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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 207,162.33 

Порез на остале приходе 21,902.80 

Порез на наслеђе и поклоне 4,372.76 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

6,522.00 

Општинске административне таксе 840.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 15,000.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 294,641.34 

Накнада за уређење грађевинског земљишта 5,987.88 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 6,126.21 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 4,443.00 

Комунална такса за држање моторних возила 33,340.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 3,517.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 13,489.00 

Такса за озакоњење 3,500.00 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 128,030.00 

Накнада за коришћење простора на јавним површинама 3,200.00 

Накнада за коришћење јавне површине за огласе 20,330.00 

Накнада за коришћење дрвета 1,290.00 

Остали приходи у корист нивоа општина 1,980,001.35 

Накнада за коришћење природног лековитог фактора 260,226.60 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

4,922.75 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

8,217.00 

УКУПНО 
3,027,062.02 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,443.00 

Општинска управа угоститељске услуге 2,021.50 

Општинска управа репрезентација 2,522.98 

Општинска управа 6/19 одржавање јавних 
зелених површина 

1,086,382.06 

Општинска управа 6/19 трошкови међуградског 
превоза 

37,349.00 

Општинска управа 7/19 одржавање информациног 
система 

56,668.01 

Општинска управа пуњење тонера 6,000.00 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

рачунарска опрема, материјал 
за одржавање хигијене 

157,332.00 

МЗ Врмџа гориво, провизија 1,764.50 

МЗ Врело поправка атарских путева 151,353.60 

МЗ Богдинац поправка сеоских путева, 
поправка уличне расвете, 
канцеларијски материјал 

69,434.00 

Месне заједнице провизија 2,517.96 

МЗ Читлук 6/19 електрична енергија, 
провизија, гориво, изградња 
летњиковца 

99,607.74 

МЗ Јошаница одржавање уличне расвете, 
поправка дома 

31,920.00 

Спортски савез трошкови зараде стручних 
лица, књиговодствене услуге 

56,010.00 

Фудбалски савез трошкови пута, 
књиговодствене услуге, 
канцеларијски материјал 

41,314.35 

УКУПНО 
1,803,640.70 

 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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