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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на остале приходе 6,209.07 

Порез на наслеђе и поклоне 6,129.97 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

15,075.00 

Општинске административне таксе 3,240.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 6,300.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 679,665.26 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

43,358.00 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 4,662.58 

Комунална такса за држање моторних возила 20,390.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 12,750.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 24,356.00 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 5,000.00 

Боравишна такса 25,955.00 

Приходи од давања у закуп непокретности 11,775.12 

Накнада за коришћење дрвета 928.20 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 1,143.00 

Накнада за коришћење јавних површина у пословне сврхе 217,580.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

4,219.50 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

28,340.00 

УКУПНО 
1,117,076.70 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,209.00 

Општинска управа вансудско поравњање 50,000.00 

Општинска управа тоалети-контрола приступа 48,960.00 

Општинска управа угоститељске услуге 3,700.00 

Општинска управа 7/19 надзор над одржавању 
путева 

48,750.00 

Општинска управа канцеларијски материјал 41,703.60 

Општинска управа материјал за одржавање 
хигијене 

5,913.36 

Општинска управа штаб за ванредне ситуације 2,614.28 

Општинска управа пуњење тонера 5,000.00 

Општинска управа поправка браве 2,740.00 

Општинска управа едукација-јавне набавке 142,405.06 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

8/19 трошкови доласка на 
посао 

11,840.96 

Туристичка организација 
Сокобања 

штампа, 8/19 телефон 11,620.04 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

8/19 телефон, текуће поправке, 
преглед воде базена, 
потрошни материјал 

55,790.95 

Црвени крст 8/19 комуналне услуге, 8/19 
електрична енергија, 8/19 део 
зараде, 8/19 телефон... 

211,575.40 

СШ Бранислав Нушић гориво, репрезентација, 
материјал за образовање, 8/19 
послови безбедности, 
провизија, пошта, инвентар за 
одржавање хигијене, радови 
на водоводу и канализацији 

221,743.13 

ОШ Митрополит Михаило провизија 6,410.55 

ФК Гол опрема, исхрана, хонорари, 
финансијске услуге 

39,884.00 

ФК Озрен опрема, хонорари, чланарина, 
исхрана, службена лица 

43,490.00 

УКУПНО 955,350.33 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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