
Упутствп за ппступаое пп захтевима ппреских пбвезника за пдлагаое плаћаоа ппрескпг дуга 

 

(«Службени гласник РС», брпј: 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/05, 62/06, 

61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/2012 и93/2012) 

1.Одлагаое плаћаоа ппрескпг дуга уређенп је шланпм73., 74., 74а и74б Закпна п ппрескпм 

ппступку и ппрескпј администрацији(у даљем тексту: ЗПППА). 

2.Правп на пдлагаое плаћаоа ппрескпг дуга имају сви ппрески пбвезници,  правна и физишка 

лица(у даљем тексту: пбвезник) за све врсте јавних прихпда, укљушујући и сппредна ппреска 

даваоа. 

3.Ппступак за пдлагаое плаћаоа ппрескпг дуга ппкреће се самп на пснпву писменпг и 

пбразлпженпг захтева пбвезника. 

4. Захтев за пдлагаое плаћаоа ппрескпг дуга(у даљем тексту: захтев), мпже се ппднети:  

- пре дпспелпсти ппреза за плаћаое; 

-  ппсле  истека  рпка  дпспелпсти,  а  пре  издаваоа  пппмене  за  плаћаое ппрескпг дуга; 

- ппсле издаваоа и дпстављаоа пппмене пбвезнику; 

- ппсле истека рпка за плаћаое  ппрескпг дуга из пппмене, а пре ппшетка ппступка принудне 

наплате ппрескпг дуга; 

- ппсле ппшетка ппступка принудне наплате ппрескпг дуга дпнпщеоем и дпстављаоем рещеоа п 

принуднпј наплати; 

- у тпку ппступка принудне наплате ппрескпг дуга. 

5. Неплаћени ппрески дуг(у даљем тексту: дуг) мпже се пдлпжити у целпсти или делимишнп. 

6. Одлагаое плаћаоа дуга мпже се пдпбрити једнпкратнп или на рате, али најдуже дп24 месеца. 

7. Одлагаое плаћаоа дуга мпже се пдпбрити самп акп пбвезник испуоава прпписане услпве. 

8. Услпви  за  пдлагаое  плаћаоа  дуга  прпписани  су  Уредбпм  п  ближим услпвима  за  пдлагаое  

плаћаоа  ппрескпг  дуга(«Службени  гласник  РС», брпј 53/2003, 61/2004 и71/2005) - у даљем 

тексту: Уредба. 

9. Плаћаое дуга мпже се пдлпжити ппд услпвпм да дуг изнпси најмаое:  

1) за  физишкп  лице- 10% пппрезивих  прихпда  у  гпдини  кпја  претхпди гпдини у кпјпј је ппднет 

захтев; 



2) за предузетника и малп правнп лице– 5% укупнпг гпдищоег прихпда исказанпг  у  ппследоем  

финансијскпм  извещтају,  пднпснп  гпдищоег  паущалнпг прихпда; 

3) за средоа и велика правна лица– 5% пбртних средстава исказаних у ппследоем финансијскпм 

извещтају. 

9.1. Изузетнп, акп пбвезник ппднесе захтев, а не испуоава услпве из  ташке9.  пвпг Упутства, али 

кап средствп пбезбеђеоа наплате ппнуди меницу авалирану пд стране ппслпвне банке или 

банкаску гаранцију на изнпс кпји не мпже бити маои пд висине ппрескпг дуга шије се плаћаое 

пдлаже, министар или лице кпје пн пвласти, мпже пдлушити да се ппрескпм пбвезнику пдпбри 

пдлагаое плаћаоа ппрескпг дуга на нашин из шлана73. став4. ЗПППА. 

10. Акп  пбвезник  испуоава  услпве  из  шлана2. Уредбе,  у  ппступку пдлушиваоа пп захтеву пд 

пбвезника се писменим захтевпм тражи даваое средстава пбезбеђеоа наплате(у даљем тексту: 

средствп пбезбеђеоа), кпја не мпгу бити маоа пд висине дуга за шије плаћаое се тражи пдлагаое. 

11. Од пбвезника се, кап средствп пбезбеђеоа, мпже захтевати: 

1)  хипптека на неппкретнпсти пбвезника;  

2)  залпга на ппкретним стварима  пбвезника;  

3)  непппзива банкарска гаранција;  

4)  јемствп другпг лица кпје је власник импвине шија вреднпст не мпже бити маоа пд150% висине 

дуга шија се наплата пбезбеђује; 

5)  трасирана  меница,  акцептирана  пд  стране  два  жиранта,  из  шијих  се зарада,  на  кпјима  се  

ставља  административна  забрана,  дуг  мпже наплатити.  

6)  меница авалирана пд стране ппслпвне банке. 

11.1. Изузетнп, пд ппрескпг пбвезника се неће захтевати  средствп пбезбеђеоа акп ппрески дуг на 

дан ппднпщеоа захтева за пдлагаое оегпвпг плаћаоа изнпси и тп: 

-  1) за правнп лице– дп500.000 динара;  

-  2) за предузетника- дп100.000 динара;  

-  3) за физишкп лице- дп50.000 динара. 

11.02. Одлагаое дуга из ташке11.1. врщи се без испуоаваоа услпва  из ташке 9.пвпг упутства, 

дпнпщеоем рещеоа у кпјем су прецизирани: изнпс дуга, брпј рата, дпспеће  рата,  пбавеза  

пбрашуна  камате  и  уппзпреое  да  акп  се  пбвезник  не придржава рпкпва из рещеоа да ће се 

приступити принуднпј наплати. Рещеое  пптписује  директпр  прганизаципне  јединице  надлежан  

пп седищту/пребивалищту ппрескпг пбвезника. 



12. Од пбвезника се мпже захтевати једнп или вище средстава пбезбеђеоа истпвременп. 

13.  Приликпм  упућиваоа  захтева  за  пружаое  средстава  пбезбеђеоа,  надлежна  

прганизаципна  јединица  Ппреске  управе(у  даљем  тексту:  НОЈПУ)  захтева  даваое  пдређене  

врсте  средстава  пбезбеђеоа  и  цени  квалитет  средства пбезбеђеоа из кпјег ће се изврщити 

ефикасна наплата пдлпженпг а неплаћенпг изнпса дуга, акп дужник не буде плаћап пдлпжени дуг 

у рпкпвима из сппразума, пднпснп рещеоа п пдлагаоу плаћаоа дуга. 

14. О пдлагаоу плаћаоа дуга, пдлушују: 

14.1.  щефпви  експпзитура  Ппреске  управе–  пп  захтевима  ппреских пбвезника експпзитуре 

ппднетих дп ппшетка ппступка принудне наплате, кпји имају ппрески дуг дп1.000.000 динара; 

14.2. директпр филијале Ппреске управе– пп захтевима пбвезника филијале и пбвезника 

експпзитура ппднетим ппсле ппшетка ппступка принудне наплате, кпје су прганизаципнпм 

мрежпм Ппреске управе везане за кпнкретну филијалу, кпји имају дуг дп1.000.000 динара; 

 

14.3. директпр  ЦВПО- пп захтевима  пбвезника тпг центра, кпји имају дуг дп5.000.000 динара; 

14.4.директпр регипналнпг центра  Ппреске управе– пп захтевима ппреских пбвезника кпји имају 

ппрески дуг пд1.000.001. дина дп5.000.000. динара; 

14.5. директпр Ппреске управе– пп захтевима пбвезника,  кпји имају дуг пд 5.000.001 

дп10.000.000. динара; 

14.6. министар финансија и привреде– пп захтевима пбвезника, кпји имају дуг прекп10.000.000. 

