
   
 

23.10.2018. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 94,217.64 

Порез на остале приходе 1,430.68 

Порез на наслеђе и поклоне 7,627.61 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

1,230.00 

Општинске административне таксе 4,039.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 1,500.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 152,831.56 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 9,466.38 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 13,296.60 

Комунална такса за држање моторних возила 11,820.00 

Накнада за коришћење шума и шумског  земљишта 1,291.80 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 7,879.16 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 1,000.00 

Боравишна такса 28,420.00 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 421,677.00 

Порез на приход од самосталних делатности-остварени 
приход 

70.00 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1,600.00 

Остали приходи у корист оптшине 108,909.73 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

4,859.18 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

75,148.00 

УКУПНО 
948,314.34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,026.00 

Општинска управа канцеларијски материјал 19,875.00 

Општинска управа материјал за одржавање 
хигијене 

3,849.60 

Општинска управа пуњење тонера 17,800.00 

Општинска управа 9/18 струја-јавна расвета 468,521.48 

Општинска управа 9/18 струја-управа 148,493.19 

Општинска управа финансирање медија 25,000.00 

Општинска управа катанаци 1,458.00 

Општинска управа обука радника 23,640.00 

Општинска управа угоститељске услуге 17,780.00 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

9/18 електрична енергија, 
новине, репрезентација, 9/18 
комуналне услуге, археолошка 
проспекција 

320,018.35 

Туристичка организација  угоститељске услуге, 
продужење регистрације 

19,630.00 

Предшколска установа 
Буцко 

рачунарска опрема, пуњење 
тонера, 9/18 електрична 
енергија, службени пут 

97,504.43 

МЗ Сеселац 9/18 електрична енергија 2,318.64 

МЗ Раденковац 8,9/18 електрична енергија 1,420.09 

МЗ Николинац провизија 88.26 

МЗ Блендија провизија 378.27 

СШ Бранислав Нушић 9/18 електрична енергија, 
котизација, угоститељске 
услуге, материјал за 
образовање, столарски 
радови, стручни надзор, лож 
уље 

608,336.96 

УКУПНО 
1,777,138.27 

 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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