На основу члана 32 став 1. тачка 3 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 129/07), чл. 2а и 2б Закона о пореском поступку и пореској
администрацији (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04,
61/05, 61/07, 20/09, 53/10, 101/11, 2/12 и 93/12), чл.11. до 18. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и чл. 40. и 84.
Статута града Лознице (''Службени лист града Лознице'', бр. 19/2008), Скупштина града
Лознице, на седници одржаној 28. децембра 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о локалним комуналним таксама
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Oдлуком уводе се локалне комуналне таксе које се плаћају за коришћење права,
предмета и услуга.
Члан 2.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1.
Истицање фирме на пословном простору,
2.
Коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који припадају граду Лозници (коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и сл.),
3.
Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина,
4.
Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе (осим продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности),
5.
Држање средстава за игру и забаву (''забавне игре''),
6.
Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима,
7.
Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте
привременог коришћења,
8.
Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова.
Члан 3.
Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга из чл. 2 ове
Одлуке.
Члан 4.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за чије је
коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуга.

Члан 5.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране
државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и јединице
локалне самоуправе, као и од стране субјеката чији је оснивач Скупштина града Лознице.
Члан 6.
На територији града Лознице локална комунална такса плаћа се у различитој висини
зависно од врсте делатности, површине и техничко-употребних карактеристика објеката,
величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство, висине годишњег
прихода и по деловима територије, односно у зонама у којима се налазе објекти, предмети или
врше услуге за које се плаћају таксе.
Члан 7.
У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачунавања, наплате, рокова плаћања
и др. сходно се примењују одредбе закона којим се уређује буџетски систем, закона којим се
уређује порески поступак и Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна ( „Службени гласник РС", бр. 104/2011, 10/2012,
18/2012, 95/2012 и 99/2012 )
Члан 8.
Комуналне таксе из чл. 2. ове Одлуке представљају изворни приход града Лознице.

II НАДЗОР
Члан 9.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење за инспекцијске послове –
комунална инспекција, Одељење комуналне полиције и Одељење локалне пореске
администрације Градске управе града Лознице.
III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Новчаном казном од 100.000 до 300.000 динара казниће се за прекршај правно лице које
не уплати локалну комуналну таксу за коришћење права, предмета и услуга из чл. 2. ове Одлуке
у износу и року прописаним таксеном тарифом, или ако у прописаном року утврђену таксу не
уплати на одговарајући рачун код Управе за трезор.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
наовчаном казном од 10.000 до 75.000 динара.

Члан 11.
Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај предузетник који
не уплати локалну комуналну таксу за коришћење права, предмета и услуга из чл. 2. ове Одлуке
у износу и року прописаним таксеном тарифом, или ако у прописаном року утврђену таксу не
уплати на одговарајући рачун код Управе за трезор.
Члан 12.
Новчаном казном од 5.000 до 30.000 динара казниће се за прекршај физичко лице које
не уплати локалну комуналну таксу за коришћење права, предмета и услуга из чл. 2. ове Одлуке
у износу и року прописаним таксеном тарифом, или ако у прописаном року утврђену таксу не
уплати на одговарајући рачун код Управе за трезор.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о
финансирању локалне самоуправе.
Члан 14.
Саставни део ове Oдлуке представља Таксена тарифа утврђена за поједина права,
предмете и услуге (тарифни бројеви 1 – 8).

Члан 15.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним
таксама на територији града Лознице (''Службени лист града Лознице'', бр. 3/10, 4/10 и 3/11).
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“ , а примењиваће се од 01.01.2013. године.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-25/12-6-3
Датум: 28. децембар 2012. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору
I Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња
правна лица, као и предузетници и мала правна лица који имају годишњи приход преко
50.000.000 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства,
осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и
трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и
телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружање
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), таксу плаћају у годишњем износу :
динара
1 Предузетници
25.408,00
2