динара. 

15. Одлагаое плаћаоа дуга дп1.000.000 динара врщи се на пснпву рещеоа НОЈПУ, дпк се 

пдлагаое плаћаоа дуга прекп1.000.000 динара врщи на пснпву сппразума  пптписанпг  пд  стране  

рукпвпдипца  прганизаципне  јединице  Ппреске управе пвлащћене за пдлушиваое пп захтеву и 

дужника. 

15.1. У сппразум, пднпснп рещеое п пдлагаоу плаћаоа дуга пбавезнп се унпси уппзпреое 

пбвезнику да ће се, акп пдлпжени дуг не плаћа у рпкпвима из сппразума, пднпснп рещеоа, 

сппразум, пднпснп рещеое ппнищтити/укинути, и да ће се пдмах приступити наплати из 

средстава пбезбеђеоа без дпнпщеоа ппсебнпг рещеоа п пдређиваоу принудне наплате(шлан74. 

став8. Закпна). 

16. Збпг знашаја кпнтинуиране и ефикасне наплате планиранпг изнпса јавних прихпда бучетпм и 

финансијским планпвима прганизација пбавезнпг спцијалнпг псигураоа тпкпм целе фискалне 

гпдине и пдгпвпрнпсти Ппреске управе за стаое наплате јавних прихпда у Републици, ппступак 

пдлушиваоа пп захтевима спрпвпди се пп хитнпм ппступку, без пдугпвлашеоа у службеним 

рпкпвима пдређеним пвим упутствпм. 



Овлащћенп службенп лице НОЈПУ(у даљем тексту: пбрађиваш захтева) је дужан да припреми 

предлпг пдлуке пп захтеву најкасније у рпку пд псам радних дана пд дана пријема траженпг 

средства пбезбеђеоа. 

17. Обвезник је дужан да пре ппднпщеоа захтева са свим НОЈПУ кпд кпјих има дпспели а 

неплаћени дуг, усагласи стаое дуга пп врстама јавних прихпда, шије пдлагаое тражи. Захтев у кпји 

се унпси усаглащенп стаое дуга предаје се  експпзитури, пднпснп филијали Ппреске управе према 

седищту/ пребивалищту пбвезника.   

Ппрески пбвезници ЦВПО  захтев ппднпсе пвпм центру за рашуне јавних прихпда кпје схпднп 

шлану6. Правилника п критеријумима  за пдређиваое великпг и п врстама јавних прихпда  за кпје 

је надлежан ЦВПО(''Сл. гласник РС, брпј 

43/10), тај Центар администрира. 

18.Уз захтев пбвезник  прилаже: 

18.1. физишкп лице– дпказе п висини прихпда(пптврду п висини зараде,  ппследои шек п исплати 

пензије за пензипнере Републишкпг фпнда ПИО, пптврду Наципналне службе за зaппщљаваое, 

акп дужник пстварује пву накнаду, рещеое п утврђиваоу  ппреза  на  прихпде  пд  ппљппривреде  

и  щумарства,  рещеое  п утврђиваоу  ппреза  на  прихпде  пд  неппкретнпсти)  пстварених  у  

гпдини  кпја претхпди гпдини у кпјпј се захтев ппднпси; 

18.2. малп правнп лице и предузетник кпји впди ппслпвне коиге пп систему двпјнпг 

коигпвпдства– биланс успеха са стаоем на дан31.12. претхпдне гпдине.  Малп  правнп  лице  

ппднпси  и  пдлуку  п  разврставаоу  изврщенпм  у  складу  са закпнпм; 

18.3.  предузетник  кпји  впди  ппслпвне  коиге  пп  систему  прпстпг коигпвпдства– биланс успеха 

са стаоем на дан31.12. претхпдне гпдине;  

18.4. предузетник кпји се пппрезује према гпдищоем паущалнп утврђенпм нетп прихпду– рещеое 

п утврђиваоу јавних прихпда пд сампсталнпг пбављаоа делатнпсти за претхпдну гпдину; 

18.5. нпвппснпванп  малп  правнп  лице- биланс  успеха  за  текућу  гпдину састављен на пснпву 

брпја месеци ппслпваоа у текућпј гпдини, кап и пдлуку п разврставаоу у складу са закпнпм; 

18.6. нпвппснпвани предузетник– биланс успеха за текућу гпдину састављен на пснпву брпја 

месеци ппслпваоа у текућпј гпдини; 

18.6.1.  нпвппснпвани  предузетник  кпји  се  пппрезује  према  паущалнп утврђенпм  пппрезивпм  

прихпду– рещеое  п  утврђиваоу  јавних  прихпда  пд сампсталнпг пбављаоа делатнпсти за текућу 

гпдину; 

18.7. средоа и велика правна лица, укљушујући и банке и друге финансијске прганизације, берзе и 

берзанске ппсреднике и прганизација за псигураое– биланс стаоа са стаоем на дан31.12. 

претхпдне гпдине, кап и пдлуку п разврставаоу  у складу са закпнпм; 



18.7.1. нпвппснпванп средое и великп правнп лице– биланс стаоа за текућу ппслпвну гпдину 

састављен на пснпву брпја месеци ппслпваоа у текућпј гпдини,  кап и пдлуку п разврставаоу у 

складу са закпнпм, а на пснпву ппслпваоа у перипду за кпји се састављају финансијски извещтаји; 

18.8. Правнп лице(малп, средое и великп) и предузетник, кпји пбављају делатнпсти сезпнскпг 

карактера или су ппвезана са инпстраним предузећем шија је извещтајна  гпдина  разлишита  пд  

календарске  гпдине– биланс  стаоа,  пднпснп биланс успеха са стаоем на ппследои дан 

ппслпвне гпдине кпја је разлишита пд календарске  гпдине,  акп  су  пд  належнпг  пргана  за  

ппслпве  финансија  дпбила сагласнпст да мпгу састављати финансијске извещтаје за перипд кпји 

је разлишит пд календарске гпдине, а правна лица и пдлуку п разврставаоу у складу са закпнпм. 

18.9. Правнп  лице(малп,  средое  и  великп) и  предузетник  кпји  су  пре ппднпщеоа  захтева  

врщили  статусне  прпмене,  прпмене  пблика  прганизпваоа– биланс  успеха,  пднпснп  биланс  

стаоа  састављен  на  дан  дпнпщеоа  пдлуке  п статуснпј прпмени, пднпснп прпмени пблика 

прганизпваоа, а правна лица и пдлуку 

п разврставаоу у складу са закпнпм. 

18.10. Правнп  лице(малп,  средое  и  великп) у  стешају– биланс  успеха,  пднпснп биланс стаоа са 

стаоем на дан31.12. претхпдне гпдине, састављен за перипд пд птвараоа ппступка стешаја дп 

краја претхпдне гпдине, кап и пдлуку п разврставаоу у складу са закпнпм. 

18.11. Правнп лице(малп, средое и великп) у стешају над кпјим је стешај птвпрен у тпку текуће 

гпдине– биланс успеха, пднпснп биланс стаоа састављен на пснпву  брпја  месеци  ппслпваоа  у  

стешају  у  текућпј  гпдини,  кап  и  пдлуку  п 

разврставаоу у складу са закпнпм. 

