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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на остале приходе 30,615.24 

Порез на наслеђе и поклоне 5,162.46 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

34,054.00 

Општинске административне таксе 8,373.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 3,450.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 153,102.42 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 6,882.16 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 1,707.31 

Комунална такса за држање моторних возила 22,250.00 

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање 40,150.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 28,846.40 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 576,664.83 

Комунална такса за коришћење простора на јавним 
поршинама 

5,000.00 

Порез на приход од самосталних делатности-остварени 
приход 

190.21 

Комунална такса за коришћење простора за паркирање 8,030.00 

Порез на приход професионалних спортиста 3,974.00 

Остали приходи у корист оптшине 32,115.10 

Приходи од увећања целокупног пореског дуга 1,334.92 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

4,922.75 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

5,250.00 

УКУПНО 
972,074.80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 20,477.67 

Општинска управа кординатор-игралиште у 
Милушинцу 

18,000.00 

Општинска управа ујед пса-судска пресуда и 
трошкови пуномоћника 

141,121.37 

Општинска управа рачунарска опрема 3,780.00 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

8/19 комуналне услуге, 
материјал за културу 

81,248.94 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

осигурање, потрошни 
материјал, 8/19 комуналне 
услуге, стручне услуге, 
репрезентација, алат, ђубрива, 
реклама, школа пливања-
инструктори 

1,796,895.79 

Предшколска установа 
Буцко 

намирнице за припремање 
хране, електричне 
инсталације, молерски радови, 
радови на водоводу, пошта, 
материјал за одржавање 
хигијене, алат, медицински 
материјал, материјал за 
образовање, дневнице 

337,751.66 

МЗ Врмџа одржавање зграда, гориво, 
храна и пиће 

8,042.71 

СШ Брансилав Нушић 8/19 тотал тв, 8/19 телеком, 
обука, рачунарска опрема 

45,799.08 

ОШ Митрополит Михаило дневнице, 8/19 телефон, пиће, 
текуће поправке, пошта, 
угоститељске услуге, 8/19 
комуналне услуге, инвентар за 
одржавање хигијене 

299,764.64 

УКУПНО 
2,752,881.86 

 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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