
   
 

23.08.2022. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 93.641.18 

Порез на остале приходе 46.711.20 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 5.756.57 

Општинске административне таксе 1.524.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 13.950.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне 
књиге 483.325.12 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 200.000.00 

Порез на пренос апсолутних права на употребљена  
возила 14.222.40 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 24.123.88 

Комунална такса за држање моторних возила 39.630.00 

Порез на приход од самосталних делатности-
паушални 21.616.17 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 28.009.63 

Боравишна такса 70.000.00 

Накнада за коришћење простора на јавним 
поршинама 100.736.90 

Накнада за коришћење дрвета 288.00 

Порез на приход професионалних спортиста 645.00 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 2.286.00 

Текући  наменски трансфери од Републике 13.136.932.00 

Текуће донације од међународних организација 66.276.73 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 12.082.20 

Приходи остварени по основу боравка деце у 
предшколским установама 29.720.00 

Укупни приходи на дан 23.08.2022 14.391.476.98 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1.517.00 

Општинска управа остале опште услуге 66.276.73 

Општинска управа регистрација возила 11.655.00 

Туристичка 
организација угоститељске услуге 6.860.00 

Туристичка 
организација услуге штампе 43.940.00 

Туристичка 
организација електрична енергија 9.584.16 

Туристичка 
организација услуге рекламе  29.416.00 

Туристичка 
организација средства за хигијену 7.800.00 

Туристичка 
организација услуге комуникације 12.500.44 

Туристичка 
организација репрезентација 3.000.00 

Предшколска установа 
Буцко 

намирнице за припрему 
хране 93.022.36 

Предшколска установа 
Буцко провизија 5.998.32 

Предшколска установа 
Буцко угоститељске услуге 8.630.00 

Предшколска установа 
Буцко услуге комуникације 19.356.58 

Предшколска установа 
Буцко пошта 3.81 

Предшколска установа 
Буцко средства за хигијену 6.777.60 

Предшколска установа 
Буцко комуналне услуге 38.998.19 

Предшколска установа електрична енергија 64.640.36 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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Буцко 

Предшколска установа 
Буцко медицинске услуге 9.200.00 

Основна школа 
М.Михаило 

услуге комуникације,остале 
специјализоване услуге 63.579.58 

Удружење пензионера 

услуге 
комуникације,канцеларијск
и материјал 10.934.00 

Укупни расходи на дан 23.08.2022 517.648.92 
 


