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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 785.370.33 

Порез на остале приходе 62.788.80 

Порез на наслеђе и поклоне 15.935.54 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 154.998.00 

Општинске административне таксе 20.407.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 14.850.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне 
књиге 566.674.18 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 614.708.42 

Порез на пренос апсолутних права на моторним 
возилима 16.225.00 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 13.900.11 

Комунална такса за држање моторних возила 34.660.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне 
књиге 2.042.254.64 

Порез на приход од самосталних делатности-
паушални 98.586.42 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 13.928.83 

Боравишна такса 35.373.00 

Такса за озакоњење 17.500.00 

Порез на приход професионалних спортиста 1.942.00 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 1.788.55 

Остали приходи у корист оптшине 3.800.00 

Повраћај средстава 1.650.80 

Приходи остварени по основу боравка деце у 
предшколским установама 6.952.00 

Укупни приходи на дан 14.05.2021 4.524.293.62 
 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1.804.00 

Општинска управа зарада запослених за 4/2021 5.575.077.73 

Општинска управа 
једнократна новчана помоћ за 
новорођено дете 51.280.00 

Народна библиотека 
С.Сремац зарада запослених за 4/2021 573.124.02 

Народна библиотека 
С.Сремац провизија 665.62 

Народна библиотека 
С.Сремац рачуноводствене услуге 25.000.00 

Туристичка организација зарада запослених за 4/2021 520.320.26 

Туристичка организација остале опште услуге 169.103.71 

Туристичка организација средства за хигијену 2.880.00 

Предшколска установа  Буцко провизија 1.095.19 

Предшколска установа  Буцко зарада запослених за 4/2021 3.100.390.75 

Спортски центар Подина зарада запослених за 4/2021 223.846.05 

Спортски центар Подина 
одржавање хигијене објеката и 
зеленила на аква парку 566.187.84 

Спортски центар Подина провизија 35.05 

Спортски центар Подина набавка горива 60.000.00 

Спортски центар Подина угоститељске услуге 10.730.00 

Центар за социјални рад једнократна новчана помоћ 45.000.00 

Фудбалски клуб Озрен 

трошкови путовања,трошкови 
службених лица,трошкови 
лекара,трошкови одржавања терена 52.160.12 

Фудбалски клуб Озрен трошкови исхране,хонорари лица 11.850.00 

Спортски савез општине хонорари лица 187.500.00 

Спортски савез општине здравствени прегледи спортиста 73.400.00 

Спортски савез општине 
услге књиговодства,услуге 
ревизије 49.446.54 

Спортски савез општине трошкови путовања 6.000.36 

Спортски савез општине трошкови стручних лица 93.204.00 

Окк 
хонорари лица, услге 
књиговодств 76.000.00 

Окк хонорари лица 10.000.00 

Укупни расходи на дан 14.05.2021 11.486.101.24 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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