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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 993,948.03 

Порез на остале приходе 51,750.79 

Порез на наслеђе и поклоне 41,428.77 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

75,540.00 

Општинске административне таксе 4,885.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 7,350.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 361,226.98 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 6,410.53 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 752.39 

Комунална такса за држање моторних возила 36,280.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 6,644.00 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 9,032.50 

Боравишна такса 469,275.00 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 7,871.89 

Накнада за коришћење јавних површина у пословне сврхе 8,030.00 

Накнада за коришћење дрвета 340.50 

Остали приходи у корист оптшине 1,813,365.00 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

4,849.00 

УКУПНО 
3,898,980.38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,240.00 

Општинска управа накнада за прикључак 
позорнице 

558,229.88 

Општинска управа технички преглед 8,700.00 

Општинска управа угоститељске услуге 2,830.00 

Туристичка организација угоститељске услуге, 
материјал за одржавање 
хигијене, управљање 
пројектом, материјал за 
посебне намене, канцеларијски 
материјал, одржавање 
програма, послови 
безбедности, дипломе и 
захвалнице, репрезентација, 
изнајмљивање хладњаче, 
топломер, поправка штампача 

188,344.17 

Предшколска установа 
Буцко 

превоз, медицински материјал, 
намирнице за припремање 
хране, радна униформа, 
угоститељске услуге, 
репрезентација, текуће 
поправке, одржавање 
програма 

329,866.03 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

материјал за одржавање 
хигијене, осигурање, текуће 
поправке, картице, мајице, 
угостетељске услуге, постери, 
чланарина, контрола пп 
апарата, радна униформа, 
материјал за посебне намене, 
провизија, угоститељске 
услуге, послови безбедности, 
одржавање програма, услуге 
јавног здравља,  
рачуноводствене услуге 

840,660.02 

Народна библиотека репрезентација, контрола пп 30,391.20 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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Стеван Сремац апарата, материјал за 
одржавање хигијене, текуће 
поправке, канцеларијски 
материјал, рачунарска опрема 

Месне заједнице провизије 3,929.05 

МЗ Сеселац струја, провизија 1,498.11 

МЗ Јошаница струја,репрезентација,провизиј
а 

7,091.77 

МЗ Милушинац текуће поправке, гориво, 
провизија 

31,242.99 

МЗ Трубаревац одржавање путева 175,014.00 

МЗ Језеро струја, провизија 7,464.35 

МЗ Врбовац поправка дома културе 244,836.00 

МЗ Поружница репрезентација, гориво, превоз 28,372.32 

МЗ Ресник одржавање уличне расвете 34,400.00 

МЗ Бели Поток репрезентација, уређење 
пољских путева 

84,960.00 

МЗ Шарбановац струја, телефон 4,540.09 

СШ Бранислав Нушић струја, налепнице, послови 
безбедности, годишњи 
приступ, коментар, фасцикле, 
репрезентација, материјал за 
образовање, угсотитељске 
услуге, јавни бележник, 
телефон, тотал тв, часописи 

112,902.27 

ОШ Митрополит Михаило цвеће, угоститељске услуге, 
пуњење тонера, струја, 
рачунарска опрема 

51,270.87 

УКУПНО 
2,747,783.12 

 
 


