Економска
класификација

План буџет
2018

Назив конта

321311 Пренета неутрошена средства из претх.године
711000 Порези на доходак, добит и капиталне добитке
711110 Порез на зараде
711120 Порез на приходе од самосталних делатности
711140 Порез на приходе од имовине
порез на приходе од непокретности
порез на приходе од давања у закуп
порез на приходе од пољопривреде
711150 Порез на добитке од игара на срећу
711160 Порез на приходе од осигурања лица
711180 Самодоприноси
711190 Остали порези на доходак (порез на друге приходе)
УКУПНО 711000
712000 Порез на фонд зарада
712110 Порез на фонд зарада
УКУПНО 712000
713000 Порез на имовину
713120 Порез на имовину
713310 Порез на наслеђе и поклоне
Порез на капиталне трансакције (порез на пренос
713420 апсолутних права на непокретност, порез на пренос
апсолутних права на половна моторна возила)
713610 Порез на акције на име удела
УКУПНО 713000
714000 Порези на добра и услуге
714420 Комунална такса за приређивање музичког динара
714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа
714440 Средства за противпожарну заштиту
714510 Порези на моторна возила
714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса
714550 Боравишна такса
Општинске и градске накнаде (посебна накнада за
714560
заштиту животне средине)
714570 Општинске и градске таксе

68.000.000.00
15.130.000.00
150.000.00

5.000.00
5.000.00
4.000.00
5.000.000.00
88.294.000.00
1.000.00
1.000.00
38.000.000.00
5.000.000.00
8.076.484.00

51.076.484.00

1.000.00
8.450.000.00
50.000.00
4.000.00
250.000.00

УКУПНО 714000

245.000.00
9.000.000.00

УКУПНО 716000

10.000.000.00
10.000.000.00

716000 Други порези
716110 Комунална такса на фирму

732000 Донације од међународних организација
732250 Међународне донације у корист општине
УКУПНО 732000
733000 Трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
733150 општине

296.000.000.00

.

733250 Капитални трансфери од других нивоа власти општини
УКУПНО 733000
741000 Приходиод имовине
741150 Камата на средства буџета општине
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног
741520 земљишта
741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама
накнада за коришћење грађевинског земљишта
741560 Коришћење ваздухопловног простора и накнада за воде
УКУПНО 741000
742000 Приходи од продаје добара и услуга
742150 Приходи од продаје добара и услуга
742250 Општинске административне таксе
742350 Приходи од општинсог органа управе
УКУПНО 742000
743000 Новчане казне изречене и одузета имовинска корист
743320 Приходи од новчаних казни у корист нивоа републике
743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општине
743920 Oстале новчане казне, пенали и приходи
УКУПНО 743000
744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
744150 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
УКУПНО 744000
745000 Мешовити и неодређени приход у корист општине
745150 Мешовити и неодређени приход у корист општине
УКУПНО 745000
771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
УКУПНО: 771000
813000 Примања од продаје осталих основних средстава
УКУПНО 813150
921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине
921950 Примања од продаје домаћих акција
УКУПНО 921000

9.344.000.00
305.344.000.00

4.000.000.00
2.000.000.00

6.000.000.00
9.000.000.00
2.000.000.00
3.000.000.00
14.000.000.00
2.800.000.00
180.000.00
20.000.00
3.000.000.00
335.000.00
335.000.00
2.000.000.00
2.000.000.00
500.000.00
500.000.00

500.000.00
500.000.00

УКУПНИ ПРИХОД: 490.050.484.00

