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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 985.496.70 

Порез на остале приходе 53.817.40 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

20.536.00 

Општинске административне таксе 5.453.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 25.800.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 466.661.56 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 5.239.67 

Комунална такса за држање моторних возила 40.240.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 32.383.80 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 21.372.86 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 32.552.56 

Боравишна такса по решењу органа јлс 23.500.00 

Накнада за коришћење дрвета 1.194.60 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

131.060.50 

Остали приходи у корист оптшине 9.100.00 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

22.780.00 

УКУПНО 
1.877.188.65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 9.749.54 

Општинска управа накнада за цеоп 6.070.00 

Општинска управа накнада 2021. година 162.453.52 

Општинска управа пдв 2.025.549.00 

Туристичка организација контрола пп апарата, 
дневнице, одржавање 
хигијене, безбедност на раду, 
одржавање програма, 1/21 
комуналне услуге, 1/21 
телефон, пошта нет 

197.414.82 

Предшколска установа 
Буцко 

дневнице, намирнице за 
припремање хране, 
канцеларијски материјал, 1/21 
телефон, текуће поправке, 
пуњење тонера, угоститељске 
услуге, рам за стакло, 1/21 
комуналне услуге, интернет, 
послови безбедности, 
одржавање програма, 
рачунарска опрема, књиге 

199.487.60 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

провизија, дневнице 14.353.03 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

интернет, одржавање 
програма, одржавање 
рачунарске опреме, 1/21 
комуналне услуге, 1/21 
телефон, канцеларијски 
материјал, мреже за фудбал, 
послови безбедности 

177.646.57 

МЗ Жучковац провизија, телефон 3.177.98 

МЗ Бели Поток провизија, струја, гориво, 
текуће поправке 

9.739.37 

МЗ Ресник струја, провизија 2.450.52 

СШ Бранислав Нушић 1/21 комуналне услуге, 
материјал за образовање 

80.732.99 

ОШ Митрополит Михаило текуће поправке, 1/21 252.448.06 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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комуналне услуге, претплата, 
провизија, послови 
безбедности, пуњење тонера, 
материјал за образовање, 
материјал за одржавање 
хигијене, рачунарска опрема, 
кухиња 

УКУПНО 

 
3.141.273.00 

 
 


