
   
 

14.03.2022. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на остале приходе 54.554.18 

Порез на наслеђе и поклоне 15.445.99 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 162.869.00 

Општинске административне таксе 2.200.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 9.450.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне 
књиге 229.980.16 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 19.495.00 

Порез на пренос апсолутних права на моторним 
возилима 5.225.41 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 5.929.98 

Комунална такса за држање моторних возила 28.710.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне 
књиге 200.000.00 

Порез на приход од самосталних делатности-
паушални 74.788.12 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 485.023.50 

Боравишна такса 10.000.00 

Такса за озакоњење 24.500.00 

Накнада за коришћење дрвета 1.756.80 

Остали приходи у корист оптшине 257.378.84 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 6.732.09 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 18.629.09 

Приходи остварени по основу боравка деце у 
предшколским установама 11.035.00 

Укупни приходи на дан 14.03.2022 1.623.703.16 
 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1.599.00 

Општинска управа превоз  1.069.037.20 

Општинска управа услуге комуникације 81.561.47 

Општинска управа пошта 100.368.00 

Општинска управа 
накнаде члановима 
комисије 59.041.91 

Општинска управа вансудска поравнања 135.000.00 

Општинска управа 
инвестиционо одржавање 
канализације 2.485.800.00 

Општинска управа 
накнада за уређивање 
грађевинског земљишта 85.441.75 

Народна библиотека 
Стеван Сремац осигурање 9.931.14 

Народна библиотека 
Стеван Сремац остале опште услуге 33.324.48 

Туристичка 
организација осигурање 15.037.86 

Спортски центар 
Подина остале стручне  услуге 12.000.00 

Средња школа Б.Нушић дневнице,превоз ученика 17.773.54 

Средња школа Б.Нушић материјал за образовање 1.596.00 

Средња школа Б.Нушић превоз запослених 34.550.97 

Спортски савез 
општине  

реализација програма 
ирежијски трошкови 400.000.00 

Спортски савез 
општине  

спортске 
манифестације,лекарски 
прегледи,чланарине 297.500.00 

Спортски савез 
општине  

предшколски и школски 
спорт 400.000.00 

Клуб малог фудбала 
Озрен 

реализација програма 
сениори 280.000.00 

Клуб малог фудбала реализација програма 60.000.00 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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Озрен млађе категорије 

Одбојкашки клуб Озрен 
реализација програма 
сениорске селекције 340.000.00 

Одбојкашки клуб Озрен 
реализација програма 
млађе селекције 480.625.00 

Основна школа 
М.Михаило   

Укупни расходи на дан 14.03.2022 6.400.188.32 
 


