
   
 

05.11.2019. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 634,737.36 

Порез на остале приходе 53,730.76 

Порез на наслеђе и поклоне 12,557.15 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

8,070.00 

Општинске административне таксе 3,983.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 6,750.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 452,567.01 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

1,817.00 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 2,934.55 

Комунална такса за држање моторних возила 23,600.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 68,750.00 

Новчана казна по прекршајном налогу 12,500.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 16,067.12 

Боравишна такса 257,250.00 

Порез на приход од самосталних делатности-остварени 
приход 

1,400.00 

Такса за озакоњење 3,500.00 

Остали приходи у корист оптшине 27,000.00 

Накнада за коришћење јавних површина у пословне сврхе 13,000.00 

Накнада за коришћење дрвета 2,115.60 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

23,104.00 

УКУПНО 
1,625,433.55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,443.00 

Општинска управа брава 430.00 

Општинска управа израда печата 5,200.00 

Општинска управа полагање венаца 7,200.00 

Општинска управа материјал за одржавање 
хигијене 

4,696.20 

Општинска управа 9/19 комуналне услуге 42,310.56 

Општинска управа финансирање медија 40,000.00 

Општинска управа 9/19 мобилни 5,470.34 

Туристичка организација службени пут, материјал за 
превозна средства, 9/19 
електрична енергија, 
репрезентација, одржавање 
опреме за саобраћај 

89,277.51 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

археолошка проспекција, 
дневнице 

315,515.00 

Спортско рекреативни 
центар  

превоз 28,242.00 

Предшколска установа 
Буцко 

10/19 путни трошкови 140,438.91 

МЗ Мужинац гориво, 9/19 електрична 
енергија 

6,158.14 

МЗ Рујевица провизија, уређење путева 50,084.03 

МЗ Дуго Поље 8/19 електрична енергија 1,704.87 

СШ Бранислав Нушић репрезентација, материјал за 
образовање, централно 
грејање, семинар 

52,210.00 

ОШ Митрополит Михаило котизација за семинаре, 
материјал за спорт, 
канцеларијски материјал, 
радови на водоводу, 
специјалнизоване услуге, 
дневнице, текуће поправке, 
пројектна документација, 
услуге јавног здравља, 
рачунарска опрема, ужина, 

487,086.65 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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репрезентација, телефон, 
накнада за образовање 

Црвени крст 9/19 део зараде, телефон, 
комуналне услуге, струја, 
осигурање, хигијенски 
материјал... 

135,748.22 

Удружење противградне 
заштите 

трошкови ангажовања 
стрелаца 

506,934.00 

УКУПНО 
1,920,149.43 

 
 


