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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 230.857.54 

Порез на остале приходе 84.997.00 

Порез на наслеђе и поклоне 8.985.00 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 42.952.28 

Општинске административне таксе 3.108.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 17.400.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 595.895.21 
Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 95.30 

Порез на пренос апсолутних права на употребљена  возила 19.951.20 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 8.946.00 

Комунална такса за држање моторних возила 31.350.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне 
књиге 938.738.84 

Порез на приход од самосталних делатности-
паушални 22.038.83 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 22.843.60 

Боравишна такса 64.310.00 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 15.744.00 

Накнада за коришћење простора на јавним 
поршинама 70.000.00 

Такса за озакоњење 17.500.00 

Накнада за коришћење дрвета 5.664.80 

Остали приходи у корист оптшине 1.675.000.00 

Накнада за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта 89.096.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 11.948.39 

Приходи остварени по основу боравка деце у 
предшколским установама 14.266.00 

Укупни приходи на дан 11.08.2022 3.991.687.99 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 19.013.70 

Општинска управа 
једноктарна новчана помоћ 
за новорођено дете 153.840.00 

Општинска управа вансудска поравнања 125.000.00 

Народна библиотека 
Стеван Сремац књиге 45.581.25 

Туристичка организација дневнице 2.700.50 

Туристичка организација гориво 50.000.00 

Туристичка организација провизија 3.347.52 

Туристичка организација услуге рекламе 422.513.64 

Предшколска установа 
Буцко услуге културе 15.288.00 

Спортски центар Подина одржавање опреме 11.394.00 

Спортски центар Подина средства за хигијену 562.500.00 
Месна заједница 
Николинац одржавање путева 88.791.60 

Месна заједница Блендија услуге комуникације 2.990.00 

Месна заједница 
Жучковац провизија,опрема 65.052.25 

Месна заједница Читлук електрична енергија,гориво 20.087.16 

Месна заједница 
Трубаревац гориво,одржавање опреме 13.900.89 

Месна заједница 
Трговиште гориво 4.999.66 

Центар за социјални 
рад једноктарна новчана помоћ 361.500.00 

Центар за социјални 
рад дневнице 5.234.00 

Удружење жена Етнос -
С превоз 3.002.98 

Укупни расходи на дан 11.08.2022 1.976.737.15 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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