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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 349,482.39 

Порез на остале приходе 59,948.48 

Порез на наслеђе и поклоне 2,533.40 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

600.00 

Општинске административне таксе 1,184.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 10,800.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 284,048.25 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 9,194.89 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 18,944.74 

Комунална такса за држање моторних возила 33,050.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 41,744.59 

Накнада за коришћење шума и шумског  земљишта 488.40 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 20,791.13 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 99,567.21 

Боравишна такса 294,945.00 

Такса за озакоњење 3,500.00 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 14,241.00 

Накнада за коришћење минералних сировина 60,000.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

14,578.71 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

42,467.00 

УКУПНО 
1,362,109.19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,292.00 

Општинска управа 10/18 помоћ у кући 275,000.00 

Општинска управа 10/18 лични пратилац детета 89,000.00 

Општинска управа стручна литература за редовне 
потребе запослених 

17,847.50 

Општинска управа коверте 3,900.00 

Општинска управа 10/18 одржавање програма 21,600.00 

Општинска управа кафе кухиња 10,124.51 

Туристичка организација провизија, осигурање, стручне 
услуге, смештај на службеном 
путу, одржавање софтвера 

62,346.59 

Предшколска установа 
Буцко 

10/18 превоз, инвентар 294,781.65 

Спортско рекреативни 
центар 

објављивање огласа 37,200.00 

МЗ Језеро гориво, провизија 2,512.51 

МЗ Дуго Поље гориво, провизија 37,312.44 

МЗ Трговиште поправка путева, 
канцеларијски материјал 

30,840.00 

МЗ Мужинац 9/18 електрична енергија 2,607.34 

Дом здравља 10/18 зарада 42,551.30 

Центар за социјални рад једнократна новчана помоћ 8,000.00 

ОШ Митрополит Михаило дневнице, месечне карте, 
провизија, молерски радови, 
пошта, рачунарска опрема, 
репрезентација, 10/18 послови 
безбедности 

67,889.95 

СШ Бранислав Нушић провизија, службени пут, 
пошта, угоститељске услуге, 
10/18 послови безбедности 

14,181.09 

УКУПНО 
1,018,986.88 

 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 
Oпштина Сокобања * Светог Саве бр. 23 * 18230 Сокобања * www.opstinasokobanja.com * е-маил: info@opstinasokobanja.com 




