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На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број 

10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл. 

Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години)  и члана  67. став 1.  Статута општине 

Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014), 

Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 11.04.2017. године, 

доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА 

СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 

ОПШТИНИ СОКОБАЊА 

I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета општине 

Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години), Општинско веће 

доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017. годину а који се финансирају 

из средстава Буџета општине Сокобања. 

II Кориснику се опредљују следећа средства: 
 

Спортска организација Укупно опредељена средства 

Карате клуб „Озрен Соко Топ“ 460.600,00 динара 

 

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о 

реализовању програма. 

     Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од 

осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма. 

  Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за реализацију 

програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о реализовању 

програма, усклади финансијски план програма са висином додељених средстава или да 

пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други начин. 

Образложење 

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да 

локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак 

доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за 
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задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и 

начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање, 

одобреним програмима и реализацији одобрених програма. 

У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине Сокобања 

је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у општини Сокобања,  којим је ближе утврђено који су услови, 

критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката којима се 

задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник. 

Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао 

стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и четири 

члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања. 

Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума у 

погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених 

програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом. 

У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према датим 

критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим предлозима 

испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца пројеката. 

На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број 

401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и 

коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки 

програм. 

Решење  објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

   IV   Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту, 

водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених 

средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката. 

 Број: 401-207-13/2017 

У Сокобањи 11.04.2017.године 

          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                               Исидор Крстић 
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На основу члана 67. став 1. тачка 12. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 3/08,7/13,11/14 и 24/14), члана 30. став 1. тачка 2. Оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 7/13) 

и члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања, Општинско веће 

општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 4/08 и 10/15), на седници 

одржаној дана 11.04.2017. године донело је 

 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I 

 

 

ДАЈЕ СЕ  сагласност на повећање броја запослених у Јавном предузећу „Зеленило - 

Сокобања„ Сокобања, и то за: - заснивање радног односа на неодређено време за 4 (четри) 

радника и то: 

- Самостални стручни сарадник на пословима одржавања зелених површина, излетишта, 

заштићених природних добара и заштиту термоминералних вода на територији општине 

Сокобања – 1 извршилац; 

- Машиниста – руковаоац радном машином (булдизером)  – 1 извршилац; 

- Возач камиона – 1 извршлац и 

- Грађевински НК радник -  1 извршилац. 

 

 

II 

 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

II Број 11-9/2017 

У Сокобањи, дана 11.04.2017. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                   Исидор Крстић                                        
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На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/07) и члана 32. став 3. и члана 127.Статута општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, број 3/08. 7/13, 11/14 и 24/14) Скупштина општине Сокобања на седници 

одржаној дана 12.04.2017. године, донела је  

 

 

 

ОДЛУКУ 

 o разрешењу и  избору члана Општинског већа општине Сокобања 

 

 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Марко Бајић из Сокобање, дужности члана Општинсаког већа општине 

Сокобања, са 12.04.2017. године, због поднете оставке. 

 

 

II 

БИРА СЕ др Милена Крстић, за члана Општинског већа општине Сокобања, почев од 

13.04.2017. године. 

 

 

III 

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

 

I Број: 02-11/2017 

У Сокобањи, дана 12.04. 2017. године 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

                                                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 
 

 

 



На основу члана 26. став 1. тачка 2) Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број
 

72/11, 88/13 и 105/14, 104/16 – др. закон и 108/16), члана 6. Уредбе о условима прибављања и
 

отуђења  
 

непокретности  
 

непосредном  
 

погодбом,  
 

давања  
 

у  
 

закуп  
 

у  
 

јавној  
 

својини  
 

и
 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број
 

24/12,  
 

48/15 
 

i  
 

99/15.),
 

члана 
 

42.  
 

став 
 

1.  
 

тачка 
 

15.  
 

и 
 

тачка 
 

28.  
 

Статута  
 

општине 
 

Сокобања
( „Службени лист општине

 
Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14), члана 2. став 3. тачка 2)

и члана 26.- 36.  Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине
 

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 20/13 и 24/14), Скупштина општине
 

Сокобања, на седници одржаној дана 12.04.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу

отворених базена „Подина“ у Сокобањи

I
Овом Одлуком одређује се почетна цена закупнине,  поступак и услови издавања у закуп
непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу отворених базена „Подина“
у Сокобањи (у даљем тексту: непокретност) за сезону 2017. године.

II
Непокретност из тачке I ове Одлуке, која се издаје у закуп, представља шанк од 42,4 м2 са
припадајућом баштом од 180 м2, која се налази на кп.бр. 3221/13 у КО Сокобања.

III
Поступак давања у закуп ће се спровести јавним надметањем.

Критеријум за давање у закуп је највиша понуђена цена.

Лицитациони корак износи 12.000,00 динара.

Почетна цена износи од 262.800,00 динара месечно.

Депозит за учешће на лицитацији износи 262.800,00 динара

Приод издавања је  од 16.06.2017. године до 10.09.2017. године, а коначна цена закупа ће се
обрачунавати према броју дана рада Комплекса отворених базена „Подина“ 

Непокретност  се  издаје  у  закуп  ради  обављања  делатности  која  обухвата:  продају  пића
(безалкохолна пића и пиво) и  продају брзе хране, слатких и сланих пецива и колача.  На
непокретности је дозвољено припремање палачинки, помфрита, хот дога, топлих, хладних
сендвича и воћних салата.

Поступак давања у закуп спровешће Комисија, коју формира Скупштина општине Сокобања,
у складу са овом Одлуком, Одлуком  о  прибављању и располагању стварима у јавној својини
општине Сокобања и другим прописима који регулишу ову област.

Расписивање  јавног огласа и одржавање јавног надметања спровешће се у року од 15 дана од
дана  ступања на  снагу одлуке,  извештај  са  предлогом о  спроведеном јавном оглашавању
доставиће се у року од 5 дана од дана јавног надметања. Уговор се закључује  у року од 10
дана од дана спроведеног јавног надметања.
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У случају неуспеха сповођења јавног оглашавања, у поновљеном поступку почетна цена ће
бити  нижа за 1% од одређене почетне цене.
 

IV
Оглас за давање у закуп непокретности који се објављује у средствима јавног информисања и
на огласној табли општине Сокобања, обавезно садржи: 

- назив органа и корисника непокретности која се даје у закуп у јавној својини (назив
закуподавца); 

-ближе  податке  о  начину  давања  у  закуп  непокретности  у  јавној  својини  (јавно
надметање); 

- опис непокретности у јавној својини која се даје у закуп; 
- услове под којима се непокретност у јавној својини даје у закуп (рок трајања закупа,

евентуална ограничења  и др.); 
- обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности за одређену сврху и намену; 
- време и место одржавања јавног надметања; 
- начин, место и време за достављање пријава за учешће у поступку јавног надметања;
- место и време увида у документацију и посета објекта -  непокретности  која се даје

у закуп; 
-почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се непокретност  може дати у

закуп;
- начин полагања депозита;

           - висину лицитационог корака;
           - рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања.

V
Право учешћа имају сва правна  лица и предузетници који:

-испуњавају услове прописане Законом о промету роба и Правилника о условима и
начину обављања угоститељских делатности, начину пружања угоститељских услуга,
разврставању угоститељскх објеката и минимално техничким условима за уређење и
опремање угоститељских објеката („ Службени гласник РС“, број 48/2012 и 58/2016);
-немају неизмиренне обавезе према Општини Сокобања и корисницима (Општинској
управи општине Сокобања, ОТК и Народној библиотеци) по основу јавних прихода;
-имају најмање 2 година искуства у раду у обављању угоститељске делатности;
-испуњава услове по HAССP-у.
-у последњих 6 месеци нису били у блокади дужој од 15 дана.

Пријава, која се доставља обавезно садржи доказ о уплати депозита и износ закупнине која се
нуди.

Поред доказа из става 1. овог члана, потребно је за:
1)  предузетнике -  име и презиме  предузетника,  адреса, број личне карте,  извод из

регистра надлежног органа,  назив радње, матични број, ПИБ, копију потврде о извршеном
евидентирању ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а).

2)  правна лица – назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа,
копију решења о додељеном  ПИБ-у, копију  потврде о извршеном  евидентирању за ПДВ
(уколико је у систему ПДВ-а), 

3) Поред доказа из тачке1), 2) овог става, пријава  садржи и:
-  пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве (уколико има пуномоћника);
-  изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању;
-  доказ о уплаћеном депозиту;

            - доказ о измиреним обавезама према Општинској управи општине Сокобања, ОТК и
Народној библиотеци;

-  изјаву  да  ће  доставити  средство  финансијског  обезбеђења  за  редовно  испуњење
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обавеза;
- доказ о уплати административне таксе;

Ближи критеријуми, услови и поступак прописаће се огласом за јавно надметање.

VI
Оглас за јавно надметање расписује председник општине Сокобања.

Огласом ће се одредити прецизни услови за давање у закуп.

Након  спроведеног  поступка  јавног  надметања,  а  на  предлог  Комисије за  споровођење
поступка  давања  у  закуп  предметног  објекта,  Председник  општине  Сокобања закључиће
уговор о закупу са закупцем, уз претходно добијену сагласност Правобранилаштва општине
Сокобања. 

VII
Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном  листу  општине
Сокобања“.

I Број: 361-14/2017

У  Сокобањи, дана 12.04.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На

 

основу 

 

чланова

 

26.-

 

36.

 

и  

 

чланова 

 

37.-

 

43. 

 

Одлуке  

 

о  

 

прибављању 

 

и

располагању 

 

стварима 

 

у 

 

јавној 

 

својини 

 

општине

 

Сокобања

 

(„Службени 

 

лист 

 

општине

 

Сокобања“, број 20/13,

 

21/14

 

)

 

и члана 42. став 1. тачка

 

15.  Статута општине Сокобања

(„Службени 

 

лист 

 

општине 

 

Сокобања“, 

 

број 

 

3/08,

 

7/13,11/14), 

 

Скупштина 

 

општине

Сокобања на седници одржаној дана 12.04.2017. године, доноси  

 
 

Решење  

о формирању Комисије за спровођење поступка 

давања у закуп непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу 
отворених базена „Подина“ у Сокобањи 

 
 

I 
 Овим Решењем формира се  Комисија за за спровођење поступка давања у закуп 
непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу отворених базена 

„Подина“ у Сокобањи у следећем саставу: 
 

1. Бојана Ћирић, председник комисије; 

2. Сања Богдановић, члан комисије; 

3. Наташа Јанковић, члан комисије; 

4. Драган Милутиновић, члан комисије; 

5. Драган Арсић, члан комисије.  

 

II 
 Комисија из тачке 1. овог Решења спровешће поступак давања у закуп 

непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу отворених базена 
„Подина“ у Сокобањи у складу са Одлуком о давању у закуп непокретности у јавној 

својини општине Сокобања на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи и 

Одлуком  о  прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Сокобања и 
другим прописима који регулишу ову област. 
 

 
III 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 
 

 I

 

Број 361-15/2017
У Сокобањи, дана 12.04.2017. године.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
 
 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 
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На

 

основу

 

чланова

 

26.-

 

36.

 

и

 

чланова

 

37.-

 

43.

 

Одлуке

 

о

 

прибављању

 

и

 

располагању

 

стварима

 

у

 

јавној

 

својини

 

општине

 

Сокобања

 

(„Службени

 

лист

 

општине

 

Сокобања“,

 

број

20/13,

 

21/14

 

)

 

и

 

члана

 

42.

 

став

 

1.

 

тачка

 

15.

 

Статута

 

општине

 

Сокобања

 

(„Службени

 

лист

општине

 

Сокобања“,

 

број

 

3/08,

 

7/13,11/14),

 

Скупштина

 

општине

 

Сокобања

 

на

 

седници

 

одржаној

 

дана 12.04.2017.

 

године,

 

доноси   

 

      ОДЛУКУ  
        О  ДАВАЊУ У ЗАКУП  ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – „КОНАК - ПАРК“ 

 

Члан 1.  

ДАЈЕ СЕ   у закуп део пословног простора – „Конак – Парк“ у Сокобањи изграђен  на 

катастарској парцели број 5351/1 у КО Сокобања у улици Светог Саве број 2,  на период 

од 5 (пет) године, и то:  

-Приземље у површини од 247,73 м2 по почетној цени од 150.000,00 динара месечно, за 

обављање  трговинске делатности . 

 

Део објека представља самосталну целину која има посебан улаз.  

 

Члан 2.  

Поступак давања у закуп ће се спровести јавним надметањем. 

Критеријум за давање у закуп је највиша понуђена цена. 

Лицитациони корак износи 15.000,00 динара. 

Депозит за учешће на лицитацији износи 150.000,00 динара.   

Поступак ће спровести Комисија за споровођење поступка давања у закуп  пословног 

просторa – “Конак - Парк“у Сокобањи , која ће бити формирана посебним решењем.  

 

Оквирни рокови: 

- расписивање  јавног огласа и одржавање јавног надметања у року од 20 дана од дана 

ступања на снагу одлуке и формирања комисије; 
- извештај са предлогом о спроведеном јавном оглашавању у року од 5 дана од дана јавног 

надметања; 
- закључење уговора у року од 10 дана од дана спроведеног јавног надметања.  

 

У случају неуспеха сповођења  јавног оглашавања пословни простор ће се издавати по цени 

која је нижа за 1% од одређене почетне цене. 
  

      Члан 3. 

Оглас из члана 2. ове Одлуке, који се објављује у средствима јавног информисања и на 

огласној табли општине Сокобања, обавезно садржи:  

 - назив органа и корисника непокретности која се даје у закуп у јавној својини 

(назив закуподавца);  

 -ближе податке о начину давања у закуп непокретности у јавној својини (јавно 

надметање);  

 - опис непокретности у јавној својини која се даје у закуп;  
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 - услове под којима се непокретност у јавној својини даје у закуп (рок трајања 

закупа,  обавезу усаглашавања закупнине за проценат раста потрошачких цена на мало два 

пута годишње, и др.);  

 - обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности за одређену сврху и намену;  

 - време и место разматрања приспелих пријава;  

 -начин, место и време за достављање пријава за учешће у поступку јавног 

надметања;  

 - место и време увида у документацију и посета објекта -  непокретности  која се 

даје у закуп;  

 -почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се непокретност  може дати у 

закуп; 

 - начин полагања депозита; 

           - висину лицитационог корака; 

         - рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног 

надметања. 

 

      Члан 4. 
Право учешћа имају сва правна лица и предузетници који: 

-немају неизмиренне обавезе према Општини Сокобања и корисницима (Општинској 

управи општине Сокобања, ОТК и Народној библиотеци) по основу јавних прихода; 

-у последњих 6 месеци нису били у блокади дужој од 15 дана.  
 

                                                             Члан 5. 

Пријава, која се доставља обавезно садржи доказ о уплати депозита и износ закупнине која 

се нуди.  

 Поред доказа из става 1. овог члана, потребно је за: 

 1) предузетнике - име и презиме предузетника,  адреса, број личне карте, извод из 

регистра надлежног органа,  назив радње, матични број, ПИБ, копију потврде о 

извршеном евидентирању ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а). 

 2) за правна лица – назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног 

органа, копију решења о додељеном  ПИБ-у, копију  потврде о извршеном  

евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а),  

 3) Поред доказа из тачке1), 2) овог става, пријава  садржи и: 

 -  пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве (уколико има пуномоћника); 

 -  назнаку непокретности  за коју се понуда подноси; 

 -  делатност која ће се обављати; 

 -  изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; 

 -  доказ о уплаћеном депозиту 

 - изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење 

обавеза; 

           - доказ о уплати административне таксе; 
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      Члан 6. 

Оглас за јавно надметање расписује председник општине Сокобања. 

 

Огласом ће се одредити прецизни услови за давање у закуп. 

 

Након спроведеног поступка јавног надметања, а на предлог Комисије за споровођење 

поступка давања у закуп  пословног просторa – “Конак - Парк“у Сокобањи, Председник 

општине Сокобања закључиће уговор о закупу са закупцем, уз претходно добијену 

сагласност Правобранилаштва општине Сокобања.  

 

      Члан 7. 

 

У случају денационализације, односно враћања објекта ранијем власнику, закупац 

непокретности има право да користи непокретност за обављање своје делатности у складу 

са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу. 

 

Општина Сокобања не сноси никакву одговорност или обавезу, нити закупац може 

тражити повраћај уложених средстава по било ком основу у случају враћања 

непокретности ранијем власнику.  