18.12. Правнп лице(малп, средое и великп) над кпјим је птвпрен ппступак стешаја  не  мпже  

ппднети  захтев  за  пдлагаое  плаћаоа  дуга  насталпг  дп  дана птвараоа ппступка стешаја, ппщтп 

сва пптраживаоа ппверилаца, укљушујући и недпспела, према стешајнпм дужнику, па и пп пснпву 

јавних прихпда, дпспевају данпм птвараоа стешаја у смислу шлана81. Закпнаo стешају(«Сл. гласник 

РС», бр. 104/09) и пријављују се суду кпји впди стешајни ппступак. 

19. Пп пријему захтева и дпказа уз захтев п испуоаваоу услпва из шлана2. Уредбе, пбрађиваш 

захтева НОЈПУ прпверава да ли ппрески пбвезник испуоава услпве из Уредбе и да ли је дап 

квалитетнп средствп пбезбеђеоа. 

20. Акп испуоава услпве из Уредбе и акп је средствп пбезбеђеоа квалитетнп НОЈПУ припрема 

предлпг пдлуке, кпји пбавезнп садржи пбразлпжене разлпге збпг кпјих се предлаже пдпбраваое 

пдлагаоа плаћаоа дуга, уз навпђеое услпва ппд кпјим  би  се  пдлагаое  пдпбрилп(дуг  се  

пдлаже  у  целпсти  или  делимишнп,  једнпкратнп или на рате, брпј рата кпји се ппредељује, датп 

кпнкретнп средствп пбезбеђеоа наплате) и исти се, у зависнпсти пд висине ппрескпг дуга из 

ташке15. пвпг упутства, дпставља лицу пвлащћенпм за пдлушиваое п репрпграму. Акп се пдлагаое 

плаћаоа дуга врщи на пснпву сппразума, пбрађиваш захтева припрема и нацрт сппразума. 



21. Министар  финансија  и  привреде  или  пстала  пвлащћена  лица  из претхпдне  ташке  мпгу,  у  

смислу  шлана73. став7. ЗПППА,  пдлушити  да  се ппрескпм пбвезнику кпји не испуоава услпве  из  

ташке9., пвпг упутства али кап 

средствп пбезбеђеоа наплате ппнуди меницу авалирану пд стране ппслпвне банке или банкарску 

гаранцију  на изнпс кпји не мпже бити маои пд висине ппрескпг дуга шије се плаћаое пдлаже, 

пдпбри пдлагаое плаћаоа ппрескпг дуга на нашин из шлана73. став4. ЗПППА. 

Укпликп министар финансија и привреде и пстала пвлащћена  лица из  пвпг Упутства, не пдпбре 

пдлагаое плаћаоа ппрескпг дуга, пбрађиваш захтева припрема нацрт рещеое кпјим се захтев 

пдбија. 

22.  Акп  је  захтев  уредан  и  пбразлпжен,  а  ппднет  је  ненадлежнпј прганизаципнпј јединици 

Ппреске управе, исти се пдмах уступа НОЈПУ, а пбвезник п тпме писменп пбавещтава. 

23. Укпликп захтев није уредан, пднпснп садржи неки фпрмални недпстатак кпји  спрешава  

ппступаое  пп  захтеву  или  акп  је  неразумљив  или  непптпун, пбвезнику се дпставља писмени 

захтев да недпстатке птклпни у рпку пд пет радних дана  пд  дана  пријема  захтева,  са  

уппзпреоем  да  ће  захтев  бити  пдбашен,  акп пбвезник не ппступи пп захтеву НОЈПУ и не 

птклпни недпстатке у свпм захтеву у наведенпм рпку. 

24. Акп ппрески пбвезник не птклпни недпстатке из претхпдне ташке23. у пстављенпм  рпку,  збпг  

шега  се  не  мпже  пп  истпм  ппступати,  НОЈПУ  дпнпси закљушак кпјим пдбацује захтев кап 

неуредан, пдмах пп истеку рпка, а најкасније у рпку пд три радна дана пп истеку ппменутпг рпка. 

25. Акп НОЈПУ за пријем захтева, утврди да пбвезник не испуоава услпве из шлана2. Уредбе, 

дпнпси рещеое п пдбијаоу захтева. 

26. Акп  пбвезник  прптив  рещеоа  из  претхпдне  ташке,  изјави  жалбу,  првпстепени прган НОЈПУ 

је дужан да исту размптри и, акп жалбу не рещи на један  пд  нашина  из  шлана144. ЗПППА,  исту  

са  списима  предмета  дпстави 

другпстепенпм пргану на пдлушиваое. Акп експпзитура Ппреске управе пцени да ппстпје услпви 

да се жалба рещи на један пд нашина из шлана144. ЗПППА, а није пвлащћена за пдлушиваое пп 

захтеву, припрема нацрт рещеоа и исти дпставља надлежнпј филијали Ппреске управе ради 

дпнпщеоа. 

26.1. Другпстепени прган Ппреске управе(у даљем тексту: другпстепени прган) дужан је, да жалбу 

рещи щтп пре, а најкасније у рпку пд60 дана пд дана предаје жалбе. 

27. Акп се пд пбвезника, кап средствп пбезбеђеоа  дуга захтева непппзива банкарска гаранција 

платива на први ппзив пбвезник је дужан да НОЈПУ дпстави банкарску  гаранцију,  издату  схпднп  

пдредбама  шл. 1083.  дп1087. Закпна  п пблигаципним пднпсима(«Сл. лист СРЈ», бр. 29/78... 

31/93), кпјим је уређенп да се актима ппслпвне банке утврђују ближи услпви и нашин пбављаоа 



гаранцијских ппслпва.  Гаранција  је  угпвпр  између  банке  гаранта  и  налпгпдавца,  пднпснп 

дужника. 

27.1. Приликпм пријема гаранције пбавезнп се прпверава да ли гаранција садржи све елементе, а 

ппсебнп се пбраћа пажоа на: 

- вреднпст гаранције, пднпснп изнпс на кпји гласи, а кпји мпра бити једнак или већи пд изнпса 

дуга;  

- рпк гаранције, кпји мпра бити дужи најмаое пет радних дана пд дана дпспећа за плаћаое 

ппследое рате пп предлпгу дужника.  

- пптпис и пешат гаранта. 

27.2. Приликпм преузимаоа гаранције пд пбвезника саставља се записник,  кпји пптписује 

пбрађиваш захтева НОЈПУ и пбвезник, а кппија записника се предаје пбвезнику.  Преузета  

гаранција  се  шува  на  безбеднпм  месту  кпје  пдреди рукпвпдилац НОЈПУ. 

27.3. Акп  се  пд  пбвезника,  кап  средствп  пбезбеђеоа,  захтева  трасирана меница, пна мпра 

бити меница пп виђеоу безуслпвнп акцептирана пд стране банке издату  схпднп  Закпну  п  

меници,  кпјпм  приликпм  се  пбавезнп  прпверава  да  ли меница садржи све елементе и да ли је 

акцептирана; 

27.4. Акп  се  пд  пбвезника,  кап  средствп  пбезбеђеоа,  захтева  авалирана меница, пна мпра 

бити меница пп виђеоу авалирана за целу менишну свпту пд стране банке у складу са  закпнпм, на 

изнпс не маои  пд висине ппрескпг дуга  шија се наплата пбезбеђује тпм меницпм. 

27.5. Акп се пдoд пбвезника– физишкпг лица, кап средствп пбезбеђеоа,  захтева авалирана 

меница, пна мпра бити меница пп виђеоу, авалирана за целу менишну  свпту  пд  стране  два  

јемца(жиранта), из  шијих  се  зарада,  на  кпјим  је стављена административна забрана, дуг мпже 

наплатити. Обвезник– физишкп лице је дужан да уз меницу ппднесе НОЈПУ и пптврде п висини 

зараде пба жиранта, кап и изнпсу на кпји су зараде већ пптерећене. 

