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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 779,974.26 

Порез на остале приходе 237,712.66 

Порез на наслеђе и поклоне 19,044.02 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

4,807.26 

Општинске административне таксе 6,672.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 2,250.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 1,387,897.00 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

3,021.00 

Порез на пренос апсолутих права на непокретност 52,300.00 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 31,205.32 

Комунална такса за држање моторних возила 19,090.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 6,192.74 

Комунална такса за коришћење простора на јавним 
поршинама 

25,000.00 

Порез на приход од самосталних делатности-остварени 
приход 

30.00 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 84,294.18 

Порез на приход професионалних спортиста 2,365.82 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 772.40 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

8,908.49 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

49,416.00 

УКУПНО 
2,720,953.15 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,216.00 

Општинска управа сервис за ауто 125,575.49 

Општинска управа вештачење 5,000.00 

Општинска управа пуњење тонера 4,400.00 

Општинска управа техничка контрола 204,000.00 

Општинска управа 11,12/18 трош.мешуградског 
превоза 

74,768.00 

Општинска управа угоститељске услуге 54,000.00 

Општинска управа једноктратна новчана помоћ за 
новорођенчад 

102,546.00 

Предшколска установа 
Буцко 

материјал за образовање, 
канцеларијски материјал, 
репрезентација, средства за 
чишћење, рачунарска опрема, 
медицински материјал, поклон 
деци радника, провизија, 
намирнице за припремање 
хране, столарски радови, 
молерски радови, радови на 
канализацији, централно 
грејање, електричне 
инсталације, 11/18 електрична 
енергија, компјутерске услуге, 
угаљ, осигурање 

898,997.38 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

канцеларијски материјал, 
угоститељске услуге, поклон 
деци радника, материјал за 
културу, материјал за 
одржавање хигијене, алат, 
поклони 

115,068.40 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

намештај, провизија, стручне 
услуге, материјал за спорт, 
материјал за посебне намене, 
угоститељске услуге, текуће 
поправке 

198,294.39 

Туристичка организација медицински материјал, 829,471.79 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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репрезентација, трошкови 
селидбе, материјал за 
одржавање хигијене, штампа, 
пошта, медијске услуге, 
дневнице, провизија 

МЗ Јошаница лед сијалице, поправка ограде, 
санација путева, гориво, 11/18 
електрична енергија 

265,357.13 

МЗ Сеселац 11/18 електрична енергија 946.00 

МЗ Језеро провизија, одржавање путева, 
птт услуге 

32,633.39 

МЗ Врело провизија 293.60 

МЗ Шарбановац одржавање путева 47,000.00 

МЗ Раденковац одржавање путева 174,445.20 

МЗ Дуго Поље 11/18 електрична енергија, 
гориво 

10,502.60 

МЗ Жучковац гориво, одржавање путева 70,966.50 

МЗ Мужинац 11/18 електрична енергија 16,090.96 

МЗ Ресник сређивање села, набавка 
канцеларијског материјала и 
пропусница 

143,285.00 

МЗ Бели Поток провизија 69.80 

МЗ Трговиште гориво, репрезентација, 11/18 
електрична енергија 

25,024.32 

Црвени крст репрезентација, здравствене 
услуге, материјал 

114,640.44 

Центар за социјални рад једнократне новчане помоћи, 
угоститељске услуге 

66,126.00 

Дом здравља 12/18 техничко лице, 12/18 
доктор на селу, 12/18 возач 
санитета, 12/18 медицинска 
сестра-2 део 

191,004.55 

СШ Бранислав Нушић провизија, опрема за 
образовање, гориво, угаљ, 
материјал за образовање 

728,965.48 

ОШ Митрополит Михаило ужина, канцеларијски 
материјал, поправке опреме 

757,261.69 

Удружење рома остало 46,781.34 

Удружење пчелара 
Крајинска Матица 

провизија 960.00 

Удружење музичке 
подршке Комитет 

техничко особље, гориво, 
организација фестивала 

22,200.00 

Удружење одгајивача 
говеда Ртањ 

гориво 20,000.00 

Удружење пензионера трошкови превоза 25,000.00 

Аматерско позориште трошкови освежења, остало 7,674.73 

Мото клуб Фалконс публикације, остало 31,840.00 

ОКК Сокобања трошкови путовања и опреме 70,850.00 

Шах клуб Озрен куповина опреме, провизија 66,200.00 

ТК Лапчевић опрема 28,965.00 

СТК Озрен трошкови путовања, 
финансијске услуге 

20,840.00 

ФК Требич пут, исхрана, суђење, опрема, 
чланарина 

101,320.97 

ТК Вегас сређивање терена 5,900.00 

АК Јерменчић трошкови путовање и опреме 67,000.00 

УКУПНО 
5,773,482.15 

 
 




