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Драги суграђани и суграђанке,

Основна сврха документа који је пред вама јесте да на што једноставнији
и разумљивији начин објасни у које сврхе се користе јавни ресурси да би се
задовољиле потребе грађана.

Грађански буџет представља сажет и јасан приказ Одлуке о буџету
општине Сокобања за 2021. годину, која је по својој форми веома обимна и тешка
за разумевање због специфичних појмова и класификација које је чине.

Иако је немогуће објаснити целокупан буџет у овако краткој форми,
искрено се надамо да ћемо на овај начин успети да вас информишемо о начину
прикупљања јавних средстава и остваривања прихода и примања буџета општине,
као и о начину планирања, расподеле и трошења буџетских средстава.

Кроз овај транспарентан приступ настојимо да унапредимо разумевање и
интересовање наших суграђана за локалне финансије, а у перспективи очекујемо и
сарадњу локалне самоуправе и житеља Сокобање у заједничком постављању
циљева, дефинисању приоритета и планирању развоја наше општине.

Миодраг Николић
Председник општине



Ко се финансира из буџета?
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Директни корисници буџетских 
средстава:

- Скупштина општине
- Председник општине
- Општинско веће
- Општинска управа
- Правобранилаштво општине

Индиректни корисници буџетских 
средстава:
- Народна библиотека ,,Стеван Сремац”
- Предшколска установа ,,Буцко ”
- Туристички организација Сокобања
- Месне заједнице
- Спортско-рекреативни центар,,Подина ”

Удружења грађана из области културних активности:
5. Културно-уметничко друштво „Младост“ Читлук,
6. КУД „Слемен“ Милушинац ,
7. Удружење „Хајдук Вељко“ Сокобања,
8. Удружење музичке подршке„Комитет“ Сокобања,
9. Књижевни клуб „Соколово перо“ Сокобања,

10.Удружење књижевника „Стојан Живадиновић“ 
Сокобања,
11. Добротворно друштво ,,Сава “
Удружења грађана из области социо-хуманитараних 
активности:

1. Удружење пензионера општине Сокобања,
2. Добровољно Ватрогасно друштво Сокобања,

Остали корисници јавних средстава:
- Образовне институције (Основна школа ,,Митрополит 

Михаило ”и Средња школа ,,Бранислав Нушић ”)
- Здравствене институције (Дом здравља Сокобања)
- Социјалне институције (Центар за социјални рад Сокобања)

Непрофитне организације :
Удружења грађана из области културних активности:
1. Културно-уметничко друштво “ Соко“ Сокобања,
2. Аматерско позориште „СБ“ Сокобања,
3. Едукативно-креативни центар „ЛАЈТМОТИВ“ Сокобања,
4. ЕТНОС“ - Етнолошка радионица Сокобања,



Ко се финансира из буџета?
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Удружења грађана из области социо-хуманитараних 
активности:
3. Кинолошко друштво Сокобања,
4. Удружење инвалида рада Сокобања,
5. Организација резервних војних старешина општине 
Сокобања,
6. Међуопштинска организација Савеза слепих –Зајечар,
7. СУБНОР општине Сокобања,
8. Удружење за лековито биље „др. Јован Туцаков“ Сокобања,
9. Друштво оболелих од церебралне и дечије парализе ЦДП 
Зајечар ,
10. Међуопштинска организација мултипле склерозе-Зајечар,
11. Лаг локална акциона група „Ртањ “ Сокобања,
12.Сокобањско еколошко друштво Сокобања.
Удружења грађана из области пољопривредних активности:
1.Удружење противградне заштите,
2.Удружење одгајивача говеда ,,Девица “ ,
3.Удружење одгајивача оваца и коза ,,Сокобања “,
4.Удружење пчелара ,,Крајинска Матица “Сокобања.

Удружења грађана из области спортских активности:
1. Спортски савез општине Сокобања,
2. Фудбалски клуб ,,Озрен “ Сокобања, 
3. Шах клуб „Озрен““ Сокобања,
4. Фудбалски савез општине Сокобања,
5. Фудбалски клуб „Требич“Сокобања,
6. Планинарски клуб „Озрен“Сокобања,
7. Тениски клуб „Лапчевић“Сокобања,
8. Kлуб малог фудбала „Озрен“Сокобања,
9. Планинарски клуб „Оштра Чука“Сокобања,
10. Тениски клуб „Вегас“Сокобања,
11. Спортско друштво „Сокоград“Сокобања,
12. Стонотенски клуб „Озрен“Сокобања,
13. Kaрате клуб „Сокотоп“Сокобања,
14. Oдбојкашки клуб „Озрен“Сокобања,
15. Фудбалски клуб „ Гол“ Сокобања,
16. Oмладински кошаркашки клуб „Сокобања“,
17. Фудбалски клуб ,,Хајдук“ Рујевица



Како настаје буџет општине?
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БУЏЕТ општине је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и
издатака општине за буџетску, односно календарску годину.

