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BOSNA I HERCEGOVINA 
UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

799
Temeljem članka 15. Zakona o Upravi za neizravno 

oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), članka 61. 
stavak 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 
102/09), članka 23. stavak (3) Zakona o postupku prisilne naplate 
neizravnih poreza ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 62/11), 
ravnatelj Uprave za neizravno oporezivanje donosi

UPUTU
O IZMJENI I DOPUNAMA UPUTE O PRISILNOJ

NAPLATI
Članak 1.

U Uputi o prisilnoj naplati ("Službeni glasnik BiH", broj 
54/20) (u daljnjem tekstu: Uputa) u članku 4. stavak (1), u zagradi, 
iza riječi "ID-1" dodaju se riječi "i ID-2".

Članak 2.
U članku 5. stavak (2) iza točke g) dodaju se točke h) i i) 

koje glase:

h) Obrazac PN-1A-R - Nalog za prisilnu naplatu duga po 
trošarini utvrđen u postupku po kontroli;

i) Obrazac PN-1P-R - Nalog za prisilnu naplatu duga po 
PDV-u utvrđen u postupku po kontroli;

Članak 3.
U članku 14. stavak (3) Upute riječi "Zapisnika o pljenidbi" 

se brišu i zamjenjuju se riječima "Pisane izjave o pljenidbi 
plemenitih metala, dragog kamenja, nakita, predmeta od zlata, 
slika i antikviteta".

Članak 4.
U članku 21. stavak (1) iza riječi "PN-1A," dodaje se riječi 

"PN-1A-R," a iza riječi "PN-1P" dodaje se riječi "PN-1P-R".
Članak 5.

Ova Uputa stupa na snagu idućeg dana od dana objave u 
"Službenom glasniku BiH" od kada počinje i primjena.

Broj 01-02-2-1870-2/21 Ravnatelj
14. rujna 2021. godine Dr. Miro Džakula, v. r.
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Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

REGIONALM CKVI A R _______
(Nadležna organizacijskajedinica) 
Broj:________________________

B ocm  h  Xepu,eroBiiHa 

ynpaEa 3a HHanpeKTHO onopeaHBane

ID-2

IZVJEŠĆE O DUGU

Ime i prezime tizićke osobe/naziv 
pravne osobe dužnika
Adresa
Identifikacijskibroj dužnika
odgovoma osoba
regionalni centar
osnova nastanka duga Rješenjebroj od
elementi duga
ukupan iznos glavnog duga
ukupan iznos naknadnog tereta 
prisile 5:54
napomena Dug nije pravovremeno plaćen |
datum izdavanja izvješća o dugu

RAZDOBLJE IX (i -  (PDV (ili) 
TROŠARINA) 
(vrsta prihoda -

5% NAKNADNOG TERETA 
PRISILE

(vrsta prihoda - )

UKUPNO

Šef organizacijske jedinice 
(koj a dostavlj a izvj ešće o dugu)

V I __________ , ________ , _________ , te l:_________, faks:
Yji. __________ , ________, ________ , Ten:_________ , tjiaKc:
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Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

REGIONALM OKVI'AR_________
Broj:________________________

(Mjesto),_______________ godine

B ocm  h  Xepu,eroBiiHa 

ynpaEa 3a HHanpeKTHO onopeaHBane

PN-IA-R

(naziv i adresa dužnika)

Temeljem podataka iz službene evideneije Uprave za  neizravno oporezivanje (naziv obveznika neizravnih
Dor&zah (identifikaciiski broi) duguje iznos o d ______ KM utvrđen u postupku kontrole rješenjem Odsjeka za
poreze Regionalnog centra._________  broj: _________  od _______ koji nije plaćen u okviru razdoblja. za
dragovoljnu uplatu kako je  određeno člankom 33. stavak (1) i (2) Zakona o postupku neizravnog oporezivanja 
("Službeni glasnik BiHM„ broj 89/05 i 100/13).
Sukladno odredbama članka 11. Zakona. o postupku prisilne naplate neizravnih poreza ("Službeni glasnik BiH"? 
br. 89/05 i 62/11) i članka. 38. Pravilnika o provođenju postupka prisilne naplate neizravnih poreza ("Službeni 
glasnik BiH'k broj 35/20) šef Grupe zaprisilnu naplatu u Regionalnom centru_________  izdaje