27.5.1. Укпликп меница не садржи све битне елементе, прпписане закпнпм,  укпликп није 

акцептирана, пднпснп авалирана и укпликп је висина зарада жираната недпвпљна за наплату 

ппрескпг дуга, меница се не мпже прихватити кап средствп пбезбеђеоа дуга. 

27.5.2. Меница се преузима записнишки и шува на безбеднпм месту кпје пдреди рукпвпдилац 

НОЈПУ. 

27.5.3. Закпн п платнпм прпмету(«Сл. лист СРЈ», брпј3/2002 и5/2003 и»Сл.  гласник РС», 

брпј43/2004, 62/2006, 111/2009-др закпн и31/2011- у даљем тексту: 

Закпн), прпписанп је пдредбама шлана47а, да се принудна наплата из шлана47. став 1. ташка3. пвпг 

закпна, мпже врщити на пснпву меница или пвлащћеоа из те ташке самп акп су менице и 

пвлащћеоа евидентирани у регистру меница и пвлащћеоа кпји впди Нарпдна банка Србије. 



27.5.4. Сагласнп ставу4. шлана47а Закпна, Регистар меница и пвлащћеоа је јавна коига и впди се у 

електрпнскпм пблику, а ппдаци из пвпг регистра дпступни су на интернет страни Нарпдне банке 

Србије. 

27.5.5. Кап датум и време регистрпваоа меница и пвлащћеоа сматра се датум и време када су на 

интернет страни Нарпдне банке Србије пбјављени ппдаци из става2. шлана47а, за шију ташнпст и 

верпдпстпјнпст пдгпвара банка. 

27.5.6. Сагласнп пдредбама става2. пвпг шлана Закпна, Регистар меница и пвлащћеоа садржи 

следеће ппдатке: 

1)  серијски брпј менице/пвлащћеоа 

2)  матишни брпј дужника, пднпснп јемца или авалисте 

3)  датум издаваоа менице/пвлащћеоа 

4)  датум дпспећа менице/пвлащћеоа 

5)  изнпс  на  меници/пвлащћеоа,  а  акп  је  реш  п  бланкп  меници- ппдатке ппснпву  

издаваоа(нпр  угпвпр  п  кредиту  и  сл) и  изнпс  из  пснпва издаваоа 

6)  датум и време регистрпваоа менице/пвлащћеоа. 

27.5.7. Захтев  за  регистрацију менице или пвлащћеоа из  става1. шлана 47а Закпна, дужник 

ппднпси свпјпј банци, кпја издаје пптврду п регистрпваним меницама или пвлащћеоима. 

27.6. Закпнпм је прпписанп  да се  принудна наплата  вище неће врщити на пснпву  меница  или  

пвлащћеоа  кпји  нису  евидентирани  у  регистру  меница  и пвлащћеоа. 

27.6.1.Захтев за регистрацију меница или пвлаћщеоа  у прпписанинпм рпку мпгу ппднети дужник 

или ппверилац. 

27.7.Сагласнп пдредбама Закпна, Нарпдна банка Србије дпнела је Одлуку п ближим услпвима, 

садржини и нашину впђеоа Регистра меница и пвлащћеоа(«Сл. гласник  РС,  брпј56/2011- у  

даљем  тексту:  Одлука),  кпја  се  примеоује  пд 01.02.2012. гпдине. 

27.7.1.Овпм Одлукпм, прпписани су ближи услпви ппд кпјима, и нашин на кпји Нарпдна банка 

Србије впди регистар меница и пвлащћеоа кпје је дужник дап свпјпј банци и ппверипцима, 

садржина Регистра, кап и нашин брисаоа ппдатака из Регистра Одредбама ташке2. Одлуке, 

прпписанп је да се менице  издате дп31. маја 2004. гпдине и пвлащћеоа  издата пре1.априла2010. 

гпдине не евидентирају у Регистру, а мпгу се изврщавати крпз принудну наплату. 

Одредбама  ташке3. Одлуке,  прпписанп  је  да  захтев  за  регистрацију менице/пвлащћеоа 

дужник ппднпси свпјпј банци. Одредбама  ташке11. Одлуке,  прпписанп  је  да  захтев  за  

регистрацију менице/пвлащћеоа  мпгу  ппднети  дужник  или  ппверилац,  на  нашин  прпписан 



ташкпм4. Одлуке, и тп за менице/пвлащћеоа кпји су издати најкасније у рпку пд 120 дана пд дана 

ступаоа на снагу Одлуке(щтп знаши дп01.06.2012. гпдине), а дпспевају за наплату ппсле тпг рпка. 

27.8. Принудна  наплата  пвих  меница/пвлащћеоа  врщи  се  самп  акп  су евидентирани у 

Регистру.  

Сагласнп наведенпм, а имајући у виду да надлежне прганизаципне јединице Ппреске управе 

приликпм пдпбраваоа пдлагаоа плаћаоа ппрескпг дуга у смислу пдредаба шл. 73. и74. ЗПППА, 

кап средствп пбезбеђеоа мпгу прихватити  какп трасирану меницу, такп и меницу авалирану пд 

стране ппслпвне банке, указујемп на следеће: 

27.8.1. Све менице/пвлащћеоа издата пд ппреских пбвезника-правних лица и предузетника кпја 

су дата у ппступку пдлагаоа плаћаоа ппрескпг дуга НОЈПУ и тп дп01.јуна2012. гпдине,  а  

дпспевају  за  наплату  ппсле01.јуна2012. гпдине, надлежне  прганизаципне  једнице  Ппреске  

управе  кпје  су  у  ппседу  тих  меница дужне су да региструју исте у надлежнпм Регистру, 

ппднпщеоем пбрасца(Захтев за регистрацију/брисаое менице итд) прекп банке дужника.  

27.8.2. Укпликп,  накпн01.02.2012. гпдине,  ппрески  пбвезник  у  ппступку пдлагаоа плаћаоа 

ппрескпг дуга, кап средствп пбезбеђеоа пружи меницу у смислу пдредаба  шлана74  став. 2.  

ташка6  ЗПППА,  пптребнп  је  да  надлежнпј 

прганизаципнпј  јединици  Ппреске  управе  дпстави  пптврду  надлежне  банке  п регистрпваним 

меницама, пднпснп пвлащћеоима. 

27.8.3. Захтев за регистарцију меница ппднпси се у два примерка неппсреднп банци дужника, пд 

кпји један пстаје банци, дпк други, кпји банка пверава, задржава ппднпсилац захтева. 

27.8.4.У  ппгледу  брисаоа  меница,  менице  исплаћене  крпз  принудну наплату или ппвушене из 

принудне наплате брищу се из регистра. 

27.8.5.Ппсебнп је  пптребнп впдити рашуна п дпспелпсти меница, имајући у виду  да се меница за 

кпју није ппкренут ппступак принудне наплате брище из Регистра, ппсле истека пет дана пд датума 

дпспећа менице, щтп знаши да укпликп НОЈПУ у рпку пд пет дана пд дана дпспећа менице не 

дпстави банци налпг за наплату, иста ће се пп сили закпна брисати из Регистра, а самим тим 

наплата из менице вище неће бити мпгућа. 

27.8.6.Обрасци захтева налазе се на интернет страни Нарпдне банке.  

27.9.НОЈПУ впди ппсебну евиденцију п примљеним и уписаним меницама у Регистар меница. 

27.10. Рукпвпдилац НОЈПУ је дужан да пдреди заппсленпг кпји ће бити пдгпвпран за впђеое 

евиденције и праћеоа дпспелпсти меница. 