 

  

              

       

 

          

              

        
                                                                                                 

 

 

  

 

  

Члан 8.

Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о давању у закуп пословног простора

„Конак - Парк“ („Службени лист општинe Сокобања“, број 5/17).

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сокобања“

I Број: 361-16/2017

У Сокобањи, 12.04.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

                  ПРЕДСЕДНИК 

                 Драгољуб Јевтић 
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На

 

основу 

 

чланова

 

26.-

 

36.

 

и  

 

чланова 

 

37.-

 

43. 

 

Одлуке  

 

о  

 

прибављању 

 

и

располагању 

 

стварима 

 

у 

 

јавној 

 

својини 

 

општине

 

Сокобања

 

(„Службени 

 

лист 

 

општине

 

Сокобања“, број 20/13,

 

21/14

 

)

 

и члана 42. став 1. тачка

 

15.  Статута општине Сокобања

(„Службени 

 

лист 

 

општине 

 

Сокобања“, 

 

број 

 

3/08,

 

7/13,11/14), 

 

Скупштина 

 

општине

Сокобања на седници одржаној дана  12.04.2017. године, доноси  
 

 

Решење  

о формирању Комисије за спровођење поступка 

давања у закуп пословног простора – „Конак – Парк“ у Сокобањи  
 

 

 
I 

 Овим Решењем формира се  Комисија за за спровођење поступка давања у закуп 

пословног простора – „Конак – Парк“ у Сокобањи  у следећем саставу: 
 

1. Лела Младенов, председник комисије; 

2. Сања Богдановић, члан комисије; 

3. Марија Жикић, члан комисије; 

4. Драган Милутиновић, члан комисије; 

5. Драган Арсић, члан комисије. 

 

 
 

II 

 Комисија из тачке 1. овог Решења спровешће поступак давања у закуп пословног 

простора – „Конак – Парк“ у Сокобањи  у складу са Одлуком о давању у закуп пословног 

простора „Конак – Парк“ и Одлуком  о  прибављању и располагању стварима у јавној 

својини општине Сокобања и другим прописима који регулишу ову област. 
 

 

III 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 I Број 361-17/2017
У Сокобањи, дана  12.04.2017. године.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 
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На основу члана 47. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 3/08, 7/11, 11/14 и 24/14), члна 46. Пословника о раду Скупштине 

општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/17) и члана 4. Одлуке 

о делокругу и сасатаву радних тела Скупштине општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, број 4/08), Скупштина општине Сокобања, на седници oдржаној 

дана   12.04.2017. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу Комисије за пољопривреду и село 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

I

РАЗРЕШАВА 

 

СЕ 

 

са 12.04.2017.

 

године 

 

Комисија 

 

за 

 

пољопривреду 

 

и 

 

село
(„Службени лист општине Сокобања“, број 31/16)

 

и то:

1.Горан Дудић из Јошанице, општина Сокобања,

 

дужности

 

председника;

2.Миомир Стевановић из Сокобање,улица Алексе Маркишића бр.12/5, дужности члана;
3.Саша Рајић из

 

Шарбановца, општина Сокобања, дужности члана;
4.Драги Вељковић из Језера, општина Сокобања, дужности члана;

5.Ранђел Милановић из Дугог Поља, општина Сокобања, дужности члана. 

 

II 

Решење објaвити у „Службеном листу општине Сокобања“. 
 

 

 

 

I

 

Број 320-22/2017
У

 

Сокобањи, дана

 

12.04.2017. године  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА СОКОБАЊА 

 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 
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На 

 

основу 

 

члана  

 

46.  

 

и  

 

47.  

 

Статута  

 

општине  

 

Сокобања  

 

(„Службени  

 

лист  

 

општине

 

Сокобања“,

 

број 3/08, 7/13, 11/14 и

 

24/14), члана 46. и 48. Пословника о раду Скупштине

 

општине

 

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број

 

3/17) и члана 4. и 8. Одлуке о

 

делокругу и саставу радних тела Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине

 

Сокобања“,  

 

број  

 

4/08),  

 

Скупштина  

 

општине  

 

Сокобања,  

 

на  

 

седници  

 

одржаној  

 

дана

 

12.04.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору Комисије за пољопривреду и село

I

  

БИРА СЕ

 

Комисија за пољопривреду и село са мандатом од четири године, почев од

 

13.04.2017. године у

 

следeћем

 

саставу:

1.Горан Дудић из Јошанице, општина Сокобања, председник;
2.Жељко  Маринковић из Сесалца, општина Сокобања, члан;
3.Саша Рајић из Шарбановца, општина Сокобања, члан;
4.Драги Вељковић из Језера, општина Сокобања, члан;
5.Горан Илић из Ресника, општина Сокобања, члан.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“

I

 

Број: 320-23/2017
У Сокобањи, дана 12.04.2017. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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тачка

 

37.

 

и

 

члана

 

128.

 

Статута

 

општине

 

Сокобања

(„Службени

 

лист

 

општине

 

Сокобања“,

 

број

 

3/2008,

 

7/2013,

 

11/2014,

 

24/2014),

 

Скупштина

 

општине Сокобања,

 

на седници одржаној дана 12.04.2017. године, донела је  

 
 

 

 

 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 
I 

 

  УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе општине Сокобања за 2016. 
годину. 

 
 

 

II 

 
  Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

 

   
 

I

 

Број: 02-12/2017
У Сокобањи, 12.04.2017. године  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 
 

 

           ПРЕДСЕДНК 

                     Драгољуб Јевтић 
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 ОПШТИНА СОКОБАЊА

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ИЗВЕШТАЈ О РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ



Општинска  управа  обавља  послове  на  основу  и  у  оквиру  Устава,  Закона,  Статута  општине,  Одлуке  о
организацији рада општинске управе и других аката општине. 

У Општинској управи се образоване су следеће основне организационе јединице:
       1. Одељење за општу управу и друштвене делатности;

2.  Одељење  за  урбанизам,  стамбено  комуналне  делатности  и  грађевинарство  и
имовинско   правне послове;

       3. Одељење за финансије и  наплату јавних прихода и
       4. Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине.
          
           Ужа организациона јединица је:
        1. Одсек за локалну пореску администрацију

I   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

У  области  опште  управе  обавља послове  који  се  односе  на:  послове  пријемне
канцеларије,  писарнице,  архиве  и  доставне  службе,  послове  личних  стања  грађана,
матичарске послове,  нормативно-правне послове, послове везане за остваривање права и
обавеза из радног односа запослених, именованих и постављених лица, врши контролу над
применом  прописа  о  канцеларијском  пословању,  вођење  бирачког  списка,  стручне  и
административне  послове  за  изборе  и референдуме,   праћење рада и пружање помоћи
месним заједницама и обезбеђује услове за рад и функционисање Општинске управе.

У  области  друштвених  делатности обавља  послове  од  непосредног  интереса  за
грађане  у  циљу  задовољавања  њихових  потреба  у  области  предшколског  васпитања  и
образовања, основног и средњег образовања, културе, оладине и спорта, дечије и социјалне
заштите,  борачко-инвалидске  заштите,  примарне  здравствене  заштите,  обавља  управне,
планске,  аналитичке  и  друге  стручне  послове  из  ових  области,  врши  надзор  над  радом
установа  у  друштвеним  делатностима  у  којима  је   оснивач  општина,  прати  стање  и
остваривање  програма  рада  и  развоја  установа,  предлаже  мере  у  циљу  спровођења
утврђене политике у овим областима, прати спровођење прописа, решава у другом степену о
правима из области социјалне заштите која су у надлежности општине, обавља стручне и
административне послове за комисије из надлежности Одељења, предлаже одлуку о мрежи
установа дечије и социјалне заштите, основног и средњег образовања, доноси програм мера
и активности на унапређењу квалитета и развој облика и услуга социјалне заштите, у области
ученичког и студентског стандарда обавља послове везане за утврђивање права на ученичке
и студентске стипендије и кредите, смештај у домове, опоравак, регресирање школарине,
припрема предлоге општих и других аката, извештаје и анализе за потребе органа општине.

Одлучује  у  управном  поступку  о  праву  на  додатак  на  децу,  родитељски  додатак,
накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, одсуства
са рада посебне неге детета, накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без
родитељског старања, децу ометену у развоју и децу из материјално угрожених породица,
одлучује  у  првом  степену  о  признавању  законом  одређених  права  борцима,  војним
инвалидима и породицама палих бораца.

Учествује  у  изради  одлуке  о  буџету  општине  у  делу  који  се  односи  на  област
друштвених делатности, припрема и утврђује предлоге финансијских планова за кориснике



буџетских средстава из области основног и средњег образовања, друштвене бриге о деци,
културе, физичке културе и спорта, социјалне заштите, контролише појединачне захтеве за
плаћање,  распоређује  средства корисницима у  оквиру  одобрених  апропријација  и  квота,
прати  извршење  финансијских  планова,  предлаже  промене  у  апропријацији  и  измене
финансијских планова корисника буџета из области друштвених делатности. 

У области јавних набавки обавља послове који се односе на: припрему плана набавки
за кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са
другим службама; спровођење поступака јавних набавки по процедури прописаној законом;
објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације, обавештења и извештаја
на Порталу јавних набавки; пружање консултанских услуга и стручне помоћи директним и
индиректним  корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки;
прикупљање  и  евидентирање  одређених  података  о  поступцима  јавних  набавки  и
закљученим  уговорима  о  јавним  набавкама;  вођење  посебне  евиденције  о  јавним
набавкама  мале  вредности;  састављање  извештаја  о  закљученим  уговорима  о  јавним
набавкама  велике  и  мале  вредности  и  спроведеним  поступцима;  достављање  у
предвиђеном  законском  року  наведених  извештаја  Управи  за  јавне  набавке;  праћење
реализације закључених уговора о јавним набавкама; остваривање сарадње са органима и
организацијама  који  у  оквиру  своје  надлежности  примењују  прописе  из  области  јавних
набавки;  обављање  других  послова  у  складу  са  Законом  о  јавним  набавкама  и  другим
прописима којима се уређује област јавних набавки.

У Одељењу се обављају и послови израде планске документације у циљу организације
и  обезбеђења  заштите  од  пожара,  елементарних  и  других  већих  непогода,  организација
цивилне  заштите,  услови  за  успостављање  интегрисаног   система  заштите  и  спасавања,
припрема  планове  за  одбрану  и  остваривање  одрамбених  интереса  у  условима  ратног  и
ванредног стања на територији општине.

1.  Нормативно правни послови:
Израђено је 11 нацрта одлука, за Скупштину и то:
-Одлука  о  утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на  територији општине Сокобања;
-  Одлука  о  изменама  одлуке  о  начину  обављања  комуналних  делатности  на  територији
општине Сокобања;
-Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки
организациони облик у систему локалне самоуправе Сокобања за 2015. годину; 
-Одлука  о утврђивању  Програма зимске службе на оптшинским  путевима  и градским улицама
општине   Сокобања  у  зимској  сезони  2016/2017  из  делатности  Јавног  предузећа  „Зеленило-
Сокобања“  Сокобања; 
-Одлука о изменама  Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији општине
Сокобања;
-Одлука  о  поверавању  Јавном  предузећу  „Зеленило-Сокобања“  Сокобања  прибављања
експлоатационог права-права на коришћење ресурса подземних вода;
-Одлука о изменама и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта (Одлуком врше се измене Одлуке о комуналном уређењу на територији општине
Сокобања;
-Одлука о ангажовању логопеда;
-Одлука  о ауто-такси превозу путника на територији општине Сокобања; 
-Одлука о јавном превозу путника на територији општине Сокобања; 
-Одлука о измени Одлуке  о одређивању  непокретности у јавној својини општине Сокобања
за   социјално  становање  у  заштићеним  условима  и  давање  на  коришћење  одређених
непокретности; 



Израђена  су  2  нацрта  одлука  и  један  конкурс и  уговори  о  суфинансирању  пројеката  за
начелника Општинске управе и то: Одлука о критеријумима за доделу средстава из буџета
општине  Сокобања  намењених  остваривању  јавног  интереса  у  области  информисања,
Конкурс  за  суфинансирање  проjеката  производње  медијских  садржаја  из области  jавног
информисања у  2016. години, Одлука о   доделу средстава из  буџета  општине Сокобања
намењених остваривању јавног интереса у области информисање - израђено 11  уговора о
додели  средстава  из  буџета  општине  Сокобања  за  суфинансирање  пројеката  за
остваривање  јавног  интереса  у  области  јавног  информисање  за  2016.  годину, Извршено
пријављивање  додељених средстава медијима Агенцији за привредне регистре. 
Израђена су 8 нацрта одлука за председника општине и то: о избору програма и пројеката
удружења  који  се  финансирају  из  буџета  општине  Сокобања,  о  награђивању  ученика  и
студената,  о вантелесној оплодњи, 4 расписана јавна конкурса: 1 за суфинансирање и 3 за
давање  у  закуп  пословног  простора,  достављани  извештаји  (четири  извештаја)   и
сачињавања укупно 46 нацрта уговора и анекса уговора за програме и пројекте удружења
грађана који се финансирају из буџета општине Сокобања.
Сачињени нацрти  уговора,  након усвајања Одлука о утврђивању Програма одржавања (3
програма)   и  то  за:  Одржавање  јавних  градских  зелених  површина  из  делатности  ЈКП
„Напредак“ Сокобања;  Одржавања јавних градске чистоће из делатности ЈКП „Напредак“
Сокобања; Одржавања фонтана, јавних чесми, парковског мобилијара, справа за игру и мини
пич терена из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања. Израђена су сва решења за Општинско
веће општине Сокобања, по жалбама.
Израђени извештаји о раду,  извештај о раду Интерресорне комисије за општину Сокобања, 2
извештаја  о  раду  Општинске  управе  за   управног  инспектора,  обрађена  11  захтева  за
Интерресорну комисију,  покренута 8 прекршајна поступка против родитеља деце која не
похађају редовну наставу. Издавана разна уверња и попуњавани и достављани извештаји по
захтеву  ресорних  министарстава  и  невладиних  организација,  достављани  одговори  на
питања и документација по захтевима за приступ инфомрмацијама од јавног значаја и сл.

2.  Скупштински     послови  : 
Стручно-технички послови за потребе Скупштине општине,  Општинског већа,  радних тела
Скупштине општине и председника општине.

 
Oдржане су следеће седнице Општинског већа општине Сокобања :

LVIII седница  са 25 тачака дневног реда;
LIX седница  са 5 тачака дневног реда;
LX седница  са 12 тачакa дневног реда;
LXI седница  са 37 тачакa дневног реда;
LXII седница  са 2 тачакe дневног реда;
LXIIIседница  са 14 тачакa дневног реда;
LXIVседница  са 5 тачакa дневног реда;
LXVседница  са 3 тачакe дневног реда;
I седница  са 11 тачакa дневног реда;
II седница  са 6 тачакa дневног реда;
III седница  са 16 тачакa дневног реда;
IV седница  са 6 тачакa дневног реда
V седница  са 4 тачакe дневног реда
VI седница  са 10 тачакa дневног реда
VII телефонска седница  са 1 тачаком дневног реда
VIII седница  са 4 тачаке дневног реда



IX седница  са 23 тачакe дневног реда
X седница  са 26 тачака дневног реда
XI седница  са 5 тачака дневног реда
XII телефонска седница  са 1 тачаком дневног реда
XIII седница  са 2 тачакe дневног реда
XIV седница  са 18 тачака дневног реда
XV седница  са 12 тачака дневног реда
XVI седница  са 12 тачака дневног реда

Одржане су следеће седнице Скупштине општине Сокобања:

XXXVI седница са 20 тачака дневног реда;
XXXVII седница са 26 тачака дневног реда.
XXXVIII седница са 11 тачака дневног реда.
Конститутивна седница са 8 тачака дневног реда.
I седница са 8 тачака дневног реда.
II седница са 56 тачака дневног реда
III седница са 13 тачака дневног реда
IV седница са 7 тачака дневног реда
V седница са 10 тачака дневног реда
VI седница са 5 тачака дневног реда
VII седница са 7 тачака дневног реда
VIII седница са 7 тачака дневног реда
IX седница са 20 тачака дневног реда

       X седница са 25 тачака дневног реда
       XI седница са 22 тачака дневног реда

За све седнице је припремљен и послат материјал са позивом за седницу, а након седнице су
обрађена  и  архивирана  донета  акта  и  достављена  надлежним  службама,  установама  и
предузећима.

