
   
 

24.05.2019. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 298,419.19 

Порез на остале приходе 17,214.36 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

23,858.00 

Општинске административне таксе 7,875.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 1,350.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 185,774.00 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

2,290.00 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 7,464.00 

Комунална такса за држање моторних возила 31,020.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 236,000.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 7,628.00 

Такса за озакоњење 3,500.00 

Порез на приход професионалних спортиста 2,982.00 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 100,215.08 

Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа 
општине 

13,136,932.00 

Текући наменски трансфери од Републике 598,750.87 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

34,225.00 

УКУПНО 
14,695,497.50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 975.00 

Општинска управа регистрација 10,672.00 

Општинска управа накнада за цеоп 1,000.00 

Општинска управа угаљ 769,668.00 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

рад ваљка 18,522.00 

Предшколска установа 
Буцко 

медицински материјал, 
смештај на службеном путу, 
котизација, пошта, материјал 
за образовање, средства за 
чишћење, електрична енергија, 
радна униформа, 
административни материјал 

96,213.87 

МЗ Јошаница провизија 58.69 

МЗ Рујевица провизија 26.70 

МЗ Раденковац провизија 19.12 

МЗ Језеро провизија 22.65 

ОШ Митрополит Михајло провизија, пошта, 4/19 
електрична енергија, 
репрезентација, дневнице, 
текуће поправке, угоститељске 
услуге, штампа, стручна 
литература, материјал за 
образовање 

223,174.70 

СШ Бранислав Нућић службени пут, путовање 
ученика, зидарски радови, 4/19 
превоз на посо, провизија, 4/19 
електрична енергија 

315,997.18 

Планинарско друштво 
Оштра Чука 

превоз, исхрана, промо 
материјал 

50,832.00 

ТК Лапчевић превоз, котизација 68,574.68 

СТК Озрен књиговодствене услуге 36,000.00 

ФК Озрен трошкови путовања, исхране, 
финансијске услуге, остали 
трошкови, канцеларијски 
материјал, штампа, котизација 

206,951.36 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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ФК Требич опрема, лекарски преглед 34,600.00 

ОКК Сокобања трошкови реквизија, 
школарина, ревизија, 
котизација, трошкови 
службених лица, хонорари, 
финансијске услуге 

389,243.76 

УКУПНО 
2,222,551.71 

 
 




