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 и 104/18), у члану 16.
став 1. тачка 9) после речи: „приходи” додају се запета и речи: „односно
примања”.
Члан 2.
У члану 18. став 7. после речи: „Приходи” додају се запета и речи: „односно
примања”.
Члан 3.
У члану 23а став 1. речи: „прихода установа културе и завода за извршење
кривичних санкција” замењују се речима: „прихода, односно примања
установа културе и прихода завода за извршење кривичних санкција”.
Члан 4.
У Прилогу 1 − План рачуна за уплату јавних прихода, после редног броја 27.
додаје се редни број 27а, који гласи:
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На редном броју 37. у колони 5 – Опис, речи: „Порез на добит правних лица
који се као порез по одбитку обрачунава на накнаде од услуга које се
пружају или користе на територији Републике које се исплаћују
нерезидентима” замењују се речима: „Порез на добит правних лица по
одбитку на накнаде од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и
ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног
саветовања, које се исплаћују нерезидентима”.

На редном броју 149. у колони 5 – Опис, речи: „КРОВ 2018” замењују се
речима: „КРОВ 2019”.
На редном броју 489. у колони 5 – Опис, речи: „Приходи од давања у закуп,
односно на коришћење непокретности у покрајинској својини које користе
органи АП Војводина” замењују се речима: „Приходи од давања у закуп,
односно на коришћење непокретности и покретних ствари у покрајинској
својини које користе органи АП Војводина”.
На редном броју 633. у колони 5 – Опис, речи: „Део добити јавног
предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа” замењују се
речима: „Део добити јавног предузећа и других облика организовања”.
На редном броју 643. у колони 5 – Опис, речи: „Део добити јавног
предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа
АП Војводина” замењују се речима: „Део добити јавног предузећа и других
облика организовања, у корист нивоа АП Војводина”.
На редном броју 644. у колони 5 – Опис, речи: „Део добити јавног
предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа
АП Косово и Метохија” замењују се речима: „Део добити јавног предузећа и
других облика организовања, у корист нивоа АП Косово и Метохија”.
На редном броју 650. у колони 5 – Опис, речи: „Део добити јавног
предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа
градова” замењују се речима: „Део добити јавног предузећа и других облика
организовања, у корист нивоа градова”.
На редном броју 655. у колони 5 – Опис, речи: „Део добити јавног
предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа
општина” замењују се речима: „Део добити јавног предузећа и других облика
организовања, у корист нивоа општина”.
На редном броју 962а у колони 5 – Опис, речи: „Приходи установа културе”
замењују се речима: „Приходи, односно примања установа културе”.
После редног броја 962в додаје се редни број 962г, који гласи:
„
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Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

