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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 679,449.72 

Порез на остале приходе 132,870.69 

Порез на наслеђе и поклоне 4,732.54 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

18,334.00 

Општинске административне таксе 310.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 15,600.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 382,597.79 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 3,450.00 

Комунална такса за држање моторних возила 35,590.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 2,516.94 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 10,915.00 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 20,620.00 

Такса за озакоњење 3,500.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

4,619.59 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

46,566.00 

УКУПНО 
1,361,672.27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,398.00 

Општинска управа 7/19 превоз 74,898.50 

Општинска управа финансирање медија 300,000.00 

Општинска управа полагање венаца 13,500.00 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

испитивање отпорности 
громобрана, материјал за 
одржавање хигијене, потрошни 
материја, превоз 

285,617.60 

Предшколска установа 
Буцко 

провизија, 7/19 превоз 87,346.20 

Туристичка организација 
Сокобања 

изнајмљивање бине, ноћење, 
емитовање тв спота, 
електронска допуна, сервис 
аута, дневнице, туристички 
аниматор, угоститељске 
услуге, свети јован биљобер, 
туристички водич, одржавање 
зелених површина, провизија 

1,215,266.96 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

новине, репрезентација 5,832.00 

Месне заједнице провизије 1,203.08 

МЗ Милушинац гориво, пехари и медаље 9,400.54 

МЗ Раденковац поправка атарских путева, 
провизија 

298,893.36 

МЗ Трубаревац провизија, гориво, одржавање 
гробља 

6,195.41 

МЗ Поружница одржавање уличне расвете 5,470.00 

МЗ Блендија дом културе 5,635.00 

МЗ Читлук репрезентација 9,980.00 

МЗ Језеро гориво, електрична енергија, 
провизија 

11,230.32 

Центар за социјални рад дневнице 6,138.00 

СШ Бранислав Нушић гориво, провизија, 7/19 
послови безбедности, текуће 
поправке 

78,480.22 

ОШ Митрополит Михаило 6/19 телефон, поправке 93,601.06 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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Удружење одгајивача 
говеда Девица 

вештачко осемењавање 426,000.00 

Удружење противградне 
заштите 

стрелци, књиговодствене 
услуге 

524,934.00 

УКУПНО 
3,461,020.25 

 
 




