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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 431,358.13 

Порез на остале приходе 5,199.90 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

146,264.12 

Општинске административне таксе 4,499.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 6,600.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 495,020.12 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

1,519,331.93 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 24,891.18 

Комунална такса за држање моторних возила 21,090.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 1,750,434.97 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 150,691.97 

Боравишна такса 26,495.00 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 2,000.00 

Комунална такса за коришћење простора на јавним 
поршинама 

20,772.00 

Такса за озакоњење 10,500.00 

Повраћај средстава 21,424.00 

Порез на приход професионалних спортиста 36,850.00 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 1,125.58 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 77,867.14 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

7,528.06 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

50,002.00 

УКУПНО 
4,809,945.10 

 

 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,716.00 

Општинска управа кафе кухиња 4,621.20 

Општинска управа цилиндар 2,356.00 

Општинска управа монтирање и балансирање 
гума 

6,500.00 

Општинска управа 4/19 лични пратилац детета 93,860.00 

Општинска управа 4/19 помоћ у кући 273,417.83 

Општинска управа 3/19 трошкови интернатског 
смештаја 

118,588.00 

Општинска управа трошкови путовања 40,000.00 

Општинска управа вакум гума 130.00 

Општинска управа хватач нечистоће 1,748.00 

Општинска управа 2/19 трошкови интернатског 
смештаја 

118,588.00 

Туристичка организација 
Сокобања 

репрезентација, провизија, 
накнаде радницима, услуге 
изнајмиљвања бине и 
озвучења 

411,770.71 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

4/19 телефон, 4/19 комуналне 
услуге, штампа 

10,896.83 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

провизија, гориво 51,323.80 

Предшколска установа 
Буцко 

услуге јавног здравља 5,700.00 

МЗ Раденковац провизија, 2,3.4/19 електрична 
енергија 

2,487.38 

МЗ Језеро провизија, 2/19 електрична 
енергија 

9,097.49 

ОШ Митрополит Михаило 4/19 телефон, 4/19 комуналне 
услуге, врата, молерски 
радови, рачунарска опрема 

270,567.58 

Центар за социјални рад једноркатне новчане помоћи, 
сервис аута 

28,255.21 

Спортски савез Општине 
Сокобања 

хонорари, књиговодствене 
услуге, усуге ревизије, 
здравствени преглед 

507,646.00 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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спортиста 

УКУПНО 
1,959,270.03 

 
 




