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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 232,301.98 

Порез на остале приходе 11,265.32 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

1,060.00 

Општинске административне таксе 1,522.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 7,950.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 580,597.96 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

145,465.00 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 6,362.96 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 820.00 

Комунална такса за држање моторних возила 27,480.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 450.00 

Накнада за коришћење јавних површина за узимање 
грађевинског материјала 

12,864.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 15,995.93 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 1,050.92 

Боравишна такса 11,500.00 

Порез на приход професионалних спортиста 7,641.79 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 215.08 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

3,182.04 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

10,678.00 

УКУПНО 
1,078,402.98 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,268.00 

Општинска управа једнократна новчана помоћ за 
новорођенчад 

51,277.00 

Општинска управа 10/19 финансирање 
политичких странака 

44,441.25 

Општинска управа зимско одржавање путева-
аванс 

2,000,000.00 

Општинска управа материјал 3,395.00 

Општинска управа дечја недеља-пријем код 
председника 

7,169.13 

Општинска управа гости из књажевца 4,343.00 

Предшколска установа 
Буцко 

котизација, опрема за 
образовање, намирнице за 
припремање хране 

138,868.32 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

потрошни материјал 9,888.00 

Туристичка организација  разлика курса 2.16 

Удружење против градне 
заштите 

књиговодствене услуге 18,000.00 

КУД Слемен књиговодствене услуге, 
трошкови превоза 

24,000.00 

Удружење одгајивача 
говеда Девица 

провизија 1,125.59 

ЕКЦ Лајтмотив провизија 31.60 

КМФ Озрен путни трошкови, суђење 20,700.06 

Спортски савез књиговодсвене услуге, 
трошкови зараде стручних 
лица, хонорари 

118,509.00 

ОКК Сокобања  трошкови путовања и 
службених лица 

19,348.24 

ФК Требич пут, исхрана, суђење 50,399.18 

Карате клуб Озрен 
Сокотоп 

превоз, котизација 20,700.00 

ФК Озрен опрема, исхрана, лекари, 
службена лица, провизија 

19,509.10 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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УКУПНО 
2,552,974.63 

 
 


