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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 463,232.57 

Порез на остале приходе 41,561.79 

Порез на наслеђе и поклоне 2,920.49 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

26,200.00 

Општинске административне таксе 6,188.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 23,250.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 186,833.52 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

1,490.00 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 7,552.76 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 2,075.00 

Комунална такса за држање моторних возила 24,140.00 

Накнада за коришћење природног лековитог фактора 261,267.50 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 8,931.00 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 79,496.10 

Боравишна такса 462,390.00 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1,500.00 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 381.00 

Накнада за коришћење простора на јавним површинама 29,011.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

3,516.25 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

27,860.00 

УКУПНО 
1,659,796.98 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,092.00 

Општинска управа ветеринарске услуге 3,992.00 

Општинска управа 7/19 комуналне услуге 43,052.38 

Општинска управа компресор за климу-ауто 7,200.00 

Општинска управа чишћење септичке јаме 7,457.73 

Општинска управа по пресуди 1,048,142.67 

Туристичка организација прва хамоника-награде 102,228.60 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

механичке поправке, 
пољопривредна опрема, 
провизија 

121,196.02 

Предшколска установа 
Буцко 

осигурање, хамирнице за 
пипремање хране, услуге 
јавног здравља, 7/19 
комуналне услуге, 7/19 
телефон, материјал за 
одржавање хигијене, уља, 
угоститељске услуге, 
канцеларијски материјал, 
пошта, одржавање софтвера, 
7/19 послови безбедности 

142,419.53 

Центар за социјални рад нафтни деривати, једнократне 
новчане помоћи 

147,300.00 

СШ Бранислав НУшић 7/19 тотал тв, 7/19 електрична 
енергија, провизија, израда 
катастарско топографског 
плана 

213,082.50 

Удружење одгајивача 
говеда Девица 

вештачко осмењавање 318,000.00 

ОКК Сокобања награде, набавка пропагандног 
материјала 

159,323.00 

ФК Гол пут, исхрана, хонорари, 
провизија 

26,206.00 

ФК Озрен хонорари, трошкови исхране, 
провизија, чланарина, остали 
трошкови 

57,526.36 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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УКУПНО 
2,398,218.79 

 
 


