
           
         РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

       УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ 

         Број: 401- 255/2017-001 

           13. фебруар 2017. године 

                     Београд  

 

ПОЗИВ  

за пријаву потраживања по основу девизне штедње  

  

 

Министарство финансија – Управа за јавни дуг, на основу члана 10. став 1. Закона о 

регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана 

положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим 

филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС”, број 108/16), 

позива држављане бивших република СФРЈ, који су до 27. априла 1992. године девизну 

штедњу положили код банака са седиштем на територији Републике Србије и њиховим 

филијалама на територијама бивших република СФРЈ, као и држављане Републике Србије, 

који су до 27. априла 1992. године девизну штедњу положили код филијала банака са 

седиштем на територији Републике Србије, а које су се налазиле на територијама бивших 

република СФРЈ, да пријаве своја потраживања.  

Пријава потраживања може се послати путем поште на адресу: Република Србија, 

Министарство финансија – Управа за јавни дуг, Сремска 3-5, Поштански преградак: 570, 

11000 Београд 6, са назнаком „Пријава потраживања по основу девизне штедње”, почев од 

дана објављивања овог позива. 

Пријава потраживања може се и непосредно предати од 6. марта 2017. године на 

шалтерима Министарства финансија – Управе за јавни дуг (у даљем тексту: Управа), 

Сремска 3-5, Београд, радним данима од 08:00 до 16:00 часова.  

 Пријем пријава потраживања може се заказати преко бројева телефона:  
+381 11 2021 300; +381 11 2021 301.  

Пријава потраживања не може се поднети електронским путем. 

Пријава потраживања подноси се на Обрасцу 1. - Пријава потраживања који је 

одштампан уз овај позив. Образац 1. - Пријава потраживања подноси се у три примерка.  

Образац се може преузети на интернет страницама Министарства финансија 

www.mfin.gov.rs , Управе www.javnidug.gov.rs, Агенције за осигурање депозита www.aod.rs и 

Народне банке Србије www.nbs.rs. Образац се може преузети и на шалтерима Управе, на 

којима се предаје пријава потраживања. 

Уз пријаву потраживања девизни штедиша је дужан да поднесе следећу 

документацију: 

1) оверену копију личне карте или пасоша девизног штедише; 

2) оригинал уверења надлежног органа о променама пребивалишта;  

3) оригинал девизне штедне књижице; 

4) оригинал изјаве девизног штедише дате под пуном кривичном и материјалном 

одговорношћу, оверене код надлежних органа, да своју девизну штедњу није пренео на 

друго лице; 

5) оригинал потврде надлежних органа и институција бивших република СФРЈ на 

чијој територији су се налазиле филијале банака у којима је положена штедња, о томе да 

девизни штедиша није остварио своје право по основу девизне штедње, нити да му је то 

право признато од стране бивших република СФРЈ (информација ће бити доступна на сајту 

Управе www.javnidug.gov.rs); 
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6) оригинале потврда надлежних органа и институција свих бивших република 

СФРЈ у којима је девизни штедиша имао пребивалиште, о томе да девизни штедиша није 

остварио своје право по основу девизне штедње, нити да му је то право признато од стране 

бивших република СФРЈ – ако је мењао пребивалиште у више република; 

7) оригинал извода из матичне књиге венчаних или други документ из кога се види 

промена личног имена (име и презиме); 

8) оригинал извода из матичне књиге рођених малолетног лица које је наследник 

штедње. 

 У случају кад се о неком од напред наведених докумената води службена евиденција 

код органа у Републици Србији, а није достављен уз пријаву потраживања, Управа ће такав 

документ прибавити по службеној дужности, у складу са законом којим се уређује општи 

управни поступак. 

Ако пријаву потраживања у име и за рачун девизног штедише подноси овлашћено 

лице, то лице, поред наведене документације под тач. 1) до 8) доставља оверену копију своје 

личне карте или пасоша, као и оригинал овлашћења који је надлежни орган оверио након 

дана објављивања позива за пријаву потраживања. 

Ако је девизна штедња стечена наслеђивањем, наследник девизне штедње, поред 

документације наведене под тач. 1) до 8), доставља оригинал уверења надлежног органа о 

променама пребивалишта оставиоца, оригинал потврде наведене под тач. 5) и 6) које се 

односе на оставиоца, оригинал извода из матичне књиге умрлих, као и оригинал 

правноснажног решења о наслеђивању. Када је један од наследника уз пријаву потраживања 

поднео ову документацију, остали наследници могу о томе обавестити Управу и тада се 

сматра да су и они поднели ту документацију. 

