
   
 

20.02.2019. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 562,557.04 

Порез на остале приходе 13,404.39 

Порез на наслеђе и поклоне 6,869.50 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

61,825.72 

Општинске административне таксе 1,770.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 1,650.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 260,501.41 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 10,561.98 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 9,099.42 

Комунална такса за држање моторних возила 24,630.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 12,668.89 

Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 10.00 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 2,050.00 

Боравишна такса 105,315.00 

Пренос средстава са подрачуна 36,916.98 

Приходи од давања у закуп непокретности 16,972.00 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 3,414.00 

Порез на приход професионалних спортиста 1,391.79 

Приход од давања у закуп покретних ствари 381.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

7,528.06 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

11,670.00 

УКУПНО 
1,151,187.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,209.00 

Општинска управа регистрација возила 13,869.00 

Општинска управа 1/19 струја-јавна расвета 424,865.13 

Општинска управа 1/19 струја-управа 206,885.19 

Општинска управа 1/19 струја-комплекс спортских 
базена 

88,568.08 

Општинска управа 1/19 одржавање јавних 
зелених површина 

390,548.84 

Општинска управа 1/19 телефон 61,713.84 

Општинска управа поправка фотокопир апарата 5,900.00 

Општинска управа млеко за ложаче 2,099.82 

Општинска управа 12/18 комуналне услуге 37,064.60 

Општинска управа 1/19 комуналне услуге 38,053.09 

Општинска управа угаљ 276,754.56 

Општинска управа бојлер 4,448.00 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

гориво 70,000.00 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

намештај, новине 21,790.00 

Туристичка организација дневнице 3,625.00 

Предшколска установа 
Буцко 

услуге јавног здравља, угаљ, 
алат, радови на водоводу и 
канализацији,материјал за 
образовање, молерски радови, 
хемијска средства за чишћење  

511,800.04 

СШ Бранислав Нушић услуге образовања, пошта 61,061.46 

ОШ Митрополит Михаило дневнице, ужина, провизија 1,003,628.58 

УКУПНО 
3,223,884.23 

 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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