
НАЦРТ 

  На основу члана 57. став 1. Закона о платном промету („Службени 
лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004, 
62/2006, 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 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, 76/2016, 8/2020 и 21/2021) после 
тачке 9. додаје се тачка 9а, која гласи: 
 

  „9a. Налог повериоца за наплату на основу доспеле електронске 
менице, укључујући и налог повериоца за наплату од авалисте, доставља 
се банци наведеној у том налогу посредством Централног регистра 
електронских меница (у даљем тексту: Централни регистар) у смислу 
одлуке којом се уређују ближи услови, садржина и начин вођења Регистра 
меница и овлашћења.  
 

Банка из става 1. ове тачке дужна је да пре извршења 
налога из тог става, провери да ли је електронска меница поднета у року 
доспећа, као и да провери исправност тог налога. 
 
    Ако је на основу доспеле електронске менице поверилац уз 
налог за наплату од главног дужника поднео и налог за наплату од 
авалисте,  налог за наплату од авалисте доставља се посредством 
Централног регистра банци авалисте, под условом да до 10.00 часова 
радног дана који је одређен као датум извршења тог налога, Централни 
регистар не прими од Принудне наплате у Београду електронску поруку 
SМТ 796 с кôдом 37 – налог од главног дужника у целости извршен.  
 
    У случају из става 3. овог члана, налог за наплату од 
дужника повлачи се аутоматски из принудне наплате, а налог за наплату 
од авалисте доставља се банци авалисте на неизвршени износ налога за 
принудну наплату на терет рачуна главног дужника. 
 
    Одредбе тач. 7. до 9. ове одлуке примењују се сходно на 
електронску меницу ако одредбама ове тачке није другачије прописано.“. 
 
 2. У тачки 12. став 4. после речи: „преко пословне банке повериоца“ 
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додају се запета и речи: „односно преко Централног регистра“. 
 
 3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 10. априла 
2023. године. 
 
 
О. бр.  Г у в е р н е р 
                  2023. године Народне банке Србије 
Б е о г р а д  
 Др Јоргованка Табаковић 

 


