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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на остале приходе 199,444.52 

Порез на наслеђе и поклоне 31,646.49 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

71,827.00 

Општинске административне таксе 1,680.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 14,100.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 282,961.85 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 4,196.60 

Комунална такса за држање моторних возила 23,800.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 27,715.83 

Боравишна такса 10,500.00 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта 19,944.00 

Порез на приход професионалних спортиста 695.89 

Накнада за коришћење дрвета 3,201.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

15,824.25 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

26,537.00 

УКУПНО 
734,074.43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,092.00 

Општинска управа једнократна новчана помоћ за 
новорођенчад 

102,554.00 

Општинска управа 8/19 помоћ у кући 273,417.83 

Општинска управа објављивање огласа о јавним 
набавкама 

12,820.50 

Општинска управа угоститељске услуге 56,285.00 

Општинска управа промо филм о Сокобањи 125,000.00 

Општинска управа филтер 12,000.00 

Општинска управа 6,7/19 хватање паса 678,816.00 

Општинска управа сервис за ауто 11,313.86 

Општинска управа 8/19 одржавање јавних 
зелених површина 

2,245,576.14 

Општинска управа финансирање медија 100,000.00 

Општинска управа технички преглед 2,500.00 

Општинска управа смештај гостију  60,000.00 

Општинска управа репрезентација  10,800.00 

Општинска управа панорама маске 43,200.00 

Општинска управа рачунарска опрема 5,940.00 

Општинска управа вештачење 5,458.51 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

едукација запослених 15,823.00 

Предшколска установа 
Буцко 

едукација запослених, израда 
идејног пројекта,материјал за 
образовање, намирнице за 
припремање хране, провизија, 
гориво, огревно дрво, опрема 
за образовање, пошта нет, 
угоститељске услуге, 9/19 
електрична енергија, 
репрезентација, осигурање, 
материјал за одржавање 
хигијене 

727,266.44 

Туристичка организација репрезентација, смештај на 
службеном путу, остали 
трошкови на путу 

46,683.50 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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Спортско рекреативни 
центар Подина 

провизија 9,266.39 

МЗ Врмџа куповина хране и пића 15,076.50 

МЗ Мужинац репрезентација  2,480.00 

МЗ Поружница  гориво 1,998.81 

МЗ Трговиште поправка цркве 31,555.00 

Месне заједнице провизије 203.46 

МЗ Раденковац 8/19 електрична енергија 789.99 

МЗ Бели Поток 8/19 електрична енергија 1,525.92 

МЗ Трубаревац 8/19 бокс пакет и електрична 
енергија 

2,671.66 

МЗ Јошаница гориво 4,122.53 

МЗ Ново Село поправка путева 182,574.00 

МЗ Врбовац порпавка уличне расвете 19,810.00 

ОШ Митроплит Михаило 8/19 електрична енергија, 
инвентар за одржавање 
хигијене, накнада за 
образовање, радови на 
водоводу, текуће поправке 

115,580.23 

Центар за социјални рад дневнице 9,796.00 

Удружење пензионера олимпијада трећег доба, 
административно особље, 
трошкови превоза 

95,259.00 

ОКК Сокобања хонорари, чланарина 28,000.00 

Карате клуб Сокотоп превоз, котизација 31,400.00 

ФК Озрен пут, исхрана, хонорари, 
финансијске услуге 

30,589.00 

УКУПНО 
5,119,245.27 

 
 


