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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 121.278.73 

Порез на остале приходе 14.065.98 

Порез на наслеђе и поклоне 3.345.56 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 30.428.00 

Општинске административне таксе 20.437.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 4.950.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне 
књиге 117.948.18 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 17.900.00 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 5.140.19 

Комунална такса за држање моторних возила 21.250.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне 
књиге 100.511.35 

Порез на приход од самосталних делатности-
паушални 11.995.22 

Боравишна такса 18.000.00 

Накнада за коришћење простора на јавним 
поршинама 87.090.00 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 506.55 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 6.209.49 

Приходи остварени по основу боравка деце у 
предшколским установама 8.332.00 

Укупни приходи на дан 09.03.2022 589.388.25 
 
 
 
 
 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1.189.00 

Општинска управа 
једнократна новчана помоћ за 
новорођено дете 102.560.00 

Општинска управа остале специјализоване услуге 58.003.60 

Општинска управа комуналне услуге 3.173.18 

Општинска управа електрична енергија 3.829.92 

Општинска управа канцеларијски материјал 37.302.00 

Општинска управа одржавање опреме 13.380.00 

Општинска управа 
инвестиционо одржавање 
објеката 1.208.265.20 

Општинска управа текуће  одржавање објеката 3.654.00 

Општинска управа остале опште услуге 226.651.39 

Општинска управа услуге чишћења 69.480.00 

Општинска управа угоститељске услуге 6.120.00 

Општинска управа медицинске услуге 32.400.00 

Општинска управа услови водоводна мрежа 19.800.00 

Туристичка организација остале опште услуге 254.749.82 

Туристичка организација интернет 7.440.00 

Туристичка организација услуге рекламе 120.829.00 

Спортски центар Подина остали трошкови транспорта 20.409.60 

Месна заједница Блендија провизија 135.00 

Основна школа М.Михаило котизације за семинар 3.000.00 

Основна школа М.Михаило услуге смештаја 6.600.00 

Средња школа Б.Нушић провизија 3.203.59 

Средња школа Б.Нушић књиге 11.980.00 

Средња школа Б.Нушић превоз запослених 48.300.00 

Средња школа Б.Нушић репрезентација 1.055.00 

Средња школа Б.Нушић материјал за образовање 6.318.24 

Средња школа Б.Нушић средства за хигијену 2.500.00 

Средња школа Б.Нушић текуће  одржавање објеката 21.600.00 

Укупни расходи на дан 09.03.2022 2.293.928.54 

 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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