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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 727,892.31 

Порез на остале приходе 17,352.48 

Рефундација породиља 82,148.18 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

3,587.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 127,432.39 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

250.00 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 9,256.86 

Комунална такса за држање моторних возила 27,010.00 

Општинске административне таксе 1,660.00 

Накнада за коришћење шума и шумског  земљишта 1,452.30 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 12,021.26 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 2,998.00 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 2,289.64 

Комунална такса за коришћење простора на јавним 
поршинама 

30,000.00 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1,408.25 

Порез на приход професионалних спортиста 16,276.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

4,049.31 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

35,237.00 

УКУПНО 
1,102,320.98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,790.75 

Општинска управа јубиларна награда 58,251.00 

Општинска управа дневнице  1,280.00 

Општинска управа изградња водова-летња 
позорница 

1,153,315.20 

Општинска управа репрезентација 4,910.00 

Општинска управа таг уређај 28,200.00 

Општинска управа заштита архивске грађе 120,000.00 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

12/18 превоз радника, 
дневнице, чајеви, гориво, 
материјал за посебне намене 

83,837.80 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

новине, дневнице, полице, 
комуналне услуге 

90,171.95 

Предшколска установа 
Буцко 

угоститељске услуге 90,000.00 

Туристичка организација  летња позорница, 
угоститељске услуге, 
репрезентација, филтер 
горива, преноћиште 

4,631,769.28 

МЗ Трговиште провизија 106.48 

МЗ Раденковац провизија 38.25 

ОШ Митрополит Михаило рачунарска опрема, столарски 
радови, угаљ, столарски 
радови, канцеларијски 
материјал, специјализоване 
услуге 

370,895.90 

СШ Брансилав Нушић службени пут, инвентар за 
одржавање хигијене 

12,936.10 

Центар за социјални рад службени пут 14,780.00 

Дом здравља одржавање горионика, 
сервисирање опреме 

156,931.00 

ФК Озрен куповина опреме, трошкови 
путовања 

105,262.14 

ТК Лапчевић превоз, котизација 5,000.00 

ОКК Сокобања трошкови превоза, службених 
лица 

49,210.00 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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УКУПНО 
6,978,685.85 

 
 




