
   
 

06.06.2022. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 1.416.413.12 

Порез на остале приходе 53.992.50 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 5.222.00 

Општинске административне таксе 12.996.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 46.200.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне 
књиге 264.216.51 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 13.360.00 

Порез на пренос апсолутних права на употребљена  
возила 12.818.40 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 6.642.17 

Комунална такса за држање моторних возила 35.810.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне 
књиге 4.470.00 

Порез на приход од самосталних делатности-
паушални 24.271.19 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 2.127.66 

Боравишна такса 147.715.00 

Накнада за коришћење дрвета 1.727.70 

Порез на приход професионалних спортиста 172.77 

Остали приходи у корист оптшине 7.700.00 

Повраћај средстава 19.872.76 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 35.775.51 

Приходи остварени по основу боравка деце у 
предшколским установама 18.351.00 

Укупни приходи на дан 06.06.2022 2.129.854.29 
 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1.476.00 

Општинска управа обавештење трезор 22.725.00 

Општинска управа стручне услуге-логопед 100.000.00 

Општинска управа одржавање софтвера 45.600.00 

Општинска управа мониторинг ваздуха 164.060.00 

Општинска управа мониторинг полена 44.444.00 

Општинска управа остале опште услуге 70.800.00 

Туристичка 
организација 

набавка расвете и 
озвучења 644.880.00 

Туристичка 
организација репрезентација 6.786.00 

Туристичка 
организација одржавање софтвера 10.374.00 

Туристичка 
организација 

материјал за посебне 
намене 5.969.89 

Туристичка 
организација стручне услуге 3.240.00 

Туристичка 
организација трошкови превоза 10.130.00 

Туристичка 
организација угоститељске услуге 14.340.00 

Туристичка 
организација пошта 5.000.00 

Месна заједница Дуго 
Поље 

провизија,електрична 
енергија 3.704.73 

Месна заједница 
Сесалац 

провизија,електрична 
енергија 5.509.08 

Месна заједница 
Левовик 

провизија,електрична 
енергија 2.259.22 

Месна заједница 
Шарбановац 

провизија,електрична 
енергија,услуге 
комуникације,репрезентациј 12.186.42 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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а 

Месна заједница 
Трговиште одржавање путева 31.860.00 

Средња школа Б.Нушић материјал за образовање 28.069.92 

Средња школа Б.Нушић 
дневнице и трошкови 
превоза 32.825.96 

Средња школа Б.Нушић 
остале специјализоване 
услуге 5.000.00 

   

Укупни расходи на дан 06.06.2022 1.271.240.22 
 