3.  Послови     матичне     службе,
У наведеном периоду урађено је:
-Основног уписа у МКР …................................................................. ...68
Основних уписа у МКУ.................................................................... ..361
Основних уписа у МКВ.................................................................... ...87
Упис  ЈМБГ.......................................................................................... .14
Записник о признавању очинства …................................................ ...20
Издато извода из  МКР......................................................................3892
Издато извода из МКВ....................................................................... .684
Издато извода из МКУ....................................................................... 1139
Издато међународних извода…...........................................................201  
Издато уверења КД ….........................................................................4261
Издато извода  из  ЕМК....................................................................2311   
Извршено промена у МК …................................................................345      
Издато уверења о сл.брач.стању …..................................................... .9
Достављено извештаја за промене у матичним књигама и КД.......896
Достављено извештаја о смрти   ПС.................................................361



Достављено извештаја за бир. Списак …..........................................361
Достављено извештаја за ПИО...........................................................340
Састављено смртовница ….................................................................150
Достављено извештаја МО за брисање војних обвезника.................25 
Издато потврда о сахрани...................................................................... 5
Извршено овера потврде о животу кор. Пензије...............................138 
Извршено архивирање мат. грађе , ковертирање и одашиљање поште,
Написано и достављено статистичких листића …..........................516
Унето основних уписа у елек. Систем................................................516
Извршена  уношење промена у елек. Систем.................................... 280
Записнк о венчању …...........................................................................75        
Одговори по захтеву других органа        
  
У делу послова управни поступак – грађанска стања примљено је 37 захтева и сви решени у
року.
У електронски систем унето је 19.189 уписа из МК.

У оквиру овог радног места  издају се уверења о стицању статуса енергетски заштићеног
купца : Поднето 152 захтева за 2016. годину и сви су решени у року.

4.   Послови дечје заштите
Служба дечије заштите примењује Закон о финансијској подршци породици са децом и у смислу овог
Закона обухваћена су следећа права:
1. Остваривање права на дечији додатак;
2. Оставривање права на родитељски додата мајке, односно оца;
3.Остваривање права на једнократну новчану пормоћ новорођеног детета (Општинска одлука);
4. Остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета;
 5. Остваривање права на накнаду зараде за  време посебне неге детета;
 6. Захтеви за комисију за оцену психофизичке ометености деце.

a) Остваривање права на дечији додатак
Донето  279 решења и закључака.
Укупан број управних предмета у раду у 2016. години је  334 предмета, број пренетих предмета из
2016  у  2017  годину  je  55 предмета.  Нерешени  предмети  су  они  који  су  поднети  у  новембру  и
децембру (није познат  цензус)  и предмети који нису потпуни.
Сва решења која су донета раде се на основу цензуса који доставља ресорно министарство.

б) Оставривање права на родитељски додатак
Донето 93 решења позитивних.
Укупно примљених предмета у 2016 .години  93 предмета  од тога 2 пренета захтева из 2015 у 2016
годину.
Нерешених  предмета нема.

в) Остваривање права на једнократну новчану пормоћ новорођеног детета
Донето 100 решења позитивних
Укупно примљених захтева у 2016 години 100.
Нерешених  предмета нема.

г)  Остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета:
Донето 62 решења позитивна.



Укупно захтева у раду  69, број пренетих предмета из 2016 у 2017 годину је 7 предмета. Нерешени
предмети су они који су поднети у новембру и децембру и предмети који нису потпуни.

5.  Послови пријемне канцеларије   и писарнице

Примљено,  заведено  и преко интерних  књига достављено – 12.796  захтева,  рачуна и др.
поднесака,  оверено преписа,  потписа   и рукописа –  6.454,  запаковано  и уписано  у књигу
поште  и  у  курирску  књигу  укупно   6.218 пошиљки.  Издато  199 потврда  о  животу  и  166
уверења за дом за ученике и студенте и за ученичке и студентске кредите.

 6.Послови архива  против пожарне заштите   и предузетништва
 Делокруг рада ових реферата обухвата: 
 Послове  на  сређивању  архивске  грађе,  вођењу  архивске  књиге,  сређивању  и

прегледавању  архивског  материјала  пре  архивирања  рад  на  пословима
административно техничке природе,

  Послови Противпожарне заштите обухватају контролу техничког прегледа ватрогасних
апарата, едукација запослених у Општинској  управи са мерама и опасностима од пожара
и  поступком  у  случају  пожара,предлаже  попуну  техничком  опремом  и  средствима  за
гашење пожара,

 Послови из области приватног предузетништва, мале привреде послове у области  рада
и радних односа, пријема и обраде захтева Агенцији за привредене регистре Београд,

 Послови  из  области  МО  рад  на  прикупљању  докумената  за  израду  Плана  Одбране,
учествовање у изради Плана Одбране, послови ажурирања усклађивања и обједињавања
са Планом Одбране Републике Србије као и послови по налогу руководиоца.

а)   П  ослови архиве
-  У  Архивску  књигу  уписано  обрађено  и  разврстано  по  фасциклама  450  предмета (30
фасцикли);  
- Из претходних година сређени и формирани нпредмети 700 (40 фасикли); 
- Поднето 244 писмених  захтева  за доставу података-копирање из архиве-депоа,  реено по
235 захтева, пренето у наредну годину 9 предмета;
- Изналажење предмета из архиве-депоа по захтеву службених лица 120, од тога враћено 49
предмета;
- Из ранијих година враћено у депо 100 предмета;
-  Континуирани  рад  на  сређивању  фасцикли  по  годинама  и  групама,  као  и  формирање
наових фасцикли и упис у архивску књигу за раније године -од 2000. године. 

б)   П  ослови противпожарне заштите
Редован обилазак објекта и  распоређених противпожарних апарата. Овлашћени сервисер је
извршио контролу противпожарних апарата.
Поред  проблема  проходности-  улаза  у   просторије  депоа  које  су  чићене  неопходно  је
сређивање инсталација.

в)   П  риватно предузетништво

-    По захтеву издата су  20 уверења  из привредног регистра-као и фотокопије решења из
архиве, отварање-затварање радњи.

7.Послови     инвалидско     борачке     заштите

Према савезном закону послови су:



- признавање својства ратног и мирнодопског инвалида и права на личну инвалиднину,
- признавање права на породичну инвалиднину,
- признавање права на борачки додатак,
-признавање права на здравствену заштиту војном инвалиду, односно уживаоцу породичне
инвалиднине,
- признавање права на ортопедски додатак, ортопедска и друга помагала,
- признавање права на бесплатну и повлашћену вожњу,
- признавање права на путничко моторно возило војном инвалиду,
- признавање права на додатак за негу и помоћ,
- признавање права на једнократну помоћ у случају смрти војног инвалида.

Према републичком закону остварују се  права на месечно новчано примање,  додатак за
негу, породични додатак, накнаду погребних трошкова у случају смрти.

Број корисника на дан 31.12.2016. године:
-лична инвалиднина.......................................20
-породична инвалиднина...............................23
-МНП...............................................................13
- корисници додатка за негу и помоћ.........1
- корисници ортопедског додатка..............2
- борачки додатак .......................................3

Свим корисницима борачко инвалидске заштите је послат писмено позив ради виђања и
убацивања датума виђања у Бази Борци Србије.  Скоро сви корисници права  борачко
инвалидске заштите су се у протеклој години одазвали позиву с тим да је са неким записник
направљен у службеним просторијама,  са једним корисником се ступило у контакт
телефоном а неки су обиђени кући с обзиром да се нису одазвали позиву.
У области личне инвалиднине донето је 3 решења о признавању права на исплату  заостала
потраживања на основу решења о наслеђивању.
Донета су  4 решења којим се признаје право на борачки додатак .
Такође је донето решење којим кориснику престаје право на борачки додатак, решење којим
кориснику престаје право на личну инвалиднину. Умрли корисник је одјављен у Поштанској
штедионици, бази Борци србије, и ексел табели.

Издаване су књижице за повлашћену вожњу.

У области породичне инвалиднине 
Донет је закључак о обустави исплате права на породичну инвалидинину и увећану
породичну инвалиднину за једну корисницу борачко-инвалидске заштите. Након тога донето
је решење о признавања права именованој и предмет је уступљен ресорном Министарству
на ревизију.
За један предмет урађена је обнова поступка и након тога решење којим се одбија захтев
странке и овај предмет је прослеђен ресорном Министарству на ревизију.
Након признавања права на породичну инвалиднину једној корисници извршена је пријава
корисника у Поштанској штедионици  и исплата заосталих примања.
Направљен је један споразум ради исплате неосновано примљеног износа инвалиднине.
Урађено је једно решење којим је захтев странке за остваривање права на туђу негу и помоћ
одбијен, као и жалба на поменуто решење од стране Министарства.
Урађена су два решења којим се признаје право на погребне трошкове подносиоцу захтев, и



једно решење којим се одбија захтев странке, на поменуто решење уложену жалбу од стране
странке је Министарство одбило.
Урађена су 4 решења којима престаје право на породичну инвалиднину корисницима и исти
су одјављени у Поштанској штедионици, у бази Борци Србије и ексел табели. 

У области месечног новчаног примања вршено је превођење права на месечно новачно
примање, сви корисници МНП-а су обиђени, за исте су послати захтеви за доставу уверења
надлежним органима,  донета су 12  решења о превођењу права на мнп,  послата ресорном
Министарсту на ревизију, дата је сагласности Министарства на 9 решења о превођењу, а за
остале је поступак ревизије у току, за преведене кориснике је извршен унос података у базу
Борци Србије и ексел табелу. 
Донета су 4  решења о признавању права на заостала потраживања на основу решења о
наслеђивању.
Донет је закључак о обустави исплате права на месечно новчано примање за једну
корисницу мнп-а.
Сваког месеца рађени су спискови за исплату, достављане ексел табеле и база Борци Србија.

Издато је једно уверење.

За једног корисника права на месечно новчано примање за време незапослености послато је
4 захтева за доставу уверења код надлежних органа на три односно 6 месеци.

Вршен је унос податак у базу Борци Србије убацивани су подаци и у еxел табелу, након сваке
промене.

8.   Послови вођења бирачких спискова и радни односи

а)  Бирачки списак
        У периоду од  01.01. до. 31.12.2016. години по основу ажурирања бирачких спискова 
урађено је:
157 решења о упису у бирачки списак по основу пријаве пребивалишта;
174 решења о упису у бирачки списак по основу пунолетства:
330 решења о брисању из бирачког списка по основу смрти;
179 решења о промени адресе становања;
121 решења о промени личног имена;
159 решење о брисању из бирачког списка по основу oдјаве пребивалишта;
0 решење о брисању по основу дуплог уписа
0решење о брисањупо основу отпуста из држављанства
0 решење о брисању по основу лишавања пословне способности
14 решења брисање места боравка интерно расељеног лица
8 решења о пријави боравишта интерно расељених лица
9 решења за гласање ван места становања у земљи и иностранству

Укупно је донето 1.151 решењe o променама у ЈБС и достављена странкама.

Поред ажурирања бирачког списка прикупљени су подаци за децу која у 2016. години 
постају пунолетна из матичних служби општине Сокобања, Књажевац, Алексинац и града 
Ниша и прослеђени Полицијској станици у Сокобањи ради провере адресе пребивалишта. 
Извршена је провера уписаних бирача који су рођени пре 1926 године кроз матичну књигу 
умрлих. У току предизборних радњи издаваде су потвреде о бирачком праву за све 
кандидате за одборнике и за кандидате за посланике. Извршена је провера бирачког права 



за све чланове сталног и проширеног састава бирачких одбора, провера потписа гласача који 
подржавају изборне листе и друге радње у вези избора.

Из матичне службе општине Сокобања су прибављени подаци о упису смрти у матичну 
књигу умрлих и извршена је провера да ли су брисани из бирачког списка.

              б)  Радни осноси:   
         Из области радних односа урађена су 249 решења и то: 

пријем у радни однос – 13 решење
престанак радног односа – 11 решење
прековремени рад – 15 решења 
годишњи одмор –59 решења
решења о распорећивању – 9
решења за одређивање коефицијента - 3
решења о распоређивању радника  -131
Уговори о раду - 8

Вршена је одјава и пријава на здравствено осигурање, месечни извештаји о присутности на 
раду, извештаји за путне трошкове.

9.   Послови повереништва за избеглице и послови набавке

а)     Послови повереништва за избеглице
У оквиру ових послова урађено је следеће:
Реализиван програм помоћи у стамбеног збрињавања породица избеглих лица куповином 3
сеоска домаћинства. 
Обезбеђена једнократна новчана помоћ од 5.000,00 по породици за 7 породица избеглих и
ИРЛ-ица. 
Издаване потврде,  на лични  захтев,  о  статусу  избеглих  и  интерно  расељених  лица   за
регулисање личних докумената и доношење решења о укудању статуса избеглих и прогнаних
лица;
Реализован је програм помоћи за економско оснаживање породица ИРЛ лица, спроведена
набавка и добра  испоручена корисницима..
Обезбеђена  средства за економско оснаживање породица ИРЛ лица за 2 породице  у износу
од 400.000 динара,   средства за помоћ у огревном дрвету за 10 породица ИРЛ лица, у износу
од 150.000,00 динара, као и једнократна новчана помоћ од 15.000 динара по породици.    
Обезбеђена  су  средства  за  куповину  једне  монтажне  куће  за  породицу  повратника  по
Споразуму о реадмисији у  вредности од 1.800.000,00 динара.  Обезбеђена су средства за
економско оснаживање породица повратника по Споразуму о реадмисији у вредности од
200.000,00 динара                                                                                 

б)  Послови економата
Набавка канцеларијског материјала и свакодневна испорука службама у Општинској управи
општине  Сокобања;  набавка за потребе кафе кухиње и испорука као и задужење;  набавка
средстава  за  чишћење  и  одржавање  хигијене  као  и  набавка  потрошног  материјала  за
потребе Општинске управе општине Сокобања и котларнице, набавка за прославу св.Троице,
прославу дана општине и набавка за новогодишњу прославу за већнике и одборнике СО
Сокобања.



Разне поправке односно одржавање апарата у просторијама општине.

Помоћ у изради спецификација за јавне набавке канцеларијског материјала, кафе кухиње и
средства за хигијену, као и учешће у раду комисија за јавне набавке.

10. Послови администратора и комуникација
Предмет  рада  администратора  је  старање  о  безбедности  података  који  сачињавају  базу
података,  техничко  одржавање  рачунара  и  рачунарске  мреже,  дефинисање  корисника
мреже, одржавање постојећих апликација, подршка корисницима и други послови по налогу
руководиоца.

У  овом  извештајном  периоду  администратор  je биo ангажован  на  следећим  редовним
пословима: 

- Текуће одржавање рачунара:
- Редовна израда BACKUP-а података (Копија пореске базе се врши дневно на екстерни
медијум,  а  копија  базе  ИС  Хермес  се  снима  на  диск  сервера  учесталошћу  коју  је
дефинисао произвођач, а повремено се копира на диск у локалној мрежи. Копија групе
програма за рачуноводство се снима свакодневно на диск у локалној мрежи)
- Редовне и ванредне промене верзија постојећих програма; 
-  Стручна  помоћ  у  решавању  софтверских  и  хардверских  проблема  код  буџетских
корисника (У просеку неколико пута месечно на локацији корисника);
-  Електронско  књижење  извода  за  кроз  ЛПА  систем  (за  рачуне  716111  –  142  извода,
713121-253 изводa, 713122-107 извода, 711147 – 7 изводa и 714562 – 253 извода. Укупно
762 извода);
-  Ажурирање реализације буџета на интернет презентацији општинске управе. (израда
посебног pdf извештаја за сваки радни дан и постављање на  www.opstinasokobanja.com);
- Aжурирања Централног система за вођење другог примерка матичних књига на дневном
нивоу; 
 - Остале техничке активности (помоћ у обављању посла пружену готово свим службама у
виду израда табела, обраде докумената, анализе података и других послова  обављених
на рачунару, отклањање застоја у раду итд. Ово је уједно и најобимнији посао исказан у
овом  извештају.  Разноврсни  послови  почев  од  непрестаног  обучавања  радника  за
коришћење  софтвера  и  хардвера  до  израде  веома  компликованих  докумената  на
рачунару испуњавају свакодневно највећи део радног времена администратора.);
- Издавање странкама образаца за АПР – 58.

