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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 429,808.44 

Порез на остале приходе 17,498.20 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

6,350.00 

Општинске административне таксе 4,921.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 16,200.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 144,362.53 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

45,345.73 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 7,867.23 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 124,241.78 

Комунална такса за држање моторних возила 31,810.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 102,024.39 

Накнада за коришћење шума и шумског  земљишта 891.30 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 25,408.97 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 90,625.00 

Рефундација подориља 5,575.60 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 93,854.00 

Комунална такса за коришћење простора на јавним 
поршинама 

63,497.50 

Такса за озакоњење 7,000.00 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1,050.00 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 1,788.55 

Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног 
земљишта 

1,437.60 

Накнада за коришћење минералних сировина 60,000.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

4,049.31 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

7,871.00 

УКУПНО 
1,293,478.13 

 

 
 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 28,866.41 

Општинска управа једнократна новчана помоћ за 
новорођенчад 

153,819.00 

Општинска управа трошкови пута 900.00 

Општинска управа регистрација аута 23,697.00 

Општинска управа 9/18 зарада 4,743,340.86 

Предшколска установа 
Буцко 

9/18 зарада 2,170,834.26 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

9/18 зарада 556,691.52 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

9/18 зарада 137,201.30 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

текуће поправке, пошта, порез, 
9/18 комуналне услуге 

294,620.32 

Туристичка организација 9/18 зарада 575,841.00 

Туристичка организација репрезентација, дневнице, 
реклама, штампа, пошта, 9/18 
телефон, порез 

1,821,749.04 

МЗ Милушинац 8,9/18 телефон, гориво, 7,8/18 
електрична енергија 

7,361.83 

МЗ Ресник сређивање летње позорнице 2,520.00 

ОШ Митрополит Михаило репрезентација, канцеларијски 
материјал, ужина, електрична 
енергија, 9/18 комуналне 
услуге, 9/18 телефон 

766,355.93 

АСК Маркер  превоз 9,000.00 

ФК Озрен трошкови исхране, превоза, 
штампа, службених лица и 
лекара 

33,496.00 

ФК Требич суђење, исхрана, котизација 44,978.00 

ОКК Сокобања трошкови службених лица 17,580.00 

УКУПНО 
11,388,852.47 

 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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