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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 1,198,994.60 

Порез на остале приходе 5,724.07 

Порез на наслеђе и поклоне 12,041.00 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

700.00 

Општинске административне таксе 2,352.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 7,200.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 260,060.00 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

286,986.00 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 2,794.69 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 1,100.00 

Комунална такса за држање моторних возила 20,800.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 50,000.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 3,500.00 

Накнада за коришћење дрвета 870.60 

Такса за озакоњење 14,000.00 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 2,658.00 

Остали приходи у корист оптшине 278,732.00 

Текући наменски трансфер од републике 199,583.62 

Ненаменски трансфер од републике 13,136,932.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

4,234.63 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

25,704.00 

УКУПНО 
15,514,967.21 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,014.00 

Општинска управа  судске пресуде и парнички 
трошкови 

649,795.81 

Општинска управа регистрација 73,411.00 

Општинска управа дропбокс пакет-12 месеци 16,600.00 

Општинска управа пренос на подрачун 1,137.67 

Општинска управа 6/19 одржавање рипаљке 284,350.79 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

6/19 електрична енергија, 
праћење активности изложби, 
услуге науке, дневнице 

25,890.01 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

материјал за посебне намене, 
пошта, осигурање, медицинска 
сестра, 6/19 одржавање 
програма, послови 
безбедности на раду, 
репрезентација, услуга 
обезбеђења, услуге 
комуникације, штампа 

490,388.13 

Прешколска установа 
Буцко 

намирнице за припремање 
хране, дневнице, материјал за 
одржавање хигијене, 
намирнице за припремање 
хране,пут, 6/19 комуналне 
услуге 

97,404.32 

Туристичка организација 
Сокобања 

репрезентација, материјал за 
посебне намене, медијске 
услуге, 6/19 електрична 
енергија, превоз, реклама, 
угоститељске услуге, контрола 
пп апарата, провизија, поклон, 
дневнице 

308,192.56 

МЗ Блендија одржавање путева, остале 
услуге комуникације 

13,699.80 

МЗ Врмџа храна и пиће, гориво, поправка 
путева 

197,169.82 

Црвени крст 5/19 део зарада, комуналне 124,573.93 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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услуге, телефон, 
репрезентација... 

ОШ Митрополит Михаило столарски радови, 
репрезентација, 6/19 
комуналне услуге, поправка 
административне опреме, 
угоститељске услуге, зидарски 
радови, канцеларијски 
материјал, безбедност на раду 

192,633.70 

СП Бранислав Нушић 6/19 комуналне услуге, гориво, 
црево, 6/19 електрична 
енергија, репрезентација, 
пошта, јубиларна награда 

299,923.35 

ОКК Сокобања котизација, хонорари 23,500.00 

КМФ Озрен регистрација играча, провизија 10,175.00 

УКУПНО 
2,809,859.89 

 
 




