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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 1,265,367.21 

Порез на остале приходе 87,823.85 

Порез на наслеђе и поклоне 11,053.12 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

53,724.00 

Општинске административне таксе 2,700.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 33,375.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 157,122.59 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

5,900.00 

Увећање пореског дуга 1,407.01 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 11,219.92 

Комунална такса за држање моторних возила 28,210.00 

Средства од закупа земљишта 2,304.40 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 3,762.43 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 103,033.00 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 12,810.37 

Порез на приход од самосталних делатности-остварени 
приход 

200.48 

Накнада за коришћење јавних површина у пословне сврхе 171,702.00 

Порез на приход професионалних спортиста 2,873.62 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 2,480.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

1,831.96 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

11,220.00 

УКУПНО 
1,970,120.96 

 

 
 
 
 
 

 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 13,120.51 

Општинска управа котизација за семинаре 17,952.00 

Општинска управа пуњење тонера 9,300.00 

Општинска управа регистрација возила 28,308.00 

Општинска управа чланарина 359,935.60 

Општинска управа избори за чланове савета мз 2,604.00 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

8/20 телефон, пошта, застава, 
услуге јавног здравља, 
репрезентација 

23,260.00 

Туристичка организација 
Сокобања 

превоз и смештај на 
службеном путу, кетеринг, 
сала за састанке 

345,402.76 

МЗ Рујевица репрезентација 9,905.00 

МЗ Читлук одржавање тримера 2,980.00 

Центар за социјални рад сервис за ауто 25,363.38 

Удружење пензионера телефон,струја,пошта 3,428.55 

Сокобањско еколошко 
друштво 

освежење и храна 8,670.00 

Фудбалски савез  хонорари 62,200.00 

Спортски савез хонорари,здравствени 
прегледи,књиговодствене 
услуге,зарада стручног лица 

129,635.00 

ФК Гол опрема,хонорари,дневнице 30,000.00 

ФК Озрен опрема,хонорари,дневнице,исх
рана 

45,750.00 

Планинарско друштво 
Оштра Чука 

дипломе, захвалнице, штампа, 
исхрана 

72,657.00 

УКУПНО 
1,190,471.80 

 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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