
класа подброј текући рачун Опис
1. Порез на приход од пољопривреде и шумарства

1 840-711146843-06 Порез на приход од пољопривреде и шумарства
2. Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и 
пореза на наслеђе и поклон

1 840-713121843-57 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица

2 840-713122843-64 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица

3 840-711147843-13 Порез на земљиште
З.Локалне комуналне таксе

1 840-716111843-35 Комунална такса на истицање фирме на пословном простору
2 840-714431843-12 Комунална такса за коришћење рекламних паноа
3 840-714513843-04 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила 

(осим пољ.возила, машина)
4 840-741531843-77 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама, или 

испред посл.простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига и др. публикација, производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности

5 840-714572843-29 Комунална такса за држање средстава за игру( "забавне игре")
6 8400-741532-843-84 Комунална такса за паркирање друмских, моторних и прикључних 

возила на одређеним и обележеним местима
7 840-741533843-91 Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, 

постављање шатора или друге објекте привременог коришћења,
8

840-741535843-08 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом

9 840-714552843-83 Боравишна такса
4.Накнада за уређивање грађевинског земљишта

3 840-742253843-87 Накнада за уређивање грађевинског земљишта

5. Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине

1 840-714562843-56 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
6.Приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних 
делатности и приходи од других концесионих послова које једина 
локалне самоуправе закључи у складу са законом

840-714563843-63 Концесиона накнада за обављање комуналних делатности
7.Новчане казне изреченеу прекршајном поступку за прекршаје 
прописане актом Скупштинејединице локалне самоуправе, као и 
одузета имовинска користу том поступку

1 840-743351843-13 Приходи од новчаних казни изречене у прекршајном поступку за 
прекршаје прописане актом Скупштине општине, као и одузета 
имовинска корист у том поступку

2 840-743352843-20 Приходи од новчаних казни за прекршаје прописа из области заштите од 
пожара
8.Приходи од давања у закуп, одн. на коришћење непокретности у 
државној својини које користи јединица лок. самоуправе и 
индиректни корисници њеног буцета

1 840-742152843-59 Приходи од давања у закуп, одн. на коришћење непокретности у 
државној својини које користе органи и организације општине и које 
користе установе-јавне службе које се финансирају из буџета општине

2 840-742153843-66 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа 
општина
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Локални јавни приходи-2014
06 - Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода

06-класа (-подброј)-служба Одељења-број предмета/година
Службе Одељења: 1-служба разреза 2-служба наплате

436



9.Приходи од продаје покретних ствари које користи јединица 
локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета

1 840-812151843-08 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине
10.Приходи које својом делатношћу остваре органи и организаццје 
јединица локалне самоуправе

2 840-742351843-94 Приходи општинских органа управе
11.Приходи од камата на средства буџетајединица локалне 
самоуправе

1 840-741151843-36 Приходи буџета општине од камата на средства буџета укључена у 
депозит банака

2 840-741152843-43 Приходи од камата на средства коришћења буџета општине укључена у 
депозите код пословних банака код кој их овлашћени општински орган 
потписуј е уговор о деловању средстава по виђењу

12.Приходи по основу донација јединице локалне самоуправе
840-744151843-84 Текуће донације од физичких и правних лица у корист нивоа општина

1 Наплата и трошкови принудне наплате изворних јавних прихода
2 Наплата и повраћај пореза 

435 1 13.Пореско књиговодство и анализа
437 1 14.Пореска уверења (уверења о плаћеном порезу)

15.Приходи по основу самодоприноса
1 840-2815745-41 Инђија-месни самодопринос
2 840-2808745-89 С.Сланкамен-месни самодопринос
3 840-2810745-06 Крчедин-месни самодопринос
4 840-2805745-68 Љуково-месни самодопринос
5 840-2811745-13 Марадик-месни самодопринос
6 840-3887745-76 Чортановци-месни самодопринос
7 840-2807745-82 Нови Сланкамен-месни самодопринос
8 840-3737745-93 Нови Карловци-месни самодопринос
9 840-3626745-92 Јарковци-месни самодопринос
10 840-2813745-27 Бешка-месни самодопринос
11 840-711181843-57 Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија
12 840-711184843-78 Самодопринос из прихода од лица која се баве самосталном делатношћу

13 840-711183843-71 Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства
16.Други приходи утврђени законом

            Начелник,
Бошко Тадић, дипл.ецц
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Приходи по основу самодоприноса

433 840-743951843-42
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