
1.ПРИХОДИ

Класификација Опис Планирано

1 2 3

321 Утврђивање резултата пословања

45.000.000,00321310 Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.

321Ukupno 45.000.000,00Утврђивање резултата пословања

711 Порез на доходак,добит и капиталне добитке

350.000.000,00711110 Порез на зараде

50.000.000,00711120 Порез на приходе од самосталних делатности

1.000.000,00711140 Порез на приходе од имовине

10.000,00711180 Самодоприноси

33.000.000,00711190 Порез на друге приходе

711Ukupno 434.010.000,00Порез на доходак,добит и капиталне добитке

712 Порез на фонд зарада

10.000,00712110 Порез на фонд зарада

712Ukupno 10.000,00Порез на фонд зарада

713 Порез на имовину

90.000.000,00713120 Порез на имовину

9.000.000,00713310 Порез на наслеђе и поклон

13.000.000,00713420 Порез на капиталне трансакције

713Ukupno 112.000.000,00Порез на имовину

714 Порез на добра и услуге

20.000.000,00714510 Порези на моторна возила

500.000,00714540 Накнада за коришћење добара од опстег интереса

700.000,00714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе

7.000.000,00714560 Општинске и градске накнаде

714Ukupno 28.200.000,00Порез на добра и услуге

716 Други порези

35.000.000,00716110 Комунална такса на фирму

716Ukupno 35.000.000,00Други порези

733 Трансфери од других нивоа власти

215.000.000,00733150 Текући трансфери од др.нивоа власти у корист општи

733Ukupno 215.000.000,00Трансфери од других нивоа власти

741 Приходи од имовине
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1.000.000,00741150 Камате на средства буџета општина

7.500.000,00741510 Накнада за коришћење природних добара

400.000,00741520 Накнада за коришћење шумског и пољ.земљишта

7.000.000,00741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског зем

500.000,00741590 Накнада за заштиту животне средине

741Ukupno 16.400.000,00Приходи од имовине

742 Приходи од продаје добара и услуга

30.000.000,00742150 Приходи од продаје добара и услуга или закупа

1.500.000,00742250 Таксе у корист нивоа општина

1.000.000,00742350 Приходи општинских органа управе

742Ukupno 32.500.000,00Приходи од продаје добара и услуга

743 Новчане казне и одузета имовинска корист

12.000.000,00743320 Приход од новч.казни за прекрсаје у саобраћају

100.000,00743350 Приходи од новцаних казни у корист нивоа општина

80.000,00743920 Остале новцане казне,пенали И приходи

743Ukupno 12.180.000,00Новчане казне и одузета имовинска корист

745 Мешовити и неодређени приходи

500.000,00745150 Месовити и неодређени приходи у корист нивоа општ

745Ukupno 500.000,00Мешовити и неодређени приходи

772 Меморандумске ставке из претходне године

200.000,00772110 Меморандумске ставке из претходне године

772Ukupno 200.000,00Меморандумске ставке из претходне године

931.000.000,00УКУПНО ПРИХОДИ:
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