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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 962,866.95 

Порез на остале приходе 60,748.12 

Порез на наслеђе и поклоне 9,047.80 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

57,681.00 

Општинске административне таксе 3,010.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 27,900.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 92,170.98 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 4,022.39 

Комунална такса за држање моторних возила 26,270.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 208,208.00 

Накнада за коришћење шума и шумског  земљишта 234.90 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 22,255.31 

Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 130.00 

Боравишна такса 19,075.00 

Порез на приход од самосталних делатности-остварени 
приход 

190.21 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 3,600.00 

Порез на приход професионалних спортиста 649.35 

Остали приходи у корист оптшине 24,000.00 

Текући наменски трансфери од Републике 219,945.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

25,095.65 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

37,392.00 

УКУПНО 
1,804,492.66 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 14,935.65 

Општинска управа 2/19 комуналне услуге-лер 4,392.59 

Општинска управа 2/19 струја-лер 3,380.55 

Општинска управа угоститељске услуге 18,130.00 

Предшколска установа 
Буцко 

електричне инсталације, 
расходи за радну униформу 

89,473.20 

Туристичка организација 
Сокобања 

провизија, гориво, реклама 170,954.00 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

материјал за посебне намене, 
2/19 телефон, превоз, 
угоститељске услуге 

62,091.99 

МЗ Читлук 1,2/19 електрична енергија, 
провизија, гориво 

11,110.59 

МЗ Рујевица 2/19 електрична енергија 752.65 

МЗ Шарбановац 2/19 електрична енергија 12,524.84 

МЗ Трговиште 2/19 електрична енергија 2,078.28 

МЗ Врмџа одржавање зграда, 1/19 
електрична енергија 

20,944.82 

СШ Бранислав Нушић службени пут, канцеларијски 
материјал, материјал за 
образовање, инвентар за 
одржавање хигијене, пошта, 
осигурање, столарски радови, 
инвентар за одржавање 
хигијене 

226,834.61 

ОШ Митрополит Михаило одржавање административне 
опреме, дневнице, провизија, 
канцеларијски материјал, 
месечне карте, објављивање 
тендера, текуће поправке, 
репрезентација, штампа, 2/19 
комуналне услуге, молерски 
радови, котао, полагање за 
лиценцу 

342,596.99 

Центар за социјални рад једнократне новчане помоћи, 
2/19 електрична енергија, 

80,917.23 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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службени пут 

УКУПНО 
1,061,117.99 

 
 




