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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 1,856,606.59 

Порез на остале приходе 25,256.15 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

4,560.00 

Општинске административне таксе 9,510.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 13,950.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 229,529.66 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

2,144.02 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 7,149.40 

Комунална такса за држање моторних возила 26,410.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 2,154.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 10,886.53 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 46,020.88 

Боравишна такса 28,060.00 

Увећање пореског дуга 1,407.01 

Порез на приход од самосталних делатности-остварени 
приход 

200.48 

Приходи од давања у закуп непокретности 23,499.92 

Такса за озакоњење 7,000.00 

Остали приходи у корист оптшине 3,700.00 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 13,333.00 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

97,212.00 

УКУПНО 
2,408,589.64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 34,261.10 

Општинска управа пуњење тонера 19,600.00 

Општинска управа материјал за одржавање 
хигијене 

6,240.00 

Општинска управа репрезентација 1,700.00 

Општинска управа санација путева и улица 2,207,427.00 

Општинска управа техничка контрола 49,250.00 

Општинска управа матичне књиге 12,048.00 

Општинска управа домен 5,760.00 

Општинска управа обрасци 50,232.00 

Општинска управа брава 290.00 

Општинска управа рачунарска опрема 2,839.00 

Предшколска установа 
Буцко 

пошта, намирнице за 
припремање хране, материјал 
за одржавање хигијене, алат, 
материјал за превозна 
средства 

87,019.04 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

трошкови превоза, 12/19 
комуналне услуге 

14,667.13 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

рачуноводствене услуге, 
угоститељске услуге, 
материјал за одржавање 
хигијене, потрошни материјал, 
намештај 

452,281.99 

МЗ Врело поправка уличне расвете 81,320.00 

МЗ Ресник одржавање уличне расвете 28,910.00 

МЗ Блендија провизија 1,184.00 

Центар за социјални рад једнократне новчане помоћи, 
дневнице 

92,345.00 

ОШ Митрополит Михаило котизација за семинар, 
медицинске услуге, провизија, 
дневнице, књиге, 
репрезентација, превоз 
радника 

497,414.69 

СШ Бранислав Нушић превоз радника 118,634.94 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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УКУПНО 
3,763,423.89 

 
 


