
   
 

25.12.2019. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 1,293,011.06 

Порез на остале приходе 27,516.82 

Порез на наслеђе и поклоне 24,893.32 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

5,060.00 

Општинске административне таксе 1,930.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 8,400.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 410,410.83 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

800.00 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 20,291.25 

Комунална такса за држање моторних возила 28,010.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 210.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 10,001.65 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 145,795.54 

Боравишна такса 36,750.00 

Приход од закупа непокретности 49,165.46 

Такса за озакоњење 66,500.00 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 2,000.00 

Порез на приход професионалних спортиста 6,250.00 

Накнада за коришћење дрвета 567.00 

Остали приходи у корист оптшине 1,456,200.00 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 26,864.00 

Ненаменски трансфери од републике 13,136,932.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

5,091.26 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

61,005.00 

УКУПНО 
16,823,655.19 

 

 
 

 
 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,638.00 

Општинска управа финансирање медија 100,000.00 

Општинска управа прикључак на водовод-летња 
позорница 

3,592,692.00 

Општинска управа дрво 59,220.00 

Општинска управа по решењу пу 5,816.09 

Општинска управа канцеларијски материјал 41,613.60 

Туристичка организација провизија 964.31 

Предшколска установа 
Буцко 

средства за чишћење, 11/19 
телефон, намирнице за 
припремање хране, провизија, 
пошта, књиге, материјал за 
превоз 

41,741.27 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

дневнице, провизија 24,392.02 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

намештај, новине, 
репрезентација, трибина, 11/19 
телеком, електричне 
инсталације, дневнице, 
угоститељске услуге, центално 
грејање, рачунарска опрема, 
канцеларијски материјал, 
накнаде у натури, поклон, 
услуге културе, 11/19 
комуналне услуге, књиге, 11/19 
електрична енергија, поправка 
намештаја, материјал за 
културу, реклама 

389,690.10 

ОШ Митрополит Михаило ужина, 11/19 путни трошкови 1,049,940.29 

СШ Бранислав Нушић материјал за образовање, 
11/19 телефон 

12,324.68 

УКУПНО 
5,320,032.36 

 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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