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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 135.698.54 

Порез на остале приходе 26.044.95 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 82.499.00 

Општинске административне таксе 6.186.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 10.050.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне 
књиге 143.722.36 

Порез на пренос апсолутних права на употребљена  
возила 20.510.40 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 6.994.20 

Комунална такса за држање моторних возила 37.910.00 

Порез на приход од самосталних делатности-
паушални 23.146.65 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 17.440.47 

Боравишна такса 5.600.00 

Примања  од продаје покретних ствари у корист 
општине 59.820.26 

Примања  од продаје земљишта у корист општине 1.139.188.95 

Приходи од давања у закуп непокретности 26.312.00 

Накнада за коришћење дрвета 1.164.00 

Накнада за коришћење природног лековитог фактора 348.180.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 18.035.84 

Приходи остварени по основу боравка деце у 
предшколским установама 14.159.00 

Укупни приходи на дан 12.10.2022 2.122.662.62 
 
 
 
 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1.394.00 

Општинска управа регистрација возила 28.292.00 

Општинска управа пошта 600.00 

Општинска управа трошкови превоза 29.846.00 

Општинска управа 
једнократна новчана помоћ 
за новорођено дете 205.120.00 

Општинска управа финансирање медија 500.000.00 

Општинска управа 
инвестиционо одржавање 
зграде 877.100.00 

Општинска управа лични пратилац 273.304.46 

Општинска управа угоститељске услуге 81.140.00 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

рачунарска опрема 
,лиценце 399.993.60 

Туристичка 
организација угоститељске услуге 6.580.00 

Спортски центар Подина пдв 10.737.00 

Месна заједница Ресник гориво 2.164.98 

Месна заједница Ресник 
провизија,храна и 
пиће,одржавање објеката 196.982.00 

Месна заједница 
Шарбановац 

провизија,храна и 
пиће,одржавање расвете 51.428.13 

Месна заједница 
Блендија 

провизија,угоститељске 
услуге 3.020.00 

Месна заједница 
Јошаница гориво 10.352.04 

Месна заједница Читлук провизија,храна и пиће 24.216.08 

Центар за социјални 
рад гориво 100.000.00 

Су Сокоград финансирање по пројекту  219.450.00 
Удружење одгајивача 
Девица вештачко осемењавање 324.709.60 

Укупни расходи на дан 12.10.2022 3.346.429.89 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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