NALO G ZA PRISILNU NAPLATU

RAZDOBLJE DUG - TROŠARINA 5% NAKNADNO G TERETA 
PRISILE

UKUPNO

koji ima sljedeće posljedice:
a) N a ukupan iznos glavnog duga u iznosu od______ KM, dodaje se 5% naknadnog tereta prisile u ukupnom
iznosu o d _____KM;
b) Kamata na neizmireni novčani iznos će biti obračunatana iznos glavnog duga, ne uključujući naknadni teret 
prisile, od danakadaje isteklo razdoblje za  dragovoljnu uplatu do dana izvršenjauplate;
c) Za potraživanje zatezne kamate nije potreban prethodni razrez UNO;
d) Pljenidba cjelokupne imovine dužnika će se izvršiti bez daljnjih obavještenja ako seglavni đug, naknadni teret 
prisile i zateznakamatane plate poduvjetima. određenim člankom 33. stavak (3) Zakonao postupku neizravnog 
oporezivanj a.
Dužnik se upozorava o sljedećem:
(1) Uplata duga se mora izvršiti u roku od 10 dana od danaprijema ovog naloga.
(2) Sukladno odredbi članka 22. Zakona o postupku prisihie naplate neizravnih porezaprotiv nalogaza prisilnu 
naplatu može se uložiti prigovoru roku od 10 danaod danaprijemanalogazaprisilnu naplatu.
(3) Nalog zaprisilnu naplatu se može osporavati samo iz sijeđećih razloga:

a) dug ne postojizbog potpunog gašenjaili zastarijevanja;
b) odobreno je  ođgođeno plaćanje tijekom razdobljazadragovoljno plaćanje;
c) dokument o razrezu dugapo osnovi neizravnih porezanije uručen kako je  propisano, izuzev razreza 
koji je sačinjen umjesto porezne prijave;
d) razrez dugaje poništen;
e) postoje greške ili propusti u nalogu zaprisilnu napiatu kojimaje:

1) onemogućena identifika.cija dužnika ili
2) onemogućeno dužniku da odredi od čegase sastoji đugovanje.

(4) Postupak prisilne napiate će biti privremeno obustavljen samo u slučajevima i pod uvjetiina propisanim 
Zakonom o postupku prisilne naplate neizravnih poreza i Zakonom o postupku neizravnog oporezivanja
(5) Odgođeno plaćanje duga se može zahtijevati pod uvjetima određenitn člankom 35. Zakona o postupku 
neizravnog oporezivanja. i člankotn 25. do 29. Pravilnika o provođenju postupka prisilne naplate neizravnih 
poreza.
(6) Plaćanje duga u vremenskom roku određenom u točki (1) ovoga dokumenta može biti izvršeno u bilo kojoj 
banci putem priloženog nalogazaplaćanje.
(7) Troškovi postupka prisilne naplate padaju na. teret dužnika. osim troškova. propisanih odredboin članka. 87. 
stavak (4) Pravilnika o provođenju postupka. prisilne naplate neizravnih poreza.

Šef Grupe zaprisilnu naplatu

(ime i prezime )

U l.__________ „________, _________ , te l:_________, faks:
Yji. __________ , ________, ________ , xeji:_________ , ([)a.Kc:
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Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

REGIONALM CKVI A R _________
Broj:________________________

(Mjesto),_______________ godine

B ocm  h  Xepu,eroBiiHa 

ynpaEa 3a HHanpeKTHO onopeaHBane

PN-IP-R

(naziv i adresa dužnika)

Temeljem podataka iz službene evidencije Uprave za neizravno oporezivanje (naziv obveznika neizravnih
porezak (identifikaciiski broi) duguje iznos o d ______ KM utvrđen u postupku kontrole tješenjem Odsjeka za
poreze Regionalnog centra._________  broj: _________  od _______ koji nije plaćen u okviru razdoblja. za
dragovoljnu uplatu kako je  ođređeno člankom 33. stavak (1) i (2) Zakona o postupku neizravnog oporezivanja. 
("Službeni glasnik BiH '\ br. 89/05 i 100/13).
Sukladno odredbama članka 11. Zakona. o postupku prisilne naplate neizravnih poreza ("Službeni glasnik BiH"? 
br. 89/05 i 62/11) i člana 38. Pravilnika o provođenju postupka prisilne naplate neizravnih poreza ("Službeni 
glasnik BiHH? broj 35/20) šef Grupe zaprisilnu naplatu u Regionalnom centru_________  izdaje

