
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. пропис, 104/18, 14/19, 
33/19, 68/19, 151/20, 19/21 и 10/22), после члана 14. назив одељка 6. 
Уплата јавних прихода на евиденционе рачуне и рачуне за обједињену 
наплату прихода за посебне намене мења се и гласи: „6. Уплата јавних 
прихода на eвиденционe рачунe јавних прихода и рачуне за обједињену 
наплату јавних прихода и других средстава за одређене намене на основу 
електронске пријаве”. 

Члан 2. 

У члану 15. став 1. речи: „евиденциони рачуни прихода органа и других 
корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог 
рачуна трезора” замењују се речима: „евиденциони рачуни јавних прихода 
органа и других корисника средстава који су укључени у КРТ”, а речи: 
„рачуни за обједињену наплату прихода за посебне намене” замењују се 
речима: „рачуни за обједињену наплату јавних прихода и других средстава 
за одређене намене на основу електронске пријаве”. 

Став 2. брише се. 

Члан 3. 

У члану 16. став 1. у уводној реченици речи: „евиденциони рачуни прихода 
органа и других корисника јавних средстава који су укључени у систем 
консолидованог рачуна трезора” замењују се речима: „евиденциони рачуни 
јавних прихода органа и других корисника средстава који су укључени у 
КРТ”. 

Тачка 9) мења се и гласи: 

„9) приходи, односно примања индиректних корисника буџетских средстава 
који су укључени у систем извршења буџета Републике Србије;”. 

Тач. 10)–16) бришу се. 

Ст. 2. и 3. бришу се. 

Члан 4. 

У члану 17. речи: „рачуни за обједињену наплату прихода за посебне 
намене” замењују се речима: „рачуни за обједињену наплату јавних прихода 
и других средстава за одређене намене на основу електронске пријаве”. 

Члан 5. 



У члану 18. додају се ст. 15, 16. и 17, који гласе: 

„Приходи установa ученичког стандарда уплаћују се на рачун број 840-
31392845-57 или за електронско плаћање 840-0000031392845-57. 

Приходи установа студентског стандарда уплаћују се на рачун број 840-
31393845-64 или за електронско плаћање 840-0000031393845-64. 

Приходи Установе за новинско-издавачку делатност „Панорама” уплаћују се 
на рачун број 840-31394845-71 или за електронско плаћање 840-
0000031394845-71.”. 

Члан 6. 

У члану 19. став 2. речи: „Средства обједињене наплате 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” замењују се речима: „Средства 
обједињене наплате за таксе и накнаде које се плаћају у управним стварима 
из делокруга рада Министарства унутрашњих послова”. 

Члан 7. 

Члан 23а мења се и гласи: 

„Члан 23а 

„Структура елемента позив на број одобрења за уплату прихода, односно 
примања установа културе и устанoва социјалне заштите и структура 
елемента позив на број одобрења за уплату прихода завода за извршење 
кривичних санкција, 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, Института за стандардизацију Србије, установа ученичког 
стандарда, установа студентског стандарда и Установе за новинско-
издавачку делатност „Панорама”, 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 8. 

Чланови 23б и 23в бришу се. 

Члан 9. 



У члану 27. после става 4. додају се нови ст. 5, 6, 7. и 8, који гласе: 

„Јавни приходи и примања, који се ради обезбеђивања посебних евиденција 
уплаћују на рачуне из групе 845 – Евиденциони рачуни јавних прихода 
органа и других корисника средстава који су укључени у КРТ, преносе се на 
одговарајуће рачуне за уплату јавних прихода – рачуни из групе 843, сваког 
радног дана. 

Јавни приходи, који се ради обједињавања наплате прихода, уплаћују на 
рачуне из групе 848 – Рачуни за обједињену наплату јавних прихода и 
других средстава за одређене намене на основу електронске пријаве, 
преносе се на одговарајуће рачуне за уплату јавних прихода – рачуни из 
групе 843, сваког радног дана. 

Приходи од административних и судских такси у целости се распоређују на 
рачуне из групе 843 – Републичка административна такса, односно 
Републичка судска такса, сваког радног дана. 

Средства остварена од продаје капитала у поступку приватизације и 
средства остварена од продаје акција Акционарског фонда, са рачуна из 
групе 845 распоређује Управа за трезор, по добијању обавештења од 
министарства надлежног за послове привреде, на рачуне из групе 843.”. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 9, речи: „евиденциони рачуни 
прихода органа и других корисника јавних средстава који су укључени у 
систем консолидованог рачуна трезора” замењују се речима: „евиденциони 
рачуни јавних прихода органа и других корисника средстава који су 
укључени у КРТ”. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 10, речи: „рачуни за обједињену 
наплату прихода за посебне намене”, замењују се речима: „рачуни за 
обједињену наплату јавних прихода и других средстава за одређене намене 
на основу електронске пријаве”. 

