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ПРИХПДИ БУЧЕТА ЗА OKTOBAR 2019

УКУПНИ ПРИХПДИ И ПРИМАОА 211,816

Прихпди пд ппреза, такси и накнада 141,386

Ппрез на импвину 9,308

Фирмарина 1,192

Ппрез на зараде 121,064

Осталп 9,822

Дпнације и трансфери 21,812
Дпнације међунарпдних прганизација и држава -  

Трансфери пд Републике и АП 21,812

Прихпди и примаоа пд импвине 42,751
Примаоа пд прпдаје импвине 17,695

Остали прихпди и примаоа пд импвине 25,056

Пстали прихпди и примаоа 5,867

Примаоа пд задуживаоа -  

Сви износи су изражени у хиљадама динара
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РАСХПДИ БУЧЕТА ЗА OKTOBAR 2019

УКУПНИ РАСХПДИ И ДАВАОА 295,722

Расхпди за заппслене 49,552
Брутп плате 47,896

Остали расхпди за заппслене 1,656

Кпришћеое рпба и услуга 129,899

Птплата кредита 14,358

Субвенције 6,583
Субвенције јавним предузећима -  

Субвенције привреди -  

6,583

Трансфери псталим кприсницима 26,437

Спцијална даваоа 5,618

Пстали расхпди 8,386

Инвестиције 54,889

Сви износи су изражени у хиљадама динара
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Пбразлпжеое прихпда и примаоа
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трпщкпви улагаоа у инфраструктуру, капиталне пбјекте и сл.

ппрези на дпхпдак, неппкретнпсти, импвину, запставщтину, наслеђе и ппклпн, финансијске и 

капиталне трансакције и пстали ппрези, таксе и накнаде на упптребу дпбара        

текући и капитални трансфери из републишкпг бучета  и дпнације међунарпдних прганизација и 

држава                                                                      

средства кпја лпкална сампуправа дпдељује у пквиру прпграма ппмпћи угрпженим категпријама 

станпвнищтва, студентске стипендије, нпвшана ппмпћ мајкама за нпвпрпђену децу и др.

приказују расхпде за ппрезе, таксе, нпвшане казне, кап и дптације прганизацијама цивилнпг 

друщтва и пплиишким партијама                            

дптације и трансфери  псталим нивпима власти

ппмпћ привреди и јавним нефинансијским предузећима и прганизацијама

прилив пд прпдаје и издаваоа импвине лпкалне сампуправе и камате кпје лпкална сампуправа 

наплати за свпје деппзите                         

сви приливи кпји нису пбухваћени у псталим категпријама прихпда лпкалне сампуправе                                     

прилив нпвца пд кредита кпје лпкална сампуправа ппдиже кпд ппслпвних банака или пд емитпваоа 

ппщтинских пбвезница                                                 

плата, ппрези и дппринпси на плату,( управа, устанпве културе, предщкплске устанпве, устанпве 

из пбласти туризма, месне заједнице и сл.)

набавка рпбе и услуга пптрбних за нпрмалнп функципнисаое лпкалне сампуправе (сталне 

трпщкпве, путне трпщкпве, услуге пп угпвпру, специјализпване услуге, трпщкпве материјала и 

текуће ппправке и пдржаваое) 

птплата кредита кпд ппслпвних банака 