NALO G ZA PRISILNU NAPLATU

RAZDOBLJE D U G - PDV 5% NAKNADNOG TERETA 
PRISILE

UKUPNO

Koji imasljedeće posljedice:
a) N a  ukupan iznos glavnog duga u iznosu od______ KM, dodaje se 5% naknadnog tereta prisile u ukupnom
iznosu o d _____ KM;
b) Kamata na neizmireni novčani iznos će biti obračunata na iznos glavnog duga, ne uključujući naknadni teret 
prisile, od danakadaje isteklo razdoblje za  dragovoljnu uplatu do dana izvršenjauplate;
c) Za potraživanje zatezne kamate nije potreban prethođni razrez UNO;
d) Pljenidba cjelokupne iinovine dužnika će se izvršiti bez daljnjih obavještenja ako se glavni dug, naknadni teret 
prisile i zateznakamatane plate pod uvjetima određenim člankom 33. stavak (3) Zakona o postupku neizravnog 
oporezivanj a
Dužnik se upozorava o sLjedećem:
(1) Uplata duga. se mora izvršiti u roku od 10 dana od datia prijetna. ovog naloga.
(2) Sukladno odredbi članka 22. Zakona o postupku prisilne naplate neizravnih porezaprotiv nalogaza prisilnu 
naplatu može se uložiti prigovoru roku od 10 danaod danaprijemanalogazaprisilnu naplatu.
(3 )  Nalog zaprisikiu nafilatu se može osporavati samo iz sljedećih razloga:

a) dug ne postoji zbog potpunog gašenja ili zastarijevanja;
b) odobreno je  odgođeno plaćanje u toku razdobljazadmgovoljno plaćanje;
c) dokument o razrezu dugapo osnovi neizravnih porezanije uručen kako je  propisano. izuzev razreza 
koji je  sačinjen umjesto porezne prijave;
d) razrez dugaje poništen;
e) postoje greške ili propusti u nalogu zaprisilnu naplatu kojimaje:

1) onemogućena identifikacija dužnika ili
2) onemogućeno dužniku da odredi od čegase sastoji dugovanje.

(4) Postupak prisilne naplate će biti privremeno obustavljen samo u slučajevima i pod uvjetima propisanim 
Zakonom o postupku prisilne naplate neizravnih poreza i Zakonom o postupku neizravnog oporezivanja.
(5) Odgođeno plaćanje duga se može zahtijevati pod uvjetima određenim člankom 35. Zakona o postupku 
neizravnog oporezivanja i člankom 25. do 29. Pravilnika o provođenju postupka prisilne naplate neizravnih 
poreza
(6) Plaćanje dugau vremenskom roku određenotn u točki (1) ovoga dokumenta može biti izvršeno u bilo kojoj 
banci putem priloženog nalogazaplaćanje.
(7) Troškovi postupka prisilne naplate padaju na teret dužnika osim troškova propisanih određbom članka 87. 
stavak (4) Pravilnika o provođenju postupkaprisilne naplate neizravnih poreza

Š ef Grupe za prisilnu naplatu

(ime i prezime)

U l.__________ „________, _________ , te l:_________, faks:
Yji. _________ , _______ , _______ , xeji:________ , (J>aicc:
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На основу члана 15. Закона о Управи за индиректно 
опорезивање ("Службени гласник БиХ", број 89/05), члана 61. 
став 2. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 
102/09), члана 23. став (3) Закона о поступку принудне 
наплате индиректних пореза ("Службени гласник БиХ", бр. 
89/05 и 62/11), директор Управе за индиректно опорезивање 
доноси

УПУТСТВО
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА УПУТСТВА О 

ПРИНУДНОЈ НАПЛАТИ
Члан 1.

У Упутству о принудној наплати ("Службени гласник 
БиХ", број 54/20) (у даљем тексту: Упутство) у члану 4. став 
(1), у загради, иза ријечи "ИД-1" додају се ријечи "и ИД-2".

