
   
 

28.05.2019. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 1,205,829.12 

Порез на остале приходе 44,656.51 

Порез на наслеђе и поклоне 8,141.27 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

5,860.00 

Општинске административне таксе 9,298.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 16,710.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 192,577.65 

Повраћај средстава 72,218.42 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 5,191.00 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 1,796.67 

Комунална такса за држање моторних возила 23,270.00 

Накнада за коришћење шума и шумског  земљишта 2,406.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 4,250.00 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 4,484.00 

Порез на приход од самосталних делатности-остварени 
приход 

30.00 

Остали приходи у корист оптшине 6,534.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

7,528.06 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

17,299.00 

УКУПНО 
1,628,079.70 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,014.00 

Општинска управа превођење преко рачуна 6,534.00 

Општинска управа једнократна новчана помоћ за 
новорођенчад 

51,273.00 

Општинска управа угоститељске услуге 31,475.00 

Општинска управа репрезентација 3,166.14 

Општинска управа спреј 600.00 

Општинска управа обрада фотографија 200.00 

Општинска управа регистрација промене 
података о медијима 

8,000.00 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

провизија, услуге културе, 4/19 
електрична енергија, стручна 
литература, репрезентација, 
израда фотографија 

61,661.28 

Предшколска установа 
Буцко 

софтверске услуге 10,000.00 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

провизија  317.11 

Туристичка организација 
Сокобања 

4/19 послови безбедности, 
угоститељске 
услуге,осигурање, медијске 
услуге, смештај на службеном 
путу 

154,674.10 

МЗ Трубаревац 4/19 електрична енергија 1,472.79 

МЗ Бели Поток 4/19 електрична енергија 1,541.79 

МЗ Шарбановац поправка путева, провизија 34,087.00 

МЗ Језеро 4/19 електрична енергија, 4/19 
телефон, гориво, одржавање 
путева 

306,554.61 

МЗ Рујевица уређење путева 242,106.00 

МЗ Ресник поправка путева 24,609.60 

МЗ Врбовац поправка дома културе, 
одржавање гробља 

322,584.98 

СШ Бранислав Нушић службени пут, провизија, 
смештај на службеном путу, 
гориво, пошта, радови на 

32,491.77 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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водоводу и канализацији, 
инвентар за одржавање 
хигијене 

ОШ Митрополит Михаило провизија 1,570.19 

УКУПНО 
1,295,933.36 

 
 




