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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У КОРИСТ ГРАДА КИКИНДЕ

Редни 

број

Број уплатног 

рачуна-у корист 

општина-СТАРИ

Назив 

Број уплатног 

рачуна-у корист 

градова-НОВИ

Назив 

Ознака 

основа 

плаћања

Ниво 

уплате

Обавезни 

податак у пољу 

позив на број 

одобрења

Приходи по 

припадности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 840-742151843-52

Приходи од продаје добара и 

услуга од стране тржишних 

организација у корист нивоа 

општина

840-742141843-79

Приходи од продаје добара и 

услуга од стране тржишних 

организација у корист нивоа 

градова

53 1/г,2 2

2 840-742152843-59

Приходи од давања у закуп, 

односно на коришћење у 

државној својини које користе 

општине и индиректни 

корисници њиховог буџета

840-742142843-86

Приходи од давања у закуп, 

односно на коришћење у 

државној својини које користе 

градови и индиректни 

корисници њиховог буџета

53 1/г,2 2

3 840-742153843-66

Приходи од закупнине за 

грађевинско земљиште у 

корист нивоа општина

840-742143843-93

Приходи од закупнине за 

грађевинско земљиште у 

корист нивоа градова

53 1/г,2 2

4 840-742154843-73

Накнада по основу конверзије 

права коришћења у право 

својине у корист нивоа 

општина

840-742144843-03

Накнада по основу конверзије 

права коришћења у право 

својине у корист нивоа градова

53 1,1/г,2 ЛПА 2

5 840-742251843-73
Општинске административне 

таксе
840-742241843-03 Градске административне таксе 53 1/г,2 2



Редни 

број

Број уплатног 

рачуна-у корист 

општина-СТАРИ

Назив 

Број уплатног 

рачуна-у корист 

градова-НОВИ

Назив 

Ознака 

основа 

плаћања

Ниво 

уплате

Обавезни 

податак у пољу 

позив на број 

одобрења

Приходи по 

припадности

6 840-742351843-94

Приходи које својом 

делатношћу остваре органи и 

организације општина

840-742341843-24

Приходи које својом 

делатношћу остваре органи и 

организације градова

53 1/г,2 2

7 840-744151843-84

Текући добровољни трансфери 

од физичких и правних лица у 

корист нивоа општина

840-744141843-14

Текући добровољни трансфери 

од физичких и правних лица у 

корист нивоа градова

53 1/г,2 2

8 840-745151843-03
Остали приходи у корист нивоа 

општина
840-745141843-30

Остали приходи у корист нивоа 

градова
53 1/г,2 2

9 840-811151843-89

Примања од продаје 

непокретности у корист нивоа 

општина

840-811141843-19

Примања од продаје 

непокретности у корист нивоа 

градова

90 1/г,2 2

10 840-811153843-06
Примања од отплате станова у 

корист нивоа општина
840-811143843-33

Примања од отплате станова у 

корист нивоа градова
90 1/г,2 2

11 840-921651843-14

Примања од отплате кредита 

датих домаћинствима у земљи у 

корист нивоа општина

840-921641843-41

Примања од отплате кредита 

датих домаћинствима у земљи у 

корист нивоа градова

76,77 1/г,2 2


