
   
 

26.04.2022. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 1.432.371.23 

Порез на остале приходе 56.940.90 

Порез на наслеђе и поклоне 5.976.00 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 6.943.60 

Општинске административне таксе 16.261.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 23.250.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне 
књиге 177.283.06 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 29.564.09 

Порез на пренос апсолутних права на моторним 
возилима  

Порез на пренос апсолутних права на употребљена  
возила 23.712.40 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 7.934.48 

Комунална такса за држање моторних возила 41.540.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 18.313.36 

Накнада за коришћење шума и шумског  земљишта  

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 19.725.44 

Порез на приходе од пољопривреде и шумарства  

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 190.145.36 

Боравишна такса 14.320.00 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 962.075.00 

Такса за озакоњење 10.500.00 

Порез на приход професионалних спортиста 3.420.45 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 41.567.60 

Приходи остварени по основу боравка деце у 
предшколским установама 46.319.00 

Укупни приходи на дан 26.04.2022 3.128.162.97 
 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1.517.00 

Општинска управа 
обавештење управа за 
трезор 19.258.00 

Општинска управа интернатски смештај 118.588.00 

Народна библиотека 
С.Сремац електрична енергија 12.819.96 

Народна библиотека 
С.Сремац стручне услуге 36.000.00 

Народна библиотека 
С.Сремац књиге 2.552.00 

Туристичка 
организација провизија 379.11 

Предшколска установа 
Буцко материјал за образовање 61.787.00 

Предшколска установа 
Буцко 

намирнице за припрему 
хране и пића 6.084.00 

Предшколска установа 
Буцко огрев 262.500.00 

Предшколска установа 
Буцко средства за хигијену 33.831.60 

Спортски центар 
Подина услуге комуникације 2.040.00 

Спортски центар 
Подина стручне услуге 16.200.00 

Спортски центар 
Подина угоститељске услуге 2.500.00 

Спортски центар 
Подина 

остали трошкови 
транспорта 16.611.00 

Спортски центар 
Подина 

материјал за посебне 
намене 490.00 

Спортски центар 
Подина комуналне услуге 9.375.15 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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Месна заједница 
Милушинац 

услуге 
комуникације,електрична 
енергија 2.860.18 

Месна заједница 
Трубаревац 

услуге 
комуникације,гориво,улична 
расвета 30.367.04 

Месна заједница Језеро одржавање путева,гориво 196.957.98 

Месна заједница 
Врбовац 

електрична 
енергија,материјал за 
посебне намене 20.200.00 

Средња школа Б.Нушић материјал за образовање 57.450.95 

Средња школа Б.Нушић медицинске услуге 54.000.00 

Средња школа Б.Нушић текуће одржавање објеката  4.174.00 

Средња школа Б.Нушић дневнице и превоз ученика 37.094.15 

Средња школа Б.Нушић гориво 3.866.00 

Основна школа 
М.Михаило солидарна помоћ 207.817.56 

Основна школа 
М.Михаило 

комуналне услуге, превоз 
ученика ,канцеларијски 
материјал 178.659.42 

Основна школа 
М.Михаило средства за хигијену 175.170.00 

Основна школа 
М.Михаило електрична енергија 207.734.52 

Основна школа 
М.Михаило 

канцеларијски материјал, 
одржавање објеката 61.805.00 

Укупни расходи на дан 26.04.2022 1.840.689.62 
 


