
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, 46/17, 114/17, 36/18 и 44/18 – др. закон), у члану 16. став 1. 

тачка 10) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додајe се тачкa 11), 

која гласи: 

„11) приходи, односно примања устанoва социјалне заштите.” 

Члан 2. 

У члану 18. додаје се став 9, који гласи: 

„Приходи, односно примања установa социјалне заштите уплаћују се на 

рачун број 840-31218845-03 или за електронско плаћање 840-

0000031218845-03.” 

Члан 3. 

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

„Члан 23б 

Структура елемента позив на број одобрења за уплате прихода, односно 

примања установа социјалне заштите 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, односно примања по економској 

класификацији; 

6) двоцифрени број подекономске класификације.” 

Члан 4. 

У Прилогу 1 − План рачуна за уплату јавних прихода, на редном броју 62, у 

колони 5 – Опис, речи: „Накнада за стављање у промет заштићених дивљих 

биљних и животињских врста” замењују се речима: „Накнада за сакупљање, 

коришћење и промет заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива”.  

На редном броју 95, у колони 5 – Опис, речи: „Накнада за ванредни превоз 

на државном путу” замењују се речима: „Накнада за ванредни превоз”. 

Рачуни на ред. бр. 100. и 101. бришу се. 



На редном броју 102, у колони 5 – Опис, речи: „Накнада за промену намене 

обрадивог пољопривредног земљишта” замењују се речима: „Накнада за 

промену намене пољопривредног земљишта”. 

На редном броју 105, у колони 5 – Опис, речи: „Накнада за коришћење 

рибарских подручја” замењују се речима: „Накнада за коришћење рибарског 

подручја”. 

На редном броју 107, у колони 5 – Опис, речи: „Накнада за супстанце које 

оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе” замењују се речима: 

„Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне 

полиетиленске кесе”. 

На редном броју 108, у колони 5 – Опис, речи: „Накнада од емисије SО2, 

NО2, прашкастих материја и одложеног отпада” замењују се речима: 

„Накнада за емисије SО2, NО2, прашкасте материје и произведени или 

одложени отпад”. 

На редном броју 111, у колони 5 – Опис, речи: „Посебна накнада за заштиту 

и унапређење животне средине” замењују се речима: „Накнада за заштиту и 

унапређивање животне средине”. 

После редног броја 113, додају се ред. бр. 113а, 113б и 113в, који гласе: 

„ 

113а 840 714565 843 77 

Накнада за 

коришћење 

простора на јавној 

површини у 

пословне и друге 

сврхе, осим ради 

продаје штампе, 

књига и других 

публикација, 

производа старих и 

уметничких заната 

и домаће радиности 

53 1,1/г  1,2 

113б 840 714566 843 84 

Накнада за 

коришћење јавне 

површине за 

оглашавање за 

сопствене потребе 

и за потребе других 

лица 

53 1,1/г  1,2 

113в 840 714567 843 91 Накнада за 

коришћење јавне 
53 1,1/г  1,2 



површине по 

основу заузећа 

грађевинским 

материјалом и за 

извођење 

грађевинских 

радова и изградњу 

” 

Рачун на редном броју 121. брише се. 

На редном броју 122, у колони 5 – Опис, речи: „Накнада за постављање 

водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и 

сл. на државном путу” замењују се речима: „Накнада за постављање 

водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе 

мреже и сл. на државном путу”. 

Рачуни на ред. бр. 125. и 126. бришу се. 

На редном броју 127, у колони 5 – Опис, речи: „Посебна накнада за 

употребу општинског пута и улице, њиxовог дела или путног објекта, ако је 

управљач пута надлежни орган локалне самоуправе” замењују се речима: 

„Посебна накнада за употребу општинског пута и улице, његовог дела или 

путног објекта (путарина) која припада управљачима тих путева и улица”. 

На редном броју 129, у колони 5 – Опис, речи: „Накнада за постављање 

водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и 

сл. на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган 

локалне самоуправе” замењују се речима: „Накнада за постављање 

водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе 

мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих 

путева и улица”. 

На редном броју 131, у колони 5 – Опис, речи: „Накнада за постављање 

објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског 

пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе” 

замењују се речима: „Накнада за постављање рекламних табли, рекламних 

паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред општинског пута и 

улице, односно на другом земљишту које користе управљачи тих путева и 

улица”. 

На редном броју 134, у колони 5 – Опис, речи: „Накнада за ванредни превоз 

на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне 

самоуправе” замењују се речима: „Накнада за ванредни превоз на 

општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица”. 

На редном броју 135, у колони 5 – Опис, речи: „Накнада за закуп делова 

земљишног појаса општинског пута и улице, ако је управљач пута надлежни 

орган локалне самоуправе” замењују се речима: „Накнада за коришћење 



делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која 

припада управљачима тих путева и улица”. 

