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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 267,062.31 

Порез на остале приходе 6,872.65 

Порез на наслеђе и поклоне 11,460.82 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

62,121.12 

Општинске административне таксе 12,744.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 16,380.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 61,352.00 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

3,539.28 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 6,391.58 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 2,420.00 

Комунална такса за држање моторних возила 36,100.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 9,928.34 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 33,012.70 

Боравишна такса 25,620.00 

Приходи од давања у закуп непокретности 49,402.00 

Порез на приход професионалних спортиста 714.29 

Повраћај средстава 45,600.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

8,364.52 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

28,263.00 

УКУПНО 
687,348.61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,092.00 

Општинска управа 3/19 зарада-разлика 1,562.88 

Општинска управа 2/19 мртвозорство 12,000.00 

Општинска управа 2/19 комуналне услуге 38,919.12 

Општинска управа квака 1,199.50 

Општинска управа 3/19 одржавање рипаљке 141,611.58 

Општинска управа чајеви 912.00 

Општинска управа прослава осмог марта 96,000.00 

Општинска управа мажореткиње 14,200.00 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

репрезентација, угоститељске 
услуге 

10,593.83 

Туристичка организација 
Сокобања 

дневнице, цвеће, 3/19 послови 
безбедности и здравља на 
раду 

24,923.00 

Предшколска установа 
Буцко 

материјал за посебне намене, 
намирнице за припремање 
хране, материјал за 
образовање 

48,224.00 

МЗ Трубаревац гориво, 2/19 бокс пакет, рад 
скипа и булдожера 

262,216.01 

МЗ Поружница гориво, провизија, одржавање 
уличне расвете и пољских 
путева 

45,805.14 

МЗ Врмџа гориво, одржавање зграда и 
објеката, репрезентација 

28,486.00 

ОШ Митрополита Михаило дневнице, материјал за 
медицинске тестове, столарски 
радови, канцеларијски 
материјал, угаљ 

254,903.49 

Центар за социјални рад аутоглас 410.00 

УКУПНО 
983,058.55 

 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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