
   
 

15.08.2019. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

  

Порез на зараде 827,026.23 

Порез на остале приходе 11,238.33 

Порез на наслеђе и поклоне 19,930.77 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

76,862.00 

Општинске административне таксе 6,621.00 

Обуставе за мобилни 15,328.80 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 10,800.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 940,311.59 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

833,322.76 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 5,075.25 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 16,835.91 

Комунална такса за држање моторних возила 28,580.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 441,252.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 105,873.14 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 929.00 

Комунална такса за коришћење простора на јавним 
поршинама 

29,705.20 

Порез на приход од самосталних делатности-остварени 
приход 

500.00 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 2,000.00 

Порез на приход професионалних спортиста 1,343.77 

Накнада за коришћење дрвета 529.50 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 1,143.00 

Накнада за уређење грађевинског земљишта 2,914.13 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

3,516.25 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

16,527.00 

УКУПНО 
3,398,165.63 

 

 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,638.00 

Општинска управа накнаде члановима комисија 19,759.73 

Општинска управа превод и овера докумената 3,481.01 

Општинска управа репрезентација 4,600.00 

Општинска управа угоститељске услуге 21,500.50 

Општинска управа 7/19 зарада 5,033,283.10 

Туристичка организација  7/19 зарада 585,242.92 

Туристичка организација  емитовање тв спота, материјал 
за одржавање хигијене, 
дневнице, поклон, пошта, 
изнајмљивање бине 

1,374,544.00 

Спортско рекреативни 
центар Подина  

7/19 зарада 174,117.51 

Спортско рекреативни 
центар Подина  

штампа, трошкови селидбе, 
дневнице, материјал за 
одржавање хигијене 

319,978.80 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

7/19 зарада 593,839.26 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

7/19 рачуноводствене услуге 25,000.00 

Предшколска установа 
Буцко 

7/19 зарада 2,781,428.59 

Предшколска установа 
Буцко 

поправка клима 33,000.00 

УКУПНО 
10,971,413.42 

 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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