Одлука о изменама и допуни Одлуке о начину вршења принудне
наплате с рачуна клијента
1. У Одлуци о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента
(„Службени гласник РС”, бр. 14/14, 76/16 и 8/20), у тачки 11а, став 3. мења
се и гласи:
„Евидентирани број дана блокаде рачуна исправља се на основу акта
издаваоца основа или на основу акта другог надлежног органа, којим се
основ или налог за принудну наплату по којем дужник има евидентиране
дане блокаде рачуна ставља ван снаге, укида или привремено укида,
односно решења Народне банке Србије којим се утврђује да је банка
учинила неправилност, а може се исправити и ако дужник овереним
копијама извода о стању средстава на својим рачунима код банака докаже
да је у периоду блокаде рачуна на овим рачунима на крају дана имао износ
средстава већи од износа блокаде. Акт издаваоца основа, односно акт
другог надлежног органа мора да садржи налог Народној банци Србије да
изврши брисање дана блокаде рачуна, који су евидентирани по одређеном
основу или налогу за принудну наплату.”.
После става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„У случају да је број дана блокаде рачуна евидентиран на основу налогa
повериоца за наплату на основу доспелих хартија од вредности, меница или
овлашћења које је дужник дао својој банци као свом повериоцу – тај број
може да се исправи решењем Народне банке Србије, а на основу захтева те
банке. При одлучивању о том захтеву, Народна банка Србије прибавља
претходно изјашњење о том захтеву од клијента (дужника) банке, а може
прибавити и додатно изјашњење од банке.”.
Досадашњи ст. 4. до 8. постају ст. 5. до 9.
У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, речи: „из става 4. ове тачке”
замењују се речима: „из става 5. ове тачке”.
У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, речи: „Изузетно од става 5. ове
тачке” замењују се речима: „Изузетно од става 6. ове тачке”.
У досадашњем ставу 8, који постаје став 9, речи: „из става 4. ове тачке”
замењују се речима: „из става 5. ове тачке”.
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.

