
   
 

19.02.2019. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 196,352.52 

Порез на остале приходе 17,805.79 

Порез на наслеђе и поклоне 11,156.06 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

3,830.00 

Општинске административне таксе 2,240.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 18,000.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 179,087.52 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 11,299.00 

Комунална такса за држање моторних возила 16,370.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 34,090.00 

Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 5.00 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 27,903.50 

Порез на приход од самосталних делатности-остварени 
приход 

70.00 

Такса за озакоњење 14,000.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

7,528.06 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

32,246.00 

УКУПНО 
571,983.45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,014.00 

Општинска управа једнократна новчана помоћ за 
новорођенчад 

51,273.00 

Општинска управа 1/19 помоћ у кући 275,000.00 

Општинска управа 1/19 лични пратилац детета 89,000.00 

Општинска управа угоститељске услуге 11,464.00 

Општинска управа 1/19 фиксни-МЗ Врмџа 659.00 

Општинска управа 1/19 одржавање рипаљке 57,311.10 

Општинска управа угаљ 126,768.00 

Општинска управа 1/19 обезбеђење 52,800.00 

Општинска управа репрезентација 14,934.00 

Општинска управа 1/19 телефон 27,857.18 

Предшколска установа 
Буцко 

намирнице за припремање 
хране, опрема, 1/19 послови 
безбедности, израда 
фотографија, столарски 
радови, услуге образовања, 
молерски радови,одржавање 
софтвера 

369,430.71 

Туристичка организација стручна литература, 
безбедност и здравље на раду, 
материјал за посебне намене, 
услуге рекламе и пропаганде 

174,568.00 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

стручна литература, 
угоститељске услуге, послови 
безбедности, 1/19 комуналне 
услуге 

100,179.40 

Центар за социјални рад једнократне новчане помоћи 19,000.00 

Дом здравља адвокатске услуге, 2/19 возач 65,178.96 

СШ Бранислав Нушић гориво, угаљ, материјал за 
образовање 

254,987.02 

ОШ Митрополит Михаило инвентар за одржавање 
хигијене, канцеларијски 
материјал,столарски радови, 
радови на водоводу и 
канализацији, електричне 

293,529.71 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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инсталације, 1/19 телефон, 
угаљ 

УКУПНО 
1,984,954.08 

 
 