Мала правна лица

33.877,60

3

Средња правна лица

42.347,00

II Правна лица која су према према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
велика правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства,
осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и
трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и
телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружање
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), таксу плаћају у годишњем износу од
101.632,80 динара.
III Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
велика, средња и мала правна лица, као и предузетници, без обзира на годишњи приход, а који
обављају неку од следећих делатности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Банкарство
Производња и трговина нафтом и дериватима нафте
Производња цемента
Електропривреде
Казина, коцкарнице, кладионице, бинго сале и пружање коцкарских услуга
Осигурања имовине и лица
Производња и трговина на велико дуванским производима
Поштанске, мобилне и телефонске услуге
Ноћни барови и дискотеке

таксу плаћају у годишњем износу:
1

Предузетници

динара
84.694,00

2

Мала правна лица

169.388,00

3

Средња правна лица

211.735,00

4

Велика правна лица

254.082,00

IV Предузетници и правна лица који су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатност
банкарства, осигурања имовине и лица, производњом и тровином нафтом и дериватима нафте,
производње и трговине на велико дуванским производима, производња цемента, поштанских,
мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарнице, кладионица, бинго сала
и пружање коцкарких услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до
50.000.000,00 динара не плаћају ову таксу.
Локална комунална такса се плаћа за истакнуту фирму на пословном простору.
Под фирмом, у смислу ове Одлуке, подразумева се сваки истакнути назив или име које
упућује на то да правно или физичко лице обавља одређену делатност.
Ако се на пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се
плаћа само за једну фирму.
Ако обвезник има више објеката на територији града Лознице у којим обавља делатност,
такса се плаћа за сваку следећу истакнуту фирму у износу од 50 % утврђене тарифе, а највише
до износа утврђеног законом.
Обвезник локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору дужан је
да поднесе пријаву на образцу П ЛКТ-1 коју је саставило овлашћено Одељење локалне пореске
администрације Градске управе града Лознице, а ради утврђивања обавезе плаћања локалне
комуналне таксе и то у року од 15 дана од дана регистровања делатности. Образац П ЛКТ-1
представља саставни део ове Одлуке.
Обвезник локалне комуналне таксе на истицање фирме је дужан да сваку насталу
промену која је од утицаја на висину утврђене обавезе пријави надлежном органу у року од 15
дана од дана настанка промене. За време привремене одјаве обвезнику мирује таксена обавеза.
Правна лица у поступку ликвидације задужују се таксом из овог тарифног броја до дана
регистровања и објављивања Одлуке о покретању поступка ликвидације у складу са законом
којим се уређује ликвидација.
У случају да обвезник не поднесе пријаву у року утврђеном у ставу 5. тарифног броја 1,
надлежни орган ће донети решење на основу података надлежних органа који врше упис у
регистар и инспекцијског надзора.
Таксу утврђује решењем Одељење локалне пореске администрације у годишњем износу
сразмерно времену рада правног лица односно предузетника. Решење се доноси у складу са
законом којим се уређује порески поступак.
У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачунавања, застарелости, камате за
доцњу у плаћању, рокова плаћања, редовне и принудне наплате, пореско прекршајног поступка
и осталог што није регулисано овом Одлуком, примењују се одредбе закона којим се уређује
порески поступак.
Тарифни број 2
Коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који припадају граду Лозници (коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и сл.)
Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа укључујући и истицање и
исписивање фирме ван пословног простора на јавним површинама и објектима јавне намене
плаћају правна лица и предузетници у следећим износима и то:

I Правна лица разврстана у средња као и предузетници и мала правна лица која имају
годишни приход преко 50.000.000,00 динара осим предузетника и правних лица која обављају
делатност банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима
нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производња цемента,
поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарнице,
кладионице, бинго сала и пружање коцкарких услуга и ноћних барова и дискотека, плаћају
таксу у годишњем износу :
динара
5.081,60