11.     Послови јавних набавки
Поступци  јавних  набавки  обухватају  истраживање  тржишта  и  припрему  спецфикација  за
јавне набавке,  израду плана набавки  за три наручиоца,  праћење плана набавки и израду
обавештења о  покретању поступака,  доношење одлука о  покретању  поступка,  решења о
образовању комисије, израду захтева за давање сагласности, припремање свих врста огласа
и  конкурсне  документације,  сачињавање  записника  о  отварању  понуда,  сачињавање
извештаја о стручној оцени понуда, израда одлуке о избору најповољније понуде, односно
обустави  поступка,  израда  уговора,  објављивање  обавештења  о  закљученим  уговорима,
односно обустављеним поступцима, обавештења о додели уговора,   достављање изврштаја
Управи за јавне набавке, делимично праћење извршења  уговора, објављивање свих огласа о
набавкама и сл.
У извештајном периоду  на пословима јавних набавки спроведено је укупно 34 поступака
јавних  набавки  у  сладу  са  Законом  о  јавним  набавкама  и  подзаконским  актима  и  то  7



поступака у отвореном посупку, 24 набавки мале вредности и 3 преговарачка поступка.
Израђен је План јавних набавки за  2016. годину за наручиоца  Општинска управа општине
Сокобања и  два плана набавки за наручиоце Општина Сокобања-Председник општине и
Скупштину општине Сокобања.  Изврене су  4 измене и 1 исправка Плана јавних набавки за
2016. годину за наручиоца Општинска управа општине Сокобања.

Израђени су квартални извештаји за четврти квартал за 2015. годину  и први, други и трећи
квартал  за  2016.  годину  за  наручиоце  Општинска  управа  општине  Сокобања,  Општина
Сокобања-Председник општине и Скупштина општине Сокобања.

Израђена је измена Правилника о начину обављања послова јавних набавки за наручиоца
Општинска управа општине Сокобања.

12.  Достава
У извештајном периоду доставу по налогу и редовну пошту вршио је један курир, а доставу у
кругу општине и  одношење и доношење поште запослени на пословима портира.  Достава
пореских решења и решења за накнаду за заштиту животне средине вршена је преко поште.
Преко достављача достављено је укупно 6.218 поднесака и решења.  

II  О  ДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗМА, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  ГРАЂЕВИНАРСТВО И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

    Oбавља послове који се односе на издавање извода из урбанистичких планова, издавање
информација  о  локацији   и  локацијских  услова, прибављање  услова  за  пројектовање  и
прикључење  на  комуналну  инфраструктуру  и  друге  посебне услове  од  јавних  предузећа,
привредних  друштава  и  установа  имаоца  јавних  овлашћења,   неопходних  за  израду
локацијских услова зависно од намене објекта,  дају се обавештења о намени простора и
могућности  градње  по  захтевима  странака,  сарађује  се  са  стручним  службама,
организацијама  и  правним  лицима  из  области  урбанизма  и  грађевине  за  потребе  рада
Одељења,  Скупштине  општине  и  њених  органа,  издају  се  грађевинске  дозволе,  издају
решења о одобрењу за изградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију објеката,  дају се
стручна мишљења у поступку издавања грађевинске дозволе и  одобрења за изградњу у
оквиру обједињене процедуре, обрађују информације о појединим предметима.

Одељење  обавља  послове  провере  испуњености  формалних  услова  за  издавање
грађевинске  дозволе  и  да  ли  су  подаци  наведени  у  изводу  из  пројекта  у  складу  са
локацијским условима,  да  ли  је  идејни  пројекат  за  прибављање решења о  одобрењу  за
изградњу у складу са издатим  локацијским условима односно планом, стара се о законитом
вођењу поступка издавања одобрења, припрема извештаје о раду, обавља и друге задатке и
послове из области припреме земљишта за грађење, издаје потврду за изграђене темеље
објеката,  доноси  решење  о  припремним  радовима,  о  пробном  раду,  издаје  дозволе  за
коришћење објеката (употребне дозволе),  издаје уверења о старости објеката,  уверења о
етажирању  објеката,  води  регистар  издатих  грађевинских  дозвола  и  издатих  употребних
дозвола и издаје уверења о чињеницама о којима води евиденцију, води поступак који се
односи на легализацију,  односно озакоњење објеката,  утврђивање земљишта за редовну
употребу објекта., утврђивање престанка права својине, експропријацију.

У Одељењу се обављају и послови који се односе на: доношења решења конверзије



права  коришћења  у  право  својине  на  грађевинском  земљишту  уз  накнаду;  поступак
конверзије,  утврђивање  земљишта  за  редовну  употребу  објекта,  експропријацију,
административни пренос непокретности, закључење споразума о накнади за експроприсану
непокретност,  деекспропријације,  располагање непокретностима у јавној својини (давање
ствари на коришћење; давање ствари у закуп; пренос права јавне својине на другог носиоца
јавне својине (са накнадом или без накнаде), укључујући и размену; отуђење непокретности
јавним оглашавањем и непосредном погодбом;  заснивање хипотеке на непокретностима;
улагање у капитал; покретање поступка рушења објеката у јавној својини града; залагање
покретне ствари), давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, откупа станова у
јавној својини,  утврђивање земљишта за редовну употребу објекта, утврђивање престанка
права својине, прибављање неизграђеног земљишта у јавну својину.

У одељењу се обављају и инспекцијски послови надзора над применом Закона о планирању и
изградњи, Закона о  и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми
квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката (високоградња,
нискоградња и др.), на извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење
објеката на прописан начин,  прати стање, предлаже мере и врши надзор над применом закона
и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама,
заштити од нејонизујућих  зрачења,  заштити природе,  заштити  од буке у  животној  средини,
поступању са хемикалијама,  управљању отпадом и о процени утицаја на  животну  средину,
доноси решења и налаже мере и прати њихово спровођење,  прати стање, предлаже мере и
врши  инспекцијски  надзор  над  законитошћу  рада  правних  лица  које  обављају  комуналну
делатност и поступање предузетника и грађана, у погледу придржавања закона, других прописа
и општих аката, надзор  у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина, прати
јавну хигијену, уређење општине, јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља
водом и одвођења отпадних вода, снабдевање електричном и топлотном енергијом, изношење
и  депоновање  смећа,  сахрањивање,  гробља,  кафилерије,  димничарске  услуге,  делатности
пијаца, чистоћу јавних површина, раскопавање улица и других јавних површина и друге послове
комуналне  хигијене,  прати  стање,  предлаже  мере  и  врши  инспекцијски  надзор  над
извршавањем закона и других прописа на одржавању,  заштити,  изградњи и реконструкцији
локалних  и  некатегорисаних  путева,  надзор  над  применом  општинских  одлука  у  којима  се
регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација, издају дозволе за вршење истовара и утовара
робе  из  моторних  возила,  прати  стање,  предлаже  мере  и  врши  инспекцијски  надзор  над
законитиошћу  у  обављању  друмског  локалног  превоза  и  то:  ванлинијског  превоза  путника,
линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-
такси превоза, прати стање, предлаже мере и врши инспекцијски надзор над радом установа у
области  предшколског васпитања и образовања,  основног и  средњег  образовања,  у  оквиру
одељења организује се извршење извршних или коначних решења из делокруга Општинске
управе,  сачињава  записник,  воде  потребне  евиденције,  сарађује  са  инспекторима,  другим
органима и организацијама у  циљу успешнијег  обављања послова,  ангажују  се  непосредни
извршиоци за извршење решења, по потреби обезбеђује присуство полиције код  извршења
решења.
1.  Послови урбанизма 

Издато информација о локацији 78
Издато услова за израду пројекта

парцелације и препарцелације
27

Издато услова за израду урбанистичког
пројекта

2



Издато локацијских услова 23
Комуникација са имаовцима јавних

овлашћења
21

Издато обавештења о усклађености са
планским документом

23

Издато уверења за привремени
прикључак на инфраструктуру

37

Озакоњење обавештења- 91
записника  - 26

допуна уплата за таксу – 12
обавештења од инспекције – 41

допис катастру -1
решење – 5
закључка – 5
допуне - 10

Оверано урбанистичких пројеката коме
претходи јавна презентација и комисија за

планове

3

Оверено пројекта парцелације и
препарцелације

14

Издато обавештења и допуна 42
Издато извода из планског документа 1

Комисија за планове Одржано је  7 седница комисије у 2016, години
-припрема материјала за седницу, 
-припрема дневног реда, 
-сазивање седнице, 
-вођење седнице и писање записника, 
-писање обавештења подносиоцима захтева након 
завршене седнице, 
-писање и достављање трошковника након завршене 
седнице

ЛАППЕ (Локални акциони план енергетске
ефикасности)

-Попис објекта и обука пописивача у јануару месецу
-Обрада прикупљених података 
-Обрада кластер анализе
-Одабир и прибављање пројеката за израду 
енергетских пасоша
-Фотокопирање прибављених пројеката за потребе 
израде пасоша
-Обрада коначних подата и припрема текстуалног 
дела плана
-Припрема презентација за потребе ГИЗа

Обилазак терена 4

ПГР -Писање пројектног задатка за израду ПГР подручја
Сокобања

-Организовањи и сакупљање података са састанка
радне групе поводом писања пројектног задатка за

израду ПГР подручја Сокобања
-Припрема границе обухвата ПГР Трубаревац



Достављено списа Министарству 3

2.Послови грађевинарства

НАЗИВ усвојен одбачен укупно

Решење о одобрењу – чл.145. ЗПИ 32 15 47

Грађевинска дозвола 14 7 21

Уверење о времену градње 9 2 11

Пријава радова 26 10 36

Закључак о прекиду поступка због
претходног питања

 1 0 1

Сагласност у погледу мера заштите од
пожара од МУП-а

1 0 1

Решење о одобрењу по старом
закону/понављање поступка и слично

9 1 10

Упис својине код катастра 7 2 9

Решење о озакоњењу 54 0 54

Пријава завршетка темеља 7 2 9

Пријава завршетка објекта у
конструктивном смислу

1 0 1

Употребнан дозвола 8 7 15

3.Инспекцијски послови
Активности:
-Превентивно деловање инспекције 
-Приликом обиласка терена вршене су службене саветодавне посете, као и давање -савета и 
информација у службеним просторијама.
-Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима

а) Грађевинска инспекц  ија

Записник са лица места 58
Захтева 35
Записник о изјави 39
Решење о обустави радова 5
Решење о затврању градилишта 2
Решење о рушењу 27
Решење о реконструкцији, санацији, адаптацији 2
Решење о забрани коришћења 2
Решење о инвестиционом и текућем одржавању  1
Закључак о дозволи извршења 3



Закључак предходно питање,почек 4
Закључак о обустави поступка 1
Жалбе 13
Кривичне пријаве 4
Службене белешке 7
Обавештења - позиви 32
У поступку пописа нелегално изграђених објеката извршен је 
попис 

1153 

Донета решења о уклањању објеката 238
Сачинио  Годишњи Инспекцијски План рада за 2017. год.
(објављен на општинском сајту)

1

План о уклањању објеката и Пограм о уклањању објеката 1

б)Инспектор за заштиту животне средине

Извршено укупно инспекцијских назора 105
Од тога , ради спречавања и отклањања опасности по живот или 
здравље људи,имовину, права и интересе запослених  и других 
радно ангажованих лица,привреду,животну средину, биљни или 
животињски свет и ради смањења спречавање деградације

15

Саветодавне службене посете са белешкама 3
Објављене контролне листе на сајту општине 9
О утврђеном чињеничном стању издато записника 71
Службене белешке 6
Решења о наређивању управних мера 32
Контрола извршења решења 18
Закључак о дозволи извршења решења 3
Водне дозволе 3
Водне сагласности 2
Извештаји 5
Пријаве грађана 5
Инспектор је поступио по пријавама грађана у законском року, сви
подносиоци пријава  писмено обавештени о предузетим мерама

5

Контролу примена мера заштита животне средине датих Студија о
процени утицаја на животну средину

2

Контрола области комуналне делатности 15
Вршен је надзор код произвођача отпада,наложено да поднесу 
захзев код надлежног органа за добијање дозволе.

1

Код оператера који поседују дозволу за управљање неопасним 
отпадом, вршена је контрола по мерама датим у дозволи.

1

 Угоститељски објекти, где се врши припремање јела, вршена је 
контрола складиштења отпадног јестивог уља,као и предаја 
овлашћеном оператеру.

16

Испитивања нивоа нејонизирајучих зрачења 2
Контрола и поступање по захтеву бензинских станица за 
испуњеност услова за добијање лиценце за обављање енергетскје
делатности

1



Заједничи рад  са републичком инспекцијом 5
Комунална делатност-контрола јавних зелених површина, 
контрола присутности контејнера испред зграда са колективним 
смештајем,контрола поседовања одговарајуће посуде за смеће, 
контрола одржавања чистоће на јавним површинама и гробљима

12

Хватање и збрињавање паса луталица 8
Попис нелегалних ауто отпада - по налогу надлежног 
министарства

1

Поред горе навдених послова Инспектор за заштиту животне средине је и:
-Учествовао  у  изради  Програма  за  заштиту  животне  средине  на  територији  општине
Сокобања;
-Израдио оперативни плана одбране од поплава за воде II реда општине Сокобања
-Узимао узораке алергене, полен  и тромесечно извештавао;
-Извештавао ЦЗОЗА Сектор за ванредне ситуације;
-Израђивао Годишњи план рада за 2017. Годину (објављен на сајту општине);
-Сарађивао са  републичком  инспекцијом  за  заштиту  животне  средине,  ветеринарском
инспекцијом, комуналном инспекцијом, водном инспекцијом;
-Завршио основну обуку Завода  за  заштиту  природе,  улов  змија  и  њихово  враћање  на
природна станишта
-Завршио обуку Организације  за  Европску  безбедност  и  сарадњу  -  улов  змија  и  њихово
враћање на природна станишта ;
-Завршио обуку Организације за Европску безбедност и сарадњу мисије у Србији за сталне
конференције градова  и општина на тему  „ Добро управљање у области заштите животне
средине на локалном нивоу “.

в)Саобраћајно-комунални инспектор

Период 01.06. - 31.12.2016. инспектор члан пописне комисије за 
попис нелегално саграђених грађевинских објеката за период 
октобар - децембар сачинио записнике 

171

Сарадња са полицијском управом, приликом ноћних контрола 
радног времена угоститељских објеката

3

Редовна надлежност број контрола, надзора 45
Записници 45
Број донетих решења 27
Пријаве суду за прекршаје 6
У летњем периоду уклањање нелегалних трговаца на мермерном 
шеталишту, и друге  јавне површине

20

Саобраћајна област -  по захтеву странке  извршено контрола 11
Записника 11
Решења 5
Вршена је контрола стања општинских путева ,  улица, стање 
обележавања зоне школе 

1

Забрана саобраћаја због бициклистичких трка 2

г) Комунални инспектор

Записници са фотографијама пре надзора и у току надзора над 20 



јавним површинама просечно
месечно

Контрола заузимање јавне површине у центру града,усмена 
упозорења у складу са законом (на мермеру, стазама у парку око 
пијаце)

60

Контрола бесправне трговине разном робом , уклањање 
физичких лица са јавних површина, ул.Кнеза Милоша око пијаце , 
среда, субота.

15 
продаваца 
по дану

Контрола у време вашара, концерата и других манифестација 36
Контрола превоза робе и путника – коришћење јавне површине 
код истовара робе 

52

Контрола такси превоза путника свакодневна - поседовање 
одговарајуће дозволе

26

У управном поступку решања изадо, за улаз и заустављање 
возилом на местима забране

7

По захтеву странке преглед, сачињен записник, донето решење да
возило испуњава прописане услове за отпочињање и обављање 
(ауто такси првеоз путника)

20

По захтеву странке донета решења за обављање  делатности ауто 
такси превоз путника у друмском саобраћају 

6

Уверења 4
Такси дозволе (за нове регистрске таблице  ТХ) 25
 Решења за легитимације за такси возила 25
Издате легитимације за такси возила 37
Упис у регистар код Општинске управе Општине Сокобања (за 
изадате такси дозволе, такси легитимације,и евиденциони 
бројеви за такси возила)

25

Контрола улица, саобраћајне сигнализације, раскопане јавне 
површине , сачињени записници, фотографски снимци 
достављено надлежнима

10

Контрола стања канала, шахти и потока, записници и фотографије 
доставњени надлежнима

6

Контрола враћења у првобитно стање, раскопане јавне површине,
сачињени записници, фотографије и достављено надлежнима, 
вршена и контрола извршења

18

Свакодневно информисање странака на терену и канцеларији 8 дневно у 
просеку

д)Комунални редар

Записник 25
Белешке 10
Уклањање плачинкаре-тезге 1
Уклањање летње баште предузетника 1
Редовне контроле,записници, фотографисање објеката 
предузетника и привредних друштва који запремају јавну 
површину испред сопственог пословног простора

40



Записници, фотографије, нелегалне баште, мањих објеката 17

2. Имовинско правни послови

       У извештајном периоду имовинско правна служба радила је са странкама  и   давала
савете.  Вођен  је  управни  поступак  за  конверзију  права  коришћења  у  право  својине,
земљиште  за  редовну  употребу,  поступано  је по  примедбама  другостепеног  органа  у
предметима по жалбама,  и решавани су и нових предмети.

   - Решење којим је одбијен захтев странке -1;
   - решење којим је усвојен захтев странке -1;
   - замолница за саслушање странке -1;
   - издатих уверења по захтеву странке -1;                    
   - захтев за промену уписа код СКН -1;                          
   - решење о утврђивању права својине по уговору -1;                   
   - захтев за стављање клаузуле правноснажности -1 ;                           
   - достава решења на основу молбе странке  -1;
   - достава списа предмета суду  -2;                               
   - жалба на закључак -2;
   - закључак којим се прекида поступак -1;
   - захтев за конверзију-1;
   - закључак којим се одбацује закључак -2;
   - достава списа предмета агенцији за реституцију-2;
   - закључак за одређивање вештачења -1;
   - закључак странци за вештачење (уплата вештаку геометру)-1;
   - решење којим се усваја приговор већа на конверзију хотела ,,Сунце” -1;
   - послатих захтева Агенцији за реституцију-3;
   - захтев за кретање уписа код СКН-4;
   - ургенција Министарству грађевинарству, саобраћаја и инфраструктуре -1;
   - допуна захтева -2.
   
У извештајном периоду обављани су други  послови: свакодневне  консултације и  пружање
информација из  области  имовине и  правних  послова  по захтеву  председника општине,
заменика,  председника скупштине и  других  служби, рад  са странкама. Сарадња  са
катастром  и  прегледање  тражених  предмета  из  архиве,  упис  јавне  својине.  Прегледање
документације око уписа улица односно регулисања имовинс

III   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА

     Oобавља послове који се односе на израду нацрта буџета општине уз поштовање система
јединствене  буџетске  класификације  укључујући  и  програмску;  припрема  и  доставља
корисницима буџета упутство за припрему буџета са основним економским смерницама, као
основом за израду предлога финансијских планова буџетских корисника, описом планиране
политике, проценом прихода и примања и расхода и издатака, обимом средстава који може
да  садржи  предлог  финансијског  плана  буџетског  корисника,  поступком  и  динамиком
припреме  буџета;  стара  се  о  поштовању  календара  буџета  локалне  власти;  анализира
предлоге финансијских планова буџетских корисника и усаглашеност са упутством; припрему
допунског  буџета  (ребаланса);  израду  предлога  решења  о  привременом  финансирању;



обавештава буџетске кориснике о одобреним расположивим апропријацијама; припрема и
утврђује  тромесечне,  месечне  и  шестомесечне  квоте;  разматра  захтеве  за  измену  квоте;
предлаже привремену обуставу извршења буџета буџетским корисницима; врши пријем и
разматрање  предлога  Плана  извршења  буџета;  доноси  и  врши  измене  Плана  извршења
буџета;  разматра  захтеве  за  преузимање  обавеза;  доноси  одобрење  (решење)  о
преусмеравању апропријација;  припрема нацрт решења о одобрењу средстава из текуће и
сталне  буџетске  резерве;  отвара  консолидовани  рачун  трезора  (за  динарска  и  девизна
средства),  подрачуне динарских и девизних средстава корисника јавних средстава и посебне
наменске  динарске  рачуне  корисницима  јавних  средстава  и  осталим  правним  лицима  и
другим субјекитма који не припадају јавном сектору и који нису укључени у консолидовани
рачун трезора; ближе уређује начин коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; извештава о
коришћењу средстава; стара се о пласирању слободних новчаних средстава и обавештава
Управу  за  трезор;  припрема  захтев  Министарству  финансија  за  одобрење  фискалног
дефицита  изнад  10%  прихода  општине  у  текућој  години  са  детаљним  образложењем
оправданости  инвестиција  због  којих  настаје  прекорачење;  врши  анализу  дугорочне
одрживости  дуга.  Води  главну  књигу  трезора  и  остале  пословне  књиге  са  посебном
евиднецијом за сваког директног и индиректног корисника буџетских средстава и помоћне
књиге,  врши обрачун накнаде зарада и исплату из области дечије и борачко инвалидске
заштите, обрачун плата и других примања запослених; припрема пројекције и прати прилив
прихода  и  извршење  расхода  на  консолидованом  рачуну  буџета,  управљања  готовином;
прима, заводи и контролише захтеве за плаћање и трансфер средстава и захтеве за плате,
управљања информационим  системом;  израђује  периодичне  извештаје  и  завршни  рачун
консолидованог  рачуна  трезора;  усаглашавање  пословних  књига  са  корисницима буџета,
Управом  за  трезор  и  добављачима;  припрема и  извршава  плаћање;  врши  мониторинг  и
евалуацију  финансијских  планова  по  програмској  методологији;  управљање  имовином
(вођење  евиденција  о  основним  средствима  и  пословном  простору);  врши  интерне
контролне поступке; припремне радње за спровођење пописа и друге послове у складу са
прописима којима се уређује ова област.

У овом Одељењу се обављају се и послови локалне пореске администрације у оквиру
Одсека залокалну пореску администрацију,   који се односе  на: пријем, обраду, контролу и
унос  података  из  пореских  пријава;доношење  решења  о  утврђивању  обавеза  по  основу
локалних  јавних  прихода  за  које  није  прописано  да  их  сам  порески  обвезник  утврђује;
евидентирање  утврђене  пореске  обавезе  у  пореском  књиговодству  локалне  пореске
администрације, у складу са прописима; књижење извршених уплата по основу локалних
јавних  прихода;  канцеларијске  и  теренске  пореске  контроле  законитости  и  правилности
испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације;
обезбеђење  наплате  пореске  обавезе;  послове  редовне  и  принудне  наплате,  одлагања
плаћања  пореског  дуга;  покретање  поступка  стечаја;  подношења  захтева  за  покретање
пореског прекршајног поступка; достављање извештаја са доказима Пореској полицији, када
постоје  основи  сумње  да  је  извршено  пореско  кривично  дело;  послове  првостепеног
поступка  по  изјављеним  жалбама  пореских  обвезника;  вођење  поновног  поступка  по
поништеним  управним  актима;  пружање  правне  помоћи  надлежним  организационим
јединицама  Пореске  управе  и  другим  организационим  јединицама  локалне  пореске
администрације;  вођење  јединственог  пореског  књиговодства  за  локалне  јавне  приходе;
примену  јединствених  стандарда,  дефиниција,  класификација  и  номенклатура  кодирања
података и технику обраде у складу са јединственим информационим системом за локалне
јавне  приходе;  припрему  методолошких  упутстава  за  једнообразну  примену  прописа  из
области локалних јавних прихода; давање бесплатних информација о пореским прописима
из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода; издавање уверења



и потврда и извештавање локалне самоуправе и Пореске управе у вези са локалним јавним
приходима,врши припрему нацрта аката којим се утврђују стопе изворних прихода,  као и
начин  и  мерила  за  одређивање  висине  локалних  такси  и  накнада  и  других  изворних
локалних прихода и припрема симулације и моделе по појединим групама обвезника на
основу предложеног нацрта;  организује јавне расправе и друге облике учешћа јавности у
поступку прирпеме нацрта аката локалних изворних прихода  и остали послови у складу са
законом и другим прописима којима се уређује ова област.

   ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА      

Финансијска служба  у свом раду примењује Закон о буџетском систему , Уредбу о
буџетском  рачуноводству,  Правилник  о  организацији  буџетског  рачуноводства,  Закон  о
јавном  дугу.  Ова  служба   обухвата   послове  буџета,  трезора  и  ликвидатуре  ,  послове
књиговодства  и  послове  обрачуна  и  плаћања,  послове  благајне,  обрачуна  зарада  и
рачуноводствене послове месне заједнице.

1 .      П о с л о в и  бу џ е т а ,  т р е з о р а  и  л и к в и д а т у р е
У извештајном периоду обављани су следећи псолови:
  - припрема буџета и допунског буџета (координише поступак припреме буџета, разрађује
смерницу за припрему буџета, анализира захтеве за финансирање директних и индиректних
корисника  буџетских  средстава  и  предлаже  износе  апропријација  који  се  уносе  у  нацрт
буџета и припрему нацрта буџета );
  -   извршење  буџета  (  контролише  план  извршења  буџета  директних  и  индиректних
корисника буџетских средстава, врши евентуалне корекције и прослеђује кориговани план
трезору,  контролише  преузете  обавезе  ради  усклађивања   са  донетим  буџетом  и  прати
примања и издатке буџета );
  - интерна  контрола свих плаћања за Општинску управу и све остале кориснике буџетских
средстава.  што  подразумева  да  се  за  свако  плаћање  провери  да  ли  има  средстава  у
Финансијском плану ,  да  ли  је  плаћање у складу са  одобреним квотама,  да  ли  је  рачун
исправан  у  рачунском  ,суштинском,  формалном  смислу,  контролу  да  ли  је  набавка
планирана у Плану набавки, корекције евентуалних неправилности;
 -    израда финансијских планова директних корисника буџет за 2016 годину у складу са
одобреним апропријацијама и измена финансијских планова директних корисника буџет за
2016 годину;
  - финансијско планирање које обухвата пројекцију и праћење прилива на консолидованом
рачуну  трезора  локалне  власти  и  захтеве  за  извршавање  издатака  и  дефинисање
тромесечних  квота преузетих обавеза и плаћања;
   - управљање средствима на консолидованом рачуну трезора на који  се уплаћују примања
и са којег се врше плаћања из буџета које обухвата управљање ликвидношћу и управљање
финансијским средствима;
   -  управљање  дугом  који  обухвата  управљање  преговорима  о  задуживању,  вођење
евиденције о дугу, управљање примањима од задуживања;
   -  финансијско  извештавање  -  припрему  и  израду  свих  извештаја  (  месечних:  израда
извештаја  о  зарадама,  накнадама  и  другим  примањима-  ПЛ1  и  ПЛ-2,  П/Р прихода  и
примања/расхода  и  издатака  са  образложењима  одступања  прихода  и  расхода  између
Трезора и књиговодствених података,  Израда извештаја о инвестирању новчаних средстава
на  консолидованом  рачуну  трезора,  Регистар  запослених,  са  електронским  учитавањем
преко Управе за трезор, извештај о планираним и извршеним расходима и планираним и
оствареним  приходима,  тромесечних:    консолидација  извештаја  о  извршењу  буџета



директних  и  индиректних  корисника,  извештај  о  планираним  и  извршеним  расходима и
планираним  и  оствареним  приходима за  период  од  01.01.-31.03.2016.године,
шестомесечних:  извештај  о  извршењу  буџета  за  период  од  01.01.-30.06.2016.године,
извештај о планираним и извршеним расходима и планираним и оствареним приходима за
период од 01.01.-30.06.2016;  деветомесечних: извештај  о  извршењу буџета за период од
01.01.-30.09.2016.године,  годишњих: израда консолидованог завршног рачуна буџета);
   -контрола  расхода  која  обухвата  управљање  процесима   преузимања  обавеза  и
одобравање плаћања на терет буџетских средстава;
   -праћење кретања масе зарада и контрола цена у локалним  јавним предузећима (ЈКП
Напредак  и  Дирекција  за  урбанизам  и  изградњу)   и  месечно  достављање  извештаја
надлежним министарствима и Управи за трезор Зајечар. Ови послови обухватају и пружање
помоћи при изради годишњих програма пословања ових предузећа;
   - фактурисање закупа за пословни простор и грејање;
   -  кроз  ликвидатуру  унос  свих  рачуна  Општинске  управе  и  свих  захтева  за  плаћање
индиректних и осталих корисника новчаних средстава, ради плаћања (за укупно 220 радних
дана у години), пре тога вршење њихове контроле рачунске и формалне исправности;
   - унос основних средстава у програму за основна средства набављених у 2015.год.,а касније
у току године унос у Програм за основна средства и земљиште које је Општина набавила
изузимањем и по судским пресудама;
   - унос у Програм за основна средства и основна средства набављена у 2016.години а такође
и  целокупан ситан инвентар, јер он није био унет у Програм за основна средства, већ се
само водио финансијски,
   - вођење аналитичке евиденције;
   - извештавање за РИНО-регистар комерцијалних трансакција;
  -50-ак разних дописа (повраћаји рачуна,тражени обрачуни, достављање разних 
информација на захтев разних институција и др.).

2 .      П о с л о в и  к њ и го в од с т в а  

- унос Одлуке о буџету за 2016. годину и наредна три ребаланса;
- унос решења о текућим резервама и промени апропријације, укупно 37;
- завршни рачун за извршење буџета општине за 2015.годину;
- почетно стање 238 ставки;
- свакодневно  књижење  прихода,  расхода,  обавеза  и  потраживања,  имовине  и

капитала  по  изводима,  фактурама  и  друго,  укупно  ставки  37.640  у  315  налога  за
књижење;

- месечно усаглашавање класа, извршења и остало;
- одлагање документације 58 + 3 регистратора;
- усаглашавање стања са корисницима буџета. Од добављача примељено, проверено и

враћено ИОС-а и комфирмација 33;
- послатих ИОС-а  52;
- обрачун,  подношење  пореских  пријава  за  комисије,уговора  о  делу,  одборнике,

већнике, награде ученицима и студентима;
- плаћање,обрачун, радних тела за општинске и републичке изборе;
- извештаји Заводу за статистику КГИ-3 и ИНВ-01.

3 .        П о с л о в и  бл а г а ј н е ,  о б р а ч у н а  з а р а д а  и  р а ч у н о вод с т в е н и  п о с л о в и

- урађена је годишња  пријава   /  ППП/ о   примањима  запослених за сваког 



појединачно;
- за исплате из права борачко -инвалидске заштите  урађен  годишњи извештај за 2015 

о утрошеним средствима и ,,кретању” корисника права;
- урађен је завршни рачун  за 2015.  годину за исплате породиљских права   за све 

кориснике на територији Сокобање;
- урађен и предат  образац М-4К за радни- пензијски  стаж за 2015. годину;
- урађено је сравњења стања с Пореском Управом  у вази    обавеза   за  порезе и 

доприносе Општинске Управе као и  пореских пријава о чему постоје  записници и 
решења;

-  писање захтева за прекњижење јер  је долазило до грешака када су књижили наше 
пореске обавезе  и ако има неке ситне доплате- разлике;   

- припрема доказа о исплатама за суд и судског вештака;    

Од послова који се периодично понављају сваког месеца урађено је следеће:

- превоз на посао и назад :   На основу  решења  исплаћују се  путни трошкови 
запосленима који живе ван места послодавца  сваког месеца на почетку а најкасније 
до 5. у месецу   и сачињава  електронска пореска  пријава   за  пореско задужење и 
плаћен порез на опорезиви део;

- налози за службена путовања : За  службена путовања запослених написано  је  610   
путних  налога,  заведени  у  интрни деловодник и спроведена даља процедура. По 
повратку са службеног пута  извршена је контрола, обрачун и исплата дневнице 
уколико су остварили право на исту, исписани захтеви за пренос  буџетских  средстава 
и комплетирани за књижење;

- обрачун зарада:   У извештајном периоду извршен је обрачун зарада за  дванаест  
месеци  као и накнада зараде  за  пордиљска одсуства, одсуства ради неге детета  као 
и посебне неге детета.  За све поменуто израђене су и електронске пријаве и плаћене 
припадајуће обавезе.Осим обрачуна за редовно запослене ивршени су обрачуни за 
раднике запослене по  уговорима за јавне радове и запослене по привременим и 
повременим пословима;

- издавња    потврда и уверења, административних забрана и просека зарада за 
задуживање код трговинских радњи   и  пословних банака,  за  дозвољена, уговорена 
прекорачења по текућим рачунима и кредите , затим  уверења о примањима  за   
ослобађања од партиципације  запослених за потребе фонда   здравствене заштите, 
уверења за студентске кредите .