То значи да овај документ представља предвиђање колико ће се новца од грађана и
привреде у току једне године прикупити и на који начин ће се тај новац трошити.

Из општинског буџета се током године плаћају све обавезе локалне самоуправе. Исто
тако у буџет се сливају приходи из којих се подмирују те обавезе.

Председник општине и локална управа спроводе општинску политику, а главна полуга те
политике и развоја је управо буџет општине.

Приликом дефинисања овог, за општину Сокобања најважнијег документа, руководе се
законским оквиром и прописима, стратешким приоритетима развоја и другим
елементима.

Реалност је таква да постоје велике разлике између жеља и могућности, тако да
креирање буџета подразумева утврђивање приоритета и прављење компромиса.



Ко учествује у буџетском процесу?
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Општинска управа
Председник општине

Општинско веће
Скупштина општине

Предшколска установа
Месне заједнице
Установе културе

Спортске установе
Туристичка 

организација 

Основне 
школе 

Средње 
школе
Дом 

здравља

Грађани и 
њихова 

удружења

Јавна 
предузећа



На основу чега се доноси буџет?
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На 
основу 
чега се 
доноси 
буџет? 

Закони и прописи:
Закон о финансирању локалне самоуправе,
Закон о буџетском систему,
Закон о локалној самоуправи, 
Упутство Министарства финансија за припрему одлуке о буџету 
за 2021. годину и др.
Сви посебни прописи којима су утврђене надлежности ЈЛС

Стратешки документи:
Стратегија развоја
Акциони планови за поједине области

Потребе буџетских корисника

Започети пројекти из ранијих година

Остварење прошлогодишњег буџета



Како се пуни општинска каса?
• Укупни јавни приходи и примања општине Сокобања за 2020. годину износе

• Одлуком о буџету општине Сокобања за 2021. годину планирана су средства из
буџета општине у износу од 702.721.992,00 динара, пренета средства из ранијих
година у износу од 74.267.473,00 динара и средства из осталих извора у износу од
56.708.000,00 динара.
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Средства из 
буџета 

општине 
702.721.992,00

Пренета 
средства из 

ранијих година
74.267.473,00

Укупан буџет 
општине

833.697.465,00

Средства из 
осталих 
извора 

56.708.000,00

833.697.465,00 динара



Шта су приходи и примања буџета?

Порески приходи • Врста јавних прихода који се прикупљају обавезним плаћањима
пореских обвезника без обавезе извршења специјалне услуге заузврат

Донације и 
трансфери

•Донације се добијају од домаћих и међународних донатора и
организација за различите пројекте. Трансфери подразумевају пренос
средстава од нивоа Републике Србије општинском нивоу власти. Могу
бити наменски (за тачно утврђене намене) или ненаменски (није им
унапред утврђена намена те се могу у складу са законом користити за
било које сврхе) .

Непорески приходи
• Врста јавних прихода који се наплаћују за коришћење јавних добара

(накнаде), пружање јавних услуга (таксе) или због коршења уговорних
или законских одредби (казне и пенали)

Примања од продаје 
нефинансијске 

имовине
• Ова примања се остварују продајом непокретности и покретних ствари у

власништву општине.

Примања од 
задуживања и  

продаје финансијске 
имовине

• Примања од задуживања представљају приливе по основу примања од
задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа општина.
Примања од продаје финансијске имовине представљају приливе по
основу продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа
општина

Пренета средства из 
ранијих година

• Представљају вишак прихода буџета општине који нису потрошени у
претходној буџетској години
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Структура планираних прихода и примања за 2021. 
годину
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Укупни 
буџетски 

приходи и 
примања  

833.697.465,00
динара

Приходи од  
пореза  

405.910.000,00
динара

Трансфери 
213.036.184,00 

динара

Други приходи  
130.583.808,00

динара

Примања од 
продаје 

нефинансијске 
имовине  

9.900.000,00
динара

Примања од 
продаје 

финансијске 
имовине  0,00

динара

Пренета 
средства из 

ранијих година
74.267.473,00 

динара



Структура планираних прихода и примања за 
2021. годину
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Порески 
приходи

49%

трансфери
25%

други приходи
16%

примања од 
продаје 

нефинансијске 
имовине

1%
примања од 

продаје 
финансијске 

имовине
0%

пренета средства 
ихз претходне 

године
9%

Структура прихода и примања



Шта се променило у односу на 
2020. годину?

• Укупни планирани приходи и примања наше општине у 2021. години
су се смањили у односу на Одлуку о другој измени и допуни Одлуке
о буџету за 2020. годину за 33.900.333,00 динара.

• Примања од продаје нефинансијске имовине
су повећани за 6.250.000,00 динара.

• Трансфери су повећани за 10.317.000,00 динара
• Непорески приходи су повећани за 33.631.882,00

динара.

• Порески приходи су смањени за 60.690.000,00
динара.
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На шта се троше јавна средства?

Буџет мора бити у равнотежи, што значи да расходи морају одговарати
приходима. Укупни планирани расходи и издаци у 2021. години из буџета износе:

ü РАСХОДИ Расходи представљају све трошкове општине за плате буџетских
корисника, набавку роба и услуга, субвенције, дотације и трансфере, социјалну
помоћ и остале трошкове које општина обезбеђује без директне и непосредне
накнаде.

ü ИЗДАЦИ представљају трошкове изградње или инвестиционог одржавања већ
постојећих објеката, набавку земљишта, машина и опрeме неопходне за рад
буџетских корисника.

ü РАСХОДИ И ИЗДАЦИ морају се исказивати на законом прописан начин, односно
морају се исказивати: по програмима који показују колико се троши за
извршавање основних надлежности и стратешких циљева општине; по основној
намени која показује за коју врсту трошка се средства издвајају; по функцији која
показује функционалну намену за одређену област и по корисницима буџета
што показује организацију рада општине.

15
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Шта су расходи и издаци буџета?
Расходи за запослене • Расходи за запослене представљају све трошкове за запослене, како у 

управи тако и код буџетских корисника

Коришћење роба и 
услуга 

• Коришћење роба и услуга обухватају сталне трошкове, путне
трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, трошкове
материјала и текуће поправке и одржавање.

Дотације и трансфери
• Дотације и трансфери су трошкови које локална самоуправа има за

исплату институцијама које су у примарној надлежности
централног/покрајинског нивоа као што су школе, центар за
социјални рад, дом здравља.

Остали расходи • Остали расходи обухватају дотације невладиним организацијама,
порезе, таксе, новчане казне.

Субвенције • Субвенције сe одобравају за функционисање међумесног превоза и
пољопривредним произвођачима.

Социјална заштита • Социјална заштита обухвата све трошкове исплате социјалне помоћи
за различите категорије грађана.

Буџетска резерва
•Буџетска резерва представља новац који се користи за

непланиране или недовољно планиране сврхе, као и у случају
ванредних околности.

Капитални издаци
•Капитални издаци су трошкови за изградњу нових, или

инвестиционо одржавање постојећих објеката, набавку опреме,
машина земљишта и слично.
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Структура планираних расхода и издатака буџета за 
2021. годину

Укупни 
расходи и 

издаци
833.697.465,00

Коришћење роба 
и услуга 

330.643.902,00
динара

Дотације и 
трансфери 

45.190.000,00
динара

Расходи за 
запослене 

119.576.994,00 
динара

Социјална 
помоћ 

20.600.000,00
динара

Субвенције 
6.000.000,00

динара

Остали 
расходи 

45.190.000,00
динара

Средства 
резерве 

10.500.000,00

Капитални 
издаци 

256.576.363,00
динара
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Структура планираних расхода и издатака буџета
за 2021. годину

расходи за 
запослене

14%

коришћење 
услуга и роба

40%субвенције
1%

дотације и 
трансфери

5%

социјална помоћ
3%

остали расходи
5%

капитални 
издаци

31%

средства резерве 
1%

Структура расхода и издатака



Шта се променило у односу на 2020. годину?

Укупни планирани трошкови наше општине у 2021. години су се
смањили у односу на Одлуку о другој измени и допуни Одлуке о буџету
за 2020. годину годину за 33.900.333,00 динара.

Субвенције су повећане за 150.000,00 динара;
Средства резерве су повећани за 6.000.000,00 динара;

• Социјална помоћ су повећани за 1.400.000,00 динара;
• Остали расходи су повећани   за 263.656,00 динара

• Дотације и трансфери су смањени  за 4.419.000,00 динара;
• Капитални издаци су смањени за 4.876.327,00 динара
• Коришћење роба и услуга су смањени  за 31.877.762,00 

динара;
• Расходи за запослене су смањени за 510.900,00 динара;
• Отплата камате су смањени за 30.000,00 динара.
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Расходи буџета по програмима

20

Назив програма Средства из Одлуке о буџету за 
2021. годину  (износ у динарима)

%  буџета по програму 

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање 38201400
5

Програм 2. Комуналне делатности 114313601
14

Програм 3. Локални економски развој 44388273
5

Програм 4. Развој туризма 47362255
6

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 46200000
6

Програм 6. Заштита животне средине 7561000
1

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 
115729747

14

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање 52000000 6

Програм 9. Основно образовање и васпитање 25500000 3

Програм 10. Средње образовање и васпитање 9000000 1

Програм 11. Социјална и дечија заштита 36004000 4

Програм 12. Здравствена заштита 10010000 1

Програм 13. Развој културе и информисања
61359710

7

Програм 14. Развој спорта и омладине 51443796 6

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 160878544 19

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 12745139 2

Програм 17. Енергетска ефикасност  и обновљиви извори енергије 1000000
0

Укупни расходи по програмима 833697465 100



Структура расхода по буџетским програмима
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Расходи буџета расподељени по директним и 
индиректним буџетским корисницима

Р. бр.1 Назив буџетског корисника

Средства из 
Одлуке о буџету 
за 2021. годину  

(износ у 
динарима)

%  буџета по 
кориснику

1. Скупштина општине 5.538.506,00 1
2. Председник општине 5.219.333,00 1

3. Општинско веће 1.987.300,00 0
4. Општинска управа 646.439.021,00 78

5. Општинско јавно правобранилаштво
10.892.400,00

1
6. Месне заједнице 17.415.144,00 2
7. Народна библиотека ,,Стеван Сремац” 11.559.710,00 1
8. Туристичка организација Сокобања 43.202.255,00 5
9. Предшколска установа ,,Буцко” 52.000.000,00 6

10. Спортско рекреативни центар ,,Подина” 39.443.796,00 5
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. 833.697.465,00
У К У П Н О:
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Назив пројекта Планирана средства (износ у динарима)
2019 2020 2021

Изградња 2.фазе Велике сцене летње позорнице Врело 105.494.537,00 3.600.000,00

Реконструкција и доградња водоводне мреже у улици Бата Нолетова, 
Повезивање старих са новим цевоводом 5.873.000,00

Реконструкција градског парка на Бањици 10.547.306,00

Извођење радова на изградњи бунара -бушотине ,,Кркино кућиште" 4.000.000,00

Реконструкција канализацине мреже Кнеза Милоша и Чаир 2.625.000,00

Израда ПДР обилазница и измена ПГР Сокобања 4.866.400,00

Измене и допуне  просторног плана општине Сокобања 460.000,00

Инвестиционо одржавање општинских путева -Светозара Марковића, 
Б.Ђурића, М.Панића,Омладинска,Бањичка 30.000.000,00

Постављање вертикалне саобраћајнице 3.031.818,00

Инвестиционо одржавање тротоара 11.262.535,00

Ходрогеолошка истраживања термалних вода 2.880.000,00 1.830.000,00

Реконструкција комуналне инфраструктуре у циљу унапређења 
туристичког потенцијала 12.500.000,00

Реконструкција биоскопа ,,Моравица"  у Сокобањи 26.853.000,00 42.000.000,00
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Најважнији капитални пројекти



Најважнији пројекти од интереса за локалну 
заједницу
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Назив пројекта
Планирана средства (износ у 

динарима)
2019 2020 2021

Замена азбестних цеви у улицама Вука Караџића,Немаљина и Алексе 
Маркишића 17.700.000,00

Израда пројектно-техничке документације за изградњу друге фазе 
главног градског колектора 500.000,00

Израда пројектно-техничке документације за доградњу фабрике за  ППВ 
Царина 500.000,00

Израда пројектно-техничке документације за изградњу постројења за 
прераду отпадних вода 5.000.000,00

Израда пројектно -техничке документације за улице Немањина,Вука 
Караџића,Хајдук Вељкова,Војводе Мишића, Митрополита Михаила ,Иве 
Андрића,Краља Петра 27.март,Његошева  и Душанова

3.000.000,00

Израда пројектно техничке документације за канализацију  у улицама 
Гаврила Принципа, Алексе Маркишића и Медник 1.000.000,00

Израда пројеката парцелације и препарцелације 4.450.000,00 1.625.000,00

Израда пројектно техничке документације за улицу Кнеза Милоша, 
Првомајска,Стевана Сремца,Београдска,топловод код школе 2.150.000,00

Пројекат реконструкције општинског пута Грудно - Очно са геодетским 
радовима 600.000,00



На крају желимо да Вам се захвалимо што сте
издвојили време за читање ове презентације
буџета.
Уколико сте заинтересовани да сагледате у
целини Одлуку о буџету општине Сокобања
за 2021. годину, исту можете преузети на
следећем линку интернет странице
општинске управе: https://goo.gl/eXzfeJ
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