1

Предузетници

2

Мала правна лица

6.775,52

3

Средња правна лица

8.469,00

II Правна лица разврстана у велика правна лица плаћају таксу на годишњем нивоу у
износу од 20.326,56 динара.
III Правна лица, мала, средња и велика и предузетници који обављају делатност
банкарства, осигурања имовине и лица, производњом и трговином нафтом и дериватима нафте,
производње и трговине на велико дуванским производима, производња цемента, поштанских,
мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарнице, кладионице, бинго сала
и пружање коцкарких услуга и ноћних барова и дискотека, плаћају таксу на годишњем нивоу у
износу :

1

Предузетници

динара
16.938,80

2

Мала правна лица

33.877,60

3

Средња правна лица

42.347,00

4

Велика правна лица

50.816,40

IV Предузетници и мала правна лица осим предузетника и правних лица која обављају
делатност банкарства, осигурања имовине и лица, производњом и трговином нафтом и
дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производња
цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарнице,
кладионице, бинго сала и пружање коцкарких услуга и ноћних барова и дискотека, а имају
годишњи приход до 50.000.000,00 динара не плаћају ову таксу.
Обрачун таксе из овог тарифног броја врши Јавно предузеће за управљање
грађевинским земљиштем "Град" Лозница, односно Јавно предузеће "Дирекција за управљање
и развој Бање Ковиљаче“ у зависности од локације.
Средства се уплаћују на рачун јавног прихода у складу са Правилником о условима и
начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна.
Износ локалне комуналне таксе из овог тарифног броја утврђује се на годишњем нивоу,
а обрачунава се сразмерно броју дана коришћења.

Тарифни број 3
Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина
Такса за држање моторних и моторнихдрумских и прикључних возила осим пољопривредних
возила и машина плаћа се годишње приликом регистрације возила и то :
I За теретна возила:
износ у динарима
1.500,00

1

За камионе до 2 t носивости

2

За камионе од 2 до 5 t носивости

2.000,00

3

За камионе од 5 до 12 t носивости

3.500,00

4

За камионе преко 12 t носивости

5.000,00

II За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) у износу од 500,00 динара
III За путничка возила:
износ у динарима
500,00

3

1

До 1.150 см

2

Преко 1.150 см3 до 1.300 см3

1.000,00

3

Преко 1.300 см3 до 1.600 см3

1.500,00

4

Преко 1.600 см3 до 2.000 см3

2.000,00

5
6

3

Преко 2.000 см до 3.000 см
Преко 3.000 см

3

3

3.000,00
5.000,00

IV За мотоцикле:
износ у динарима
400,00

3

1

До 125 см

2

Преко 155 см3 до 250 см3
3

3

600,00

3

Преко 250 см до 500 см

1.000,00

4

Преко 500 см3 до 1.200 см3

1.200,00

5

Преко 1.200 см3

1.500,00

V За аутобусе и комби бусеве износ од 50 динара по регистрованом седишту.

VI За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне
приколице за превоз одређених врста терета:
износ у динарима
400,00

1

1 t носивости

2

Од 1 до 5 t носивости

700,00

3

Од 5 до 10 t носивости

950,00

4

Од 10 до 12 t носивости

1.300,00

5

Носивости преко 12 t
VII За вучна возила ( тегљаче):

2.000,00

износ у динарима
1.500,00

1

Чија је снага мотора до 66 kw

2

Чија је снага мотора од 66 kw до 96 kw

2.000,00

3

Чија је снага мотора од 96 kw до 132 kw

2.500,00

4

Чија је снага мотора од 132 kw до 177 kw

3.000,00

5

Чија је снага мотора преко 177 kw

4.000,00

VIII За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за
путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела у износу од
1.000,00 динара.
Локалну комуналну таксу из тарифног броја 3 наплаћује орган надлежан за
регисровање возила, при регистровању возила. Уплате се врше на рачун Јавног прихода у
складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и
распоред средстава са тих рачуна. Обавештење о износима такси из тарифног броја 3, као и
уплатни рачун доставља Градска управа фрада Лознице, надлежном органу.
Тарифни број 4
Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе (осим продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности)
Такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија
у пословне сврхе осим за продају штампе, књига и других публикација, производа старих
уметничких заната, плаћа се за време коришћења простора по 1 м2 и то:
динара/дневно
I

За коришћење јавне површине

1.