28. Акп се пд пбвезника, кап средствп пбезбеђеоа, захтева упис хипптеке на неппкретнпсти, 

НОЈПУ ппредељује пбвезникпву кпнкретну неппкретнпст или вище оих впдећи рашуна да 

неппкретнпст није пптерећена хипптекпм у кприст другпг ппверипца,  да  оена  тржищна  



вреднпст  није  маоа  пд  изнпса  дуга,  кап  и  да  се принудна наплата из те неппкретнпсти оенпм 

прпдајпм, за слушај да пбвезник  не ппщтује пдпбрену динамику плаћаоа дпспелпг дуга, мпже 

ефикаснп изврщити. 

28.1. Акп се пд пбвезникка кап средствп пбезбеђеоа захтева упис хипптеке на неппкретнпсти- 

пбвезник је дужан да НОЈПУ ппднесе: пверени препис листа неппкретнпсти издатпг пд стране 

прганизаципне јединице Републишкпг гепдетскпг завпда, у кпме је, на пснпву залпжне изјаве 

пбвезника, уписана хипптека најмаое у висини дуга на кпнкретнпј неппкретнпсти пбвезника у 

кприст Републике Србије, ради пбезбеђеоа наплате дуга шије се пдлагаое захтева, пднпснп други 

валидан дпказ да је власник неппкретнпсти. ж 

29. Акп  се  пд  пбвезника  захтева,  кап  средствп  пбезбеђеоа,  залпга  на кпнкретнп  

ппредељеним  ппкретним  стварима,  залпжнп  правп  Републике  на ппкретним стварима 

устанпвљава се, у смислу шлана87. став2. Закпна, ппписпм, кпји  је  пбвезник  дужан  да  пмпгући,  

п  шему  се  саставља  записник.  Ппписана ппкретна ствар плени се у мпменту ппписа, а изузетнп 

се мпже, акп тп налаже захтев екпнпмишнпсти ппступка, пставити на шуваое пбвезику  дп дана 

евентуалне прпдаје, за слушај да пбвезник не ппщтује пдпбрену динамику плаћаоа дуга, акп му тп  

буде  пдпбренп.  У  записник  п  пппису  унпси  се  уппзпреое  пбвезнику  на ппследице за слушај 

да ппкретну ствар дату у залпгу кап средствп пбезбеђеоа дуга, птуђи, унищти, пщтети или сакрије. 

Акп је ппписана ппкретна ствар пстављена 

пбвезнику на шуваое на опј се виднп назнашава да је узета у пппис и да је на опј Република стекла 

залпжнп правп. 

9.1. Ппкретне ствари ппдлпжне брзпм квареоу не треба узимати у залпгу кап средствп 

пбезбеђеоа дуга. 

29.2. Обвезник је дужан да НОЈПУ ппднесе рещеое  регистратпра кпјим је пдпбрен  упис залпжнпг 

права у кприст Републике Србије у Регистар залпге на кпнкретнп ппредељенпј ппкретнпј ствари 

пбвезника. При тпм треба впдити рашуна да  рещеое  мпра  бити  изврщнп  тј.  да  је  истекап  рпк  

за  жалбу,  пднпснп  да  се пбвезник пдрекап права на жалбу па је Агенција ставила клаузулу 

изврщнпсти у краћем рпку. 

Регистар  залпге впди Агенција за привредне регистре. Седищте Агенције је у Бепграду,  

Бранкпва25. Интернет адреса Агенције: www.apr.gov.rs Упис залпжнпг права на ппкретним 

стварима  у Регистар залпге врщи  се у 

седищту Агенције, рещеоем Агенције. 

29.2.1.Ппжељнп је да се, кад су у питаоу ппкретне ствари кап средствп пбезбеђеоа  наплате,  

траже  ппкретне  ствари  кпје  имају  регистраципну  брпј: 

путнишкп  или  теретнп  впзилп,  минибус,  аутпбус,  мптпцикл,  мптпр,  прикљушнп впзилп, 

ппљппривреднп впзилп, грађевинска мащина, плпвни пбјекат, хеликпптер, авипн и сл.) шија 

вреднпст не мпже бити маоа пд висине ппрескпг дуга шије се пдлагаое тражи. 



НОЈПУ  треба  да  пцени  да  ли  би  ппступак  наплате  ппрескпг  дуга  из ппкретних ствари на 

кпјима би билп уписана залпга у кприст Републике у Регистар залпге,  бип  најефикаснији  за  

слушај  да  ппрески  пбвезник  не  ппщтује  пдпбрену динамику плаћаоа, у кпм слушају би сппразум 

бип ппнищтен тј. рещеое п пдлагаоу билп укинутп, а наплата неплаћенпг ппрескпг дуга била 

изврщена из датпг средства пбезбеђеоа наплате. 

29.2.2.У пвпм слушају је пптребнп да надлежна НОЈПУ утврди и да ли је ппрески  пбвезник  власник  

ппкретне  ствари  кпја  би  кап  предмет  залпге  биле уписане у Регистар залпге, и дпказе п тпме 

улпжи у списе предмета.  

Овп стпга, щтп је пдредбпм шлана4. став2. Закпна п залпжнпм праву на ппкретним  стварима  

уписаним  у  регистар,  прпписанп  да  акп  је  залпгпдавац (ппрески пбвезник) залпжип ствар на 

кпјпј нема правп свпјине, упис у Регистар 

залпге не прпизвпди правнп дејствп. 

29.2.3. Да, када НОЈПУ утврди да је ппрески пбвезник власник ппкретних ствари кпје би кап  

предмет залпге биле уписане у Регистар залпге, на интернет адреси Агенције(сајту) утврђује, а акп 

тп није мпгуће пд пбвезника  захтева дпказ издат пд Агенције да на ппкретним стварима кпје ће 

бити предмет залпге већ није уписанп залпжнп правп у кприст другпг ппверипца, а акп је уписанп- 

кпји изнпс пптраживаоа се пбезбеђује већ уписанпм залпгпм.  

Овп је битнп збпг тпга щтп акп је иста ппкретна ствар кап предмет залпге уписана  у  Регистар  

залпге  у  кприст  већег  брпја  ппверилаца,  редпслед  наплате оихпвих пптраживаоа из 

вреднпсти залпжене ппкретне ствари пдређује се према времену(дан, шас и минут) пријема 

захтева за упис залпжнпг права у Агенцији, пднпснп оенпј прганизаципнпј јединици. Тп кпнкретнп 

знаши, акп је иста ппкретна ствар пптерећена залпгпм у кприст два ппверипца, па ппверилац кпји 

је кап други уписап  залпжнп  правп  ппкрене  ппступак  прпдаје  ппкретне  ствари  пптерећене 

залпгпм,  мпра  најпре  из  пстварене  цене  у  целпсти  да  намири  припритетнпг залпжнпг 

ппверипца, па тек пнда свпје пптраживаое. 

Осим тпга, никп се не мпже ппзивати на пкплнпст да му нису били ппзнати ппдаци из Регистра 

залпге(шлан61. став1. Закпна п залпжнпм праву на ппкретним стварима уписаним у регистар). 

29.2.4. Да, када  НОЈПУ утврди да је ппрески пбвезник власник ппкретних ствари  кпје  би  кап  

предмет  залпге  биле  уписане  у  Регистар  залпге,  састави записник п пппису и прпцени 

ппкретних ствари. 

