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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 290.338.15 

Порез на остале приходе 31.615.80 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 19.381.31 

Општинске административне таксе 9.364.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 13.650.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне 
књиге 318.522.55 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 1.380.00 

Комунална такса за држање моторних возила 22.400.00 

Порез на приход од самосталних делатности-
паушални 16.052.00 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 213.406.95 

Боравишна такса 23.750.00 

Накнада за коришћење простора на јавним 
површинама 72.000.00 

Остали приходи у корист општине 799.080.00 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 2.286.00 

Текући ненаменски трансфери од Републике 13.136.932.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 2.726.16 

Приходи остварени по основу боравка деце у 
предшколским установама 31.876.00 

Приход од продаје непокретности у корист општина 1.067.000.00 

Укупни приходи на дан 23.07.2021 16.071.760.92 
 
 
 
 
 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1.230.00 

Општинска управа остале опште услуге 60.230.00 

Општинска управа пуњење климе 4.500.00 

Општинска управа 
услуге одржавања националних 
паркова и природних површина 230.918.81 

Општинска управа замена столарије 827.830.00 

Општинска управа угоститељске услуге 5.980.00 

Општинска управа опрема за домаћинство 25.550.00 

Народна библиотека С. 
Сремац канцеларијски материјал 7.730.00 

Народна библиотека С. 
Сремац материјал за одржавање хигијене 1.750.00 

Спортски центар Подина здравствена заштита 21.480.00 

Туристичка организација провизија 756.80 

Туристичка организација специјализоване услуге 114.285.00 

Туристичка организација интернет 6.840.00 

Туристичка организација трошкови селидбе и превоза 1.080.00 

Туристичка организација услуге штампања 106.920.00 

Туристичка организација репрезентација 21.472.20 

Туристичка организација пошта 1.517.01 

Туристичка организација 
остали трошкови за пословна 
путовања у земљи 19.200.00 

Туристичка организација услуге културе 611.000.00 

Центар за социјални рад једнократна помоћ 92.000.00 

Спортски савез општине набавка пехара, медаља, диплома 625.00 

Шах клуб Озрен 
трошкови превоза, регистрација 
клуба 23.900.00 

Фудбалски савез општине трошкови путовања 39.266.44 

Добровољно ватрогасно 
друштво ауто делови, осигурање 54.802.45 

Удружење др "Јован 
Туцаков" превоз,исхрана 59.593.00 

Укупни расходи на дан 23.07.2021 2.340.456.71 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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