
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, 14/19 и 

33/19), у члану 27. додају се ст. 7. и 8, који гласе: 

„Распоред уплаћених јавних прихода са групе подрачуна 849 – Рачуни за 

обједињену наплату јавних прихода, корисник буџетских средстава врши 

сваког радног дана у корист прописаних рачуна за уплату јавних прихода, 

из групе подрачуна 843 – Рачуни за уплату јавних прихода. 

У случају да корисник буџетских средстава не изврши распоред уплаћених 

јавних прихода, у складу са ставом 7. овог члана, тај распоред извршиће 

Управа за трезор.”. 

Члан 2. 

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

110. додаје се редни број 110а, који гласи: 

„ 

110а 840 714553 843 90 

Боравишна 

такса, по 

решењу 

надлежног 

органа 

јединице 

локалне 

самоуправе 

53 1,1/г ЛПА 1,2 

” 

После редног броја 605 додаjе се редни број 605а, који гласи: 

„ 

605а 840 743927 843 68 

Новчана казна у 

фиксном износу 

на основу 

прекршајног 

налога по 

Закону о 

заштити 

података о 

53 4  4 



личности 

” 

На редном броју 638a у колони 5 – Опис, речи: „Приходи које остварују 

установе социјалне заштите по основу учешћа корисника, односно сродника 

у цени смештаја у установу” замењује се речима: „Приходи које остварују 

установе социјалне заштите по основу учешћа корисника, односно сродника 

у цени услуга”. 

Члан 3. 

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

оквиру дела 9 – Царинарница Ниш, на редном броју 5, у колони – Назив, 

речи: „Царинска испостава Аеродром – Ниш” замењују се речима: „Царинска 

испостава Терминал Ниш”. 

После редног броја 5. додаје се редни број 5а, који гласи: 

„ 

5а 

Царински реферат 

Аеродром Константин 

Велики 

15431 

„ 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 