Ако је више наследника девизне штедње, сваки наследник подноси пријаву 

потраживања за свој наследни део у складу са овим позивом.Када је један од наследника уз 

пријаву потраживања поднео оригинал девизне штедне књижице или ако је један од 

наследника остварио своје право на наплату девизне штедње у складу са прописима 

Републике Србије, сматра се да су и остали наследници поднели оригинал те књижице о 

чему обавештавају Управу.  

Ако је власник девизне штедње умро, а није правноснажно окончан поступак за 

расправљање заоставштине, наследник може поднети пријаву потраживања која садржи 

податке о власнику девизне штедње који је умро и уз коју доставља оригинал извода из 

матичне књиге умрлих. Остала документација се доставља након правноснажно окончаног 

поступка за расправљање заоставштине. 

Документација из овог члана доставља се заједно са преводом на српски језик који је 

оверен од стране овлашћеног тумача за српски језик. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом позиву који су употребљени 

у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. 

 Пријава потраживања може се поднети у року од годину дана од дана објављивања 

овог позива.  

 О утврђивању права на исплату девизне штедње Управа одлучујe најкасније у року од 

120 дана од истека рока за подношење пријава потраживања. 

Додатне информације у вези са пријавом потраживања могу се добити преко бројева 

телефона: +381 11 2021 118; +381 11 2021 119 и путем електронске поште преко е-маил 

адресе staradevizna@komisijasds.gov.rs.  

 

ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ  

ДИРЕКТОРА                  

                 Бранко Дрчелић, с.р.       

                       

 

 



 

Образац 1. 

 

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈA 

УПРАВИ ЗА ЈАВНИ ДУГ 

Б е о г р а д 

Сремска 3-5 
  

У вези са позивом за пријаву потраживања по основу девизне штедње из члана 1. Закона о 

регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене 

код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама 

бивших република СФРЈ („Службени гласник РС”, број 108/16), подносим  

 

ПРИЈАВУ ПОТРАЖИВАЊА 

 

I Девизни штедиша  ________________________________________________ (име, име родитеља, 

презиме), ________________________ (датум рођења),  ___________________________ (јмбг или 

друга одговарајућа идентификациона ознака) из_______________________ (држава), 

_____________________________________________________________ (поштански број, место, 

адреса пребивалишта/боравишта), _____________________________________________(врста и 

број идентификационог документа), e-mail адреса: ____________________________, контакт 

телефон/факс: _____________________. 

Адреса за доставу поште: _____________________ (држава), _______________________________ 

________________________________________________.     (поштански број, место, адреса) 

II Уколико је штедња стечена наслеђивањем, навести следеће податке о оставиоцу: 

Оставилац  ________________________________________________________(име, име родитеља, 

презиме), ______________(датум рођења), ______________________ (јмбг или други лични број).  

III Пријава потраживања се подноси по основу*:   

штедне књижица: 

–  број _________________________________ код банке__________________________________. 

 –  број _________________________________ код банке__________________________________ . 

–  број _________________________________ код банке__________________________________. 

оставинског решења: 

–  број ________________________________________________ датум _____________________. 

–  број ________________________________________________датум ______________________. 

IV Подаци о исплатама средстава девизне штедње након 27. 4. 1992. године*: 

 са штедне књижице: 

– број ______________________ код банке_________________________________________ 

износ и валута    ________________________________датум _______________________. 

– број ______________________ код банке_________________________________________ 

износ и валута    ________________________________датум _______________________. 

– број ______________________ код банке_________________________________________ 

износ и валута    ________________________________датум _______________________. 



 
V Подаци о преносу средстава девизне штедње на посебне рачуне за употребу у поступку 

приватизације (нпр. јединствени приватизациони рачун, јединствени рачун грађанина) и за 

друге намене, након 27. 4. 1992. године*: 

са штедне књижице: 

– број ______________________ код банке_________________________________________ 

износ и валута    ________________________________датум _______________________. 

– број ______________________ код банке_________________________________________ 

износ и валута    ________________________________датум _______________________. 

 
VI Додатни подаци у вези с пријавом потраживања: 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

VII Прилози: 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су наведени подаци тачни. 

Потврђујем да сам сагласан/сагласна да Управа за јавни дуг у поступку по овој пријави врши обраду 

мојих података о личности у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник 

РС”, бр. 97/08, 104/09-др. закон, 68/12-УС и 107/12) и другим прописима Републике Србије.  

 

У  ______________, дана ___________године 

__________________________________ 
потпис подносиоца пријаве 

 

* ако има више докумената/података, навести их у додатку А овог обрасца 

Пријаву попунити читко штампаним словима 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додатак  А 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 


