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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на остале приходе 38,016.54 

Порез на наслеђе и поклоне 6,469.53 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

19,985.00 

Општинске административне таксе 8,739.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 10,050.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 108,144.53 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 3,154.23 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 3,350.00 

Комунална такса за држање моторних возила 38,590.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 15,907.82 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 10,362.00 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 267,844.00 

Приходи од давања у закуп непокретности 49,264.39 

Такса за озакоњење 14,000.00 

Порез на приход професионалних спортиста 1,391.79 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 215.08 

Остали приходи у корист оптшине 1,852,045.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

22,586.08 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

12,078.00 

УКУПНО 
2,482,192.99 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,326.00 

Општинска управа 3/19 хватање паса 326,628.00 

Општинска управа 5/19 трошкови међуградског 
превоза 

37,349.00 

Општинска управа 5/19 одржавање фонтана и 
чесми 

270,660.00 

Општинска управа репрезентација 2,117.65 

Општинска управа превод и овера докумената 9,000.00 

Општинска управа кафе кухиња 8,524.00 

Општинска управа пуњење тонера 13,600.00 

Општинска управа угаљ 349,416.00 

Општинска управа угоститељске услуге 5,338.00 

Општинска управа 4/19 комплекс спортских 
базена 

40,319.10 

Општинска управа 4/19 електрицна енергија-лер 3,752.71 

Општинска управа осигурач 885.00 

Општинска управа 4/19 одвоз смећа и потрошња 
воде-лер 

4,392.59 

Општинска управа 5/19 редовно финансирање 
политичких странака 

44,441.25 

Предшколска установа 
Буцко 

радови на водоводу и 
канализацији 

149,520.00 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

4/19 послови безбедности на 
раду 

4,000.00 

Туристичка организација 
Сокобања 

стручни надзор над извођење 
радова на летњој позорници, 
угоститељске 
услуге,омладинска задруга 

178,162.00 

СШ Бранислав Нушић пошта, материјал за 
образовање, 5/19 телефон, 
стручна литеретура 

75,022.49 

УКУПНО 
1,524,453.79 

 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
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