29.2.5.За ппкретне ствари кпје имају регистраципни брпј у записник се унпсе сви  ппдаци  из  

сапбрћајне  дпзвпле  или  другиг  дпкумента  за  ту  ппкретну  ствар издатпг  пд  надлежнпг  

државнпг  пргана,  а  за  ппкретне  ствари  кпје  немају регистраципни брпј  мащине и ппрема: 

грађевинска, ппљппривредна,  прпизвпдна мащина,  апарати  за  дпмаћинствп,  апарати  за  

ппремаое  тргпвинских  и угпститељских пбјеката и сл., у записник се унпси: марка, тип, гпдина 

прпизвпдое, снага, нпсивпст, тежина, прпизвпдна пзнака и сл.  



29.2.6. Изузетнп је битнп да се приликпм сампг ппписа у записник п пппису и прпцени ташнп упищу 

и прпвери ташнпст свих ппдатака п ппписаним ппкретним стварима кпје имају регистраципни брпј, 

кап и ппписаним ппкретним стварима кпје немају регистраципни брпј, ппщтп ти ппдаци мпрају 

бити идентишни са унетим ппдацима  п  пвим  стварима  у  захтев  за  упис  залпжнпг  права  са  

ппдацима  из записника п пппису и ппрпцени и сапбраћајне дпзвпле или другпг дпкумента  кпји 

садржи идентификаципне ппдатке за кпнкретну ппкретну ствар. 

29.2.7. Имајући у  виду да се кпд  захтева за пдлагаое плаћаоа ппрескпг дуга уписиваое залпге на 

ппкретним стварима кап средства пбезбеђеоа, врщи на захтев ппрескпг пбвезника кпји пдлагаое 

тражи, па је пптребнп ппрескпм пбвезнику да се  укаже да је пн, кап залпгпдавац, дужан: 

а) Да  Агенцији или оенпј најближпј прганизаципнпј јединици ппднесе, на пбрасцу Агенције, 

захтев за упис залпжнпг права у кприст Републике; 

б) Да приликпм пппуоаваоа захтева исти мпра пппунити правилнп, а на пдгпварајућпј страни 

захтева, ташнп унесе све ппдатке п предмету залпге, јер акп унесе неташне ппдатке па на пснпву 

истих буде дпнетп рещеое п упису залпжнпг права  у  кприст  Републике,  са  неташним  ппдацима,  

таквп  рещеое  неће  бити прихваћенп  кап дпказ да је кап средствп пбезбеђеоа наплате 

пружена– залпга на ппкретним стварима ппрескпг пбвезника. 

в)  Да  уз  захтев  за  упис  залпжнпг  права  прилпжи:  пппмену/рещеое  п принуднпј наплати, 

захтев за пдлагаое плаћаоа ппрескпг дуга, записник п пппису и прпцени ппкретних ствари кпје ће 

бити предмет уписа залпжнпг права у Регистар залпге и дпказ п уплати накнаде за упис залпжнпг 

права. 

29.3. НОЈПУ су дужне да да, када ппрески пбвезник пружи дпказ– рещеое Агенције п упису залпге 

на оегпвим ппписаним ппкретним стварима у Регистар залпге  у  кприст  Републике  Србије,  

утврди  да  ли  је  залпга  уписана  на  пним ппкретним стварима кпје је ппрески прган ппределип, 

ппписап и прпценип са свим ташним ппдацима за оихпву идентификацију. 

29.3.1. Да,  када  утврди  је  рещеоем  Агенције  уписанп  залпжнп  правп  у кприст Републике кап 

средства пбезбеђеоа наплате у ппступку пдлагаоа плаћаоа ппрескпг дуга, на ппкретнпј ствари, 

приступа се разматраоу захтева за пдлагаое и предузимаоу псталих радои у циљу пдпбраваоа 

пдлагаоа плаћаоа ппрескпг дуга.  

30. Агенција,  не испитује ташнпст ппдатака и верпдпстпјнпст дпстављених дпкумената уз захтев за 

залпжнп правп.  

Закпн  п  залпжнпм  праву  на  ппкретним  стварима  уписаним  у  регистар схпднп  шлану61., 

афирмище  презунмцију  ташнпсти,  а  тп  знаши  да  ппследице неташнпсти ппдатака и 

неверпдпстпјнпсти дпкумената, снпси ппднпсилац захтева, у пвпм слушају ппрески пбвезник. 

Сматра  се  да  су  трећа  лица  уппзната  са  ппстпјаоем  залпжнпг  права  на пснпву сампг уписа у 

Регистар залпге. Никп се не мпже ппзвати на пкплнпст да му нису били ппзнати ппдаци из 

Регистра залпге. Упис ппдатака у Регистар залпге није дпказ п ппстпјаоу свпјинских или других 



права залпгпдавца на залпженим ппкретним стварима, нити да је пбезбеђенп пптраживаое или 

залагаое пунпважнп. 

31. Акп се пд пбвезника- физишкпг лица, кап средствп пбезбеђеоа, захтева јемствп другпг лица, 

НОЈПУ захтева пд пбвезника да дпстави јемствп другпг лица у вреднпсти кпја не мпже бити маоа 

пд150% висине дуга шија се наплата пбезбеђује за слушај пдлагаоа плаћаоа. 

31.1.  Акп  пбвезник  даје  јемствп  другпг  лица  у  виду  хипптеке  на неппкретнпсти јемца(другпг 

лица), пбвезник дпставља НОЈПУ: 

-угпвпр п јемству 

-пверени  препис  листа  неппкретнпсти  издатпг  пд  стране  прганизаципне јединице Републишкпг 

гепдетскпг завпда, у кпме је, на пснпву залпжне изјаве јемца,  на  кпнкретнпј  неппкретнпсти  

јемца  уписана  хипптека  најмаое  у  висини  дуга пбвезника, у кприст Републике Србије, ради 

пбезбеђеоа плаћаоа дуга пбвезника. 

32. Акп  пбвезник  даје  јемствп  другпг  лица  у  виду  залпге  на  ппкретним стварима јемца, НОЈПУ 

ппписује и прпцеоује ппкретну ствар јемца, а щтп је пн дужан да пмпгући, п шему се саставља 

записник. Ппписана ппкретна ствар плени се у мпменту ппписа, акп пбвезник нуди државинску 

залпгу. Записник п изврщенпм пппису пптписују пбвезник, јемац и ппрески изврщитељ, а записник 

мпра садржати пдредбу да се залпга устанпвљава кап јемствп за пбезбеђеое дуга пбвезника у 

пдређенпм изнпсу. 

32.1.Ппписана ппкретна ствар се пставља на шуваое јемцу пбвезника дп дана прпдаје, акп за тп 

наступи закпнски услпв, а НОЈПУ је прихватила кап јемствп другпг лица бездржавинску залпгу на 

ппкретним стварима. У записник п пппису се унпси уппзпреое јемцу на ппследице за слушај да 

ствар дату кап јемствп за наплату дуга пбвезника птуђи, унищти, пщтети или сакрије. 

32.2. Акп се пд пбвезника захтева залпга на кпнкретним ппкретним стварима јемца, залпжнп 

правп се устанпвљава уписпм залпжнпг права у кприст Републике Србије у Регистар залпге на 

кпнкретнп ппредељенпј ппкретнпј ствари јемца.  

33.  Када  пбвезник  дпстави  тражена  квалитетна  средства  пбезбеђеоа,  приступа се разматраоу 

захтева и пдлушиваоу п истпм. 

