Грб
ппштине/град

ППШТИНА КРУПАО
Маршала Тита бр. 2
krupanjso@ptt.rs
15314 Крупао

ПРИХПДИ И РАСХПДИ БУЏЕТА ЗА

ЈУН 2021
Сви изнпси су изражени у динарима

Гпдишои план прихпда

RSD

531,603,355

Гпдишои план расхпда

RSD

531,603,355

АКТУЕЛНО:
Стадипн ппред базена у Крупоу са
вештачкпм травпм дпбип је нпћнп
псветљеое и атлетску стазу

За детаљније инфпрмације п ппдацима пбјављеним у пвпм извештају грађани се мпгу пбратити на:
Телефпн : +381 015 581 475
E mail : krupanjso@ptt.rs

ПРИХПДИ БУЏЕТА ЗА

ЈУН 2021

Прихпди пд ппреза, такси и накнада
0%
3%2%

Дпнације и трансфери
Прихпди и примаоа пд импвине
41%

Остали прихпди и примаоа
Примаоа пд задуживаоа

54%

Сви износи су изражени у хиљадама динара

УКУПНИ ПРИХПДИ И ПРИМАОА
Прихпди пд ппреза, такси и накнада
Ппрез на импвину
Фирмарина
Ппрез на дпхпдак, дпбит и капиталне дпбитке
Осталп

Дпнације и трансфери
Дпнације међунарпдних прганизација и држава
Трансфери пд Републике и АП

257,041,654
106,842,499
13,195,493
787,515
81,023,183
11,836,308

139,459,077
139,459,077

Прихпди и примаоа пд импвине

6,627,599

Примаоа пд прпдаје импвине
Остали прихпди и примаоа пд импвине

62,085
6,565,513

Пстали прихпди и примаоа

Примаоа пд задуживаоа

4,112,480

-

РАСХПДИ БУЏЕТА ЗА

ЈУН 2021
Расхпди за заппслене

10%

3%

Кпришћеое рпба и услуга
25%

6%

Отплата кредита
Субвенције

16%

Трансфери псталим кприсницима
Спцијална даваоа
3%
0%
37%

Остали расхпди

Инвестиције

Сви износи су изражени у хиљадама динара

УКУПНИ РАСХПДИ И ДАВАОА

215,013,992

Расхпди за заппслене

54,765,238

Брутп плате
Остали расхпди за заппслене

Кпришћеое рпба и услуга

Птплата кредита

Субвенције
Субвенције јавним предузећима
Субвенције привреди

53,499,662
1,265,576

79,559,728

0

6,387,848
6,387,848
-

Трансфери псталим кприсницима

34,481,893

Спцијална даваоа

12,689,065

Пстали расхпди

20,512,717

Инвестиције

6,617,504

Пбразлпжеое прихпда и примаоа
Прихпди пд ппреза, такси и накнада
ппрези на дпхпдак, неппкретнпсти, импвину, запставщтину, наслеђе и ппклпн, финансијске и
капиталне трансакције и пстали ппрези, таксе и накнаде на упптребу дпбара

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

Прихпди и примаоа пд импвине
прилив пд прпдаје и издаваоа импвине лпкалне сампуправе и камате кпје лпкална сампуправа
наплати за свпје деппзите

Пстали прихпди и примаоа
сви приливи кпји нису пбухваћени у псталим категпријама прихпда лпкалне сампуправе

Примаоа пд задуживаоа
прилив нпвца пд кредита кпје лпкална сампуправа ппдиже кпд ппслпвних банака или пд емитпваоа
ппщтинских пбвезница

Пбразлпжеое расхпда и даваоа
Расхпди за заппслене
плата, ппрези и дппринпси на плату,( управа, устанпве културе, предщкплске устанпве, устанпве
из пбласти туризма, месне заједнице и сл.)

Кпришћеое рпба и услуга
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
птплата кредита кпд ппслпвних банака

Субвенције
ппмпћ привреди и јавним нефинансијским предузећима и прганизацијама

Трансфери псталим кприсницима
дптације и трансфери псталим нивпима власти

Спцијална даваоа
средства кпја лпкална сампуправа дпдељује у пквиру прпграма ппмпћи угрпженим категпријама
станпвнищтва

Пстали расхпди
приказују расхпде за ппрезе, таксе, нпвшане казне, кап и дптације прганизацијама цивилнпг
друщтва и пплиишким партијама

Инвестиције
трпщкпви улагаоа у инфраструктуру, капиталне пбјекте и сл.

