
   
 

20.09.2022. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 1.144.609.70 

Порез на остале приходе 80.263.99 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 26.700.00 

Општинске административне таксе 1.660.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 11.400.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне 
књиге 203.708.60 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 3.150.00 

Порез на пренос апсолутних права на употребљена  
возила 6.019.20 

Комунална такса за држање моторних возила 21.820.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне 
књиге 39.99 

Порез на приход од самосталних делатности-
паушални 7.090.00 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 854.317.22 

Боравишна такса 8.500.00 

Накнада за коришћење простора на јавним 
поршинама 134.260.00 

Такса за озакоњење 3.500.00 

Накнада за коришћење дрвета 3.071.40 

Порез на приход професионалних спортиста 691.09 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 13.936.23 

Приходи остварени по основу боравка деце у 
предшколским установама 32.046.00 

Укупни приходи на дан 20.09.2022 2.556.783.42 

 
  

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1.271.00 

Општинска управа 
материјал за посебне 
намене 3.136.00 

Општинска управа канцеларијски материјал 43.098.00 

Општинска управа одржавање софтвера 73.680.00 

Општинска управа пошта 163.662.36 

Општинска управа медицинске услуге 6.000.00 

Општинска управа угоститељске услуге 61.310.00 

Општинска управа зоохигијена 285.892.80 

Општинска управа одржавање опреме 11.520.00 

Општинска управа услуге комуникације 659.00 

Општинска управа материјал за храну и пиће 68.000.00 

Општинска управа превоз путника 978.456.60 

Општинска управа услуге послуживања 70.800.00 

Општинска управа 
остале специјализоване 
услуге 399.600.00 

Општинска управа набавка уџбеника 2.002.121.02 

Општинска управа вансудска поравнања 45.000.00 

Општинска управа комуналне услуге 3.173.18 

Општинска управа електрична енергија 6.004.95 

Туристичка 
организација одржавање софтвера 10.650.00 

Туристичка 
организација 

материјал за посебне 
намене 1.700.00 

Туристичка 
организација одржавање опреме 1.899.00 

Туристичка 
организација услуге смештаја 410.500.00 

Спортски центар 
Подина превоз запослених 64.484.00 

Спортски центар 
Подина остале стручне услуге 7.200.00 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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Месна заједница Врело електрична енергија 3.681.17 

Основна школа 
М.Михаило провизија 7.779.85 

Основна школа 
М.Михаило таксе 5.560.00 

Удружење Рипаљка трошкови превоза 24.600.00 

Удружење пензионера 

провизија,одржавање 
хигијене,трошкови 
организације мини 
олимпијаде 31.183.00 

Удружење жена Етнос С 
организација 
манифестације 19.932.16 

Лајтмотив 
провизија,услугер 
рачуноводства 3.097.80 

Мото клуб Фалконс 

гориво,материјал за храну 
и пиће,трошкови озвучења 
и концерта 261.705.69 

Укупни расходи на дан 20.09.2022 5.077.357.58 
 


