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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 644.756.92 

Порез на остале приходе 82.642.50 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 468.253.00 

Општинске административне таксе 4.677.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне 
књиге 261.314.00 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 112.049.12 

Порез на пренос апсолутних права на употребљена  
возила 5.976.00 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 20.960.00 

Комунална такса за држање моторних возила 32.600.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне 
књиге 9.300.00 

Порез на приход од самосталних делатности-
паушални 122.959.00 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 450.523.40 

Боравишна такса 18.755.00 

Накнада за коришћење простора на јавним 
поршинама 11.617.69 

Накнада за коришћење дрвета 86.457.01 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 2.312.30 

Остали приходи у корист оптшине 5.000.00 

Текуће донације од међународних организација 132.553.51 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 11.948.39 

Приходи остварени по основу боравка деце у 
предшколским установама 13.136.00 

Укупни приходи на дан 15.07.2022 2.497.790.84 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1.394.00 

Општинска управа остале опште услуге 132.553.51 

Општинска управа 
једнократна новчана помоћ 
за новорођено дете 51.280.00 

Општинска управа 
јубиларне награде 
запослених 105.376.00 

Општинска управа регистрација возила 29.605.00 

Туристичка 
организација 

материјал за посебне 
намене 472.45 

Туристичка 
организација услуге штампе 14.440.80 

Туристичка 
организација пошта 2.050.00 

Туристичка 
организација набавка опреме 75.000.00 

Туристичка 
организација услуге одржавања сајта 18.000.00 

Туристичка 
организација осигурање 21.449.46 

Туристичка 
организација дневнице 5.419.00 

Туристичка 
организација 

материјал за одржавање 
хигијене 12.528.00 

Туристичка 
организација одржавање опреме 1.899.00 

Туристичка 
организација услуге комуникације 12.574.12 

Туристичка 
организација интернет 6.840.00 

Предшколска установа 
Буцко 

намирнице за припрему 
хране 95.680.39 

Предшколска установа материјал за образовање 25.004.00 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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Буцко 

Предшколска установа 
Буцко медицинске услуге 5.000.00 

Спортски центар 
Подина 

материјал за одржавање 
хигијене 373.104.00 

Средња школа Б.Нушић провизија 2.585.18 

Средња школа Б.Нушић услуге комуникације 6.362.15 

Основна школа 
М.Михаило репрезентација 1.510.74 

Основна школа 
М.Михаило 

провизија,услуге 
комуникације,репрезентациј
а 72.944.98 

Центар за социјални 
рад једнократна новчана помоћ 183.000.00 

Центар за социјални 
рад дневнице 7.794.00 

Укупни расходи на дан 15.07.2022 1.263.866.78 
 


