
   
 

27.12.2019. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 807,780.42 

Порез на остале приходе 23,976.49 

Порез на наслеђе и поклоне 7,664.17 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

68,301.18 

Општинске административне таксе 1,550.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 12,150.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 621,791.25 

Повраћај средстава 20,000.39 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 5,543.00 

Комунална такса за држање моторних возила 42,600.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 84,535.48 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 929.00 

Боравишна такса 23,000.00 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 772.40 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 1.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

5,091.26 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

39,224.00 

УКУПНО 
1,764,910.04 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,209.00 

Општинска управа дневнице 6,526.00 

Општинска управа једнократне новчане помоћи за 
новорођенчад 

307,662.00 

Општинска управа угаљ 123,924.00 

Општинска управа МЗ Врмџа-фиксни 661.65 

Општинска управа роковник 1,089.00 

Општинска управа 11/19 интернет и фиксни 25,456.39 

Општинска управа регистрација возила 24,541.00 

Општинска управа санација путева и улица 5,861,419.00 

Предшколска установа 
Буцко 

провизија, пуњење тонера 4,915.55 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

уље, алат 49,810.00 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

провизија, чип 1,830.91 

Месне заједнице провизије 426.04 

МЗ Николинац реконструкција дома културе, 
постављање сточне ваге, 
одржавање уличне расвете 

73,662.21 

МЗ Рујевица пројекат-уређење путева 425,526.00 

Центар за социјални рад једнократна новчана помоћ 440.00 

СШ Бланислав Нушић 11/19 тотал тв, материјал за 
образовање, репрезентација, 
гориво, пошта 

17,529.06 

ОШ Митрополит Михаило текуће поправке, 
админстративни материјал, 
материјал за одржавање 
хигијене, исхрана, намештај, 
репрезентација, рачунарска 
опрема, угаљ 

1,008,632.50 

Друштво оболебо од 
церебралне и дечје 
парализе 

освежење, канцеларијски 
материјал, остало 

62,999.52 

Удружење одгајивача 
говеда Девица 

вештачко осемењавање 273,000.00 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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ЕТНОС дневнице, провизија, остало 21,750.80 

УКУПНО 
8,293,010.63 

 
 


