
ПРАВИЛНИК 

о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења 

рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна 

Члан 1. 

У Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода 

и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 

49/16, 107/16 и 46/17), у члану 16. став 1. тачка 1) брише се. 

У тачки 8) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додају тач. 9) и 

10), које гласе: 

„9) приходи установа културе; 

10) приходи завода за извршење кривичних санкција.” 

Члан 2. 

У члану 18. став 2. брише се. 

Досадашњи ст. 3–7. постају ст. 2–6. 

После досадашњег става 7, који постаје став 6, додају се нови ст. 7. и 8, 

који гласе: 

„Приходи установa културе уплаћују се на рачун број: 840-31120845-93 или 

за електронско плаћање 840000003112084593. 

Приходи завода за извршење кривичних санкција уплаћују се на рачун број: 

840-31121845-03 или за електронско плаћање 840000003112184503.” 

Члан 3. 

Члан 20. брише се. 

Члан 4. 

После члана 23. додаје се члан 23а, који гласи: 

„Члан 23а 

Структура елемента позив на број одобрења за уплате прихода установа 

културе и завода за извршење кривичних санкција, састоји се из шест 

делова, и то: 

1) двоцифрени контролни број по моделу 97; 

2) петоцифрени јединствени број корисника јавних средстава (ЈБ КЈС); 

3) двоцифрени број извора финансирања; 

4) двоцифрени број подизвора финансирања; 

5) шестоцифрени број прихода по економској класификацији; 

6) двоцифрени број подекономске класификације.” 



Члан 5. 

У Прилогу 1 − План рачуна за уплату јавних прихода, после редног броја 

211. додају се наслов у колони 5 – Опис и редни број 211а, који гласе: 

„ 

     

Акцизе на 

кафу 

произведену 

у земљи 

    

211а 840 717521 843 11 

Акциза на 

кафу 

произведену 

у земљи 

53 4 ПУ 4 

” 

После редног броја 547. додају се ред. бр. 547а и 547б, који гласе: 

„ 

547а 840 742314 843 29 

Приходи које 

својом 

делатношћу 

остваре 

установе 

културе 

53 4  4 

547б 840 742315 843 36 

Приходи које 

својом 

делатношћу 

остваре 

заводи за 

извршење 

кривичних 

санкција 

53 4  4 

” 

Евиденциони рачун на редном броју 957. брише се. 

После редног броја 962. додају се ред. бр. 962а и 962б, који гласе: 

„ 

962а 840 31120 845 93 

Приходи 

установа 

културе 

53    



962б 840 31121 845 03 

Приходи 

завода за 

извршење 

кривичних 

санкција 

53    

” 

Члан 6. 

У Прилогу 2 – Структура елемента позив на број одобрења, редни број 3. 

брише се. 

Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2018. године. 


