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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 1.818.331.15 

Порез на остале приходе 64.142.40 

Порез на наслеђе и поклоне 7.653.10 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 43.100.00 

Општинске административне таксе 3.705.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 20.400.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне 
књиге 188.322.81 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 310.00 

Порез на пренос апсолутних права на моторним 
возилима 4.422.00 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 5.987.70 

Комунална такса за држање моторних возила 18.290.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 16.548.77 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 176.217.23 

Боравишна такса 41.000.00 

Накнада за коришћење простора на јавним 
поршинама 8.030.00 

Порез на приход од самосталних делатности-
остварени приход 223.99 

Такса за озакоњење 35.000.00 

Увећање пореског дуга у поступку прин.наплате 686.85 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 968.00 

Остали приходи у корист оптшине 8.800.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 6.209.49 

Приходи остварени по основу боравка деце у 
предшколским установама 14.190.00 

Укупни приходи на дан 01.03.2022 2.482.538.49 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 5.797.12 

Општинска управа 

једнократна новчана помоћ 
за новорођено дете 153.840.00 

Општинска управа јубиларна награда 105.376.00 

Општинска управа 

остале специјализоване 
услуге 5.074.98 

Општинска управа остале опште услуге 176.378.40 

Општинска управа текуће одржавање објеката 3.520.00 

Народна библиотека 
С.Сремац стручна литература 67.800.00 

Туристичка 
организација котизације за семинар 18.840.00 

Туристичка 
организација остале стручне  услуге 2.520.00 

Туристичка 
организација одржавање возила 28.951.70 

Туристичка 
организација осигурање 15.037.86 

Туристичка 
организација репрезентација 1.962.00 

Предшколска установа 
Буцко 

намирнице за припрему 
хране 34.485.80 

Предшколска установа 
Буцко средства за хигијену 21.780.00 

Предшколска установа 
Буцко пошта 1.032.76 

Предшколска установа 
Буцко остале опште услуге 5.000.00 

Спортски центар 
Подина остали трошкови превоза 19.116.00 

Спортски центар 
Подина пошта 1.000.00 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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Спортски центар 
Подина угоститељске услуге 6.070.00 

Спортски центар 
Подина 

материјал за посебне 
намене 1.510.00 

Месна заједница 
Блендија 

провизија,одржавање 
објеката 37.233.54 

Месна заједница Језеро 

провизија,електрична 
енергија,услуге 
комуникације,одржавање 
објеката 10.378.17 

Основна школа 
М.Михаило 

провизија,канцеларијски 
материјал,котизације за 
семинар,одржавање 
објеката 56.656.65 

Средња школа Б.Нушић огрев 659.113.26 

Средња школа Б.Нушић пошта 3.000.00 

Средња школа Б.Нушић електрична енергија 240.728.32 

Средња школа Б.Нушић текуће одржавање објеката 40.000.00 

Средња школа Б.Нушић услуге комуникације 4.706.71 

Укупни расходи на дан 01.03.2022 1.726.909.27 

 