На простору пешачке зоне

24,00

2.

На осталом простору екстра зоне

22,00

3.

На простору 1. грађевинске зоне

18,50

4.

На простору осталих грађевинских зона

15,00

5.

На сеоском подручју за прехрамбене производе

6,00

6.

На сеоском подручју за остале производе

9,00

II

На пијацама

1

За прехрамбене производе

12,00

2.

За остале производе

15,00

III

На вашарима

24,00

IV

На осталим местима

12,00

1.

За постављање забавних паркова за децу и других
4,00
објеката забавног садржаја
Обрачун такси из тачака I-1, I-2, I-3, I-4 и IV-1 врши Јавно предузеће за управљање
грађевинским земљиштем "Град" Лозница, односно Јавно предузеће "Дирекција за управљање
и развој Бање Ковиљаче“ у зависности од локације а у поступку за издавање одобрења за
коришћење простора од стране Одељења за планирање и изградњу.
Накнада из претходног става плаћа се и у случају бесправног коришћења земљишта.
Средства из наведених тачака из става 1 се уплаћују на рачун Јавног прихода у складу
са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред
средстава са тих рачуна.
Обрачун таксе из тачaка I-5, I-6 , III и IV врши Месна заједница која уплаћује средства
на рачун Јавног прихода.
Обрачун таксе из тачке II врши Јавно предузеће "Наш дом" заједно са наплатом својих
услуга.
Тарифни број 5
Држање средстава за игру и забаву („забавне игре“)
Такса за за држање средстава за игру плаћа се једном годишње по једном комаду
сразмерно времену држања:
динара/објекат
Билијар
3.805,00
Томбола

17.755,00

Стони фудбал

3.169,00

Покер апарати

19.038,00

Флипери

3.169,00

Други аутомати за игре на срећу

19.038,00

Дечји рингишпил

3.805,00

Рингишпил за одрасле

8.242,00

Видео игре

3.805,00

Таксу из овог тарифног броја плаћа држалац апарата без обзира у чијем је власништву.
Држалац апарата обавезан је да исти пријави Градској управи у року од 7 дана пре
постављања истих ради добијања решења.
Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја врши Градска управа на уплатни
рачун јавног прихода у складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату
јавних прихода и распореда средстава са тих рачуна.

Таксу из овог тарифног броја за томболу не плаћају спортске организације.
Тарифни број 6
Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима
За паркирање возила на уређеном паркиралишту, за улажења возила у пешачку зону,
утврђује се комунална такса сразмерно времену коришћења и то:
I
За паркирање на уређеном паркингу плаћа се за путничка возила и комби-теретна
возила до 1 т носивости, за започети сат паркирања:

а) у црвеној зони ( Центар града ограничен улицама Јована
Цвијића, Васе Чарапића, Карађорђева, Владе Зечевића, Трг Јована
Цвијића, Пашићева до реке Штире, реком Штиром до улице Јована
Цвијића)

38,00 дин/сат

б) у плавој зони (шире градско подручје ограничено улицама
Учитељском, реком Штиром до улице Вере Благојевић, улицом
Вере Благојевић до улице Војводе Путника, улицом Војводе
Путника до улице Др.Марина, улицом др Марина до улице
Болничка, улицом Болничка до Трга Вука Караџића, Тргом Вука
Караџића, Луке Стевића до Георгија Јакшића, Георгија Јакшића до
Слободана Пенезића, Слободана Пенезића, Бањском улицом,
Улицом италијанских добровољаца до Трга Анте Богићевића,
Тргом Анте Богићевића до улице Васе Чарапића). Ова зона такође
обухвата и паркинг простор код Здраственог центра „Др Миленко
Марин“.