На редном броју 431, у колони 5 – Опис, речи: „Накнада за коришћење 

минералних сировина и геотермалних ресурса” замењују се речима: 

„Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина”. 

Рачун на редном броју 435. брише се. 

На редном броју 436, у колони 5 – Опис, речи: „Накнада за коришћење 

минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши 

на територији аутономне покрајине” замењују се речима: „Накнада за 

коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација 

врши на територији аутономне покрајине”. 

На редном броју 437, у колони 5 – Опис, речи: „Накнада за примењена 

геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса” замењују 

се речима: „Накнада за примењена геолошка истраживања”. 

После редног броја 437. додају се ред. бр. 437а и 437б, који гласе: 

„ 

437а 840 741518 843 83 

Накнада за 

унапређење 

енергетске 

ефикасности за 

деривате нафте 

при увозу 

53 4  4 

437б 840 741519 843 90 

Накнада за 

унапређење 

енергетске 

ефикасности за 

деривате нафте, 

природног гаса и 

електричне 

енергије 

стављених у 

промет 

53 4  4 

” 

После редног броја 455б додаје се ред. бр. 455в, који гласи: 

„ 

455в 840 741545 843 78 

Накнаде за 

пловидбу и 

коришћење 

објеката 

53 1,1/г  3,4 



безбедности 

пловидбе на 

државном 

водном путу 

” 

На редном броју 468, у колони 5 – Опис, речи: „Накнада за постављање 

рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно и звучно 

обавештење или оглашавање на државном путу, односно на другом 

земљишту које користи управљач државног пута, у складу са прописима” 

замењују се речима: „Накнада за постављање рекламних табли, рекламних 

паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, 

односно на другом земљишту које користи управљач државног пута”. 

На редном броју 469, у колони 5 – Опис, речи: „Накнада за закуп делова 

земљишног појаса државног пута” замењују се речима: „Накнада за 

коришћење делова земљишног појаса јавног пута и другог земљишта које 

користи управљач државног пута”. 

Рачун на редном броју 470. брише се. 

На редном броју 473, у колони 5 – Опис, речи: „Накнада за стављање 

амбалаже у промет” замењују се речима: „Накнада за амбалажу или 

упакован производ који после употребе постаје амбалажни отпад”. 

После редног броја 475. додају се ред. бр. 475а и 475б, који гласе: 

„ 

475а 840 741596 843 47 

Накнада за 

коришћење 

дрвета 

53 1,1/г  1,2,3,4 

475б 840 741597 843 54 

Накнада за 

коришћење 

шумског 

земљишта у 

државној 

својини у 

нешумске 

намене 

53 1,1/г  3, 4 

” 

После редног броја 547б додаје се редни број 547в, који гласи: 

„ 

547в 840 742316 843 43 Приходи које 

остварују 
53 4  4 



установе 

социјалне 

заштите по 

основу 

обављања 

проширене 

делатности 

” 

На редном броју 549, у колони 5 – Опис, речи: „Накнада за коришћење 

података и документације основних геолошких истраживања” замењују се 

речима: „Накнада за коришћење података и документације геолошких 

истраживања”. 

Рачун под редним бројем 550. брише се. 

На редном броју 576, у колони 5 – Опис, речи: „Приходи од новчаних казни 

за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима” 

замењују се речима: „Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне 

преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима”.  

После редног броја 638. додаје се редни број 638a, који гласи: 

„ 

638а 840 745129 843 43 

Приходи које 

остварују 

установе 

социјалне 

заштите по 

основу учешћа 

корисника, 

односно 

сродника у цени 

смештаја у 

установу 

53 4  4 

” 

После редног броја 962б додаjе се редни број 962в, који гласи: 

„ 

962в 840 31218 845 03 

Приходи, 

односно 

примања 

установа 

социјалне 

заштите 

53    



” 

Члан 5. 

У Прилогу 3 − Списак општина, градова, аутономних покрајина и Републике 

са шифрама трезора и надлежним организационим јединицама Управе за 

трезор, ред. бр. 24. и 139. бришу се. 

Редни број 183. мења се и гласи: 

„ 

183 Зајечар 
Град 

Бор 
027 17-027 

” 

После редног броја 183. додаје се редни број 183а, који гласи: 

„ 

183а Ваљево 
Град 

Ваљево 
107 68-107 

” 

После редног броја 194. додаје се редни број 194а, који гласи: 

„ 

194а Прокупље 
Град 

Прокупље 
085 37-085 

” 

Члан 6. 

У Прилогу 4 – Списак царинарница и њихових организационих јединица, у 

делу 3 – Царинарница Шабац, после редног броја 11, додаје се редни број 

12, који гласи: 

„ 

12 

Царински 

реферат 

Инђија 

42285 

” 

У делу 10 – Царинарница Крагујевац, после редног броја 14, додаје се редни 

број 15, који гласи: 

„ 

15 Царински 

реферат Велика 
17094 



Плана 

” 

Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2019. године. 


