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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 1,371,529.62 

Порез на остале приходе 17,577.15 

Повраћај средстава 14,990.00 

Општинске административне таксе 670.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 23,550.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 216,209.75 

Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 1,000,000.00 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 2,167.31 

Комунална такса за држање моторних возила 21,350.00 

Накнада за коришћење дрвета 1,193.70 

Накнада за коришћење јавних површина у пословне сврхе 40,000.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 9,408.84 

Увећање пореског дуга 1,334.92 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 417,647.78 

Боравишна такса 10,120.00 

Порез на приход од самосталних делатности-остварени 
приход 

3,690.21 

Приходи од давања у закуп непокретности 558,808.10 

Порез на приход професионалних спортиста 695.89 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 7,619.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

3,516.25 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

36,512.00 

УКУПНО 
3,758,590.52 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 21,593.25 

Општинска управа једнократна новчана помоћ за 
новорођенчад 

51,277.00 

Општинска управа стручни надзор-стета на 
путевима 

93,600.00 

Општинска управа 9/19 одржавање 
информационог система 

97,948.01 

Општинска управа израда пдр обилазнице 441,600.00 

Општинска управа 9/19 одржавање програма 21,600.00 

Општинска управа 9/19 одржавање рипаљке 88,469.04 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

репрезентација, механичке 
поправке, здравствена заштита 

17,624.42 

Предшколска установа 
Буцко 

намирнице за припремање 
хране, пошта нет, 
угоститељске услуге 

20,687.30 

Туристичка организација  смештај на службеном путу, 
поправка опреме за саобраћај, 
материјал за превозна 
средства, репрезентација, 
штампа, материјал за 
одржавање хигијене, интернет 

94,814.86 

МЗ Ресник 8/19 електрична енергија 2,264.26 

МЗ Николинац провизија 363.92 

МЗ Врмџа 8,9/19 електрична енергија, 
провизија 

6,227.36 

Удружење одгајивача 
говеда Девица 

вештачко осемењавање 338,702.40 

ЕКЦ Лајтмотив рачуноводствене услуге, 
провизија 

2,642.60 

ФК Озрен исхрана, службена лица, 
опрема, чланске обавезе, пут, 
хонорари 

113,881.98 

ФК Гол трошкови путовања, службених 
лица, хонорари, чланарина 

30,000.79 

ТК Вегас лопте, жице 21,620.00 

ОК Озрен опрема  59,872.00 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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ТК Лапчевић превоз 4,000.00 

Фудбалски савез трошкови путовања 70,809.00 

Карате клуб Озрен 
Сокотоп 

котизација, превоз, храна 25,200.00 

Спортски савез  трошкови исхране 10,000.00 

КМФ Озрен хранарина, путни трошкови 17,204.40 

УКУПНО 
1,652,002.59 

 
 