Члан 2.
У члану 5. став (2) иза тачке г) додају се тачке х) и и) 

које гласе:
х) Образац ПН-1А-Р - Налог за принудну наплату 

дуга по акцизи утврђен у поступку по контроли;

и) Образац ПН-1П-Р - Налог за принудну наплату 
дуга по ПДВ-у утврђен у поступку по контроли;

Члан 3.
У члану 14. став (3) Упутства ријечи "Записника о 

пљенидби" се бришу и замјењују се ријечима "Писане изјаве 
о пљенидби племенитих метала, драгог камења, накита, 
предмета од злата, слика и антиквитета".

Члан 4.
У члану 21. став (1) иза ријечи "ПН-1А," додаје се 

ријечи "ПН-1А-Р," а иза ријечи "ПН-Ш" додаје се ријечи 
"ПН-1П-Р".

Члан 5.
Ово Упутство ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ" од када почиње и 
примјена.

Број 01 -02-2-1870 /21 Директор
14. септембра 2021. године Др Миро Џакула, с. р.
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Возпа 1 Негсе§оута

Грп1\:1 11кМгек(по - пејггаупо орогеауапје

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР_________
(Надлежна организационајединица) 
Б рој:______________________________

Босна и Херцеговина 

Умрана ;м индиректно опорезиБање

101-2

ИЗВЈЕИГГАЈ О ДУГУ

Име и презиме физ!тчког 
лица/назив правног липа дужника
Адреса
Идентифшсациони број дужника
одговорно лице
регионални ценгар
основ насташса дуга. Р)ешење бро) од
елеменш дуга
укупан износ главног дуга
укупан износ накнадног терета 
принуде 5 %
напомена Дуг није бдаговремено 

ппаћен
датум издавања извјенгтаја о дугу

ПЕРИОД ДУГ -  (ПДВ (или) 
АКЦИЗА) 

(врста прихода -  
)

5% НАКНАДНОГ ТЕРЕТА 
ПРИНУДЕ

(врстаприхода - )

УКУТШО

Шеф организаццонејединице 
(која доставља извјештај о дугу)

П . ________ , ______ , _______ , 1е1: _______ , Ракв:
Ул. __________ , ________, ________, тел :_________, факс:



Ре1ак, 24. 9. 2021. 8 Б И Ћ В Е N I О Б А 8 N I К В 1 Н Вгој 59 - 81гатса 7

Вокпа 1 Негсе^оута

ХЈргауа 2а тсИгеИпо - пе12гаупо орогегјуапје

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР________
БР°Ј:_______________________

(Мјесто),_________________ године

Босна и  Херцеговина 

Управаза индиректно опорезивање

ПН-1А-Р

(наз!ш и адреса. дужника)

На основу података из службене евиденције Управе за  индиректно опорезивање (назив обвезника
индиректних пор еза) . (идентифи кацио ни бро ј ) дугује износ о д ______ КМ утврђен у  поступку контроле
рјешењем Одсјека за  порезе Регионапног центра__________ број:___________о д ________ који није плаћен у
оквиру периода за  добровољну уплату како је  одређено чланом 33. став (1) и (2) Закона о поступку 
индиректног опорезивања ("Службени гласникБиХ", број 89/05 и 100/13).
У  складу са  одредбама члана 11. Закона о поступку принудне наплате индиректних пореза ("Службени 
гласник БиХ", бр. 89/05 и 62/11) и члана 38. Правилника. о спровођењу поступка принудне наплате 
индиректних пореза ("Службени гласник БиХ", број 35/20) шеф Групе за  принудну наплату у 
Регионалном центру__________  издаје

