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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 375.610.80 

Порез на остале приходе 72.225.37 

Порез на наслеђе и поклоне 8.870.55 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 80.029.80 

Општинске административне таксе 8.108.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 22.200.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 513.038.50 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 9.306.52 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 21.712.19 

Комунална такса за држање моторних возила 30.760.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 8.500.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 23.509.98 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 140.595.03 

Боравишна такса 12.789.22 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 52.090.00 

Накнада за коришћење простора на јавним поршинама 29.000.00 

Приходи од давања у закуп непокретности 209.837.13 

Увећање пореског дуга у поступку прин.наплате 1.656.78 

Накнада за коришћење дрвета 1.678.50 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 480.14 

Остали приходи у корист оптшине 1.627.348.41 

Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног 
земљишта 11.618.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 12.268.03 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 2.578.00 

Укупни приходи на дан 09.08.2021 3.275.810.95 

 
 
 
 
 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1.886.00 

Општинска управа идејно решење 996.000.00 

Општинска управа услуге комуникације 893.00 

Општинска управа одржавање софтвера 62.880.00 

Општинска управа 
једнократна новчана помоћ за 
новорођено дете 307.680.00 

Општинска управа 
трошкови утврђивања узрока 
смрти 36.000.00 

Општинска управа сређивање архивске грађе 699.600.00 

Општинска управа репрезентација 3.300.00 

Општинска управа угоститељске услуге 43.415.00 

Општинска управа накнада чланова комисија  82.574.50 

Туристичка организација трошкови превоза запослених 24.000.00 

Спортски центар Подина репрезентација 50.400.00 

Месна заједница Поружница провизија 270.00 

Месна заједница Језеро провизија 19.80 

Месна заједница Сесалац провизија 225.00 

Месна заједница Јошаница 

провизија,електрична 
енергија, 
репрезентација,одржавање 
излетишта 146.203.85 

Месна заједница Дуго Поље провизија 270.00 

Месна заједница Трубаревац провизија 541.70 

Месна заједница Ресник провизија,електрична енергија 4.635.53 

Месна заједница Раденковац 
електрична енергија,текуће 
одржавање објеката 37.178.31 

Средња школа Б.Нушић провизија 6.264.10 

Спортски савез општине 
набавка пехара,трошкови 
стручних лица 90.476.00 

Фудбалски савез општине куповина спортске опреме 59.757.82 

Окк Сокобања трошкови опреме 7.960.00 

Е-дур набавка опреме 34.912.80 

Лајтмотив 
провизија, књиговодствене 
услуге 5.244.00 

Укупни расходи на дан 09.08.2021 2.702.587.41 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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