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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 670,288.83 

Порез на остале приходе 80,238.99 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

18,590.00 

Општинске административне таксе 7,152.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 16,099.80 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 164,759.55 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 6,158.94 

Комунална такса за држање моторних возила 39,220.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 12,355.40 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 22,946.00 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 41,286.25 

Боравишна такса 449,580.00 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 828,000.00 

Накнада за коришћење јавних површина у пословне сврхе 37,180.00 

Такса за озакоњење 7,000.00 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 7,619.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

1,465.57 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

15,749.00 

УКУПНО 
2,425,689.33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,240.00 

Општинска управа једнократне новчане помоћи за 
новорођенчад 

102,554.00 

Општинска управа регистрација возила 51,573.00 

Општинска управа пдв 2,365,380.00 

Општинска управа материјал за одржавање 
хигијене 

8,586.00 

Општинска управа пуњење тонера 9,000.00 

Општинска управа 5/20 комуналне услуге-лер 4,259.54 

Општинска управа 6/20 комуналне услуге 6,385.87 

Општинска управа стакло 3,149.80 

Општинска управа славина,тефлон,цилиндар 1,595.00 

Општинска управа 5,6/20 струја 997,537.74 

Предшколска установа 
Буцко 

намирнице за припремање 
хране, заштитна опрема, 
материјал за одржавање 
хигијене, дипломе, кесе 

100,989.50 

Туристичка организација 7/20 превоз, реклама, 
материјал за одржавање 
хигијене, ђубриво, материјал, 
хостинг, стручне услуге, 
угоститељске услуге, смештај, 
котизација за семинаре 

136,020.13 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

медицински материјал, 
провизија 

8,426.92 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

пошта, потрошни материјал, 
гориво, стручне услуге 

69,900.00 

МЗ Јошаница репрезентација, одржавање 
дома културе,материјал за 
посебне намене 

4,891.69 

Дом здравља 5/20 возач санитета, 5/20 
допунски рад гинекога, 
адвокатске услуге 

266,623.90 

ОШ Митрополит Михаило угоститељске услуге, штампа 55,158.95 

ФК Требич опрема, котизација 63,999.95 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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УКУПНО 
4,257,271.99 

 
 


