
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, 68/19 и 151/20), у члану 19. став 2. речи: „за регистрацију моторних 
возила”, замењују се речима: „за издавање регистрационе налепнице на 
овлашћеним техничким прегледима, као и таксе и накнаде које се плаћају у 
управним стварима из делокруга рада Министарства унутрашњих послова”. 

Члан 2. 

У члану 24. став 1. речи: „за регистрацију моторних возила”, замењују се 
речима: „за издавање регистрационе налепнице на овлашћеним техничким 
прегледима”. 

Члан 3. 

После члана 24. додаје се члан 24а, који гласи: 

„Члан 24а 

Структура елемента позив на број одобрења код обједињене наплате такси и 
накнада које се плаћају у управним стварима из делокруга рада 
Министарства унутрашњих послова, које своје услуге пружа преко портала 
еУправе, осим код обједињене наплате за издавање регистрационе 
налепнице на овлашћеним техничким прегледима, састоји се из пет делова, 
и то: 

1) двоцифрени контролни број по моделу 97; 

2) ознака врсте сервиса – дужине четири алфанумеричка карактера који 
означавају врсту сервиса; 

3) идентификација – податак дужине до четрнаест алфанумеричких 
карактера; 

4) G – фиксна ознака – латинично слово G; 

5) алфанумеричка латинична ознака од два карактера.”. 

Члан 4. 

У Прилогу 1 − План рачуна за уплату јавних прихода, после редног броја 52. 
додају се наслов у колони 5 – Опис и редни број 52а, који гласе: 

„ 
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” 

Рачуни на ред. бр. 78, 79, 80, 81, 82. и 83. бришу се. 

На редном броју 149, у колони 5 – Опис, речи: „КРОВ 2020” замењују се 
речима: „КРОВ 2021”. 

На редном броју 581, у колони 5 – Опис, речи: „Приходи од новчаних казни 
за прекршаје предвиђене Законом о ванредним ситуацијама и законима који 
уређују област заштите од пожара, експлозивних и опасних материја” 
замењују се речима: „Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене 
законом којим се уређује област смањења ризика од катастрофа и 
управљања ванредним ситуацијама и законима којима се уређује област 
заштите од пожара, експлозивних и опасних материја”. 

На редном броју 984, у колони 5 – Опис, речи: „Обједињена наплата за 
регистрацију моторних возила” замењују се речима: „Обједињена наплата за 
издавање регистрационе налепнице на овлашћеним техничким прегледима 
као и таксе и накнаде које се плаћају у управним стварима из делокруга 
рада Министарства унутрашњих послова”. 

Члан 5. 

У Прилогу 6 – Преглед рачуна за уплату новчаних казни по прекршајном 
налогу и казни изречених у управном поступку, на редном броју 7, у колони 
– Опис, речи: „Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене 
Законом о ванредним ситуацијама и законима који уређују област заштите 
од пожара, експлозивних и опасних материја” замењују се речима: „Приходи 
од новчаних казни за прекршаје предвиђене законом којим се уређује 
област смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама 
и законима којима се уређује област заштите од пожара, експлозивних и 
опасних материја”. 

 

 



Члан 6. 

Одредбе члана 3. овог правилника (новододати члан 24а), примењиваће се 
почев од 16. марта 2021. године. 

Члан 7. 

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


