
   
 

07.06.2019. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на остале приходе 25,133.55 

Порез на наслеђе и поклоне 3,940.33 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

22,087.28 

Општинске административне таксе 20,610.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 9,750.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 72,863.71 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 615.00 

Комунална такса за држање моторних возила 34,350.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 12,309.93 

Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 2,350.00 

Боравишна такса 31,710.00 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 702,294.00 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 2,000.00 

Порез на приход професионалних спортиста 8,150.09 

Остали приходи у корист оптшине 161,262.00 

Повраћај средстава 1,788.44 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

17,921.00 

УКУПНО 
1,129,135.33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,014.00 

Општинска управа једнократна новчана помоћ за 
новорођенчад 

51,273.00 

Општинска управа 5/19 телефон и интернет 24,513.56 

Општинска управа пуњење тонера 15,600.00 

Општинска управа 5/19 физичко обезбеђење 52,080.00 

Општинска управа објављивање огласа о јавним 
набавкама 

11,781.00 

Општинска управа претплата на правну базу 17,847.50 

Општинска управа угоститељске услуге 2,230.00 

Општинска управа 1,2/19 хватање паса 425,628.00 

Туристичка организација 
Сокобања 

провизија, надзор на 
реконструцијом летње 
позорнице, угоститељске 
услуге, 6/19 трошкови превоза, 
5/19 телефон, репрезентација 

140,909.02 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

5/19 одржавање програма, 
материјал за одржавање 
хигијене, 5/19 послови 
безбедности, механичке 
поправке, пошта 

83,756.83 

СШ Бранислав Нушић 5/19 превоз на посао, 
материјал за образовање, 
столарски радови, 5/19 
послови безбедности 

125,586.50 

ЕКЦ Лајтмотив књиговодствене услуге, 
опрема, остало 

50,372.80 

КУД Соко путовање 21,200.00 

Добровољно ватрогасно 
друштво 

опрема, одржавање возила 69,872.00 

Аматерско позориште рачуноводствене услуге, 
превоз, штампа, провизија 

80,381.20 

Тениски клуб Лапчевић трошкови превоза, котизација, 
смештај 

23,007.00 

ФК Озрен трошкови путовања, хонорари, 
дневнице, остали трошкови 

54,841.15 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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ФК Гол хонорари, трошкови исхране 12,600.00 

Тениски клуб Вегас лопте, тенисит, регистрација 
такмичења 

34,035.00 

Одбојкашки клуб Озрен превоз, ревизор 172,300.00 

Спортски савез  хонорари,  трошкови зараде, 
књиговодствене услуге, остали 
трошкови 

121,909.00 

УКУПНО 
1,592,737.56 

 
 




