
   
 

24.12.2018. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 224,568.20 

Порез на остале приходе 19,144.35 

Порез на наслеђе и поклоне 3,690.40 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

4,000.00 

Општинске административне таксе 11,345.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 8,400.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 325,520.17 

Увећање пореског дуга 667.17 

Порез на пренос апсолутних права на непокретност 116,480.00 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 802.02 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 56,100.74 

Комунална такса за држање моторних возила 27,486.83 

Накнада за коришћење шума и шумског  земљишта 812.10 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 11,733.51 

Комунална такса за коришћење простора на јавним 
поршинама 

17,000.00 

Порез на приход од самосталних делатности-остварени 
приход 

41.79 

Приход од продаје непокретности 261,256.00 

Такса за озакоњење 35,000.00 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 6,667.17 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 215.08 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

23,082.96 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

67,217.00 

УКУПНО 
1,221,230.49 

 

 
 
 
 

 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 27,939.17 

Општинска управа токен 4,495.00 

Општинска управа финансирање медија 50,000.00 

Предшколска установа 
Буцко 

средства за чишћење, пошта, 
намирнице за припремање 
хране, 11/18 телефон, 
васпитно образована пракса, 
механичке поправке, дневнице, 
текуће поправке, услуге јавног 
здравља, медицинске услуге, 
стручна литература, средства 
за чишћење 

350,237.61 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

књиге, канцеларијски 
материјал, 11/18 комуналне 
услуге, 11/18 електрична 
енергија, угоститељске услуге, 
дневнице,  

32,382.28 

Туристичка организација  провизија, угоститељске 
услуге,штампа, 
репрезентација, осигурање, 
поклон, превод, текуће 
поправке 

141,831.00 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

опрема, слике, услуге јавног 
здравља, репрезентација 

151,093.37 

Центар за социјални рад материјал за образовање, 
канцеларијски материјал, 
пуњење тонера, материјал за 
образовање, текуће поправке 

50,040.00 

СШ Бранислав Нушић средства за одржавање 
хигијене, 11/18 електрична 
енергија, материјал за 
образовање, опрема, радови 
на водоводу и канализација, 
накнаде у натурик, 
канцеларијски материјал, 
молерски радови 

357,545.53 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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ОШ Митрополит Михаило 11/18 електрична енергија, 
специјализоване услуге, 
столарски радови, котизација 
за семинаре, ужина, дневнице, 
угаљ 

1,016,065.94 

УКУПНО 
2,181,629.90 

 
 




