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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 191.731.39 

Порез на остале приходе 16.179.86 

Порез на наслеђе и поклоне 20.151.35 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 3.000.00 

Општинске административне таксе 15.358.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 18.651.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 283.202.61 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 9.000.00 

Порез на пренос апсолутних права на моторним 
возилима 6.562.58 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 11.441.12 

Комунална такса за држање моторних возила 24.680.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне 
књиге 41.000.00 

Порез на приход од самосталних делатности-
паушални 10.030.00 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 23.869.83 

Боравишна такса 146.939.00 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 7.872.00 

Приходи од давања у закуп непокретности 22.890.55 

Порез на приход професионалних спортиста 4.331.03 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 7.619.00 

Повраћај средстава 17.702.87 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 4.907.08 

Приходи остварени по основу боравка деце у 
предшколским установама 16.751.00 

Укупни приходи на дан 04.11.2021 903.870.27 

  

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1.640.00 

Општинска управа превоз запослених  89.242.00 

Општинска управа 

 електрична енергија за 
9/21 790.999.14 

Општинска управа пошта 5.000.00 

Општинска управа помоћ у кући 318.944.00 

Општинска управа поклони 4.200.00 

Општинска управа михољски сусрети села 29.480.09 

Спортски центар 
Подина 

материјал за посебне 
намене 1.700.00 

Спортски центар 
Подина превоз запослених  33.217.00 

Месна заједница Језеро провизија 99.91 

Месна заједница 
Трговиште 

провизија,електрична 
енергија 1.730.19 

Месна заједница 
Шарбановац 

провизија,услуге 
комуникације 811.56 

Месна заједница 
Раденковац провизија 245.44 

Спортски савез 
општине услуге књиговодства 18.000.00 

Спортски савез 
општине хонорари лица 62.500.00 

Спортски савез 
општине трошкови стручних лица 66.491.00 

Клуб малог фудбала 
Озрен путни трошкови 11.001.05 

Планинарски клуб 
Озрен 

котизације, трошкови 
превоза 22.100.00 

Лаг Ртањ угоститељске услуге 2.090.00 

Укупни расходи на дан 04.11.2021 1.459.491.38 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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