25,00 дин/сат

в) у белој зони (паркиралиште код Нове зелене пијаце у улици
Војводе Мишића, паркиралиште између улице Војводе Мишића и
реке Штире-иза Вуковог дома, паркиралиште код Градске кафане и
друга затворена ванулична паркиралишта)

25,00 дин/сат

г) Дневна карта за све три паркинг-зоне

II
1.
носивости

120,00 дин/дан

Месечна претплата за паркирање
Месечна претплатна карта за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т

a) у црвеној зони
б) у плавој и белој зони
в) за паркирање у све три зоне

за физичка лица

за правна лица

1.100,00 дин

2.200,00 дин

800,00 дин

1.600,00 дин

1.600,00 дин

3.200,00 дин

2.
Месечна претплата за путничка и комби-теретна возила до 1 т носивости станара
зграда који немају обезбеђен посебан паркинг
а) у црвеној зони

300,00 дин

б) у плавој зони

300,00 дин

в) у белој зони

300,00 дин

3.

За коришћење посебно обележеног места за паркирање (резервација)
за физичка лица

за правна лица

а) у црвеној зони

4.000,00 дин/месечно

8.000,00 дин/месечно

б) у плавој зони

3.500,00 дин/месечно

6.500,00 дин/месечно

в) у белој зони

3.500,00 дин/месечно

6.500,00 дин/месечно

III
За уклањање непрописно паркираних и заустављених возила, пренос возила до
места чувања и чување возила
а) пренос возила до депоа

3.500,00 динара

б) износ таксе за лежарину уклоњених возила не плаћа се прва 24
часа, а сваки наредни започети дан по
IV

350,00 динара

За улажење возила у улицу Јована Цвијића (пешачка зона)

а) за путничка возила и комби-теретна возила до 1т носивости

70,00 дин/дневно
700,00 дин/месечно
6.000,00 дин/годишње

б) за теретна возила од 1-3 т носивости

90,00 дин/дневно
900,00 дин/месечно
8.000,00 дин/годишње

в) за теретна возила преко 3 т носивости

110,00 дин/дневно
1.100,00 дин/месечно
10.000,00 дин/годишње

г) за грађевинску механизацију, радна и специјална возила на
одржавању инсталација, јавне хигијене и др.

350,00 дин/дневно

Таксу за паркирање возила не плаћају инвалиди, за возила која им служе за личну
употребу или под условима под којима су ослобођени од плаћања накнада за јавне путеве.
Таксу за улазак у пешачку зону не плаћају возила на хитним интервенцијама и возила
станара пешачке зоне (регулисано Одлуком), и возила Јавних предузећа чији је оснивач
Скупштина града Лознице.
Таксу из тачке I, II (1,2 и 3) и III наплаћује ЈКП ''Паркинг сервис'' Лозница. Средства се

уплаћују на рачун Јавног прихода у складу са Правилником о условима и начину вођења
рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна.
Таксу из тачке IV наплаћује Градска управа - орган управе надлежан за послове
саобраћаја уз издавање посебних решења, на рачун Јавног прихода у складу са Правилником о
условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна.
Тарифни број 7
Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте
привременог коришћења
Такса за коришћење слободних површина за камповање, постављање шатора или друге
облике привременог коришћења плаћа се дневно 35.00 динара.
Наплату таксе из овог тарифног броја врши орган у поступку издавања одобрења за
коришћење површина.
Средства се уплаћују на рачун Јавног прихода у складу са Правилником о условима и
начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна.
Тарифни број 8
Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова
Такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова износи:
динара/дневно
1
Екстра зона
27,00
2

1. зона

25,00

3

2. зона

22,00

4

3. зона

18,50

5

4. зона

15,00

Обрачун таксе из овог тарифног броја врши Јавно предузеће за управљање
грађевинским земљиштем "Град" Лозница, односно Јавно предузеће "Дирекција за управљање
и развој Бање Ковиљаче“ у зависности од локације а у поступку за издавање одобрења за
коришћење простора од стране Одељења за планирање и изградњу.
Средства се уплаћују на рачун Јавног прихода у складу са Правилником о условима и
начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна.
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