34. Укпликп се захтев усвпји, пбрађиваш захтева ппступа у складу са ташкпм 20.пвпг Упутства и 

предлпг за репрпграм кап и  нацрт пдлуке и нацрт сппразум дпставља: 

- щефу експпзитуре Ппреске управе, акп је пвлащћен да дпнпси пдлуку пп захтеву;  

- директпру филијале Ппреске управе, акп је пн пвлащћен да дпнпси пдлуку пп захтеву;  

- директпру ЦВПО, акп је пн пвлащћен да дпнпси пдлуку пп захтеву;  

- директпру регипналнпг центра, акп је пн пвлащћен да дпнпси пдлуку;  



- директпру Ппреске управе, ппсредствпм регипналнпг центра, када је пн пвлащћен  да  дпнпси  

пдлуку  пп  захтеву,  кап  и  када  пдлуку  пп  захтеву  дпнпси министар финансија и привреде. 

34.1.Акп се пдлагаое плаћаоа дуга врщи на пснпву сппразума, пбрађиваш захтева припрема и 

нацрт сппразума. 

34.2. Рукпвпдилац  прганизаципне  јединице  Ппреске  управе  пвлащћен  за пдлушиваое пп 

захтеву, мпже дпстављени предлпг пдлуке и сппразума, када се пдлагаое плаћаоа дуга врщи 

пптписиваоем сппразума, вратити са налпгпм да се сашини нпв предлпг и сппразум у складу са 

оегпвим писменим сугестијама. 

35. Предлпг пдлуке пп захтеву и сппразуму, када се пдлагаое плаћаоа дуга врщи пптписиваоем 

сппразума, пдпбрава и парафира свпјим пптписпм: 

- пбрађиваш захтева, за щефа експпзитуре;  

-  щеф  експпзитуре  и  рукпвпдилац  унутращое  прганизаципне  јединице филијале надлежне за 

наплату– за директпра филијале Ппреске управе;  

-  рукпвпдилац  унутращое  прганизаципне  јединице  ЦВПО  надлежне  за наплату– за директпра 

ЦВПО;  

- директпр филијале за директпра регипналнпг цебтра;  

- директпр ЦВПО– за директпра Ппреске управе и министра финансија и привреде;  

- директпр регипналнпг центра- за директпра Ппреске управе и министра финансија и привреде;  

-директпр Ппреске управе за министра финансија и привреде. 

36. Када  се  рукпвпдилац  НОЈПУ  за  пдлушиваое  пп  захтеву  сагласи  са предлпгпм пдлуке, исти 

дпнпси пдлуку и у име Ппреске управе пптписује сппразум. Пптписани сппразум се дпставља 

пбрађивашу захтева. Обрађиваш  захтева  ппзива  пбвезника  ради  пптписиваоа и урушеоа 

сппразума. Акп се пдлагаое врщи на пснпву рещеоа, пбрађиваш припрема нацрт рещеоа п 

пдлагаоу у складу са пдлукпм. 

37. Када се директпр Ппреске управе сагласи са предлпгпм пдлуке и нацртпм сппразума пп 

захтеву п кпме пдлуку дпнпси министар финансија и привреде, нацрт пдлуке и сппразум 

дпстављају се министру финансија и привреде на пдлушиваое. 

37.1. Акп министар финансија и привреде  не прихвати дпстављени предлпг пдлуке и сппразума 

исти се враћају са налпгпм да се сашине нпви предлпзи пдлуке и сппразума у складу са оегпвим 

писменим сугестијама. 

37.2. Када се министар финансија и привреде,  сагласи са предлпгпм пдлуке и нацртпм сппразума, 

пптписана пдлука и сппразум дпстављају се НОЈПУ, прекп Централе Ппреске управе. 



38. Акп лице пвлащћенп за пдлушиваое пп захтеву не прихвати пбразлпжени предлпг пдлуке за 

пдлагаое плаћаоа ппрескпг дуга и дпнесе пдлуку да се захтев пдбије, НОЈПУ дпнпси рещеое п 

пдбијаоу захтева. 

39. Акп  прптив  рещеоа  из  претхпдне  ташке  пбвезник  изјави  жалбу,  првпстепени прган НОЈПУ 

је дужан да исту размптри и, акп жалбу не рещи на један  пд  нашина  из  шлана144. ЗПППА,  исту  

са  списима  предмета  дпставља  у 

закпнскпм рпку другпстепенпм пргану на пдлушиваое. 

39.1. Другпстепени прган је дужан, да жалбу рещи щтп пре, а најкасније у закпнскпм рпку у рпку 

пд60 дана пд дана предаје жалбе. 

40. Акп лице пвлащћенп за пдлушиваое пп захтеву прихвати предлпг пдлуке пп захтеву и пдпбри 

пдлагаое плаћаоа дуга, прпслеђује списе предмета надлежнпј НОЈПУ(пбрађиваш захтева), а 

надлежна НОЈПУ  телефпнпм ппзива пбвезника ради пптписиваоа сппразума п пдлагаоу плаћаоа 

дуга. 

41. Пптписане  сппразуме,  пднпснп  рещеоа  п  пдлагаоу  плаћаоа  дуга,  пбрађиваш  захтева  

евидентира  у  регистар  ппднетих  захтева  и  прати  оихпвп изврщеое. 

41.1. Акп се праћеоем изврщеоа сппразума, пднпснп рещеоа, утврди да пбвезник  не  плаћа  

пдлпжени  дуг  у  рпкпвима  из  сппразума,  пднпснп  рещеоа,  НОЈПУ су дужне да у рпку пд три 

радна дана пд истека рпка за плаћаое рате, акп рата не буде уплаћена, припрема нацрт рещеоа 

кпјим се ппнищтава сппразум,  пднпснп укида рещеое п пдлагаоу плаћаоа дуга, и пп оегпвпм 

дпнпщеоу пдмах предаје на урушеое пбвезнику. 

41.2. У слушају из ташке– 41.1. пвпг упутства, НОЈПУ, ппсле дпстављаоа пбвезнику  рещеоа  п  

ппнищтају/укидаоу  сппразма  п  пдлагаоу(или  рещеоа  п пдлагаоу), приступа се  наплати 

пдлпженпг, а неплаћенпг дуга наплати из ппднетих средстава пбезбеђеоа. 

41.3.. Када НОЈПУ пдлпжени а неплаћени изнпс дуга наплаћује из ппднетих средстава 

пбезбеђеоа, не дпнпси се рещеое п принуднпј наплати, већ се пбвезник писменп  пбавещтава  да  

ће  се  приступити  принуднпј  наплати  дпспелпг,  а неплаћенпг дуга из датпг средства пбезбеђеоа 

наплате Акп пбвезник ппрески дуг не плати дп ппшетка ппступка наплате из датпг средства 

пбезбеђеоа, приступа  се пдмах  предузимаоу мера наплате из средстава 

пбезбеђеоа у складу са закпнпм. 

41.4. Акп се пдлпжени а неплаћени дуг не наплати, или се не наплати у целпсти из средстава 

пбезбеђеоа, НОЈПУ ппшиое ппступак принудне наплате из предмета принудне наплате 

прпписаних шланпм84. Закпна, дпнпщеоем рещеоа п принуднпј наплати. 

42. Акп  НОЈПУ  ппнищти  сппразум,  пднпснп  укине  рещеое  п  пдлагаоу плаћаоа  дуга  и  

птппшне  ппступак  принудне  наплате  дпнпщеоем  рещеоа  п принуднпј наплати, а дужник, 



ппсле оегпвпг пријема, ппнпвп ппднесе захтев  за пдлагаое, НОЈПУ захтев  пдбацује рещеоем кап 

недппущтен, а схпднп шл.74.став 10. ЗПППА. 

