
   
 

26.11.2019. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 1,165,705.96 

Порез на остале приходе 683.80 

Порез на наслеђе и поклоне 2,660.93 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

31,582.18 

Општинске административне таксе 1,680.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 10,500.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 407,902.04 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

6,640.00 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 2,842.00 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 3,764.88 

Комунална такса за држање моторних возила 22,910.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 1.01 

Накнада за коришћење дрвета 1,261.80 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 50,278.00 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 18,469.00 

Боравишна такса 69,000.00 

Приходи од давања у закуп непокретности 206,342.65 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1,500.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

3,182.04 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

47,101.00 

УКУПНО 
2,054,007.29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,287.00 

Општинска управа 8/19 комуналне услуге и струја-
лер 

7,605.82 

Општинска управа машински ископ земље 596,640.00 

Општинска управа 10/19 редовно одржавање 
путева 

1,208,310.64 

Општинска управа судска пресуда-штета услед 
пада 

485,068.78 

Општинска управа 10/19 одржавање рипаљке 186,879.66 

Општинска управа зимско одржавање путева-
аванс 

924,970.10 

Општинска управа уређење просторија 
пензионерима 

194,960.00 

Општинска управа 8/19 редовно одржавање 
путева 

962,818.64 

Општинска управа угоститељске услуге 21,835.00 

Општинска управа материјал за одржавање 
хигијене 

673.20 

Општинска управа паркинг карте 2,600.00 

Општинска управа поправка упс-а 32,994.00 

Општинска управа 9,10/19 трошкови међуградског 
превоза 

55,784.00 

Општинска управа обилазница-издавање аката 3,000.00 

Туристичка организација израда намештаја 80,700.00 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

угоститељске услуге 9,920.00 

МЗ Језеро провизија 129.00 

МЗ Милушинац провизија 299.51 

Дом здравља 10/19 зараде радника 607,459.39 

ОШ Митрополит Михаило едукација, угоститељске 
услуге, столарски радови, 
услуге информисања, 
репрезентација, поклон, 
превоз, материјал за спорт, 
накнада за образовање,9/19 
електрична енергија 

687,589.11 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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СШ Бранислав Нушић угоститељске услуге, 
јубиларне награде, 
репрезентација, материјал за 
образовање, службени пут, 
специјализоване услуге, 
материјал за образовање 

344,608.00 

УКУПНО 
6,416,131.85 

 
 


