Економска
класификација
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А)
711
711111
711121
711122
711143
711145
711146
711147
711148
711149
711161
711181
711191
711193
713
713121
713122
713311
713421
713422
713423
714
714421
714431
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ПОРЕЗИ:
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареним нето приходима
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално одређеном
нето приходу
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
Порез на приход од пољопривреде и шумарства
Порез на земљиште
Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари, по Решењу Пореске управе
Порез на приходе од осигурања лица
Самодопринос према зарадама запослених на територији општине
Порез на друге приходе
Порез на приходе професионалних спортиста и спортских стручњака
Порез на имовину
Порез на имовину од физичких лица
Порез на имовину од правних лица
Порези на заоставштину, наслеђе и поклон
Порези на пренос апсолутних права на непокретности
Порез на пренос апсолутних права
Порези на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним
објектима

Износ у динарима
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1,828,847,704
1,541,677,704
1,387,900,000
23,000,000
22,000,000
20,000,000
1,500,000
0
13,500,000
5,100,000
3,000
54,704
20,000
67,500,000
1,100,000
242,400,000
80,000,000
110,000,000
9,500,000
31,000,000
0
11,900,000
29,770,000
0
300,000

714513
714543
714547
714549
714552
714560
714572

Порез на добра и услуге
Комунална такса за приређивање програма у угоститељским објектима
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина
Накнада за промену намене земљишта
Накнада за загађивање животне средине
Накнада за емисију SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада
Боравишна такса
Општинске и градске накнаде
Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)

716
716111
716112

Други порези
Комунална такса за истицање фирми на пословни простор
Комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора

15,000,000
15,000,000
0

731
731241

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Донације од иностарних држава
Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова

219,053,786
0
0

733
733141
733142
733144
733147
733241

Трансфери од другог нивоа власти
Ненаменски трансфери
Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова
Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова
Текући трансфери од општина у корист нивоа градова
Капитални наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова

239,758,786
219,053,786
0
20,705,000
0
0

Б)

22,000,000
170,000
5,800,000
0
1,200,000
200,000
100,000

В)
741
741141
741151
741152
741511
741526
741534

ДРУГИ ПРИХОДИ
Приходи од имовине
Камата на средства буџета града
Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора
укључена у депозит банака
Приходи од камата на средства корисника буџета
Накнада за коришћење минералних сировина
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
Накнада за коришћење грађевинског земљишта

741530 осим 741534 Комуналне таксе за коришћење простора
742
742141
742142
742143
742241
742253
742341
742372

Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа
градова
Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у
државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета
Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градов
Локалне административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова
Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују
додатним активностима

743

Новчане казне и одузета имовинска корист

744
745
771

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Мешовити и неодређени приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( КЛАСА 7 )
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје непокретности

811
823

900000
920000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(КЛАСА 9)
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ( КЛАСА 7+8+9)

Пренета неутрошена средства из ранијих година

УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – 2013. ГОДИНА

290,387,545
66,220,000
20,000,000
20,000
0
17,000,000
1,000,000
25,000,000
3,200,000
170,685,225
85,361,199
32,716,632
10,800,000
356,000
30,000,000
10,000,000
1,451,394

18,200,000
11,256,270
24,026,050
0
2,358,994,035
0
1,265,420

850,000
850,000
2,361,109,455

350,069,743

2,711,179,198