43. Укпликп ппрески пбвезник из претхпдне ташке ппднесе захтев, надлежна прганизаципна 

јединица Ппреска управа исти пдбацује  рещеоем кап недппущтен,  схпднп пдредби шлана74. 

став10. Закпна. 

44. Одлагаое  плаћаоа  ппрескпг  дуга  ппреских  пбвезника  над  кпјим  се спрпвпди 

репрганизација у складу са Закпнпм кпјим се уређује стешај, мпже се пдпбрити у једнаким ратама 

дп60 месеци уз мпгућнпст кприщћеоа пдлпженпг 

плаћаоа за првих12 месеци.  

44.1. Одпбреоем пдлагаоа плаћаоа ппрескпг дуга из ташке44.прекида се застарелпст права на 

наплату ппрескпг дуга шији рпк плаћаоа је пдлпжен, а време за кпје је пдлагаое плаћаоа 

пдпбренп не урашунава се у рпк застарелпсти. 

44.1.1. О пдлагаоу плаћаоа ппрескпг дуга у складу са ставпм1. и2. шлана 74а. ЗПППА пдлушује 

лице из шлана73. став3. ЗПППА пднпснп ташке34.пвпг упутства. 

44.1.2. За пдлагаое плаћаоа ппрескпг дуга у ппступку даваоа сагласнпсти на  План  

репрганизације  у  ппступку  стешаја,  није  пптребнп  тражити  средствп пбезбеђеоа схпднп 

мищљеоу Министарства екпнпмије и регипналнпг развпја брпј 011-00-186/2011-06 

пд11.07.2011.гпдине. 

44.1.3.Одлуку п репрпграму дуга у ппступку даваоа сагласнпсти на План репрганизације у  

стешајнпм ппступку дпнпси министар или лице кпје је министар пвластип схпднп шлану73.став3. 

44.1.4.Одлуку п тпме да ли ће на план репрганизације Ппреска управа дати сагласнпст  укпликп 

план садржи плаћаое дуга у60 рата,  дпнпси лице из ташке34.  пвпг упутства. 

44.1.5.Тек накпн дпбијаоа пдлуке  пвлащћенпг лица из ташке34. у ппгледу рата репрпграма НОЈПУ 

се мпже изјаснити п целпм Плану репрганизације. 

44.1.6.Тп практишнп знаши да пстаје у надлежнпсти филијала изјащоаваое на План 

репрганизације и даваое или пдбијаое сагласнпсти на план, али акп план садржи репрпграм  

дуга(дп60 рата) пре даваоа сагласнпсти на План филијала је дужна  да  затражи  сагласнпст  у  

ппгледу  репрграма  пд  директпра  регипналнпг центра акп је дуг дп  пет милипна, директпра ПУ 

акп је дуг пд5-10 милипна и пд министра финансија и привреде акп је дуг већи пд10 милипна.  

Накпн дпбијаоа сагласнпсти  пвлащћенпг лица из ташке34.пвпг упутства филијала се изјащоава на 

цеп План. 

44.1.7.Метпдплпщким упутствпм п ппступаоу Ппреске управе у ппступку стешаја биће ближе 

уређен ппступак даваоа сагласнпсти на План репрганизације у ппступку стешаја. 



44.2.  Одлагаое  плаћаоа  ппрескпг  дуга  ппреских  пбвезника  кпји  су закљушили угпвпр п 

финансијскпм реструктутираоу у складу са закпнпм кпјим се уређује сппразумнп финансијскп 

реструктурираое привредних друщтава врщи се схпднп шлану74б. ЗПППА. 

44.2.1. Изузетнп пд пдредаба ташке6. Упутства, ппрескпм пбвезнику кпји,  ппднесе НОЈПУ захтев за 

пдлагаое плаћаоа ппрескпг дуга сагласнп пдредбама шлана74б  ЗПППА  и  шлана16.  Закпна  п  

сппразумнпм  финансијскпм реструктурираоу привредних друщтава(«Сл. гласник РС, 

брпј36/2011), пдлагаое плаћаоа дуга мпже се пдпбрити у једнаким ратама дп60 месеци, уз 

мпгућнпст кприщћеоа пдлпженпг плаћаоа за првих12 месеци. 

44.2.2. Одлагаое плаћаоа дуга из ташке44.2. мпже се пдпбрити самп акп пбвезник испуоава 

прпписане услпве, пднпснп укпликп НОЈПУ дпстави дпказ п закљушенпм  угпвпру  п  финансијскпм  

реструктурираоу  из  ташке14. Закпна  п сппразумнпм  финансијскпм  реструктурираоу  

привредних  друщтва,  пднпснп прилпжи  извпд  из  регистра  АПР-а  са  уписанпм  забележбпм  п  

ппстпјаоу  тпг угпвпра. 

44.3. Изузетнп пд пдредаба шлана73. став1. ЗПППА, пд ппрескпг пбвезника из ташке44.2. Упутства, 

неће се тражити дпкази п испуоеоу услпва из шлана2.  Уредбе, али је ппрески пбвезник дужан да 

пружи средствп пбезбеђеоа наплате(у даљем тексту: средствп пбезбеђеоа), кпје не мпже бити 

маоа пд висине дуга за шије плаћаое се тражи пдлагаое, псим акп је висина дуга дп висине 

утврђене шланпм 74.став.6.ЗПППА. 

45.  Ппрескпм  пбвезнику  кпји  је  закљушип  угпвпр  п  финансијскпм реструктурираоу, у складу са 

закпнпм кпјим се уређује сппразумнп финансијскп реструктурираое привредних друщтава, кпме 

је пдпбренп плаћаое ппрескпг дуга у 

складу са пдредбама шлана73. ЗПППА, а кпји ппднесе захтев за пдлагаое плаћаоа ппрескпг дуга у 

складу са шланпм74б ЗПППА, пре истека перипда на кпји му је плаћаое дуга пдлпженп, мпже се 

пдпбрити пдлагаое плаћаоа ппрескпг дуга за перипд  кпји,  са  перипдпм  на  кпји  му  је  плаћаое  

ппрескпг  дуга  већ  пдлпженп,  изнпси најдуже дп60 месеци.  

45.1. О репрпграму пдлушује министар или лице кпје је пн пвластип, схпднп ташки34.пвпг упутства. 

46.О свим захтевима пбвезника за репрпграм ппрескпг дуга п кпјима није пдлушенп дп дана 

ступаоа  на снагу Измена и дппуна ЗПППА брпј''Службенпг гласника РС'' 93/2012., примеоиваће се 

пдредбе Измена и дппуна ЗПППА. 

47.Овп Упутствп ступа на снагу данпм пптписиваоа пд стране министра финансија и привреде. 

48. Данпм ступаоа на снагу пвпг упутства престаје да важи: 

- Упутствп  за ппступаое пп захтевима ппреских пбвезника  за пдлагаое плаћаоа ппрескпг дуга 

брпј43-00-4/2012-01 пд23.01.2012.гпдине, 

- Измене пвпг упутства брпј43-00-4/2012 пд08.03.2012, 



- Инструкција пкп ппступаоа ОЈПУ везанп за регистар меница и принудну наплату ппреза брпј43-

783/2012-10 пд04.04.2012. гпдине 

-Метпдплпщкп упутствп за за  устанпвљаваое залпге на ппкретним стварима ппрескпг пбвезника  

уписпм у Регистар залпге у кприст Републике кап средства пбезбеђеоа наплате у ппступку  

пдлагаоа плаћаоа ппрескпг дуга брпј: 436-54/2005-10 пд30.08.2005.гпдине. 


