
   
 

31.12.2019. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 394,152.65 

Порез на остале приходе 110,780.71 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

29,126.00 

Повраћај средстава 210,000.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 3,900.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 372,788.12 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

50,622.44 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 11,630.00 

Комунална такса за држање моторних возила 5,610.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 81,762.98 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 50,900.00 

Боравишна такса 26,750.00 

Порез на приход од самосталних делатности-остварени 
приход 

1,690.26 

Накнада за коришћење дрвета 20,047.93 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 5,772.80 

Остали приходи у корист оптшине 287,513.50 

Текуће донације 855,887.51 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

35,579.00 

УКУПНО 
2,554,513.90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 89,206.12 

Општинска управа превођење на уплатни рачун 1,999,288.52 

Општинска управа 11,12/19 помоћ у кући 546,835.66 

Општинска управа кишна канализација 762,085.80 

Општинска управа накнаде одборницима 352,816.27 

Општинска управа какнаде члановима комасације 165,992.82 

Општинска управа субвенције за пољопривреду 797,443.00 

Општинска управа комасација 6,308,916.46 

Општинска управа реконструкција биоскопа 6,805,616.00 

Општинска управа реконструкција водоводне 
мреже 

4,910,470.80 

Општинска управа накнада за цеоп 5,000.00 

Општинска управа службени гласник 10,741.50 

Народна библиотека 
Стеван Сремац 

стони календари, новине, 
службени пут, котизација, 
осигурање, угоститељске 
услуге 

62,852.95 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

цвеће, одржавање софтвера, 
камп "Вање Грбића", текуће 
поправке, штампа 

344,504.00 

Туристичка организација  учешће на фестивалу, 
кординатор, одржавање 
софтвера, потрошни 
материјал, ђубриво, 
канцеларијски материјал, 11/19 
електрична енергија, трошкови 
превоза, реклама, дневнице 

434,973.61 

Предшколска установа 
Буцко 

угоститељске услуге, услуге 
спорта, канцеларијски 
материјал, материјал за 
образовање, сервис лифта, 
материјал за образовање, 
услуге образовања, поправка 
електричне опреме, текуће 
поправке, медицински 
материјал 

454,363.50 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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МЗ Сеселац 10/19 електрична енергија 2,633.00 

МЗ Ресник 10/19 електрична енергија 2,223.04 

МЗ Рујевица материјал, путеви, 10/19 
електрична енергија 

6,925.57 

МЗ Јошаница одржавање путева, текуће 
поправке, текући трошкови 

173,516.00 

МЗ Трговиште репрезентација, поправка 
уличне расвете 

30,151.00 

МЗ Бели Поток пољски путеви, репрезентација 44,642.36 

МЗ Врмџа одржавање зграда, гориво 18,439.50 

МЗ Николинац поправка водовода 1,115.00 

МЗ Поружница репрезентација, одржавање 
уличне расвете, гориво 

13,989.85 

МЗ Левовик поправка путева 298,700.00 

МЗ Читлук поправка путева, гориво, 
одржавање уличне расвете 

41,129.55 

МЗ Дуго Поље одржавање водовода 76,371.77 

МЗ Блендија оджавање дома културе, 
расвета, гориво, тотал тв 

421,757.30 

МЗ Раденковац 10,11/19 електрична енергија 1,577.85 

Дом здравља 11,12/19 доктор на селу, 
палијативна нега, медицинска 
сестра, возач санитета, 
офтамолог, рад гинеколога, 
одржавање опреме, набавка 
рачунара, набавка гума, 
поправка санитета  

1,753,828.29 

СШ Бранислав Нушић службени пут, израда 
урбанистичких планова, 
опрема за образовање, текуће 
поправке 

163,949.52 

ОШ Митрополит Михаило месечне карте, дневнице, 
јубиларна награда, пошта, 
рачунарска опрема, 
канцеларијски материјал, 
услуге јавног здравља 

280,163.05 

Црвени крст 12/19 део зарада, струја, 
телефон, комуналне услуге... 

215,783.59 

Удружење одгајивача 
говеда 

вештачко осемењавање, 
екстерна ревизија 

363,000.00 

Аматерско позориште кулисе, провизија 1,926.17 

Књижевни клуб Соколово 
Перо 

провизија, остали трошкови 78,233.80 

Удружење музичке 
подршке Комитет 

изнајмљивање бине, штампа 35,000.00 

Удружење пчелара 
Крајинска Матица 

едукација, књиговодствене 
услуге 

56,000.00 

Удружење против градне 
заштите 

провизија, порез, гориво 101,059.93 

ОРВС локални транспорт, остали 
трошкови и услуге 

49,655.72 

СУБНОР транспорт, јубилеј, трошкови 
возила, одржавање споменика, 
остало 

200,145.61 

Удружење пензионера канцеларијски материјал, 
административно особље, 
трошкови превоза, телефон 

35,211.57 

КУД Слемен Милушинац књиговодствене услуге, превоз 17,000.00 

Удружење овчара и козара педигре, превоз, штампа, 
књиговодствене услуге 

42,000.00 

ВССО свечана седница, едукација, 
потрошни материјал 

97,832.00 

Лајтмотив дневнице, транспорт, опрема, 
остало 

90,233.66 

ОК Озрен исхрана, превоз, суђење, 
лекар, хонорари, опрема, 
маркетинг 

590,814.82 

СТК Озрен хонорари, суђење, исхрана, 
котизација, дневнице 

99,500.00 

ОКК Сокобања пут, службена лица, опрема, 
суђење, хонорари, 
канцеларијски материјал 

387,697.55 

Фудбалски савез маркетинг, пут, опрема, 
канцеларијски материјал 

125,584.35 

Спортски савез пехари, медаље, дипломе, 
опрема 

32,215.00 

Планинарски клуб Озрен трошкови превоза, фарбе, 
четке, гориво, школарина, 
лакови 

35,939.45 

КМФ Озрен маркетинг, путни трошкови 93,493.85 

Карате клуб Озрен превоз 3,728.18 

ТК Лапчевић превоз, котизација, лоптице 20,900.00 

ФК Требич опрема, провизија 38,450.00 

ФК Озрен опрема, хонорари, банкарске 
услуге, комуналне услуге 

47,617.83 

ФК Гол пут, опрема, исхрана, 
банкарске услуге 

27,872.14 

УКУПНО 
30,269,114.88 

 
 


