
   
 

28.07.2021. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 498.438.00 

Порез на остале приходе 32.400.79 

Порез на наслеђе и поклоне 527.00 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 50.000.00 

Општинске административне таксе 2.886.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 37.350.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне 
књиге 213.387.33 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 155.766.00 

Порез на пренос апсолутних права на моторним 
возилима 4.720.87 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 2.616.91 

Комунална такса за држање моторних возила 33.750.00 

Порез на приход од самосталних делатности-
паушални 6.200.00 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 156.235.00 

Боравишна такса 10.500.00 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 1.081.006.58 

Накнада за коришћење простора на јавним 
површинама 88.162.50 

Порез на приход професионалних спортиста 416.09 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 968.00 

Остали приходи у корист општине 1.125.575.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 3.271.39 

Приходи остварени по основу боравка деце у 
предшколским установама 15.395.00 

Укупни приходи на дан 28.07.2021 3.519.572.46 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1.271.00 

Општинска управа 

републичке таксе и 
осигурање возила 50.743.00 

Општинска управа струја 31.114.66 

Општинска управа пуњење тонера 1.200.00 

Општинска управа специјализоване услуге 86.400.00 

Општинска управа редован технички преглед 4.350.00 

Општинска управа одржавање софтвера 45.600.00 

Општинска управа 

услуге водовода и 
канализације 3.173.18 

Председник општине угоститељске услуге 5.380.00 

Туристичка организација услуге штампања  122.000.00 

Спортски центар Подина 

трошкови селидбе и 
превоза 2.650.00 

Предшколска установа 
Буцко 

радио-телевизијска 
претплата 1.035.04 

Средња школа Б. Нушић зидарски радови 1.822.00 

Средња школа Б. Нушић провизија 173.57 

Стонотениски клуб "Озрен" 

чланске обавезе према 
савезу 25.000.00 

Фудбалски клуб Требич опрема 23.759.13 

УОГСР "Девица" 

услуге вештачког 
осемењавања 298.420.00 

КУД "Младост" Читлук опрема, гориво 59.999.66 

УГ "Сесалачка пећина" храна 34.000.00 

Међуопштинска 
организација савеза 
слепих 

правна помоћ, 
књиговоствене услуге, 
брајево посмо... 41.000.00 

Укупни расходи на дан 
28.07.2021 Укупно: 839.091.24 

 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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