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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на остале приходе 63,238.96 

Порез на наслеђе и поклоне 3,528.35 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

10,745.00 

Општинске административне таксе 2,014.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 9,900.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 271,384.39 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

57,626.00 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 22,131.35 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 1,172.39 

Комунална такса за држање моторних возила 30,010.00 

Накнада за коришћење шума и шумског  земљишта 480.30 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 12,119.59 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 27,678.00 

Боравишна такса 368,690.00 

Порез на приход од самосталних делатности-остварени 
приход 

190.21 

Такса за озакоњење 21,000.00 

Порез на приход професионалних спортиста 1,846.34 

Новчана казна по прекршајном налогу 20,000.00 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 13,333.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

22,586.08 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

20,809.00 

УКУПНО 
980,482.96 

 

 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 19,953.30 

Општинска управа технички преглед 2,500.00 

Општинска управа 5/19 услуге чишћења 93,360.00 

Општинска управа камата 35.42 

Општинска управа накнада за цеоп 2,000.00 

Општинска управа накнаде члановима комисије 73,323.11 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

материјал за посебне намене, 
текуће поправке, превоз 
радника 

68,380.16 

Предшколска установа 
Буцко 

котизација 27,000.00 

Туристичка организација 
Сокобања 

летња позорница Врело 6,173,675.00 

МЗ Врмџа гориво, 4/19 електрична 
енергија,одржавање 
зграда,куповина хране и пића 

22,232.33 

МЗ Језеро водовод, провизија 48,757.50 

МЗ Шарбановац одржавање уличне расвете, 
поправка зград и објеката 

24,750.00 

МЗ Читлук гориво, 4/19 електрична 
енергија 

5,623.90 

МЗ Поружница сеоске олимпијске игре, 
гориво, одржавање водовода 

11,807.70 

МЗ Врбовац поправка уличне расвете 24,360.00 

ОШ Митрополит Михаило репрезентација, столарски 
радови 

7,397.90 

КУД Младост Читлук ношња, смотра фолклора 139,923.22 

УКУПНО 
6,745,079.54 

 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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