НАЛОГ ЗА  П РИНУДНУ НАПЛАТУ

ПЕРИОД ДУГ - АКЦИЗА 5% НАКНАДНОГ ТЕРЕТА 
ПРИНУДЕ

УКУПНО

који имасљедеће посљедице:
а) На. укупан износ глаЕног дуга у износу од______ КМ, додаје се 5% накнадног терета принуде у
укупном износу о д _____ КМ;
б) Камага на неизмирени ноЕчани износ ће бити обрачуната на износ глаЕног дуга, не укључујући 
накнадни терет принуде, од дана. када је истекао период за добровољну уплагу до дана. извршења уплате; 
ц) За потражиЕање затезне камате није потребан претходниразрез УИО;
д) Пљенидба. цјелогугане имовине дужника. ће се извршити без даљих обавјештења ако се главни дуг, 
накнадни терет принуде и затезна камага не плате под условима одређенггм чланом 33. став (3) Закона о 
поступку индиректног опорезивања.
Д\гж н нк се уп озор ава о сљедећем:
(1) Уплатадуга се мора. извршити у року од 10 дана. од дана пријема оеог налога.
(2) У складу са одредбом члана 22. Закона о поступку принудне наплате индиректних пореза против 
налога за  принудну наплату може се уложити приговор у року од 10 дана од дана пријема напога за 
принудну наплату.
(3) Нштог за принудну наллату се може оспораваги само из сљедећих разлога:

а) дуг не постоји због потпуног гашења или застаријевања;
б) одобрено је  одгођено њпаћање у току периодазадобровољно плаћање;
ц) документ о разрезу дугапо основу индиректних пореза није уручен како је  прописано, изузев 
разрезакоји је  сачињен умјесто пореске пријаве;
д) разрез дугаје поништен;
е) постоје грешке или пропусти у напогу за принудну наплату којимаје:

1) онемогућена иденгификација дужника или
2) онемогућено дужнику да одреди од чега се састоји дуговањс.

(4) Поступак принудне наплате ће бити пргшремено обустављен само у случајевима и под условима 
прописаним Законом о поступку принудне наплате индирекгних пореза и Законом о поступку 
индиректног опорезивања.
(5) Одгођено плаћање дуга се може захтијевати под условима одређеним чланом 35. Закона. о поступку 
индиректног опорезивања и чланом 25. до 29. Правилника о спровођењу поступка принудне наплате 
индиректних пореза.
(6) Плаћање дугау временском року одређеном у тачгси (1) овог документа може бити извршено у било 
којој банци путем приложеног налога за  плаћање.
(7) Трошкови поступка принудне наплате падају на терет дужника осим трошкова прописаних одредбом 
члана87. став (4) Правилника о спровођењу поступка принудне наплате индирекгних пореза

Шеф Групе запринудну наплату

(име и презиме)

1Ј1.__________ , ________ , _________ , 1е1:__________, Гакв:___________
Ул. _________ , _______ , _______ , тел:________ , факс:_________
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В ота  1 Негсе^оута

ХЈргауа 2а тсИгек1по - пе12гаупо орогегјуапје

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР________
БР°Ј:_______________________

(Мјесто),_________________ године

Босна и  Херцеговина 

Управаза индиректно опорезивање

ПН-1П-Р

(назив и адреса дужника)

На основу података из службене евиденције Управе за  индиректно опорезивање (назив обвезника
индиректних пор еза) . (идентифи кацио ни бро ј ) дугује износ о д _______КМ утврђен у  поступку контроле
рјешењем Одсјека за  порезе Регионапног центра__________ број:___________о д ________ који није плаћен у
оквиру периода за  добровољну уплату како је  одређено чланом 33. став (1) и (2) Закона о поступку 
индиректног опорезивања ("Службени гласникБиХ", бр. 89/05 и 100/13).
У  складу са  одредбама члана 11. Закона о поступку принудне наплате индиректних пореза ("Службени 
гласник БиХ", бр. 89/05 и 62/11) и члана 38. Правилника о спровођењу поступка принудне наплате 
индиректних пореза ("Службени гласник БиХ", број 35/20) шеф Групе за  принудну наплату у
Регионалном центру__________  издаје

