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На основу члана 8. став 3. тачка 1. Закона о Агенцији за привредне регистре 

(,,Службени гласник РС“ број 54/04, 111/09 и 99/11) и члана 16. став 1 тачка 3. 

Статута Агенције за привредне регистре (,,Службени гласник РС“ број 85/04, 

52/05, 103/09 и 112/12), Управни одбор Агенције за привредне регистре доноси: 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К  

о праћењу и начину повраћаја више или погрешно уплаћених средстава  

(број 10-5-13/18 од 15.05.2018. године и број 10-5-10/19 од 22.04.2019. године) 

 

Опште одредбе 

 

Члан 1. 

Правилником о праћењу и начину повраћаја више или погрешно уплаћених 

средстава (у даљем тексту: Правилник), прописује се начин и поступак праћења 

и повраћаја више уплаћених средстава на име накнада за извршене услуге, или 

погрешно уплаћених средстава на евиденционе рачуне прихода Агенције за 

привредне регистре (у даљем тексту: Агенција). 

 

Под више уплаћеним средствима, у смислу овог правилника, подразумева се 

регистрована уплата у већем износу од прописане обавезе за извршену услугу. 

 

Под погрешно уплаћеним средствима, у смислу овог правилника, подразумева 

се регистрована уплата, за коју у Агенцији није утврђен основ за уплату, 

односно по основу које није поднета регистрациона пријава или захтев за 

поступање у периоду дужем од 3 месеца, као и уплата настала услед грешке 

уплатиоца или пружаоца платних услуга. 

 

Под уплатиоцем у смислу овог правилника подразумева се правно или физичко 

лице које је извршило уплату коју није било дужно да плати, по основу које није 

поднело захтев за поступање или је уплату извршило у већем износу од 

прописаног за пружену услугу.  

 

Повраћај више или погрешно уплаћених средстава 

 

Члан 2. 

Подаци о више или погрешно уплаћеним средствима евидентирају се, прате и 

објављују на интернет страни Агенције, која се редовно ажурира.  

 

Критеријуми по којима се може вршити упит у средства из претходног става су: 

назив уплатиоца, број рачуна уплатиоца са којег је извршено плаћање, позив на 

број одобрења уплате и заводни број предмета, ако се ради о повраћају вишка 

средстава уплаћених по регистрационој пријави или другом захтеву корисника. 

 

Објављивањем података из става 1. овог члана на интернет страни Агенције, 

сматра се да је извршено обавештавање корисника о више или погрешно 

уплаћеним средствима. 
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Члан 3. 

Поступак за повраћај више или погрешно уплаћених средстава покреће се на 

основу писаног захтева који се подноси надлежном регистру, односно другом 

организационом делу Агенције, попуњавањем података на обрасцу „Захтев за 

повраћај више или погрешно уплаћених новчаних средстава“ (у прилогу овог 

правилника) или подношењем захтева у слободној форми, који садржи све 

податке потребне за повраћај. 

 

Уз захтев за повраћај средстава прилаже се доказ о извршеној уплати и други 

докази којима се потврђују наводи дати у захтеву за повраћај средстава. 

 

Члан 4. 

Ако подносилац регистрационе пријаве, односно уплатилац више или погрешно 

уплаћених средстава, није поднео захтев за повраћај у смислу члана 3. овог 

Правилника, регистар надлежан за поступање по регистрационој пријави или 

захтеву, односно други организациони део Агенције, иницираће по  службеној 

дужности повраћај средстава, уколико располаже свим потребним подацима 

(назив и број рачуна уплатиоца, утврђени износ и основ за повраћај) на рачун 

уплатиоца, са којег је уплата извршена, односно на рачун који се води у 

Јединственом регистру рачуна ако је уплатилац, односно правни следбеник 

уплатиоца правно лице или предузетник. 

 

Праћење уплаћених неискоришћених средстава (аванса) 

 

Члан 5. 

