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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 1.551.639.90 

Порез на остале приходе 48.298.01 

Порез на наслеђе и поклоне 5.000.00 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 7.700.00 

Општинске административне таксе 3.594.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 10.800.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне 
књиге 208.160.00 

Порез на пренос апсолутних права на употребљена  
возила 23.522.40 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 3.960.00 

Комунална такса за држање моторних возила 49.610.00 

Порез на приход од самосталних делатности-
паушални 14.720.87 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 14.237.53 

Боравишна такса 23.070.00 

Накнада за коришћење простора на јавним 
поршинама 5.840.00 

Приходи од давања у закуп непокретности 339.111.24 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 1.000.00 

Остали приходи у корист оптшине 8.000.00 

Текуће донације од међународних организација 66.276.75 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 41.609.76 

Приходи остварени по основу боравка деце у 
предшколским установама 28.848.00 

Укупни приходи на дан 27.06.2022 2.454.998.46 
 
 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1.394.00 

Општинска управа 
награде за ученике и 
студенте 292.048.00 

Општинска управа интернатски смештај 118.588.00 

Општинска управа услуге комуникације 82.385.36 

Општинска управа одржавање возила 29.786.78 

Општинска управа електрична енергија 361.458.53 

Општинска управа јавна расвета 601.975.35 

Општинска управа одржавање објеката 29.892.00 

Општинска управа остале опште услуге 66.276.75 

Општинска управа 
инвестиционо одржавање 
биоскопа 10.333.942.69 

Народна библиотека 
Стеван Сремац провизија 501.06 

Спортски центар Подина провизија 497.69 

Месна заједница Блендија провизија 52.48 
Месна заједница 
Јошаница провизија 134.22 

Месна заједница Жучковац провизија 13.03 

Центар за социјални рад 

једнократне новчане 
помоћи 38.000.00 

Центар за социјални рад дневнице 10.848.00 

Центар за социјални рад трошкови сахране 46.110.00 

Центар за социјални рад одржавање возила 31.982.00 

Тенис клуб Вегас 
финансирање по пројекту -
друга рата -школа тениса 15.000.00 

Добровољно ватрогасно 
друштво 

набавка опреме,одржавање 
возила 135.500.00 

Лајтмотив провизија,дневнице 4.309.53 

Лаг Ртањ трошкови превоза 9.700.02 

Укупни расходи на дан 27.06.2022 12.210.395.49 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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