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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

  

Порез на зараде 288,626.30 

Порез на остале приходе 17,872.10 

Порез на наслеђе и поклоне 12,442.91 

Општинске административне таксе 2,580.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 15,000.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 55,711.69 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 870.00 

Комунална такса за држање моторних возила 24,610.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 18,154.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 7,620.00 

Боравишна такса 567,908.00 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 48,735.00 

Комунална такса за коришћење простора на јавним 
поршинама 

18,910.00 

Накнада за коришћење дрвета 2,285.75 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 6,648.00 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 13,333.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

6,691.61 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

21,347.00 

УКУПНО 
1,129,345.36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,014.00 

Општинска управа штампа 21,440.00 

Општинска управа репрезентација 76,263.82 

Општинска управа материјал за одржавање 
хигијене 

4,807.20 

Општинска управа потрошни материјал 1,835.00 

Општинска управа угоститељске услуге 17,260.00 

Општинска управа одржавање централног 
грејања 

108,240.00 

Општинска управа квака 420.00 

Општинска управа 5/19 комуналне услуге 42,987.20 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

провизија, рачуноводствене 
услуге, материјал за посебне 
намене, медицински материјал 

177,188.37 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

репрезентација, материјал за 
одржавање хигијене, 
дневнице, материјал за 
културу, поклон, провизија 

8,217.14 

Предшколска установа 
Буцко 

централно грејање, опште 
услуге, тонери, материјал за 
превозна средства, дневнице, 
провизија, намирнице за 
припремање хране, алат 

292,961.39 

МЗ Сокобања провизија 129.00 

ОШ Митрополит Михаило службено путовање, провизија, 
одржавање опреме за 
саобраћај 

19,752.63 

СШ Брансилав Нушић услуге образовања, гориво, 
репрезентација, стручна 
литература, столарски радови, 
молерски радови 

39,557.99 

Стоно тениски клуб Озрен опрема, чланарина 103,540.00 

Удружење одгајивача 
говеда Девица 

вештачко осемењавање 225,000.00 

Куд Младост Читлук гориво 24,998.84 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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УКУПНО 
1,165,612.58 

 
 




