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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 1,556,704.56 

Порез на остале приходе 49,996.79 

Порез на наслеђе и поклоне 4,967.17 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

1,170.00 

Општинске административне таксе 24,032.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 32,250.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 85,057.17 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

61,900.17 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 5,383.39 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 4,048.00 

Комунална такса за држање моторних возила 55,330.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 36,066.19 

Накнада за коришћење шума и шумског  земљишта 302.10 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 4,720.00 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 3,010.00 

Комунална такса за коришћење простора на јавним 
поршинама 

10,162.00 

Ненаменски трансфер од Републике 13,136,932.00 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1,624.17 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 987.48 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 381.00 

Приходи од увећања целокупног пореског дуга 667.17 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

8,364.52 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

38,410.00 

УКУПНО 
15,122,465.88 

 

 
 
 

 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,326.00 

Општинска управа државна застава 3,096.00 

Општинска управа угоститељске услуге 15,135.00 

Општинска управа репрезентација 2,000.00 

Општинска управа канцеларијски материјал 35,875.20 

Општинска управа одводњавање 20,885.31 

Општинска управа угаљ 160,128.00 

Општинска управа превод 2,200.00 

Општинска управа накнаде одборницима 163,216.13 

Општинска управа накнаде члановима комисије 29,734.20 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

контролисање опреме за аква 
парк, приступ јавним 
набавкама, дневнице 

118,593.00 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

3/19 телефон, 3/19 електрична 
енергија, материјал за културу 

31,132.62 

МЗ Шарбановац трошкови геометра, набавка 
опреме,репрезентација, 3/19 
електрична енергија 

78,073.73 

МЗ Милушинац 2,3/19 електрична енергија 2,646.89 

МЗ Блендија 3/19 тотал тв 1,324.37 

СШ Бранислав Нушић службени пут, молерски 
радови, смештај на службеном 
путу 

13,770.11 

ОШ Митрополит Михаило 3/19 електрична енергија, 
котизација за семинаре, 
репрезентација, електричне 
инсталације 

121,944.93 

УКУПНО 
801,081.49 

 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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