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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 835,383.82 

Порез на остале приходе 5,600.03 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

25,951.00 

Општинске административне таксе 1,970.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 18,600.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 150,636.28 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 5,814.11 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 11,390.83 

Комунална такса за држање моторних возила 29,650.00 

Накнада за коришћење шума и шумског  земљишта 2,180.40 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 39,737.20 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 49,853.20 

Боравишна такса 15,254.72 

Комунална такса за коришћење простора на јавним 
поршинама 

268,887.50 

Комунална такса за коришћење простора за паркирање 7,923.00 

Такса за озакоњење 10,500.00 

Порез на приход професионалних спортиста 2,087.69 

Капитални наменски трансфери од Републике 23,000,000.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

4,049.31 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

5,097.00 

УКУПНО 
24,490,566.09 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,292.00 

Општинска управа новчана помоћ 130,000.00 

Општинска управа угоститељске услуге 1,350.00 

Општинска управа вансудско поравњање 53,000.00 

Општинска управа цвеће 1,200.00 

Општинска управа поправка копир апарата 5,700.00 

Општинска управа пошта 29,545.80 

Општинска управа домен 1,644.00 

Општинска управа уговор о допунском раду 56,962.02 

Општинска управа контрола система за грејање 65,040.00 

Туристичка организација 9/18 комуналне услуге, 
штампа, осигурање, 9/18 
одржавање програма, послови 
безбедности, материјал за 
одржавање хигијене 

48,366.30 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

рачуноводствене услуге, 
трошкови селидбе, 
обезбеђење, угоститељске 
услуге 

685,088.00 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

испитивање инсталације, 
услуге културе 

121,605.00 

МЗ Мужинац репрезентција, поправка 
задружног дома 

38,799.97 

МЗ Језеро одржавање путева 46,872.00 

МЗ Врбовац провизија, репрезентација 11,230.43 

МЗ Трубаревац одржавање уличне расвете, 
9/18 телефон 

14,149.04 

МЗ Богдинац одржавање путева 73,600.00 

МЗ Јошаница одржавање сеоских улица 27,342.00 

МЗ Шарбановац 8/18 електрична енергија, 
репрезентација, одржавање 
уличне расвете 

32,198.82 

МЗ Врело поправка путева, спортске 
активности 

55,800.00 

МЗ Трговиште провизија 53.94 

Грађански клуб Сокоград провизија 1,110.00 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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Етнос административни трошкови и 
трошкови видљивости 

11,136.00 

Шах клуб Озрен трошкови смештаја и 
котизације 

64,300.00 

Карате клуб Озрен 
Сокотоп 

котизација, превоз, храна, 
лиценцирање 

112,100.00 

Спортски савез меморијални турнир 10,000.00 

УКУПНО 
1,699,485.32 

 
 




