке, заводе се у евиденцију о 
примљеним/враћеним основима на дан њиховог пријема.“. 
 
  Досадашњи став 6. постаје став 7.  
  
 2. После тачке 2. додаје се тачка 2а, која гласи: 
 
  „2а. Изузетно од тачке 2. ове одлуке, решења о принудној 
наплати на новчаним средствима пореског обвезника, решења о 
одузимању и враћању додељеног пореског идентификационог броја 
(ПИБ-а) пореском обвезнику и решења о обустави поступка принудне 
наплате на новчаним средствима пореског обвезника, Министарство 
финансија – Пореска управа (у даљем тексту: Пореска управа) 
електронски доставља Принудној наплати у Крагујевцу, на начин 
прописан техничким упутством које доноси Народна банка Србије. 
 
    Решења о принудној наплати на новчаним средствима 
пореског обвезника која Принудна наплата у Крагујевцу прими од 
Пореске управе на начин прописан у ставу 1. ове тачке до 24.00 часа 
сваког радног дана – заводе се у евиденцију о примљеним/враћеним 
основима наредног радног дана. 
 
    Решења о одузимању и враћању додељеног пореског 
идентификационог броја (ПИБ-а) пореском обвезнику, као и решења о 
обустави поступка принудне наплате на новчаним средствима пореског 
обвезника, која Принудна наплата у Крагујевцу прими на начин прописан 
у ставу 1. ове тачке после 16.00 часова сваког радног дана – заводе се у 
евиденцију наредног радног дана. 
 



    Изузетно од ст. 1. до 3. ове тачке, сви основи које доноси 
Пореска управа а који се односе на дужнике с матичним бројем који је 
исти за већи број дужника (синдикати, удружења грађана, верске 
организације и др.) – достављају се искључиво на начин утврђен тачком 
2. ст. 3. и 4. ове одлуке.  
 
    Решења и закључци које Пореска управа доноси у складу 
с прописима којима се уређују порески поступак и пореска 
администрација, а који се односе на привремену меру забране 
располагања средствима на рачуну пореског обвезника, укидање 
привремене мере, прекид поступка принудне наплате на новчаним 
средствима пореског обвезника и привремену меру забране 
располагања средствима на рачуну до одређеног износа, као и решења 
о принудној наплати из резервисаних новчаних средстава пореског 
обвезника – достављају се Принудној наплати у Крагујевцу у складу с 
тачком 2. ст. 3. и 4. ове одлуке.“. 
 
 3. У тачки 6. став 9. брише се. 
 
  Досадашњи ст. 10. и 11. постају ст. 9. и 10. 
 
 4. После тачке 6. додаје се тачка 6а, која гласи: 
 
  „6a. Изузетно од тачке 6. ове одлуке, основи који се односе на 
дужнике с матичним бројем који је исти за већи број дужника (синдикати, 
удружења грађана, верске организације и др.) извршавају се на начин из 
ове тачке, уз коришћење посебног обрасца (Прилог 1), који је одштампан 
уз ову одлуку и њен је саставни део. 
 
    Након уноса основа из става 1. ове тачке у евиденцију 
примљених основа, Принудна наплата у Крагујевцу електронском 
поштом свим банкама дужника доставља налог да блокирају средства 
на рачунима и да јој одмах доставе податке о стању на тим рачунима. 
 
    Банци код које дужник има највиши износ средстава на 
динарском рачуну, Принудна наплата у Крагујевцу електронском поштом 
доставља основ с налогом на обрасцу из става 1. ове тачке. 
 
    Другим банкама дужника Принудна наплата у Крагујевцу 
електронском поштом доставља писмени налог да средства на рачуну 
дужника, као и будуће приливе средстава на тај рачун, пренесу на рачун 
дужника код банке из става 3. ове тачке. 
 
    Банка из става 3. ове тачке дужна је да по извршењу у 
целости налога из тог става – о томе обавести Принудну наплату у 
Крагујевцу и да јој достави доказе о томе (копије извода).“. 
  



 

„Службени гласник РС“, бр. 8/2020 

 5. У тачки 7. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 
 
  „Банка не може да одбије пријем налога из става 1. ове тачке 
само из разлога што је након уписа менице у регистар меница и 
овлашћења који Народна банка Србије води дошло до промене лица 
које је овлашћено да потписује менице у име и за рачун дужника.“. 
 

  Досадашњи ст. 3. до 11. постају ст. 4. до 12.  
 
 6. У тачки 11а. став 2. речи: „претходне три године“ замењују се 
речима: „претходних пет година“. 
  
 7. Тачка 12. мења се и гласи: 
 
  „12. Принудна наплата у Крагујевцу прекида принудну наплату 
када од издаваоца основа прими решење или закључак о прекиду 
извршења – до достављања решења или закључка о наставку 
извршења. 
 
    Принудна наплата у Крагујевцу обуставља принудну 
наплату када од издаваоца основа прими решење или закључак с 
налогом за обуставу извршења. 
 
    Принудна наплата у Крагујевцу застаје с наплатом основа 
када прими захтев извршног повериоца или јавног извршитеља којим се 
докаже да је предлог за извршење повучен – до пријема решења или 
закључка с налогом за обуставу извршења. 
 
    Налози из члана 47. став 1. тачка 3. Закона обустављају се 
на захтев повериоца, који се Принудној наплати у Крагујевцу упућује 
преко пословне банке повериоца.“. 
 
 8. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
 
О. бр. 1 Г у в е р н е р 
31. јануара 2020. године Народне банке Србије 
Б е о г р а д  
  
 Др Јоргованка Табаковић, с.р. 
 
 


