
   
 

08.08.2022. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 148.219.99 

Порез на остале приходе 218.467.97 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 115.229.00 

Општинске административне таксе 4.463.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 24.600.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне 
књиге 353.201.09 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 7.000.00 

Порез на пренос апсолутних права на употребљена  
возила 7.718.40 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 7.829.43 

Комунална такса за држање моторних возила 45.350.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне 
књиге 22.900.00 

Порез на приход од самосталних делатности-
паушални 20.176.55 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 71.000.00 

Боравишна такса 245.975.00 

Накнада за коришћење простора на јавним 
поршинама 38.400.00 

Остали приходи у корист оптшине 1.700.000.00 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 52.949.59 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 35.848.01 

Приходи остварени по основу боравка деце у 
предшколским установама 24.922.00 

Укупни приходи на дан 08.08.2022 3.144.250.03 
 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1.763.00 

Општинска управа одржавање софтвера 78.000.00 

Општинска управа осигурање  810.00 

Општинска управа технички преглед 17.400.00 

Општинска управа 
превенције нелегалног 
отпада и уклањање 1.129.140.00 

Општинска управа канцеларијски материјал 37.861.80 

Општинска управа мерење полена у ваздуху 44.444.00 

Народна библиотека 
Стеван Сремац провизија 127.86 

Народна библиотека 
Стеван Сремац превоз запослених 19.220.00 

Туристичка 
организација превоз запослених 20.280.00 

Туристичка 
организација одржавање опреме 1.899.00 

Туристичка 
организација 

остали трошкови 
транспорта 25.311.00 

Туристичка 
организација услуге штампе 46.769.40 

Туристичка 
организација остале опште услуге 278.013.60 

Туристичка 
организација услуге смештаја 125.900.00 

Туристичка 
организација канцеларијски материјал 23.289.36 

Туристичка 
организација 

остале специјализоване 
услуге 30.579.00 

Туристичка 
организација електрична енергија 8.907.58 

Предшколска установа 
Буцко провизија 519.32 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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Предшколска установа 
Буцко опрема за образовање 26.730.00 

Спортски центар 
Подина 

материјал за посебне 
намене 800.00 

Спортски центар 
Подина услуге комуникације 7.308.00 

Спортски центар 
Подина остале стручне услуге 7.200.00 

Спортски центар 
Подина осигурање  52.479.36 

Спортски центар 
Подина 

остали трошкови 
транспорта 65.000.00 

Спортски центар 
Подина медицинске услуге 59.552.33 

Спортски центар 
Подина средства за хигијену 340.752.00 

Месна заједница Врмџа репрезентација 14.992.50 

Месна заједница 
Поружница гориво 11.405.26 

Средња школа Б.Нушић материјал за образовање 309.00 

Основна школа 
М.Михаило канцеларијски материјал 18.470.00 

Планинарски друштво 
Оштра Чука 

друга рата финансирања 
по пројекту 100.000.00 

Укупни расходи на дан 08.08.2022 2.595.233.37 
 


