
   
 

25.12.2018. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 289,661.88 

Порез на остале приходе 159,877.34 

Порез на наслеђе и поклоне 48,937.48 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

6,803.55 

Општинске административне таксе 13,119.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 7,500.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 364,136.31 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

1,200.00 

Донација-водоводна инфраструктура 70,852,452.68 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 38,690.93 

Комунална такса за држање моторних возила 34,773.17 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 3,000.00 

Повраћај неискоришћених средстава 1,297.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 4,947.66 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 382,823.61 

Приходи од давања у закуп непокретности 49,478.62 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 8,438.00 

Такса за озакоњење 3,500.00 

Порез на приход професионалних спортиста .14 

Текући наменски трансфери од Републике 15,000,000.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

19,274.74 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

62,758.00 

УКУПНО 
87,352,670.11 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,178.00 

Општинска управа једнократна новчана помоћ за 
новорођенчад 

102,546.00 

Општинска управа преглед воде из сеоских 
водовода 

24,850.00 

Општинска управа огласавање 7,056.00 

Општинска управа 11/18 струја-управа 198,695.32 

Општинска управа 11/18 струја-јавна расвета 574,149.98 

Општинска управа материјал за одржавање 
хигијене 

3,866.40 

Општинска управа канцеларијски материјал 39,343.20 

Општинска управа вијак 373.20 

Општинска управа пренос на неменски подрачун 70,852,452.68 

Општинска управа напајање за рачунар 1,890.00 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

репрезентација, штампа, 
селидба, опрема за спорт 

269,488.69 

Туристичка организација  услуге информисања јавности 99,600.00 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

опрема за културу, 
угоститељске услуге, новине, 
угаљ 

135,355.00 

МЗ Милушинац сеоска расвета, поправка дома 
културе,11/18 телефон, 11/18 
струја, текуће поправке 

37,586.24 

МЗ Блендија поправка дома културе 57,000.00 

МЗ Језеро 11/18 електрична енергија 11,197.03 

МЗ Шарбановац одржавање уличне расвете, 
поправка путева 

111,840.00 

МЗ Врмџа репрезентација, подешавање 
рутера, 11/18 електрична 
енергија, гориво, одржавање 
зграда и објеката 

56,361.89 

МЗ Врело репрезентација, штампач, 
гориво 

73,000.80 

МЗ Жучковац одржавање уличне расвете 26,231.40 

МЗ Богдинац поправка сеоских путева 226,400.00 

МЗ Сеселац поправка путева, 82,250.00 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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репрезентација, поправка 
зграда и објеката 

МЗ Левовик гориво 15,999.72 

СШ Бранислав Нушић службени пут, специјализоване 
услуге 

163,124.72 

Црвени крст 12/18 зараде, електрична 
енергија, телефон 

94,377.56 

Дом здравља поправка медицинских 
апарата,поправка 
горионика,услуге заштите 
радника,поправке санитетских 
возила, набавка радних 
мантила, набавка медицинских 
апарата 

835,880.00 

УКУПНО 
74,102,093.83 

 
 