НАЛОГ ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ

ПЕРИОД д у г - п д в 5% НАКНАДНОГ ТЕРЕТА 
ПРИНУДЕ

УКУПНО

који имасљедеће посљедице:
а) На укупан износ главног дуга у  износу од______ КМ, додаје се 5% накнадног терета принуде у
укупном износу о д _____ КМ;
б) Камага на неизмирени новчани износ ће бити обрачуната на износ главног дуга, не укључујући 
накнадни терет принуде, од дана када је истекао период за  добровољну уплату до дана извршења уплате; 
ц) З а потраживање затезне камаге није потребан претходниразрез УИО;
д) Пљенидба цјелокупне имовине дужника ће се извршити без даљих обавјештења ако се главни дуг, 
накнадни терет принуде и затезна камага не плате под условима одређеним чланом 33. став (3) Закона о 
поступку индиректног опорезивања 
Дужник се упозорава о сљедећем:
(1) Уплата дуга се мора извршити у року од  10 дана од дана пријема овог налога,
(2) У складу с одредбом члана 22. Закона. о поступку принудне наплате индиректних пореза против 
напога за  принудну наплату може се уложити приговор у року од 10 дана од дана пријема налога за  
принудну наплату.
(3) Налог за  принудну наплату се може оспоравати само из сљедећих разлога:

а) дуг не постоји због потпуног гашења или застаријевања;
б) одобрено је  одгођено плаћање у  току периодаза добровољно плаћање;
ц) документ о разрезу дугап о  основу индиректних пореза није уручен како је  прописано, изузев 
разрезакоји је  сачињен умјесто пореске пријаве;
д ) разрез дугаје поништен;
е) постоје грешке или пропусти у налогу за  принудну наплату којима је:

1) онемогућена иденгификација дужника или
2) онемогућено дужнику д а  одреди од чега се састоји дуговање.

(4) Поступак принудне наплате ће бити привремено обустављен само у случајевима и под условима 
прописаним Законом о поступку принудне наплате индиректних пореза и Законом о поступку 
индиректног опорезивања
(5) Одгођено плаћање дуга се може захтјевати под условима. одређеним чланом 35. Закона о поступку 
индиректног опорезивања и чланом 25. до 29. Правилника о спровођењу поступка принудне наплаге 
индиректних пореза.
(6) Ппаћање д у га у  временском року одређеном у тачки (1) овог документа може бити извршено у било 
којој банци путем приложеног налогазаплаћање.
(7) Трошкови поступка. принудне наплате падају на. терет дужника осим трошкова. прописаних одредбом  
члана.87. став (4) Правилника о проЕођењу поступка принудне наплате индирекгних пореза

Шеф Групе запринудну наплату

(име и презиме)

ТЈ1.__________ , ________ , _________ , 1.е1:__________, Гакв:___________
Ул. _________ , _______ , _______ , тел:________ , факс:_________
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Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno 
oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), člana 61. stav 
2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), 
člana 23. stav (3) Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih 
poreza ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 62/11), direktor 
Uprave za indirektno oporezivanje donosi

UPUTSTVO
O IZMJENI I DOPUNAMA UPUTSTVA O PRINUDNOJ 

NAPLATI
Član 1.

U Uputstvu o prinudnoj naplati ("Službeni glasnik BiH", 
broj 54/20) (u daljnjem tekstu: Uputstvo) u članu 4. stav (1), u 
zagradi, iza riječi "ID-1" dodaju se riječi "i ID-2".

Član 2.
U članu 5. stav (2) iza tačke g) dodaju se tačke h) i i) koje

glase:
h) Obrazac PN-1A-R - Nalog za prinudnu naplatu duga 

po akcizi utvrđen u postupku po kontroli;

i) Obrazac PN-1P-R - Nalog za prinudnu naplatu duga 
po PDV-u utvrđen u postupku po kontroli;

Član 3.
U članu 14. stav (3) Uputstva riječi "Zapisnika o pljenidbi" 

se brišu i zamjenjuju se riječima "Pisane izjave o pljenidbi 
plemenitih metala, dragog kamenja, nakita, predmeta od zlata, 
slika i antikviteta".

Član 4.
U članu 21. stav (1) iza riječi "PN-1A," dodaje se riječi "PN- 

1A-R," a iza riječi "PN-1P" dodaje se riječi "PN-1P-R".
Član 5.

Ovo Uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH" od kada počinje i 
primjena.

