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ПРИХОДИ

РАСХОДИ

ИЗВОР

ДИНАРА

Порез на зараде
Порез на остале приходе
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
Порез на приход од самосталних делатностисамоопорезиви
Општинске административне таксе
Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
Комунална такса за држање моторних возила
Порез на имовину обвезника који води пословне књиге
Порез на наслеђе и поклон
Порез на приход од самосталних делатности-паушални
Комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Порез на пренос апсолутних права на непокретности
Приходи буџета општине од камата на средства
консолидованог рачуна
Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским
установама

75,901.19
26,490.45
2,953.50
15,150.00

Општинска управа
Општинска управа
Народна библиотека
С.Сремац

4,630.00
4,650.00
64,250.00
3,014.36
5,970.00
24,500.00
3,000.00
1,381.31
9,611.51
29,767.50

Народна библиотека
С.Сремац
Туристичка организавија

УКУПНО

215.08
3,250.76
119,322.00
4,859.18
15,379.00
414,295.84

КОРИСНИК

Туристичка организавија
Туристичка организавија
Спортско рекреативни
центар Подина
Дом Здравља
Месна заједница Бели
Поток
СТК Озрен
ФК Озрен
Спортско удружење
Сокоград
Аматерско СБ позориште
Књижевни клуб Соколово
Перо
Куд Соко
Куд Младост Читлук
Добровољно ватрогасно
друштво
Субнор
УКУПНО

СВРХА
провизија
порез на додату вредност
репрезентација,средства за
хигијену,материјал за посебне
намене
материјал

ДИНАРА
1,292.00
1,839,262.00
11,218.00
4,410.00

материјал за одржавање
возила
одржавање програма
телефон
гориво

24,960.00

одржавање програма
провизија

19,949.00
98.93

стручно оспособљавање
трошкови путовања,трошкови
исхране и трошкови хонорара
спортска опрема и трошкови
хонорара
дневнице
рачуноводствене услуге

37,000.00
33,413.84

трошкови путовања у земљи и
иностранству
трошкови смотре фолклора и
гориво
канцеларијски материјал,
услуге штампе,опрема
гориво,часописи и издаваштво

123,225.00

8,940.00
12,194.58
3,266.00

72,000.00
2,303.00
15,000.00

79,749.96
149,180.00
84,201.92

2,521,664.23

