
Табела 3: ПРЕДЛОЖЕНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Економски 

код
Опис

Извршење 

2019

Извршење 

2020

План за 2021. 

г.

Извршење

30.06.2021.г.

Пројекција за 

2022. г.
Инд. Инд. Инд.

1 2 3 4 5 6 7  8(7/4) 9(6/5) 10(7/5)

Буџет Града: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Приходи из надлежности потрошачке јединице: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Намјенски приходи (евентуално, побројати 

намјенске приходе ):

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

81 Примици од нефинансијске имовине 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8131 Примици за земљиште #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8141 Примици од продаје сталне имовине намјењене 

продаји
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8161 Примици од залиха материјала, учинака, робе и 

ситног инвентара, амбалаже и сл.
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

91 Примици од финансијске имовине 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9111 Примици од ХОВ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9114 Примици од наплате датих зајмова #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

93 Остали примици 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9311 Примици по основу пореза на додату вриједност
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9381 Примици за накнаде плата за породиљско 

одсуство и боловања која се рефундирају
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9382 Остали примици из трансакција са другим 

буџетским корисницима исте једининице власти #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Донације: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Други извори (навести извор): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Буџет Републике (трансфери): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Укупно планирани извори финансирања: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

                  
Смјернице за израду Табеле 3:
У овој табели потрошачке јединице би требали утврдити све изворе прихода за финансирање својих 
активности, укључујући и буџетска средства (у складу са усвојеним почетним буџетским ограничењима),
приходе из своје надлежности, донације и остале видове средстава, уколико их има.

Напомена:
Образложити планиране износе прихода за 2022. годину (навести на бази којих параметара је урађена 
пројекција прихода).

Обавезно навести законска и подзаконска акта, одлуке и сл. на основу којег корисник/орг. јединица остварује приходе/примитке.

                                                              РУКОВОДИЛАЦ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ

               (ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ЗАНИМАЊЕ)
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