
   
 

24.06.2022. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 314.937.27 

Порез на остале приходе 40.107.16 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 2.574.00 

Општинске административне таксе 14.071.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 2.700.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне 
књиге 281.000.00 

Комунална такса за држање моторних возила 52.440.00 

Порез на приход од самосталних делатности-
паушални 16.304.08 

Боравишна такса 35.030.00 

Накнада за коришћење простора на јавним 
поршинама 20.585.00 

Порез на приход од самосталних делатности-
остварени приход 12.600.00 

Prihodi po osnovu konverzije u korist opštine 47.140.00 

Остали приходи у корист оптшине 3.000.00 

Текући  наменски трансфери од Републике 224.787.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 13.138.97 

Приходи остварени по основу боравка деце у 
предшколским установама 14.626.00 

Укупни приходи на дан 24.06.2022 1.095.040.48 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1.189.00 

Општинска управа 
накнада члановима 
комисије 8.178.12 

Туристичка 
организација провизија 1.529.46 

Туристичка 
организација услуге рекламе 288.000.00 

Месна заједница 
Трубаревац одржавање дома културе 63.000.00 

Месна заједница 
Трубаревац електрична енергија 1.643.64 

Месна заједница 
Трубаревац 

провизија,одржавање 
путева,услуге комуникације 88.463.25 

Основна школа 
М.Михаило 

провизија,комуналне 
услуге,специјализоване 
услуге ,стручна литература 139.340.36 

Основна школа 
М.Михаило услуге комуникације 53.954.51 

Центар за социјални 
рад 

једнократне новчане 
помоћи 101.000.00 

Фк Озрен 
финансирање по пројекту -
друга рата 251.000.00 

Спортски савез 
општине 

финансирање по пројекту -
друга рата  
манифестације,прегледи 587.000.00 

Спортски савез 
општине 

финансирање по пројекту -
друга рата основни програм 
и режијски трошкови 400.000.00 

Спортски савез 
општине 

финансирање по пројекту -
друга рата предшколски и 
школски спорт 100.000.00 

Краљевко  џудо финансирање по пројекту - 70.000.00 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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удружење 
Карађорђевић 

друга рата 

Клуб малог фудбала 
Озрен 

финансирање по пројекту -
друга рата 220.000.00 

Тенис клуб Вегас 

финансирање по пројекту -
друга рата -такмичарски 
тенис 74.400.00 

Фк Гол 
финансирање по пројекту -
друга рата 40.810.00 

Жсу Озрен 
финансирање по пројекту -
друга рата 17.792.00 

Укупни расходи на дан 24.06.2022 2.507.300.34 
 