Broj 01-02-2-1870-2/21 Direktor
14. septembra 2021. godine Dr. Miro Džakula, s. r.
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Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno -neizravno oporezivanje

REGIONALM CENTAR_________
Broj:________________________

(Mjesto),_______________ godine

EocHa h XepueroBHHa 

Vnpaea aa HHanpeKTHO onope3HBaH,e

PN-IA-R

(naziv i adresa dužnika )

N a  osnovu podataka iz službene evidencije Uprave za  indirektno oporezivanje (naziv obveznika indirektnih
porezak (identifikacioni broj) duguje iznos o d ______ KM utvrđen u postupku kontrole iješenjem Odsjeka. za
poreze Regionalnog centra __________ broj: __________ od _______ koji nije plaćen u okviru perioda za
dobrovoljnu uplatu kako je  određeno članom 33. sta\’ (1) i (2) Zakona o postupku indirektnog oporezivanja 
("Službeni glasnikBiH", broj 89/05 i 100/13).
U  skladu sa odredbama člana 11. Zakona. o postupku prinudne naplate indirektnih poreza. ("Službeni glasnik 
BiH”, br. 89/05 i 62/11) i člana 38. Pravilnika o provođenju postupka prinudne naplate indirektnih poreza 
("Službeni glasnik B iH ’\  broj 35/20) šef Grupe zaprinudnu naplatu u Regionalnom centru__________ izdaje

NAUOG ZA PRINUDNU NAPLATU

PERIOD DUG - AKCIZA 5% NAKNADNOG TERETA 
PRINUDE

UKUPNO

koji ima sljedeće posljedice:
a) N a ukupan iznos glavnog duga u iznosu od______ KM, dodaje se 5% naknadnog teretaprinude u ukupnom
iznosu o d _____ KM;
b) Kamata na neizmireni novčani iznos će biti obračunatana iznos glavnog đuga, ne uključujući naknadni teret 
prinude, od danakadaje istekao period za. dobrovoljnu uplatu do dana izvršenjauplate;
c) Za potraživanje zatezne kamate nije potreban prethodnirazrez UIO;
d) Pljeniđbacjelokupne imovine dužnika će se izvršitibez daljnjih obavještenjaako se glavni dug, naknadni teret 
prinude i zatezna kamata ne plate pod uvjetima određenim članom 33. stav (3) Zakona o postupku indirektnog 
oporezivanja.
Dužnik se upozorava o sljeđećem:
(1) Uplata duga se mora izvršiti u roku od 10 dana od danaprijema ovog naloga.
(2) U skladu s određbom člana 22. Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza. protiv naloga za  
prinudnu naplatu može se uložiti prigovor u roku od 10 dana od dana prijemanalogazaprinudnu naplatu.
(3 ) Nalog zaprinudnu naplatu se može osporavati samo iz sljedećih razloga:

a) dug ne postoji zbog potpunog gašenja ili zastarijevanja;
b) odobreno je  odgođeno plaćanje utoku periodaza dobrovoljno plaćanje;
c) dokument o razrezu dugapo osnovu inđirektnih porezanije uručen kako je propisano, izuzevrazreza 
koji je  sačinjen umjesto porezne prijave;
d) razrez dugaje poništen;
e) postoje greške ili propusti u nalogu zaprinudnu naplatu kojimaje:

1) onemogućena identifikacija dužnika ili
2) onemogućeno dužniku daodredi od čegase sastoji dugovanje.

(4) Postupak prinudne naplate će biti privremeno obustavljen samo u slučajevima i pod uvjetima propisanim 
Zakonom o postupku prinudne naplate indirektnih poreza i Zakonom o postupku indirektnog oporezivanja
(5) Odgođeno plaćanje duga se može zahtjevati pod uvjetima određenim članom 35. Zakona o postupku 
indirektnog oporezivanja i članom 25. do 29. Pravilnika o provođenju postupka prinudne naplate indirektnih 
poreza
(6) Plaćanje dugau vremenskom roku određenom u tački (1) ovog dokumenta može biti izvršeno u bilo kojoj 
banci putem priloženog nalogazaplaćanje.
(7) Troškovi postupka prinuclne naplate padaju na teret dužnika osim troškova propisanih odredbom člana 87. 
stav (4) Pravilnikao provođenju postupkaprinudne naplaie inđirektnih poreza

Šef Grupe za prinudnu naplatu

(ime i prezime)

U l.__________?________f , tel:_________ , faks:
Yji. _________ ?_______ ?_______ ? xeji:________ ? ())a.Ke:
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Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno -neizravno oporezivanje

