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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 1,423,554.38 

Порез на остале приходе 24,234.91 

Порез на наслеђе и поклоне 16,190.23 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

71,002.77 

Општинске административне таксе 2,002.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 26,850.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 293,339.22 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 4,347.31 

Увећање пореског дуга 1,334.92 

Комунална такса за држање моторних возила 56,292.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 38,028.84 

Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 103.00 

Боравишна такса 94,635.00 

Порез на приход од самосталних делатности-остварени 
приход 

1,590.21 

Такса за озакоњење 49,000.00 

Порез на приход професионалних спортиста 2,692.00 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

55,084.00 

УКУПНО 
2,160,280.79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 63,972.45 

Општинска управа пошта 130,170.57 

Општинска управа репрезентација 1,980.00 

Општинска управа пуњење тонера 6,000.00 

Општинска управа 10/19 комуналне услуге 42,334.54 

Општинска управа 9/19 електрична енергија-лер 4,367.17 

Општинска управа 9/19 изношење смећа и воде-
лер 

4,266.05 

Општинска управа грејна проба 2,720.00 

Општинска управа 10/18 хватање паса 195,420.00 

Општинска управа накнада за цеоп 4,500.00 

Прешколска установа 
Буцко 

услуге јавног здравља, текуће 
поправке, средства за 
чишћење, дневнице, опрема за 
образовање, намирнице за 
припремање хране, котизација 
за семинаре, пошта, 
административни материјал, 
канцеларијски материјал 

606,008.12 

Туристичка организација  дневнице, осигурање, 
угоститељске услуге, послови 
безбедности 

90,112.22 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

пошта, угоститељске услуге, 
пошта 

8,225.10 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

текуће поправке, 
репрезентација, потрошни 
материјал, материјал за 
посебне намене, угоститељске 
услуге, праћење изложби, 
10/19 електрична енергија 

42,121.17 

МЗ Врмџа провизија 35.88 

МЗ Врбовац поправка уличне расвете 8,740.80 

МЗ Ресник репрезентација, 9/19 
електрична енергија 

11,444.96 

МЗ Бели Поток 9/19 електрична енергија 1,520.04 

Центар за социјални рад једнократне новчане помоћи 44,000.00 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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УКУПНО 
1,267,939.07 

 
 