Досадашњи ст. 7. и 8. постају ст. 11. и 12. 

Члан 10. 

У члану 28. став 3. после речи: „надлежни орган по чијем налогу је 
извршено плаћање” додају се запета и речи: „орган који прати наплату, 
односно орган на чији рачун из групе 845 је извршена уплата,”. 

Члан 11. 

У Прилогу 1 – План рачуна за уплату јавних прихода, који је одштампан уз 
Правилник 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. пропис, 104/18, 14/19, 33/19, 
68/19, 151/20, 19/21 и 10/22) и чини његов саставни део, после редног 
броја 442 додаје се редни број 442а, који гласи: 



„ 

442a 840 741526 843 42 

Средства од 
давања на 
коришћење 
пољопривредног 
земљишта у 
државној својини 
у 
непољопривредне 
сврхе 

53 1,1/г  1,2,4 

„ 

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

„ 

547д 840 742318 843 57 

Приходи 
које 
остварује 
Српска 
академија 
наука и 
уметности 

53 4  4 

„ 

После редног броја 592 и поднаслова Приходи од пенала у корист нивоа 
територијалних аутономија додаје се редни број 592a, који гласи: 

„ 

592a 840 743431 843 88 

Приходи од 
пенала у 
корист нивоа 
територијалних 
аутономија 

53 3  3 

„ 

На редном броју 605a, у колони 5 – Опис, речи: „Новчана казна у фиксном 
износу на основу прекршајног налога по Закону о заштити података о 
личности” замењују се речима: „Новчана казна на основу прекршајног 
налога по Закону о заштити података о личности и Закону о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја”. 

После редног броја 672 додају се ред. бр. 672а–672е, који гласе: 

„ 



672а 840 781121 843 78 

Трансфери из буџета 
Републике у корист 
Републичког фонда за 
здравствено 
осигурање 

53 4  4/о 

672б 840 781122 843 85 

Трансфери из буџета 
Републике у корист 
Републичког фонда за 
ПИО за категорију 
осигураника 
запослених 

53 4  4/о 

672в 840 781123 843 92 

Трансфери из буџета 
Републике у корист 
Републичког фонда за 
ПИО за категорију 
осигураника 
пољопривредника 

53 4  4/о 

672г 840 781124 843 02 

Трансфери из буџета 
Републике у корист 
Републичког фонда за 
ПИО за категорију 
осигураника 
самосталних 
делатности 

53 4  4/о 

672д 840 781125 843 09 

Трансфери из буџета 
Републике по основу 
доприноса за 
пензијско и 
инвалидско 
осигурање за 
поједине категорије 
осигураника из 
категорије 
осигураника 
запослених обезбеђен 
у буџету Републике 

53 4  4/о 

672ђ 840 781126 843 16 

Трансфери из буџета 
Републике у корист 
Националне службе 
за запошљавање 

53 4  4/о 

672е 840 781127 843 23 Трансфери из буџета 53 4  4/о 



Републике у корист 
Фонда за социјално 
осигурање војних 
осигураника 

„ 

После редног броја 962з додају се ред. бр. 962и–962к, који гласе: 

„ 

962и 840 31392 845 57 

Приходи 
установа 
ученичког 
стандарда 

53    

962ј 840 31393 845 64 

Приходи 
установа 
студентског 
стандарда 

53    

962к 840 31394 845 71 

Приходи 
Установе за 
новинско-
издавачку 
делатност 
„Панорама” 

53    

„ 

Члан 12. 

У Прилогу 3а – Преглед рачуна за уплату јавних прихода код којих је 
омогућена уплата за старе шифре трезора које су престале да важе, који је 
одштампан уз Правилник 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. пропис, 104/18, 
14/19, 33/19, 68/19, 151/20, 19/21 и 10/22) и чини његов саставни део, 
редови са ред. бр. 1-33, 38, 39, 41. и 42. бришу се, а на ред. бр. 34. и 36, у 
колони 6 – Рок до ког ће рачуни бити активни за угашене шифре, датум: 
„31.12.2022.” замењује се датумом: „31.12.2023.”. 

Члан 13. 

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2023. године. 