REGIONALM CENTAR_________
Broj:________________________

(Mjesto),_______________ godine

EocHa h XepueroBHHa 

Vnpaea aa HHanpeKTHO onope3HBaH,e

PN-IP-R

(naziv i adresa dužnika)

N a  osnovu podataka iz službene evidencije Uprave za  indirektno oporezivanje (naziv obveznika indirektnih
poreza), ( identifikacioni broj) duguje iznos o d ______ KM utvrđen u postupku kontrole rješenjem Odsjekaza
poreze RegionaJnog cen tra__________ broj: __________  od _______ koji nije plaćen u okviru perioda za
dobrovoljnu uplatu kako je  određeno članom 33. stav (1) i (2) Zakona o postupku indirektnog oporezivanja 
("Službeni glasnikBiH", br. 89/05 i 100/13).
U  skladu sa odredbama člana 11. Zakona. o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik 
BiH", br. 89/05 i 62/11) i člana 38. Pravilnika o provođenju postupka prinudne naplate indirektnih poreza 
("Službeni glasnik BiH", broj 35/20) šef Grupe zaprinudnu naplatu u Regionalnom centru__________ izdaje

NAEOG ZA PRINUDNU NAPLATU

PERIOD DUG- PDV 5% NAKNADNOG TERETA 
PRINUDE

UKUPNO

Koji imasljeđeće posljedice:
a) Na. ukupan iznos glavnog duga. u iznosu od______ KM, dodaje se 5% naknadnog teretaprinude u ukupnom
iznosu o d _____ KM;
b) Kamata naneizmireni novčani iznos će biti obračunata na iznos glavnog đuga, ne uključujući naknadni teret 
prinude, od danakadaje istekao period za dobrovoljnu uplatu do dana izvršenjauplate;
c) Za potraživanje zatezne kamate nije potreban prethodni razrez UIO;
d) Pljenidbacjelokupne imovine dužnika će se izvršitibez daljnjih obavještenjaako se glavni dug, naknadni teret 
prinude i zatezna kamata ne plate pod uvjetima određenim članoin 33. stav (3) Zakona o postupku indirektnog 
oporezivanj a.
Dužnik se upozorava o sljedećem:
(1) Uplata duga se mora izvršiti u roku od 10 danaod danaprijema ovog naloga
(2) U skladu s određbom člana. 22. Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza protiv naloga za  
prinudnunaplatu može se uložiti prigovor u roku od 10 dana. od danaprijemanalogazaprinudnu naplatu.
(3 ) Nalog zaprinudnu naplatu se može osporavati samo iz sljeđećih razloga:

a) dug ne postoji zbog potpunog gašenja. ili zastarijevanja;
b) odobreno je  odgođeno plaćanje u toku periodaza dobrovoljno plaćanje;
c) dokument o razrezu dugapo osnovu indirektnih porezanije uručen kako je propisano, izuzevrazreza 
kojije sačinjen umjesto porezne prijave;
d) razrez dugaje poništen;
e) postoje greške ili propusti u nalogu zaprinudnu naplatu kojiinaje:

1) onemogućena identifikacija dužnika ili
2) onemogućeno dužniku daodredi od čegase sastoji dugovanje.

(4) Postupak prinudne naplate će biti privremeno obustavljen samo u slučajevima i pod uvjetima propisanim 
Zakonom o postupku prinudne naplate indirektnih poreza i Zakonom o postupku indii'ektnog oporezivanja
(5) Odgođeno plaćanje duga se može zahtijevati pod uvjetima odieđenim članom 35. Zakona o postupku 
indirektnog oporezivanja. i članom 25. do 29. Pravilnika o provođenju postupka prinudne naplaie indirektnih 
poreza.
(6) Plaćanje dugau vremenskom roku određenom u tački (1) ovog dokumenta može biti izvršeno u bilo kojoj 
banci putem priloženog nalogazaplaćanje.
(7) Troškovi postupka prinudne naplate padaju na. teret dužnika osim troškova propisanih odredbom člana 87. 
stav (4) Pravilnikao provođenju postupka prinudne naplate indirektnih poreza

Sef Grupe za prinudnu naplatu

(ime i prezime)

Ul._________, _______ , ________, tel:________ , faks:
Yji. __________ , ________, ________ , tbji: _________ , ())a.Kc:


