
   
 

04.11.2019. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 168,210.13 

Порез на остале приходе 28,945.49 

Порез на наслеђе и поклоне 4,698.42 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

24,744.56 

Општинске административне таксе 9,920.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 10,200.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 397,474.46 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

3,410.00 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима 1,209.94 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 2,053.00 

Комунална такса за држање моторних возила 37,530.58 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 4,954.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 7,507.48 

Порез на приход од закупа покретних ствари 4,762.00 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 2,000.00 

Боравишна такса 166,170.00 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 1,429,430.00 

Порез на приход професионалних спортиста 4,782.28 

Накнада за коришћење јавних повшина у пословне сврхе 64,500.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

10,549.50 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

16,123.00 

УКУПНО 
2,399,174.84 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,326.00 

Општинска управа поправка судопере 3,970.00 

Општинска управа материјал за одржавање 
хигијене 

4,290.96 

Општинска управа 9/19 лични пратилац детета 27,170.00 

Општинска управа поправка штампача 20,500.00 

Општинска управа изградња водовода на летњој 
позорници 

40,206.40 

Општинска управа преглед овде из сеоских 
водовода 

26,950.00 

Општинска управа пошта  448,784.00 

Општинска управа пренос на подрачун-парк на 
Бањици 

320,299.04 

Општинска управа гости из грчке и дечја недеља 7,680.00 

Општинска управа 9/19 МЗ Врмџа-фискни 659.76 

Спортско рекреативни 
центар Подина 

материјал за посебну намену, 
реклама 

200,464.00 

Туристичка организација  смештај на службеном путу, 
дневнице 

32,724.88 

Предшколска установа 
Буцко 

9/19 електрична енергија, 
намирнице за припремање 
хране, материјал за превозна 
средства, стручна литература,  

207,183.24 

МЗ Трговиште 8/19 електрична енергија 1,096.46 

Центар за социјални рад Једнократне новчане помоћи 90,590.00 

Удружење пензионера превоз, пакети за помоћ 28,089.00 

ФК Озрен  трошкови лекара и службених 
лица 

14,000.00 

Спортско удружење 
Сокоград 

трошкови путовања 10,199.84 

КМФ Озрен путни трошкови, књиговођа 40,501.12 

Фудбалски савез  трошкови путовања 10,271.42 

УКУПНО 
1,536,956.12 

 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
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