- једнократне новчане помоћи за новорођенчад: За  потребе новорођенчади  42  пута 
је вршена  преписка с ПТТ-ом, писане поштанске упутнице   и вршена плаћања пеко 
њих за укупно 92 бебе ;

- предшколски програм: Ово је поверени посао Министарства Просвете који се 
заснива на помоћи предшколским установама. Сваког месеца преко службе  стижу 
средства за предшколски програм које служба  преноси предшколској установи 
,,Буцко” и   сачињава се редовно, сваког месеца  најкасније до 10. у месецу извештај 
Министарству ;

- обрачин породиљског боловања за власнице самосталних радњи: За обрачун 
накнаде зарада  за време породиљског одсуства  власница  самосталних радњи  врши 
се обрачун и подношење пореских пријава. За извештајни период урађена су 35  
обрачуна;

- породиљска накнада запосленима у предузећима, радњама и установама на нивоу 
града:



- за ове запослене породиље послодавци рачунају накнаду и достављају служби. 
Служба врши контролу сваког обрачуна, требује средства од надлежног министарства 
сваког месеца и врши пренос средства послодавцима да би платили или надокнадили
исплату  за своје запослене породиље. Ових обрачуна било је укупно  588 . Након 
контроле обрачуна  врши се  специфицирање и уноси се у Упитник као и  у НЗ-2 и  НЗ-4
образац  који се упућују Министарству најкасније до 10. сваког месеца. Након 
добијених средстава од министарства врши се пренос крајњим корисницима.Након   
исплате следи књижење за сваку породиљу на обрасцу НЗ-3, нешто као аналитичка 
картица. 

- обрачун из области борачко- инвалидске  заштите: Ово су такође поверени послови 
министарства који се морају на време и коректно радити.
У извештајном  периоду  извршила сам обрачун и исплату  за 12 месеци по 12 до 14 
корисника месечно што је 142 корисника. 
Извештаји и трбовања средстава ка министарству шаљу се најкасније до 7. у месецу 
на Обрасцу-2.
За наследнике корисника месечних новчаних примања су вршена требовања 
средстава за заостала  примања и погребне трошкове на Обрасцима 5-1 и 5-2 и слати 
су спискови у  Поштанску Штедионицу преко које се и исплаћују корисници.
Такође су вршена  књижења  путем линка ка надлежном министарству  ретроактивно 
за све кориснике за више година  уназад  јер ће заостала месечна примања моћи да 
се исплаћију само ако је све у реду са електронском евиденцијом и књижење на 
евиденционим листовима- картицама сваког месеца након исплате.
Борачки  Додатак  борцима најновијих ратова: У извештајном периду из ове области
су урађени обрачуни за кориснике ових средстава по решењима како ко остварује
права.  Укупно  обрачуна  за  извештајни  период   29.  Статистички  извештај  о
исплаћеним зарадама: Извештај  РАД-1  и  РАД-1/ П     до  5. у сваком  месецу како је и
прописано / дванаест  извештаја/  од тога   за месец март   и  септембар -детањан,  о
запосленима, полној структури, зарадама, часовима проведеним на раду и плаћеним
а неодрађеним часовима – накнадама за празнике ,  боловања и слично  и остали
подаци из садржине тог извештаја достављени  Републичком Заводу за Статистику
Зајечар.

4 .        Р а ч у н о в од с т в е н и  п о с л о в и  м е с н и х  з а ј ед н и ц а

   
       -  Обављање завршних књижења закључно са 31.12.2015. године за све месне заједнице
као и остале индиректне буџетске кориснике. Штампање прокњижених налога и повезивање
са пратећом документацијом (изводи из Управе за трезор и рачуни добављача). Одлагање
одштампане и сложене документације за месне заједнице и остале индиректне кориснике у
oдговарајуће регистраторе;
        - усаглашавање финасијског стања пренешених средстава из буџета општине и њихово
трошење од стране месних заједница;
        - израда 27 завршних рачуна за индиректне буџетске кориснике ( све месне заједнице, 
Организацију резервних војних старешина и Организацију СУБНОР-а) за 2015. годину. 
Завршни рачуни по обрасцима за све месне заједнице су у обиму око 1500 страна 
(60x25=1500). Штампање завршних рачуна за 2015. вршено је у једном примерку;
        - израда збирног извештаја о извршењу буџета који подразумева да сваки приход и 
расход по контном плану за сваку месну заједницу буде извучен, сабран и приказан у 
обрасцу 5 извештај о извршењу буџета. Збирни извештај о извршењу буџетa се ради у циљу  



консолидације и усаглашавања стања прихода и расхода из сопствених средстава и 
средстава пренетих из буџета са главном књигом буџета; 
        - преузимани су изводи из Управе за трезор и вршене провере дали су налози 
реализовани као и провера прилива средстава из сопствених извора и средстава 
пренешених из буџета;

   - одлагање извода у одговарајуће фасцикле и њихово повезивање са пратећом 
документацијом као и њихова припрема за књижење у текућој години;

         -за период јануар-децембар 2016. извршено је књижење скоро 1000 налога и задужења
по рачунима добављача;
         -примање и провера рачуна, предрачуна, одлука и усклађеност тражених средстава са 
финансијским плановима за 2016. годину и програмским активностима према контном 
плану;
        -стално су  припремани захтеви за  пренос средстава из  буџета  општине за месне
заједнице које су подносиле рачуне, предрачуне и осталу пратећу документацију (штампање
захтева, попуњавање захтева и усклађивање са програмским активностима према контном
плану  за  текућу  годину,  копирање  комплетне  документације,  повезивање   и  предаја
буџетској служби).

СЛУЖБА НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА  
 
      Служба за наплату јавних прихода у складу са чланом 60. Закона о финансирању локалне
самоуправе  самостално утврђује, наплаћује и контролише локалне јавне приходе.
У 2016.години су укупно утврђена решења: 

-решења-порез на имовину физичка лица-7.404;

-порез на имовину правних лица -93 пореске пријаве ППИ 1;

-комунална такса -34 решења;

-решења-животна средина физуичка лица -7.950;

-решења-животна средина правна лица-80;

-унос пореских пријава ППИ 2- 279;

 Књижење:

-изводи физичка лица -253;

-изводи животна средина -253;

-порез правна лица -107;

-комунална такса -142;

-грађевинско земљиште-80;

-ручни налози-156;

-репрограм дуга -316 решења;

-завршни рачун за 2015 годину;

-формирање почетног стања, обрачун камате и формирање аконтација за све порескe
обвезнике;

-прекњижења -41;



-записници канцеларијске контроле-10

-записник о усаглашеном стању-10

-дописи,обавештења и достава података -39.

           -застарелост права на утврђивање и наплату по основу пореза на имовину   физичких 
лица -15;
           -отпис главног дуга и камате на име пореза на имовину физичких лица -12;
           -уговор о закупу пословног простора -5;
           -уверења о измиреним пореским обавезама -126;
           -пореске пријаве ради евиденције нових пореских обвезника -18;
           -пријем решења о наслеђивању ради позивања наследника пореских -124;
           -саслужање странака о утврђивању и наплати пореза на имовину физичких лица -24;
           -жалбе и приговори на решења пореског органа-12;
           -достављање решења за пораз на имовину пореским обвезницима ради остваривања 
права код других органа -60;
           -промене намене непокретности из пословни у стамбени простор-3;

-праћење родне равноправности на локалном нивоу.

Наплата:

           -упит стања за имовину физичких лица и накнаде за унапређење животне средине- 
8.400;

-решења принудна наплата-5

-издате опомене – 429

-порез  на  имовину  физичких   и  правних  лица,  комунална  такса  и  животна средина
укупно наплаћено 74.140.057,04 динара;

-попис финансијске имовине ,обавеза и потраживања -59 документа;

-комплетан поступак избора најповољније понуде банака за орочавање средстава;

-пријава потраживања-1.

           
ких односа (уписа својине). Такође, обрада предмета у поступку обједињене процедуре.

IV   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Oбавља послове који се односе на: праћење и обазбеђивање услова за развој и спровођење
политике   из  области  економског  развоја,  привреде,  пољопривреде  и  водопривреде;
реализацију  развојних  пројеката  од  интереса  за  општину,  представљање  инвестиционих
потенцијала  општине  и  реализацију  активности  на  привлачењу  инвестиција;  израда
нормативних  и  других  акта  из  области  локалног  економског  развоја;  предлагање
стимулативних мера за отварање нових МСП и привлачење страних инвестиција , старање о
укупном привредном развоју општине; обављање управних и стручних послове у области
привреде; подстицање и старање  о развоју туризма, старих заната, пољопривреде и осталих
привредних  грана;  обављање  пoслова  категоризације  туристичких  објеката  у  складу  са
законом;  вођење  поступка  промене  намене  пољопривредног  у  грађевинско  земљиште;
израда  годишњег  програма развоја  пољопривреде  и  руралног  развоја;  израду  годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини;
спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини;



израду општих и оперативних планова заштите од елементарних непогода; информисање
индивидуалних  пољопривредних  произвођача  и  регистрованих  пољопривредних
газдинстава  о  актуелностима  везаним  за  пољопривреду;  утврђивање  водопривредних 
услова на територији општине; издавање водопривредних сагласности и водопривредних
дозвола за објекте и радове у складу са законским овлашћењима општина;  подстицање
предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама Скупштине
општине;  давање  информација  и  пружање  техничке  помоћи  правним  лицима  при
реализацији  пројеката,  државних  субвенција  и  кредита;  обављање  административних
послова за Агенцију за привредне регистре и пружање помоћи локалним привредницима у
регистрацији  и  пререгистрацији организационих  облика;  израда базе података,  праћење,
анализа  и  давање  извештаја  о  стању  и  кретању  привредних  активности  на  територији
општине;  израду  пројекције  будућих  кретања  и  предлагање  стратегије  за  даљи  развој;
успостављање привредних контаката и старање о привлачењу нових инвеститора у општину;
обављање  стручних,  административних,  техничких  и  других  послова  на  вођењу,
координирању  и  сервисирању  послова  из  области  економског  развоја  општине;
представљање могућности и услова за улагање у општину; организацију и учешће општине
на разним промотивним манифестацијама; представљањe општине у активностима везаним
за локални економски развој; сарадњу са Националном службом за запошљавање (НСЗ) у
реализацији  мера  активне  политике  запошљавања;  успостављљања  контаката  са
међународним организацијама и  донаторима и истраживање могућности  за финасирање
развојних  програма;   припремање,  управљање  и  реализација  развојних  пројеката  и
капиталних инвестиција у области јавне инфраструктуре; праћење  рада јавних предузећа,
друштва  капитала  којима  је  општина  оснивач  или  суоснивач  или  којима  је  поверено
обављање  комуналне  делатности;  праћење  рада  јавних  предузећа,  јавних  агенција,
друштава  капитала  којима  је  општина  оснивач  или  суоснивач  у  области  пољопривреде,
водопривреде, и других грана привреде; учешће у изради и реализацији пројеката приватног
и јавног партнерства и концесија;  
Одељење  спроводи  поступке  процене  утицаја,  процене  утицаја  затеченог  стања  и
ажурирање студија о процени утицаја на животну средину;   поступа као заинтересовани
орган код поступака процене утицаја пред надлежним органом аутономне покрајине и пред
надлежним министарством; врши оцену и даје сагласност на извештаје о стратешкој процени
утицаја;  обавља послове везане за заштиту ваздуха и заштиту од буке; издаје дозволе за
сакупљање,  транспорт,  складиштење,  третман  и  одлагање  инертног  и  неопасног  отпада;
издаје интегрисане дозволе; врши ревизију издатих интегрисаних дозвола и ревизију услова
у  интегрисаној  дозволи;  издаје  дозволе  за  обављање  делатности  промета  и  коришћења
нарочито  опасних  хемикалија;  припрема  програме  заштите  животне  средине  и  локалне
акционе и санационе планове; сарађује са удружењима и организацијама цивилног сектора;
спроводи  активности  за  јачање  свести  о  потреби  заштите  животне  средине;  припрема
годишње  извештаје  и  обавештава  јавност  о  стању  животне  средине;  води  евиденције  и
доставља  податке  Агенцији  за  заштиту  животне  средине  и  министарству;  врши  послове
заштите  и  унапређења  природних  добара  и  обавља  друге  послове  везане  за  заштиту
животне средине

Одељење припрема нацрте одлука и других општих аката из свог делокруга; израду
стратешких  и  планских  аката  и  програма  развоја;  управне,  административне  и  стручно-
техничке послове за потребе општине као и друге послове из свог делокруга.
 
У оквиру Канцеларије за младе обезбеђују се  услови за активно укључивање младих у живот
и рад друштвене заједнице,  оснаживање младих,  пружање подршке организовању
различитих друштвених активности младих,  учењу и креативмном испољавању потреба



младих.Задужена је за креирање и спровођење омладинске политике на нивоу општине
Сокобања.Надлежна је за израду локалног акционог плана за младе и за њихово упућивање
на усвајање Скупштини општине Сокобања.
У извештајном периоду извршени су следећи послови и задаци:

1.  Послови туризма

Одељење у складу  Закону о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др.
закон  и  93/2012)  обавља  послове  категоризације  смештаја  у  домаћој  радиности.  У
извештајном периоду примљено је укупно 191 захтев и донет исти број решења. Одељење
води  евиденцију  категорисаних  кућа,  апартмана  и  соба  као  поверени  посао  и  Регистру
туризма  квартално  доставља  евиденцију  коју  води  у  писаној  (штампаној  и  електронској)
форми. Издато је 96 уверења за потребе пријављивања пружалаца услуге за ваучере.

2.  Послови из области пољопривреде и руралног развоја

У извештајном периоду, а у складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, број 41/2009) обављени су следећи послови:

Припремљен  Годишњи  програм  заштите,  коришћења  и  уређивања  пољопривредног
земљишта за 2016. Годину..

Донетo  je  jeдно  решење  о  утврђивању  накнаде  за  промену  намене  пољопривредног
земљишта у грађевинско

Издато је 18 уверења о суши за мировање ПИО 
Пружена  је  стручна  помоћ  око  регистрације  и  обнове  регистрације  пољопривредних

газдинстава.  (  регистровано  је  9  нових  газдинства,  и  обновљено  више  од  720   уз
стручну помоћ канцеларије за ЛЕР)

Израђен је Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног  развоја  општине  Сокобања  за  2016.годину:  на  програм  је  добијена
сагласност надлежног министарства. 

Припремљена конкурсна документација и правилници за развој пољопривреде општине
Сокобања. 

У  складу  са  конкурсном  документацијијом  су  расписани  конкурси  за  унапређење
говедарства,  воћарства,  изградњу  хладњача,   сушара,  пчеларства  и  овчарства.
( Субвенционисано је 75 јагњади, подизање  хладњаче код једног пољопривредног
произвођачa,  пoдизање  вишегодишњих  засада  боровнице  и  дуње  код  двојице
пољопривредних  произвођача-  24,00  ара  засада  боровнице  и  46,00  ари  дуње,
Субвенционисана је куповина 78 ројева  пчела, 85 кошница и 5 центрифуга. купљена
је телад код 54 пољопривредна произвођача и склопљени уговори за увећање стада,
Субвенционисане су четири назимице) 

У  оквиру  редовне  зимске  обуке  пољопривредника,  одржана  су  бројна  предавања  из
области сточарства, ратарства, воћарства и заштите биља. Предавања су одржана у
сарадњи  са  Пољопривредном  стручном  службом  из  Зајечара.  Обуку  је  успешно
завршило тридесетак пољопривредних произвођача.

У складу са Правилником за унапређење примарне производње, обрађено је и упућено
22   захтева  ка  министарству   за  повраћај  дела  средстава  за  купљену  нову
механизацију; 44 захтева за подстицајна средства за висококвалитетна уматичена грла
говеда. Реализовано је 100% упућених  захтева  и на основу ових захтева  исплаћена
подстицајна  средства   пољопривредним  произвођачима;  упућено  814  захтева  за



подстицајна средства за унапређење ратарства (2.000,00 динара/ха).

3.  Област реализације развојних пројеката и промоције инвестиционих потенцијала

У извештајном периоду Одељење је припремило, координисало и/или реализовало следеће
пројекте:

Припремљен Програм у области путне и комуналне инфраструктуре општине Сокобања
за 2016.годину у  сарадњи са  ЈП  „  Дирекција  за урбанизам и изградњу Сокобања“
Сокобања

Реализоване мере активне политике запошљавања за 2016.годину у сарадњи са НСЗ
Израда техничке документације за реконструкцију ППВ Царина
„Унапређење живота старих лица у општини Сокобања“
Теретана на отвореном „ Free move zone“ у парку на Бањици
Инвестиционо одржавање зелене пијаце у Сокобањи
Реконструкција СШ „Б.Нушић“ 

За  потребе  пројектног  финансирања  Месних  заједница  припремљена  је  Одлука  о
су/финансирању месних заједница на територији општине Сокобања и модели конкурсне
документације.

Одељење је припремило и следеће пројектне апликације за које још увек нису објављени
резултати:

Изградња спортског терена у Милушинцу  (II фаза)
Доградња управне зграде Аква парка Подина
Реконструкција и доградња градског стадиона „Бата Ноле“

4.  Послови стратешког планирања, одрживог развоја, заштите животне средине и процене
ризика

У извештајном периоду урађени су следећи послови:
Припремљен је Акциони план за енергетску ефикасност у зградарству 2017-2020,
Припрема програмског буџета општине Сокобања за 2017.год, и то следећих програма:
Програм 1, Програм 2 , Програм 3, Програм 5, Програм 6 , Програм 7,
Безбедност и здравље на раду – извод из Акта о процени ризика, припрема
спецификације  личних заштитних средстава за потребе запослених у ОУ Сокобања 
истраживање тржишта за потребе спровођења јавне набавке,
Комисија за јавне набавке  и тим за планирање јавних набавки – учествовање у припреми
и изменама плана јавних  набавки,
Анализа воде – јавне чесме у Сокобањи - испитивање тржишта и избор понуђача за
анализу воде  на јавним чесмама на територији општине Сокобања,  излазак на терен у
вези узимања узорака анализе воде,
Прикупљање података, попуњавање упитника и достава података о енергетској
ефикасности у јавним зградама на територији општине Сокобања,
Управни предмети: примљено - 3 предмета, решено – 3 предмета,
Вануправни предмети (обавештења, извештаји, упитници, захтеви за издавање
сагласности): примљено - 25 предмета, решено - 25 предмета.

5.  Послови израде и одржавање базе података, маркетинга и уређивања Службеног листа



општине Сокобања и повереника за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту
података личности 

У извештајном периоду на сајту општине је постављено:
41 чланaк/вести на насловној страници
45  јавних набавки (комплетна конкурсна документација, допуне, обавештења и објаве,

ПДФ докумената са основном обрадом, скенирањем и конвертовањем)
17 јавних позива и обавештења у одељку Јавни позиви и расправе
Континуирано  ажурирање  образаца  на  страници  Електронски  обрасци,  Регистар

грађевинских и локацијских дозвола као и других делова сајта 
9 ПДФ документa дневне реализације буџета општине Сокобања (у сарадњи са систем

администратором мреже ОУ Сокобања)
49 Службена листа општине Сокобања (укупно 195 Одлукe, Решења и Закључка)

Настављен је рад на сакупљању, обради и систематизовању релевантних података зе
потребе  израде  стратешких  докумената  и  акционих  планова,  пројектних  образаца,
инвестиционих  документа  и  пакета.  Овако  припремљени  подаци,  зависно  од  потреба  и
пројеката, слати су следећим организацијама : СКГО, НАЛЕД, ГТЗ, РАРИС, Привредна Комора
као и бројним министарствима и државним институцијама.

У  току  2016.  године  са  радом  је  кренуо  пројекат  е-скупштина.  Кроз  овај  систем
обрађен  је  и  прослеђен  материјал  у  електорнском  облику  за  19  седница  Већа  општине
Сокобања и 12 седница СО Сокобања. 

У области примене закона о приступу информацијама од јавног значаја и  заштити
података  личности  примљено  је  у  2016.  години  укупно  26  захтева.  Достављене  су
информације за 25 захтева, а један захтев је одбијен. 

6.  Послови вршења надзора над обављањем комуналних делатности

У периоду од 15.10 – 31.12.2016.године вршен је надзор над обављањем комуналних
делатности, и то:

Надзор над извршењем послова по уговору о пословно-техничкој сарадњи са КПЗ 
Сремска Митровица

Надзор над извршењем радова на градској чистоћи од стране ЈКП «Напредак»
Надзор над извршењем радова на градском зеленилу од стране ЈКП «Напредак»
Надзор над извршењем радова на јавној расвети од стране ИР «Маркони» 

      Надзор над извршењем радова на зимском одржавању улица и локалних путева од 
стране ЈП «Зеленило»  

                                                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
                                                                                                                       Марија Јовановић
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РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ И ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ  

ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА ТУРИЗАМ И 

КУЛТУРУ СОКОБАЊА 

 ОСНОВНИ ПОДАЦИ :  
Основни подаци о Организацији за туризам и 

клутуру Сокобања дати су у прегледу који 

следи:  

 

ПУН НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:  

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ТУРИЗАМ И 

КУЛТУРУ СОКОБАЊА  

АДРЕСА : Ул. ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА Бр. 2, 

СОКОБАЊА  

СКРАЋЕНИ НАЗИВ:  ОТКС 

ОПШТИНА:  СОКОБАЊА  

МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ:  СОКОБАЊА 18230, ПАК: 686131 

МАТИЧНИ БРОЈ:  17020889  

ПИБ:  100692367  

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:  8413 

БРОЈ TEКУЋЕГ РАЧУНА И НАЗИВ 

БАНКЕ :  
840-000000001157664-27,  

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 

ОБВЕЗНИК У СИСТЕМУ ПДВ:  ДА  
 

Оснивање: 
 

У складу са Законом о туризму Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 

88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015), Одлуком општине Сокобања, бр 011-2/95-

0, од 23.02.1995. год. основана је Организација за туризам и културу Сокобања (у даљем 

тексту ОТКС) као званични институционални носилац промоције туризма Сокобање на 

домаћем и иностраном тржишту.  

ОТКС  има статус правног лица, послује у складу са прописима којима се уређују 

јавне службе у делу II УСТАНОВЕ, уписана је у регистар код Привредног суда у Зајечару.  

У складу са одлуком о оснивању Организација за туризам и културу Сокобања 

функционише и као установа културе, основана у складу са Законом о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.). У том смилу, као установа културе она 

јесте правно лице основано ради обављања културне делатности којом се обезбеђује 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА                                                                                                           15.3.2017.  

ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

4 
 

остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана као и остваривање 

другог законом утврђеног интереса у области културе. 

Делатност: 

 

ОТКС обавља послове промоције туризма, координације активности 

туристичких, привредних и других субјеката у туризму на територији општине Сокобања и 

Републике Србије, као и друге послове из члана 39. Закона о туризму Републике Србије.   

 

У складу са Чл. 8 Закона о култури, Организација за туризам и културу обавља 

и културну делатност, односно послове у следећим областима:  

- откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, 

вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање 

културним наслеђем, музејска делатност;  

- ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;  

- позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);  

- остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, 

пантомима, улична уметност и сл.);  

- научноистраживачке и едукативне делатности у култури;  

- менаџмент у култури;  

 

 

Органи управљања ОТКС: 
 

Органи управљања, надзора и руковођења су:  

1) Управни одбор,  

2) Надзорни одбор,  

3) Директор.  

 

Органи управљања ОТКС се именују на период од четири године.  

 

Управни одбор има седам чланова и врши следеће послове:  

1) доноси Статут ОТКС,  

2) доноси пословник о свом раду,  

3) усваја годишњи програм рада са финансијским планом,  

4) усваја годишњи извештај о раду и завршни рачун,  

6) обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.  

 

Надзорни одбор има три члана:  

1) врши надзор над пословањем,  
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2) прегледа извештај о пословању и завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у складу 

са прописима,  

3) доноси пословник о свом раду,  

4) врши и друге послове у складу са Законом и Статутом.  

 

Чланове управног и надзорног одбора и директора именује и разрешава 

Скупштина општине Сокобања.  

Извори финансирања: 

У складу са Чланом 31. Закона о туризму и Чланом 10. Закона о култури, 

средства за рад ОТКС обезбеђују се из: 

- средстава буџета Општине Сокобања - Републике Србије; 

- прихода остварених обављањем делатности и из других сопствених прихода; 

- донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица; 

- других извора, у складу са законом. 

Средства за рад ОТКС  из буџета, обезбеђена су Одлуком о буџету општине 

Сокобања за 2016. годину, односно Законом о буџету Републике Србије за 2016 годину, у 

Члану 32, Став 2-122, прихода остварених обављањем делатности, прихода од субвенција 

ресорног министарства, приходима за реализацију пројеката одобреним по конкурсима. 

У складу са важећим Правилником о организацији и систематизацији радних 

места Организације за туризам и културу Сокобања у 2016. години, образована су два 

организациона дела и то:  

1. Организациони део за туризам, 

2. Организациони део за маркетниг, развој и културу. 

У оквиру првог организационог дела функционише одељење Туристичко 

информативни центар, а у оквиру другог Oдељење за културу, Одељење за маркетинг и 

развој и Одељење Аква парк „Подина“ 

У оквиру организационих делова систематизованa су следећа радна места са по 

једним извршиоцем: 

НАЗИВ 

ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ДЕЛА  

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА  

I Oрганизациони део за 

туризам 

1. Пројектни координатор – руководилац 

организационог дела за туризам 
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1.  Одељење – Туристичко 

информативни центар 

2. Стручни сарадник – руководилац 

одељења Туристичко-информативни 

центра 

 3. Административни помоћник 

 4. Референт за туризам 

II Организациони део за 

маркетинг, развој и културу 

         1. Пројектни координатор – руководилац 

организационог дела за маркетинг развој и 

културу 

 
          2.   Сарадник за унапређивање 

делатности Установе културе  

           3.    Финансијско – рачуноводствени 

сарадник  

            4.   Техничар за одржавање уређаја, 

техничких система и инсталација - возач 

             5.   Радник на одржавању хигијене 

објеката и опреме - возач 

У Организацији за туризам и културу Сокобања, запослено је девет лица на 

неодређено радно време и то:  

1.  Директор, VII ССС, дипл. економиста (именован из радног односа),  

2. На радном месту -  Стручни сарадник – руководилац одељења Туристичко-

информативни центар, један извршилац, VII ССС дипл. туризмолог, 

3. На радном месту – Референт за туризам -   један извршилац, IV ССС – 

физиотерапеут, 

4. На радном месту - Административни помоћник, један извршилац,  IV ССС,  

гимназија, општи смер, 

5. На радном месту, Пројектни координатор – руководилац организационог дела 

за маркетинг развој и културу, један извршилац, VII ССС, дипл. туризмолог,  

6. На радном месту -  Сарадник за унапређивање делатности установе културе,  

један извршилац,  VII ССС - дипл. правник, 

7. На радном месту,  Техничар за одржавање уређаја, техничких система и 

инсталација – возач, један извршилац, V ССС, електроенергетичар за мреже и постројења,  

8. На радном месту - Радник на одржавању хигијене објеката и опреме - возач – 

један извршилац, IV ССС – трговински техничар, 
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9. На радном месту -  Финансијско – рачуноводствени сарадник, један 

извршилац, VI ССС – економиста. 

У периоду од 01.04.2016. године, до 31.03.2017. године ангажовано је једно лице 

на одређено радно време, због увећаног обима посла, на радном месту - Пројектни 

координатор – руководилац организационог дела за маркетинг развој и културу и то један 

извршилац, VII ССС дипл. туризмолог.   

 

1. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДЕЛА ЗА ТУРИЗАМ 

 

  У оквиру Организационог дела за туризам обављају се послови из области 

промоције туризма и интегрисаног туристичког производа Сокобање, дефинисања, 

промовисања и комерцијализације туристичког производа (који потичу из дестинације), 

обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се 

промовишу туристичке вредности Сокобање (штампане публикације, аудио и видео 

промотивни материјал, он лајн средства промоције - интернет презентација, друштвене 

мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири, итд.). 

Организациони део за туризам такође реализује активности из области: 

а) прикупљања, систематизовања и објављивања информација о целокупној туристичкој 

понуди на територији општине Сокобања, као и друге послове од значаја за промоцију 

туризма; 

б) организовања учешћа и подршци у организацији туристичких, научних, стручних, 

спортских, културних и других скупова и манифестација; 

в) организовања рада туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање 

бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања 

туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних 

органа са притужбама туриста и др.); 

г) управљања туристичким простором; 

9) посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком 

домаћинству; 

10) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења 

простора; 

11) израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из 

области туризма; 

12) припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других 

информација; 

13) друге активности у складу са законом, Оснивачким актом и Статутом. 
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 1.1.  Туристичка и информативно пропагандна делатност 
 

   Организациона јединица за туризам ОТКС у складу са Планом рада и финансијским 

приликама у 2016. години реализовала је све планиране активности предвиђене Планом 

рада за 2016. годину и унапредила техничке услове у циљу промоције, унапређења и развоја 

туризма Сокобање као туристичке дестинације, кроз следеће групе ативности: 
 

- Учешће на сајмовима туризма, изложбама, манифестацијама, 

- Промоцију и сарадњу са медијама, 

- Издавање аудио – визуелног пропагандног материјала, 

- Постављање, нових и реконструкција постојећих интернет страница, 

- Посредовање у смештају туриста у домаћој радиности, 

- Продају сувенира, 

- Активностима Туристичко-информативног центра и др. 

 

1.1.1.  Наступи на сајамским манифестацијама и изложбама 
 

У 2016. години, Организација за туризам и културу Сокобања учествовала је на 

најважнијим сајамских манифестацијама и посебним догађајима у земљи и иностранству 

који имају значаја за промовисање туристичке понуде Сокобање. Од сајамских 

манифестација запажен наступ ОТКС је имала на шест сајмoва туризма директним учешћем 

и два сајма посредством Туристичке Организације Србије (ТОС). Од тога вреди поменути:  

- 38. Међународни сајам туризма у Београду – фебруар  2016. на сопственом излагачком 

штанду, 

-  32. Међународни сајам туризма у Софији - фебруар 2016. - на штанду ТОС-а (директно 

учешће на штанду ТОС-а),  

- 17. Међународни сајам туризма у Нишу – април 2016. на сопственом излагачком 

штанду, 

- 49. Сајам туризма у Новом Саду – септембар/октобар 2016. на штанду ТОС-а , дирекним 

учешћем, 

- Светски сајам туризма у Берлину- март 2016. - на штанду ТОС-а (достављен материјал),  

- 2. Београдски манифест – мај 2016., директним учешћем, 

- Караван „Моја Србија“ у Нишу – јун  2016. и у Београду – јул 2016. 

- Међународни сајам туризма у Москви - септембар 2016. – на штанду ТОС-а (достављен 

материјал), 

- 12. Изложба туристичких публикација у Крушевцу – октобар 2016. – директно учешће, 

- 9. Изложба сувенира и туристичких публикација у Лесковцу - новембар 2016. – 

директно учешће,  

- 8. Сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, новембар 2016. на штанду ТОС-а – 

(директно учешће представника ОТКС),  
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На 12. Изложби туристичких публикација у Крушевцу, Организацији за туризам 

и културу Сокобања додељено је Признање у категорији: најбољи веб сајт – 2. награда 

(www.sokobanja.rs). 

На 9. Изложби сувенира и туристичких публикација у Лесковцу Организацији 

за туризам и културу Сокобања додељено је Признање у категорији: најбољи промотивни 

спот – 2. награда за спот под називом „Доживите СОКОБАЊАЊЕ“. 

 

   Туристичка организација Србије (ТОС) промовисала је туристичку понуду 

Сокобање,  штампаним  и аудио-визуелним материјалима  чији је издавач  Организација за 

туризам и културу Сокобања, путем својих дистибутивних канала и мреже туристичко 

информативних центара. На наступима у иностранству, европском и светском тржишту, 

Сокобања је представљена  као једна од најатрактивнијих бања и туристичких дестинација 

у Србији. 

   Посебне резултате дало је учешће Организације за туризам и културу у 

кампањи Туристичке организације Србије „Моја Србија“, за коју је Организација за туризам 

и културу Сокобања обезбедила велики број награда, у наградној игри ТОС-а, за посетиоце 

каравана, одржаних у десет градова Србије. Велики број награда обезбеђен је захваљујући 

одличној сарадњи коју Организација за туризам и културу Сокобања остварује са хотелом 

„Моравица, Специјалном болницом „Сокобања“, Специјалном болницом „Бањица“, 

агенцијом „Виа турс“, туристичким агенцијама, „Палма“, „ДМ“, „Сокоинфо“, „Сокотурс“, 

пансионима „Чикаго“, „Сплендид“, „Колибри“ и другим... Интересовање за летовањем у 

Сокобањи непосредно након завршетка кампање „Моја Србија“, према подацима 

Туристичко информативног центра, појачано је за преко 15% у односу на период пре 

одржавања кампање.  

Број корисника ваучера за субвенционисано коришћење услуга смештаја 

повећан је за преко 50% у односу на 2015. годину, што је сврстало Сокобању у једну од 

најтраженијих туристичких дестинација. 

