
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, 33/19 
и 68/19 – у даљем тексту: Правилник), у члану 16. став 1. тачка 11) тачка 
на крају замењује се тачком и запетом и додају се тач. 12), 13), 14), 15) и 
16), које гласе: 

„12) приходи установа за средње образовање; 

13) приходи Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за 
вредовање квалитета образовања и васпитања; 

14) приходи Криминалистичко-полицијског универзитета; 

15) приходи Антидопинг агенције и Завода за спорт и медицину спорта; 

16) приходи Акредитационог тела Србије и Института за стандардизацију 
Србије.” 

Члан 2. 

У члану 18. додају се ст. 10, 11, 12, 13. и 14, који гласе: 

„Приходи установa за средње образовање уплаћују се на рачун број: 840-
31302845-09 или за електронско плаћање 840-0000031302845-09. 

Приходи Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за 
вредновањe квалитета образовања и васпитања уплаћују се на рачун број 
840-31303845-16 или за електронско плаћање 840-0000031303845-16. 

Приходи Криминалистичко-полицијског универзитета уплаћују се на рачун 
број: 840-31304845-23 или за електронско плаћање 840-0000031304845-23. 

Приходи Антидопинг агенције и Завода за спорт и медицину спорта уплаћују 
се на рачун број: 840-31305845-30 или за електронско плаћање 840-
0000031305845-30. 

Приходи Акредитационог тела Србије и Института за стандардизацију Србије 
уплаћују се на рачун број: 840-31306845-37 или за електронско плаћање 
840-0000031306845-37.” 

Члан 3. 

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

„Члан 23в 



Структура елемента позив на број одобрења за уплату прихода установа за 
средње образовање, Завода за унапређивање образовања и васпитања, 
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, 
Криминалистичко-полицијског универзитета, Антидопинг агенције, Завода за 
спорт и медицину спорта, Акредитационог тела Србије и Института за 
стандардизацију Србије, 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 4. 

У Прилогу 1 − План рачуна за уплату јавних прихода, на редном броју 149, у 
колони 5 – Опис, речи: „КРОВ 2019” замењују се речима: „КРОВ 2020”. 

На редном броју 416. у колони 5 – Опис, речи: „Вишак прихода над 
расходима јавне агенције” замењују се речима: „Вишак прихода над 
расходима јавне агенције, комисије и других облика организовања”. 

Рачун на редном броју 443. брише се. 

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

„ 

547г 840 742317 843 50 

Приходи које 
остварују 
индиректни 
корисници 
буџетских 
средстава 
Републике 
Србије 

53 4  4 

” 

После редног броја 962г додаjу се ред. бр. 962д, 962ђ, 962е, 962ж и 962з 
који гласе: 

„ 

962д 840 31302 845 09 
Приходи, установа 
за средње 
образовање 

53    



962ђ 840 31303 845 16 

Приходи Завода за 
унапређивање 
образовања и 
васпитања и Завода 
за вредновање 
квалитета 
образовања и 
васпитања 

53    

962е 840 31304 845 23 

Приходи 

Криминалистичко-
полицијског 
универзитета 

53    

962ж 840 31305 845 30 

Приходи Антидопинг 
агенције и Завода за 
спорт и медицину 
спорта 

53    

962з 840 31306 845 37 

Приходи 
Акредитационог тела 
Србије и Института 
за стандардизацију 
Србије 

53    

” 

Члан 5. 

У Прилогу 4 – Списак царинарница и њихових организационих јединица, у 
оквиру дела 3 – Царинарница Шабац, на редном броју 11, у колони – Назив, 
речи: „Царински реферат Слободна зона Шабацˮ, замењују се речима: 
„Царинска испостава Слободна зона Шабацˮ. 

У оквиру дела 6 – Царинарница Краљево, на редном броју 5, у колони – 
Назив, речи: „Царинска испостава Горњи Милановацˮ, замењују се речима: 
„Царински реферат Горњи Милановацˮ. 

После редног броја 10. додају се ред. бр. 11. и 12, који гласе: 

„ 

11 

Царински 
реферат 
Аеродром 
Морава 

14451 

12 
Царински 
реферат Тутин 

14460 



” 

У делу 12 – Царинарница Сомбор, после редног броја 9, додаје се редни број 
10, који гласи: 

„ 

10 
Царински 
реферат 
Растина 

22080 

” 

У делу 15 – Царинарница Суботица, на редном броју 13, у колони – Назив, 
речи: „Царински реферат Бачки виноградиˮ, замењују се речима: „Царинска 
испостава Бачки виноградиˮ. 

После редног броја 14, додаје се редни број 15, који гласи: 

„ 

15 
Царински 
реферат Рабе 

25194 

” 

Члан 6. 

Одредбе чл. 1, 2. и 3. и одредбе члана 4. ст. 4. и 5. овог правилника 
примењиваће се почев од 1. јануара 2021. године. 

Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 