Вишак средстава, по основу извршених услуга, односно погрешно уплаћена 

средства евидентирана на позицији аванса, прате се за сваку уплату по називу 

уплатиоца, рачуну уплатиоца, износу, датуму уплате и броју предмета или 

захтева на који се уплата односи. 

 

Праћење обавеза по основу уплаћених средстава из става 1. овог члана врше 

регистри и други надлежни организациони делови Агенције и најмање 

квартално иницирају повраћај вишка средстава по службеној дужности. 

 

На више и погрешно уплаћена средства која нису враћена јер није поднет захтев 

за повраћај, односно за која се не могу утврдити сви подаци потребни за  

извршење повраћаја, примењују се одредбе закона којима се регулише 

застарелост потраживања.  

 

Сектор економско финансијских послова прати и утврђује испуњеност услова за 

укидање обавеза по основу примљених, а неискоришћених аванса из претходног 

става.  

 

Утврђивање права на повраћај више или погрешно уплаћених средстава 

 

Члан 6. 

Надлежни регистратор, односно руководилац организационог дела Агенције из 

члана 3. овог Правилника, на основу документације и аналитичке евиденције са 

којом располаже, потврђује право на повраћај више или погрешно уплаћених 
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средстава, попуном обрасца „Налог за повраћај више - погрешно уплаћених 

средстава“, односно обрасца ,,Збирни налог за повраћај више - погрешно 

уплаћених средстава“ (у прилогу овог правилника), уколико се једним налогом 

врши повраћај за више уплатилаца.  

 

Налог за повраћај више - погрешно уплаћених средстава садржи: 

 назив надлежног регистра, односно организационог дела Агенције, 

 датум више или погрешно уплаћених средстава, 

 матични број подносиоца захтева за правна лица, 

 број предмета на који се уплата односи, ако је коришћена у поступку, 

 износ средстава за повраћај, 

 контакт телефон подносиоца захтева, 

 кратко образложење разлога и основаности налога за повраћај, 

 број рачуна на који се врши повраћај средстава. 

 

Када се Налог односно Збирни налог за повраћај више или погрешно уплаћених 

средстава подноси по службеној дужности, потребно је да садржи све елементе 

из претходног става, битне за реализацију повраћаја средстава. 

 

Сектор економско финансијских послова потврђује потпуност и исправност 

података из налога за повраћај средстава. 

 

Члан 7. 

Уколико се у поступку разматрања захтева за повраћај више или погрешно 

уплаћених средстава у смислу члана 3. овог Правилника, утврди да је 

неоснован, захтев ће бити одбијен у целини или делимично, о чему одлуку 

доноси директор Агенције. 

 

Одобравање повраћаја више или погрешно уплаћених средстава са рачуна 

Агенције 

 

Члан 8. 

Директор Агенције, на основу података из члана 6. овог Правилника, одобрава 

повраћај више или погрешно уплаћених средстава. 

 

Члан 9. 

Налог за повраћај, са пратећом документацијом, одобрен од стране директора 

Агенције, доставља се Сектору економско финансијских послова ради 

реализације. 

 

Повраћај више или погрешно уплаћених средстава са рачуна Агенције 

 

Члан 10. 

Повраћај више или погрешно уплаћених средстава извршава се са пословног 

рачуна Агенције, на рачун правног или физичког лица, који је наведен у налогу 

за повраћај. 

 

Евиденцију одобрених, односно извршених налога за повраћај средстава води 

Сектор економско финансијских послова. 
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Завршне одредбе 

 

Члан 11. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет 

страни Агенције. 

 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи  Правилник о 

праћењу и начину повраћаја више или погрешно уплаћених средстава на име 

накнада за извршене услуге и других погрешно уплаћених средстава на рачуне 

Агенције за привредне регистре број 10-5-22/17 од 21.09.2017. године. 

 

 

 

 

 

 

Број   10-5-13/18   

Београд,  15.05.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број   10-5-10/19   

Београд,  22.04.2019.

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ 

УПРАВНИ ОДБОР 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Велибор Самарџић с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ 

УПРАВНИ ОДБОР 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Велибор Самарџић с.р. 



