
   
 

18.02.2019. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 721,229.49 

Порез на остале приходе 13,538.30 

Порез на наслеђе и поклоне 19,366.60 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

82,663.00 

Општинске административне таксе 1,240.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 9,900.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 460,733.36 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

231,863.67 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 29,167.83 

Комунална такса за држање моторних возила 34,260.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 250,937.76 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 30,742.20 

Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 210.00 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 1,000.00 

Боравишна такса 59,448.34 

Комунална такса за коришћење простора на јавним 
поршинама 

20,772.00 

Приходи од закупа грађевинског земљишта 27,000.00 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 33,250.00 

Порез на приход професионалних спортиста 139.20 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 1,143.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

30,116.03 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

15,764.00 

УКУПНО 
2,074,484.78 

 

 
 
 
 

 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,443.00 

Туристичка организација канцеларијски материјал, 
учешће на сајму, 1/19 
комуналне услуге, провизија, 
пошта, 1/19 пошта нет, 
осигурање, 1/19 електрична 
енергија, угоститељске услуге 

478,095.19 

Предшколска установа 
Буцко 

материјал за образовање, 
намирнице за припремање 
хране,1/19 телефон, пошта, 
канцеларијски материјал, 
провизија, радови на водоводу 
и канализацији, одржавање 
софтвера,материјал за текуће 
поправке, дневнице, 
репрезентација 

141,114.20 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

1/19 комуналне услуге, 
канцеларијски материјал, 
пуњење тонера, 
репрезентација, материјал за 
одржавање хигијене, 1/19 
телефон, материјал за текуће 
поправке 

85,624.51 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

1/19 телефон, 1/19 пошта 14,180.14 

МЗ Бели Поток провизија 111.17 

Центар за социјални рад једнократне новчане помоћи 26,000.00 

СШ Бранислав Нушић 1/19 телефон, 1/19 тотал тв, 
центарлно грејање, 
репрезентација, 1/19 превоз, 
лож уље, службени пут, 
материјал за образовање, 1/19 
комуналне услуге, 
угоститељске услуге, 
столарски радови, 1/19 
послови безбедности 

562,493.99 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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ОШ Митрополи Михаило угаљ, репрезентација, 
столарски радови, стручна 
литература, 1/19 комуналне 
услуге, 1/19 безбедност, 
котизација за семинаре, 
стручна литература, инвентар 
за одржавање хигијене 

483,848.82 

Дом Здравља акредитација 320,000.00 

УКУПНО 
2,112,911.02 

 
 




