
   
 

23.12.2019. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 215,026.61 

Порез на остале приходе 46,705.31 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

4,870.00 

Општинске административне таксе 6,463.00 

Приход од закупа непокретности у корист нивоа општине 99,500.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 298,321.05 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

15,425.00 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 11,552.96 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 860.00 

Комунална такса за држање моторних возила 37,000.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 29,518.30 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 7,547.00 

Пиход од новчаних казни за прекршаје 21,600.00 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 14,183.55 

Боравишна такса 34,000.00 

Порез на приход од самосталних делатности-остварени 
приход 

30.00 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 381.00 

Текући наменски трансфери од Републике 1,140,000.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

15,274.75 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

70,584.00 

УКУПНО 
2,068,842.53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 32,912.66 

Општинска управа технички преглед 2,500.00 

Општинска управа хард диск 4,490.00 

Општинска управа оспособљавање котлова 7,200.00 

Општинска управа финансирање медија 325,000.00 

Општинска управа 9-12/19 претплата на правну 
базу 

18,397.50 

Општинска управа 11/19 одржавање 
информациног система 

56,668.01 

Општинска управа 11/19 мобилни 60,924.60 

Општинска управа пошта 71,652.00 

Општинска управа 11/19 одржавање програма 21,600.00 

Општинска управа 10/19 струја-управа 375,527.37 

Општинска управа 10/19 струја-јавна расвета 578,851.29 

Општинска управа 11/19 физичко обезбеђење 52,080.00 

Општинска управа 11/19 чишћење просторија 93,360.00 

Туристичка организација  службени пут, ауторска 
накнада, студијско путовање 
"Бирамо најбоље", "Нушићеви 
хајдуци" 

629,232.06 

МЗ Милушинац текуће поправке дома културе, 
сеоска расвета, телефон 

40,346.60 

МЗ Трубаревац гориво, трошкови бокс пакета 10,981.03 

МЗ Шарбановац одржавање уличне расвете, 
електрична енергија, телефон 

63,743.12 

МЗ Читлук трошкови интернета 3,197.46 

МЗ Језеро телефон 2,287.64 

СШ Бранислав Нушић изнајмљивање возила 30,000.00 

УКУПНО 
2,480,951.34 

 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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