 

 

Правилника о праћењу и начину повраћаја више или погрешно уплаћених средстава 

 



 

 

Правилника о праћењу и начину повраћаја више или погрешно уплаћених средстава 

 

 

 
 

На основу. члана 10б Закона о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 

55/04, 111/09, 99/11), Регистратор издаје: 

 
НАЛОГ ЗА ПОВРАЋАЈ ВИШЕ – ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

При подношењу докумената за регистрацију, странка је уплатила већи износ од потребног / 

извршила погрешну уплату, на рачун Агенције за привредне регистре и то: 
 

Датум уплате  

Позив на број одобрења по моделу 97 

са доказа о уплати више/погрешно 

плаћене накнаде 

 

Број предмета  

Назив / Име и презиме странке  

Укупна уплата  

Потребна уплата  

За повраћај  

Број рачуна за повраћај средстава  

Контакт телефон  

Кратко образложење  

   

Оператер  Надлежни регистратор / руководилац 

организационог дела __________________________ 

Самостални стручни сарадник 

 

 

Ликвидирао Контролисао  
 

 
На основу чл. 10. Закона о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 55/04, 

111/09, 99/11), члана 8. Правилника о праћењу и начину повраћаја више или погрешно 

уплаћених средстава, а у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге 

услуге које пружа Агенција за привредне регистре), у вези са овим  налогом за повраћај више - 

погрешно уплаћених средстава, директор Агенције за привредне регистре: 

 
 

ОДОБРАВА ПОВРАЋАЈ ВИШЕ – ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

Извршити повраћај више / погрешно уплаћених средстава у износу од _____________ динара, 

на рачун подносиоца захтева _________________________________, _______________ број 

___-_____________-__ 

 

 

 

 

Београд, дана_____________

Број    

Датум  Регистар / Организациони део 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ 

ДИРЕКТОР 

 

Милан Лучић 



 

 

Правилника о праћењу и начину повраћаја више или погрешно уплаћених средстава 
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На основу. члана 10б Закона о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 

55/04, 111/09, 99/11), Регистратор издаје: 

 

ЗБИРНИ НАЛОГ ЗА ПОВРАЋАЈ ВИШЕ – ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

При подношењу докумената за регистрацију, странке из табеле у прилогу су уплатиле већи 

износ од потребног / извршиле погрешну уплату, на рачун Агенције за привредне регистре и 

то: 

 

Укупна уплата  

Потребна уплата  

За повраћај  

Кратко образложење  

   

Припремио  Надлежни регистратор / руководилац 

организационог дела  

_________________________ 
Самостални стручни сарадник 

 

 

Ликвидирао Контролисао  

 
 

 
На основу чл. 10. Закона о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 55/04, 

111/09, 99/11), члана 8. Правилника о праћењу и начину повраћаја више или погрешно 

уплаћених средстава, а у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге 

услуге које пружа Агенција за привредне регистре), у вези са овим  налогом за повраћај више - 

погрешно уплаћених средстава, директор Агенције за привредне регистре: 

 

ОДОБРАВА ПОВРАЋАЈ ВИШЕ – ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

Извршити повраћај више / погрешно уплаћених средстава у износу од _____________ динара, 

на рачуне подносилаца захтева из табеле у прилогу  

 

 

 

 

 

 

Број    

Датум  Регистар / Организациони део 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ 

ДИРЕКТОР 

 

Милан Лучић 



 

 

Правилника о праћењу и начину повраћаја више или погрешно уплаћених средстава 
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СПИСАК СТРАНАКА  УЗ 

ЗБИРНИ НАЛОГ ЗА ПОВРАЋАЈ ВИШЕ – ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

Назив / 

Име и презиме 
Мат. бр. 

Број 

предмета 

Датум 

уплате 

Износ 

уплате 

Потребна 

уплата 

За 

повраћај 

Број 

рачуна 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Укупно за повраћај:   

 

  

Београд, дана   
Надлежни регистратор / руководилац 

организационог дела 

 

 


