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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 478,589.39 

Порез на остале приходе 7,596.16 

Порез на наслеђе и поклоне 9,450.84 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

9,560.00 

Општинске административне таксе 10,337.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 16,350.00 

Порез на пренос апсолутних права на моторна возила 5,103.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 277,526.96 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 2,620.00 

Комунална такса за држање моторних возила 25,250.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 9,076.48 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 73,004.19 

Боравишна такса 32,945.00 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 9,675.02 

Порез на приход професионалних спортиста 7,587.00 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 12,381.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

3,182.04 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

9,300.00 

УКУПНО 
999,534.08 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,209.00 

Општинска управа 11/19 путни трошкови 72,198.35 

Општинска управа прикључак на летњу позорницу 144,993.86 

Општинска управа Сокобањска разгледница-2 
рата 

100,000.00 

Општинска управа 10/19 допунски рад 28,481.01 

Општинска управа комисија за саобраћај-качкети, 
тракице... 

174,852.00 

Општинска управа пдв 8,041.00 

Туристичка организација снимање филма 100,000.00 

МЗ Мужинац провизија 204.67 

МЗ Поружница провизија 199.40 

Црвени крст 10/19 део зарада, телефон, 
комуналне услуге... 

99,995.65 

Центар за социјални рад једнократне новчане помоћи 21,000.00 

КМФ Озрен хранарина, путни трошкови 21,397.74 

Спортски савез хонорари, књиговодствене 
услуге, зараде стручних лица, 
остали трошкови 

124,308.00 

Планинарски клуб Озрен котизација, дипломе, гориво, 
опрема 

21,581.32 

Спортско удружење 
Сокоград 

спортска опрема, стручно 
оспособљавање 

114,853.00 

ФК Требич пут, исхрана, котизација, 
суђење 

48,747.17 

Удружење пензионера административно особље, 
телефонске услуге 

12,230.46 

ЕКЦ Лајтмотив провизија, рачуноводствене 
услуге 

2,655.00 

Аматерско позориште провизија 55.00 

Етнос  административно особље, 
остали трошкови 

10,219.80 

Књижевни клуб Соколово 
перо 

рачуноводствене услуге, 
провизија 

18,004.80 

УКУПНО 1,125,227.23 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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