
   
 

27.03.2019. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 1,056,448.01 

Порез на остале приходе 25,911.79 

Порез на наслеђе и поклоне 4,904.72 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

15,193.00 

Општинске административне таксе 2,230.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 17,250.00 

Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 50,153.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 108,705.00 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 4,750.76 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 6,401.00 

Комунална такса за држање моторних возила 26,750.00 

Комунална такса за коришћење простора за паркирање 7,923.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 15,801.94 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 8,125.00 

Порез на приход професионалних спортиста 1,198.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

8,364.52 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

27,931.00 

УКУПНО 
1,388,040.74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,131.00 

Општинска управа материјал за посебне намене 400.00 

Општинска управа 2/19 одржавање рипаљке 52,321.50 

Општинска управа млеко за ложаче 6,009.76 

Општинска управа материјал за одржавање 
хигијене 

4,538.40 

Општинска управа електронска допуна 28,200.00 

Општинска управа 2/19 физичко техничко 
обезбеђење 

52,800.00 

Општинска управа вреће 240.00 

Општинска управа 2/19 чишћење просторија 93,360.00 

Општинска управа пуњење тонера 12,000.00 

Општинска управа 2/19 лични пратилац детета 39,520.00 

Општинска управа инвентарски бројеви 19,200.00 

Општинска управа замена ветробранског стакла 34,404.98 

Општинска управа сервис телефонске централе 49,800.00 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

2/19 комуналне услуге, 
послови безбедности 

7,249.40 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

дневнице, уговор о делу, 
репрезентација, 2/19 
комуналне услуге, 
угоститељске услуге, провизија 

108,696.76 

Туристичка организација 
Сокобања 

2/19 електрична енергија, 
провизија 

10,351.10 

Предшколска установа 
буцко 

намирнице за припремање 
хране, пошта, материјал за 
одржавање хигијене, службени 
пут, одржавање система, 
услуге јавног здравља, услуге 
образовања, репрезентација, 
материјал за образовање, 2/19 
комуналне услуге 

296,607.33 

МЗ Мужинац 1/19 електрична енергија 2,469.64 

МЗ Милушинац 2/19 телефон 663.17 

МЗ Врмџа врмџа фест 20,000.00 

Центар за социјални рад угоститељске услуге 5,532.00 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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СШ Бранслав Нушић репрезентација, гориво, 
канцеларијска опрема, 
столарски радови, трошкови 
путовања, инвентар за 
одржавање хигијене 

65,987.00 

ОШ Митрополит Михаило 2/19 телефон, канцеларијски 
материјал, столарски радови, 
молерски радови, радови на 
водоводу и канализацији, 
текуће поправке, пиће, 
објављивање огласа, 
јубиларна награда, 
репрезентација, поправка 
опреме, ревизија 

321,058.41 

УКУПНО 
1,232,540.45 

 
 




