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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 238.730.00 

Порез на остале приходе 78.412.99 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 7.147.70 

Општинске административне таксе 13.244.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 5.100.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне 
књиге 140.629.99 

Порез на пренос апсолутних права на моторним 
возилима 1.352.00 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 21.295.27 

Комунална такса за држање моторних возила 32.970.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 81.340.11 

Порез на приход од самосталних делатности-
паушални 27.885.35 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 202.368.23 

Боравишна такса 407.210.00 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 1.312.655.00 

Накнада за коришћење простора на јавним 
поршинама 56.000.00 

Порез на приход од самосталних делатности-
остварени приход 4.000.00 

Приходи од давања у закуп непокретности 1.161.098.87 

Накнада за коришћење дрвета 1.780.80 

Порез на приход професионалних спортиста 454.55 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 7.619.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 4.634.46 

Приходи остварени по основу боравка деце у 
предшколским установама 5.559.00 

Укупни приходи на дан 03.09.2021 3.811.487.32 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1.886.00 

Општинска управа 
једнократна новчана помоћ 
за новорођено дете 51.280.00 

Општинска управа превоз на посао за 8/2021 83.157.57 

Општинска управа репрезентација 19.490.00 

Општинска управа услуге комуникације 659.00 

Општинска управа остале опште услуге 480.00 

Општинска управа услуге штампе 12.600.00 

Туристичка 
организација електрична енергија за 7/21 9.533.91 

Туристичка 
организација дневнице 26.940.00 

Туристичка 
организација репрезентација 1.558.80 

Туристичка 
организација услуге штампе 27.720.00 

Туристичка 
организација огрев 87.567.20 

Туристичка 
организација услуге културе 1.365.455.56 

Туристичка 
организација услуге рекламе 150.120.00 

Предшколска установа 
Буцко провизија 3.260.19 

Предшколска установа 
Буцко превоз на посао за 8/2021 54.031.00 

Предшколска установа 
Буцко 

материјал за припрему 
хране и пића 79.003.48 

Предшколска установа 
Буцко 

услуге одржавања 
софтвера 21.500.00 

Предшколска установа 
Буцко материјал за запослене 2.604.00 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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