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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 96,019.56 

Порез на остале приходе 24,749.64 

Порез на наслеђе и поклоне 3,673.26 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

20,501.00 

Општинске административне таксе 3,159.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 9,450.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 369,463.00 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

28,813.00 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 8,558.25 

Комунална такса за држање моторних возила 26,290.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 35,372.68 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 23,382.35 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 266,387.50 

Такса за озакоњење 10,500.00 

Накнада за коришћење јавних површина у пословне сврхе 20,000.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

5,389.52 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

8,805.00 

УКУПНО 
960,513.76 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,170.00 

Општинска управа 7/19 одржавање јавне расвете 42,480.00 

Општинска управа 7/19 одржавање фонтана и 
чесми 

143,640.00 

Општинска управа осигурач 750.00 

Општинска управа смештај 4,340.00 

Општинска управа 7/19 одржавање програма 21,600.00 

Општинска управа 7/19 одржавање 
информационог система 

41,280.00 

Општинска управа објављивање огласа 10,660.00 

Општинска управа 7/19 помоћ у кући 273,417.83 

Општинска управа 7/19 одржавање рипаљке 262,129.56 

Општинска управа пуњење тонера и поправка 
штампача 

19,900.00 

Општинска управа кафе кухиња 10,240.54 

Општинска управа сервис аута 37,098.57 

Општинска управа материјал за одржавање 
хигијене 

5,080.80 

Општинска управа 6/19 комуналне услуге 41,891.54 

Прешколска установа 
Буцко 

намирнице за припремање 
хране 

9,362.00 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

провизија, превоз, 
рачуноводствене услуге, 7/19 
одржавање хигијене у аква 
парку 

1,213,999.26 

Туристичка организација 
Сокобања 

дневнице 7,980.00 

Народна библиотека 
Стевам Сремац 

електричне инсталације, 
материјал за одржавање 
хигијене, репрезентација 

29,601.98 

Месне заједнице  провизија 774.00 

МЗ Дуго Поље провизија, 5,6/19 електрична 
енергија 

3,492.56 

МЗ Јошаница провизија, гориво, реклама 19,714.40 

МЗ Блендија гориво, репрезентација, 
одржавање моторне опреме, 

30,391.85 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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уређење дома културе 

Црвени крст 6/19 део зарада, електрична 
енергија, комуналне услуге, 
телефон... 

101,508.46 

ОШ Митрополит Михаило 6/19 електрична енергија, 
молерски радови, радови на 
водоводу, 7/19 послови 
безбедности, сервис возила 

118,560.44 

УКУПНО 
2,451,063.79 

 
 




