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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 906,951.60 

Порез на остале приходе 38,203.85 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

11,709.00 

Општинске административне таксе 16,382.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 14,850.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 175,088.90 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

1,100.00 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 9,672.61 

Комунална такса за држање моторних возила 34,295.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 24,730.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 15,400.00 

Боравишна такса 349,955.00 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 251,960.00 

Порез на приход од самосталних делатности-остварени 
приход 

41.79 

Такса за озакоњење 17,500.00 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 1,143.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

7,528.06 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

24,488.00 

УКУПНО 
1,900,998.81 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,287.00 

Општинска управа једнократна новчана помоћ за 
новорођенчад 

153,819.00 

Општинска управа коверте 3,900.00 

Општинска управа 4/19 мобилни 63,549.60 

Општинска управа обрасци и уверења 125,580.00 

Општинска управа 3/19 превоз 1,595,748.00 

Општинска управа комисија за комасацију 182,407.04 

Предшколска установа 
Буцко 

гориво 50,000.00 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

гориво 20,000.00 

Туристичка организација 
Сокобања 

4/19 комуналне услуге, услуге 
физичког обезбеђења, 4/19 
пошта нет, 4/19 одржавање 
програма, 4/19 телефон  

87,546.78 

ОШ Митрополит Михаило провизија 6,606.91 

СШ Бранислав Нушић 4/19 тотал тв, 4/19 телефон, 
материјал за образовање, 4/19 
послови безбедности, 
провизија, радови на водоводу 
и канализацији, гориво, 
штампа, 4/19 комуналне 
услуге, нематеријална 
имовина, залихе 

247,959.84 

Добровољно ватрогасно 
друштво 

гориво,опрема,материјал 144,952.00 

Удружење спортских 
риболоваца Моравица 

опрема 298,970.00 

ТК Вегас чланарина, закуп терена 40,000.00 

ТК Лапчевић чланарина савезу 15,000.00 

Карате клуб Озрен 
Сокотоп 

превоз, путарине, котизација, 
храна,  

143,831.36 

ФК Гол исхрана, дневнице, опрема, 
хонорари, чланске обавезе 

45,252.00 

ФК Требич хранарина 9,784.00 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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ФК Озрен дневнице, трошкови лекара, 
остало, пут, исхрана, хонорари 

98,646.50 

КМФ Озрен путни трошкови, трошкови 
суђења, регистрација, 
хранарина 

136,650.17 

УКУПНО 
3,471,490.20 

 
 




