
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, 44/18 – др. закон, 104/18 и 14/19), у 

члану 12. ст. 2. и 4. речи: „од једне до 15 цифара”, на оба места, замењују 

се речима: „од једне до 18 цифара”. 

Члан 2. 

У члану 27. после става 4. додају се нови ст. 5. и 6, који гласе: 

„Изузетно од става 4. овог члана, распоред уплаћених јавних прихода са 

рачуна 845 – евиденциони рачуни прихода органа и других корисника 

јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, 

може бити привремено обустављен на основу акта министра надлежног за 

послове финансија, у складу са законом. 

Изузетно од става 4. овог члана, распоред уплаћених јавних прихода са 

рачуна 848 – рачуни за обједињену наплату прихода за посебне намене, не 

врши се у случајевима погрешно уплаћених средстава, све до момента 

решавања рекламација у вези са тим погрешним уплатама.” 

Досадашњи став 5. брише се. 

Члан 3. 

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

922. додаје се редни број 922а, који гласи: 

„ 

922а 840 921924 843 82 
Примања од 

супердивиденди 
75 4  4 

” 

Члан 4. 

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

са шифрама трезора и надлежним организационим јединицама Управе за 

трезор, ред. бр. 114. и 126. бришу се. 

После редног броја 192. додаје се редни број 192а, који гласи: 

„ 

192а 
Нови 

Сад 
Град 

Нови 
223 11–223 



Сад 

„ 

Редни број 203. брише се. 

Члан 5. 

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

оквиру дела 2 – Царинарница Београд, на редном броју 13, у колони – 

Назив, речи: „Царинска испостава железничка станица Београд”, замењују 

се речима: „Царинска испостава Остружница – Београд”. 

На редном броју 14, у колони – Шифра, број: „11690” замењује се бројем: 

„11118”. 

На редном броју 15, у колони – Шифра, број: „11584” замењује се бројем: 

„11118”. 

У оквиру дела 9 – Царинарница Ниш, после редног броја 13. додаје се редни 

број 13а, који гласи: 

„ 

13а 

Царински 

реферат 

Дуванска Ниш 

15423 

„ 

Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а одредабе члана 4. овог 

правилника примењују се од 18. маја 2019. године. 


