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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 1,441,383.49 

Порез на остале приходе 11,745.14 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

2,350.00 

Општинске административне таксе 8,857.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 21,900.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 194,873.59 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

900.00 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 4,428.00 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 2,609.00 

Комунална такса за држање моторних возила 30,710.00 

Накнада за коришћење дрвета 2,005.50 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 6,929.59 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 221,442.36 

Боравишна такса 79,700.00 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 120,572.00 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 772.40 

Порез на приход професионалних спортиста 3,699.70 

Капитални наменски трансфери 17,000,000.00 

Текуће донације међународних организација 17,601,783.20 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

3,182.04 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

41,469.00 

УКУПНО 
36,801,312.01 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,287.00 

Општинска управа гориво 6,123.40 

Општинска управа пренос на подрачун-УНОПС 17,601,783.20 

Општинска управа санација путева и улица 2,000,000.00 

Општинска управа пакетићи за пензионере 150,000.00 

Општинска управа рад јавног бележника 15,840.00 

Општинска управа сервис аута 27,620.97 

Општинска управа радна опрема 37,050.12 

Општинска управа комасација 707,489.71 

Општинска управа маркице 5,000.00 

Општинска управа камата 2,186.96 

Општинска управа објављивање огласа 41,160.00 

ОШ Митрополит Михаило задаци, 10/19 комуналне 
услуге 

207,381.86 

СШ Бранислав Нушић 10/19 комуналне услуге 76,112.39 

Етнос трошкови превоза, материјал 13,069.92 

Аматерско позориште рачуноводствене услуге, 
провизија 

17,007.18 

Добровољно ватрогасно 
друштво 

одржавање возила 9,788.92 

ОКК Сокобања хонорари, трошкови путовања, 
службених лица 

105,000.00 

ФК Гол хонорари, канцеларијски 
материјал, провизија 

9,969.00 

ФК Озрен обнова лиценце, хонорари, 
набавка канцеларијског 
материјала, штампа, трошкови 
исхране 

63,438.20 

Фудбалски савез општине 
Сокобања 

хонорари 48,043.00 

КМФ Озрен путни трошкови, суђење, 
хранарина 

31,578.26 

Спортски савез здравствени преглед 
спортиста, трошкови путовања, 
маркетинг 

108,088.38 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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УКУПНО 
21,285,018.47 

 
 


