
   
 

03.12.2020. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 181.217.15 

Порез на остале приходе 37.549.36 

Порез на наслеђе и поклоне 34.113.75 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

550.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 19.881.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 94.488.54 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 6.555.56 

Комунална такса за држање моторних возила 24.040.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 20.419.17 

Боравишна такса 125.685.00 

Боравишна такса по решењу органа јлс 56.750.00 

Допринос за уређење грађевинског земљишта 7.871.89 

Порез на приход од самосталних делатности-остварени 
приход 

1.400.00 

Такса за озакоњење 17.500.00 

Порез на приход професионалних спортиста 2.773.92 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

1.831.96 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

41.693.00 

УКУПНО 
674.320.30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1.200.00 

Општинска управа једнократна новчана помоћ за 
новорођенчад 

51.277.00 

Општинска управа 11/20 чишћење 100.920.00 

Општинска управа 10/20 одржавање јавне 
расвете 

34.656.00 

Општинска управа 10/20 одржавање фонтана и 
чесми 

114.114.00 

Општинска управа 11/20 послуживање 63.360.00 

Општинска управа средства за хигијену 7.315.20 

Општинска управа 10/20 помоћ у кући 305.705.33 

Општинска управа финансирање медија 100.000.00 

Општинска управа регистрација домена 2.100.00 

Општинска управа 10/20 струја и комуналне 
услуге-лер 

7.170.16 

Општинска управа камата 4.543.13 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

медицински материјал, 
накнада за животну средину, 
дневнице, угоститељске 
услуге, дунав осигурање, 
провизија 

48.639.03 

Предшколска установа 
Буцко 

напајање, материјал за 
превозна средства, 10/12 
струја, намирнице за 
припремање хране, осигурање, 
материјал за образовање, 
текуће поправке, дневнице, 
рачунарска опрема, 
угоститељске услуге, 
материјал за одржавање 
хигијене, угаљ, услуге јавног 
здравља, контрола хидранта, 
репрезентација, пошта нет, 
одржавање сајта 

720.798.38 

МЗ Бели Поток провизија, пољски путеви, 
струја 

107.591.60 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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МЗ Врмџа одржавање зграда, струја, 
провизија 

27.622.25 

МЗ Шарбановац струја, телефон 5.383.57 

МЗ Трговиште поправка сеоских путева 34.476.68 

МЗ Језеро улична расвета, птт услуге 8.858.00 

МЗ Мужинац провизија, водовод 10.111.87 

МЗ Рујевица провизија, струја 835.72 

Центар за социјални рад једнократне новчане помоћи 184.000.00 

УКУПНО 

 
1.940.677.92 

 
 