1.1.2. Реклама, пропаганда и сарадња  са медијама 

 

Наступи у информативним програмима Радио и ТВ станица у 2016. години, 

имали су велики значај о информисању јавности о туристичкој понуди Сокобање. Успешну 

сарадњу ОТКС је имала најпре са РТС-ом и то програмима: информативна емисија 

„Дневник“, програми „Ово је Србија“, „Јутарњи програм“, потом РТВ „Б-92“, Студиом Б, 

„Al Jazeera Balkans“, „РТВ БН“„, РТВ РС, НТВ Ниш“, РТВ „Belle amie“, РТВ „Зајечар“, РТВ 

„Војводина“, Радио „Београдом“, РТВ „Сокобања“. 

http://www.sokobanja.rs/
http://www.sokobanjanje.rs/
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Информативни пакети и репортаже и интервјуи емитовани су у програмима РТВ 

Војводина и РТС-а и то у програму „Ово је Србија“, Јутарњем програму“, потом 1. и 2. 

Дневнику, емисијама „Књига утисака“...  

У назначеном периоду ОТКС је имала одличну сарадњу и са штампаним 

медијима у којима су објављивани текстови и репортаже на дневном и недељном нивоу – 

„Блиц“, „Новости“, „Курир“, „Данас“ и месечном у ревијама „Уно“, „Туристичке новине“ 

и „Бел гест“ и другим....  

Кроз програм РТС-а емитоване су три промотивне капмање у најгледанијем делу 

програма, у периоду од 04. јула до 11. августа. У периоду од 04. јула до 22. јула 2016. год. 

емитован је дестинацијски спот под називом  „Доживите Сокобањање“. У периоду од 08. 

до 22. јула емитован је промотивни спот новог фестивала „Green Heart Fest“, а од 26. јула 

до 11. августа емитован је промотивни спот фестивала „Прва хармоника Сокобања“. 

Кампање су реализоване према унапред утврђеном медиjа плану у најгледанијем делу 

програма – испред  2. Дневника, „Слагалице“, као сеча емисија: „Ово је Србија“, 

„Балканском улицом“,“САТ“, „Јутарњи програм“, „Жикина шареница“, „Београдска 

хроника“, „Око“, „Шести круг“, Спортски дневник, сеча вечерњег филма и серије, сеча 

тениских мечева у којима је играо Новак Ђоковић, кошаркашких у фудбалских мечева и 

преноса атлетике, мечева Дејвис купа, Светске лиге у одбојци, преноса Летњих 

олимпијских игара. Наведене кампање финансиране су са 52% средствима из буџета 

Општине Сокобања а са 48%, средствима Владе Републике Србије, Министарства трговине, 

туризма и телекомуникација по Конкурсу субвенција и дотација намењених за пројекте 

развоја туризма у 2016. години.  

     У 2016. години, Радио телевизија Србије обавила је и 16 директних укључења 

у програм Радио Београда и Телевизије Београд. 

Аудио спотови, који промовишу туристичку понуду и најављују одржавање 

манифестација и догађаја, емитовани су на регионалним и локалним радио станицама; 

радију: „ТДИ“, „ЈАТ“, Ниш,  „Магнум“ – Зајечар, Belle amie“, Ниш и кроз програм Радио 

Сокобање.  

У 2016. години, Организација за туризам и културу Сокобања, у априлу и мају, 

спровела је веома ефектну билборд кампању и то на следећим локацијама: Београду, Новом 

Саду, Нишу, Крагујевцу и Коридору Х. У овој врсти кампање закупљено је десет инфо-

борда на најфреквентнијим местима на поменутим локацијама. 

 1.1.3  WEB  маркетинг  

Организација за туризам и културу Сокобања, последње три године веома 

интензивно спроводи организовану промоцију дестинације путем интернета. Редовно 

ажурирање постојећих портала на доменима www.otks.org.rs и www.akvaparkoskobanja.rs, 

www.sokobanjanje.rs, даље умрежавањем све три интернет адресе,  резултирало је бољем 

позиционирању Сокобање као туристичке дестинације.  

http://www.otks.org.rs/
http://www.akvaparkoskobanja.rs/
http://www.sokobanjanje.rs/
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Организација за туризам и културу Сокобања је ангажовала професионалну 

агенцију за израду новог дестинацијског веб сајта -  интернет презентације Сокобање на 

интернет адреси www.sokobanja.rs, који је активиран јуна 2016. године. Презентација на 

нови савремени начин приказује туристичку понуду Сокобање, где су посетиоци у 

могућности да постављају слике и коментаре, садржи све битне информације о природним 

и културним атракцијама, манифестацијама, туристичким услугама, угоститељским 

објектима, смештају и др. и бројне квалитетне фотографије из базе података Туристичко-

информативног центра ОТКС. Модерног је дизајна, „responsive“ за све савремене уређаје, 

могуће је учитавање на ћириличном и латиничном писму, преведен на 4 страна језика 

(енглески, немачки, руски и бугарски) и повезан са налозима Организације за туризам и 

културу Сокобања, са друштвеним мрежама Facebook, Twiter и Instagram. 

Посебно, промоција на страни Организације за туризам и културу Сокобања, на 

друштвеној мрежи Фејсбук, захваљујући добро осмишљеним и реализованим активностима 

дала је одличне резултате.   

У 2016 год. спроведена је интензивна интернет кампања која је обухватала 

емитовање огласа и објава на најпосећенијим претраживачима односно Google Adwords-u 

и друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм. 

Циљеви спровођења активности оглашавања на интернету били су: 

-Промоција традиционалних манифестација, најаве актуелних дешавања и 

новине у туристичкој понуди.  

-Боља видљивост на тржишту, информисање циљних група путем друштвених 

мрежа, брендирање фестивала. 

Огласи нису приказивани насумично већ таргетираним циљним групама. 

Информације и објаве везане за рок хаус фестивал „Green heart fest“ приказиване су 

особама, фановима рок и хаус музике, млађим особама које се баве свирањем гитаре или су 

чланови бендова, а огласи за фестивал „Прва хармоника Сокобања“ љубитељима народне 

и фолк музике и особама које се баве свирањем хармонике. Резултати оваквог вида 

рекламирања су лако мерљиви, јер су доступни статистички подаци, на странама на којима 

се реклама објављује. 

Број фанова Фејсбук странице Организације за туризам и културу Сокобања је 

након спроведене кампање повећан за 223%. Број посетилаца који су реаговали на објаве на 

друштвеној мрежи Фејсбук у вези фестивала „Green Heart Fest“ износи 32.442, а на објаве у 

вези фестивала „Прва хармоника Сокобања“ реаговало је 42.968 посетилаца. Детаљна 

анализа резултата рекламе дестинације и догађаја на Google и друштвеном мрежи Facebook 

дата је у следећем прегледу: 

Услуге  се  односе  пре  свега  на  оглашавање  на  друштвеним  мрежама  

Facebook  и Instagram, као и преко Google Adwords система. Кампања је реализована у 

http://www.sokobanja.rs/
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преиоду од 1. јула до 10. септембра 2016. године. Извештајем је приказано колико је 

средстава за интернет оглашавање потрошено и какви су ефекти тих активности. 

У табели испод дат је приказ трошења буџета на оглашавање према месту 

оглашавања као и број приказа тих огласа. 

 

Место оглашавања 

  

Број приказа огласа 

  

Цена (ЕУР) 
 

 

      
 

        
 

Facebook и Instagram 666231  681,62  
 

     
 

Google AdWords 1.743.946  1157,05  
 

     
 

УКУПНО: 2.410.177  1838,67  
 

         
 

 

Из табеле се може видети да је у промотивним активностима потрошено укупно 

1838,67 евра, док су огласи приказани укупно 2.410.177 пута. То значи да је за сваки приказ 

у просеку плаћено 0,00076 евра, односно 0,092 динара. 

Практично, за сваких 100 приказа огласа за манифестиације и Сокобању плаћено 

је мање од 10 динара, односно свега 9,23 динара, док је за хиљаду приказа плаћено у просеку 

92 динара. 

Овакав резултат није могуће постићи без ефикасног таргетирања. С' тим у вези 

веома је битно нагласити да огласи нису приказивани насумично било коме, већ директној 

циљној групи заинтересованој за поједине манифестације односно дестинацију у 

целини.  

Тако су, на пример, огласи за манифестацију „Златне руке“ приказивани особама 

који воле домаћу радиност, старе занате, кулинарство, традицију и фолклор (уз још доста 

елемената додатног таргетирања), док су огласи за манифестацију „Grean Heart Fest“ 

приказивани особама који воле да слушају врсту музике која се изводила у данима 

фестивала (уз још доста елемената додатног таргетирања). 

Све наведено, практично, значи да огласи нису приказивани насумице, већ уско 

таргетираним циљним групама који заиста јесу заинтересовани за Сокобању као 

дестинацију или манифестације које се у њој одржавају. Уколико пратимо цену приказа 

огласа овим високо релевантним циљним групама, долазимо лако до закључка да је за 

сваких 100.000 приказа плаћено у просеку само 9.200 динара.  

То је свакако резултат са којим се не може поредити нити један други вид 

оглашавања. Захваљујући добром таргетирању и специфично формулисаним огласима за 

сваку циљну групу добијене су веома ниске цене огласа, где се за предвиђени буџет 

добијено скоро 2.5 милиона приказа огласа. 
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Поред изузетних ефикасних огласа, целокупна кампања је донела још неке 

додатне ефекте и резултате, као што су повећање посета на сајту, повећање фанова на 

Facebook страници, већу видљивост објава на страници и сл.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Графикон бр. 1 – Број фанова странице Сокобање током интернет кампање. 

Из графикона на слици испод види се како се кретао број фанова странице током 

периода трајања кампање. Број фанова пре почетка кампање износио је 1351, док је по 

завршетку кампање та цифра на 4368 са израженим даљим растом. То значи да је број 

лајкова повећан за 223%. 

Имајући у виду све наведено, оцењује се да је  кампања била  изузетно успешна, 

што потврђују и следећи показатељи: 

- огласи су приказивани релевантној и заинтересованој циљној групи, 

- постигнута је изузетно ниска цена приказа огласа 

- број фанова на страници је повећан за 223% , 

- reach објава на страници је повећана и до 30 пута.  

 

1.1.4. Издавачка делатност – аудио - визуелни пропагандни материјал 

 

Од штампаног пропагандног материјала, 2016. години, Организација за туризам и 

културу Сокобања, издала је следеће материјале: 

1. Општи флајер Сокобање на српском, енглеском и бугарском језику, у тиражу од 

8.000 примерака,  

2. Обједињени ценовник хотелског и приватног смештаја и бањских услуга, на српском 

и енглеском језику, у тиражу од 7.000 примерака,  

3. Календар манифестација за 2016. годину, на српском, енглеском и бугарском језику, 

у тиражу од 7.000 примерака,  
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4. Флајер Аква парк „Подина“, на српском, енглеском и бугарском језику, у тиражу од 

8.000 примерака,  

5. Флајер за манифестацију „Св. Јован Биљобер“, на српском, енглеском и бугарском 

језику, у тиражу од 2.000 примерака,  

6. Промотивне кесе са обележјима Сокобање, у тиражу од 2.000 комада,  

7. Каталог туристичке понуде Сокобање на српском и бугарском језику, у тиражу од 

2.000 примерака, 

8. Каталоге за изложбе „Ноћ музеја“, „Фото изазов“ и Каталог  „Две деценије 

Уметничке колоније Сокоград“, у тиражу од 500 комада. 

Од штампано-употребног промо материјала креирани су купони за 

манифестацију „Маратон жеља“, оловке, мајице, качкети, шоље, шешири, торбе за 

куповину, роковници, путокази, транспаренти, флеш меморије, кишобрани, марамице за 

брисање наочара, дисплеја мобилних уређаја, са дестинацијским логом и фотографијом 

Амама и други употребни предмети са обележјима Сокобање. 

У 2016. години Организација за туризам и културу Сокобања, ангажујући 

професионалну агенцију, издала је три нова промотивна спота. Дестинацијски промо спот 

у трајању од 25 секунди, који промовише туристичку понуду Сокобање са акцентом на 

водене атракције – аква парк, језера, реке, термалне изворе, са одговарајућом динамичном 

музиком, у Full HD формату. Спот је емитован на Јавном медијском сервису Србије (РТС-

у) у оквиру промотивне кампање под називом  „Доживите Сокобањање“, у периоду од 04. 

до 22. јула. Поред дестинацијског израђени су промотивни спотови фестивала „Green Heart 

Fest“ и „Прва хармоника Сокобања“, у трајању од по 15 секунди, у HD формату, који су 

имали за циљ да заинтересују и привуку што већи број посетилаца, током одржавања 

манифестација. 

Органзација за туризам и културу Сокобања, дала је подршку продукцијској 

кући „Лаки продакшн“ током реализације снимања материјала и откупила за сврхе 

промоције немонтиран материјал из филма „Вода“, о погибији пуковника Рајевског, чије су 

сцене снимљене у Амаму и излетишу Очно на Озрену. Премијера филма очекује се на 

пролеће 2017. године.  

1. 2.  Активности Туристичко-информативног центра 

     

                 На пословима у Туристичко - информативном центру (у даљем тексту ТИЦ) била 

су ангажована три лица, једно по уговору о привремено-повременим пословима и два на 

стручном усавршавању, односно стручној пракси, захваљујући сарадњи коју је 

Oрганизација за туризам и културу успоставила са Факултетом за хотелијерство и туризам 

у Врњачкој Бањи, чији студенти обављају стручну праксу у Туристичко-информативном 

центру ОТКС. Запослени у ТИЦ-у, били су интензивно ангажовани на припреми и 

реализацији неколико важних пројеката, од припреме штампаног материјала до 
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организације туристичких манифестација, а радили су и као презентатори у Завичајном 

музеју и Галерији-легату “Милуна Митровића”. 

  Туристичко-информативни центар, посебно је интезивирио сарадњу са 

осталим туристичко-информативним центрима – конкретно са 24, посебно са центрима 

ТОС- у Београду и то на аеродрому „Никола Тесла“, објекту Дома омладине у Београду  и 

Ул. Чика Љубиној бр. 8, такође у Београду.  

Веома важна активнoст је осавремењавање процеса базе података, која се односи 

на носиоце туристичке понуде, базе података станодаваца, која се у сарадњи са ресорним 

миснистарством недељно ажурира. Путем Туристичко – информативног центра у 2016. 

години реализвоано је 360 субвенционисаних ваучера за смештај.  

 

1.2.1. Информација о броју гостију и остварених ноћења у Сокобањи за период 

01.01 – 31.12.2016. године 
 

   Туристичкo-информативни центар ОТКС, евидентира недељно, месечно и 

годишње, попуњеност смештајних капацитета у хотелима и објектима за смештај 

приватних станодаваца, евидентирајући број долазака туриста и остварених ноћења у 

Сокобањи. Веома је важно напоменути да се извештаји од стране већине наведених 

субјеката не достављају се редовно, а када се то чини информације се дају углавном 

усменим путем и не одговарају стварно оствареном промету.  

  У складу са таквим приливом података, који дакле није редован и релевантан, 

ажурирани извештаји редовно се достављају Републичком заводу за статистику (од стране 

ОТКС), где се креира јединствена база података о посећености и попуњености капацитета. 

Извештаји ТОС-а, који се упоређују са извештајима Републичког завода за статистику могу 

се видети на web презентацији Туристичке организације Србије1.  

   Подаци подразумевају само туристички промет у Специјалној болници 

„Бањица“ и хотелу „Моравица“, који су тачни, односно хотелу „Здрављак“ чији су подаци 

нередовни и непотпуни, а представљају туристички промет за период 01.05. – 05.10.2016. 

године, као и податке о броју гостију и остварених ноћења, достављен од агенција, који не 

одговарају стварном стању.  

   Сумирајући податке о туристичком промету који су били на располагању 

ТИЦ-у, у 2016. години регистровано је укупно 41.233 туриста. У приватном смештају 

регистровано је 9.687 гостију, док је у хотелима боравило укупно 31.546 туриста. 

                                                           
1 (ВАЖНА НАПОМЕНА: Извештај укључује само податке достављене Републичком заводу за 

статистику, највећи број туристичких субјеката не доставља редовно податке или их уопште не доставља. 
Одређен број туриста борави и у некатегорисаним објектима за смештај).  
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   Укупан број регистрованих ноћења у 2016. години је 146.811 у хотелима, у 

приватном смештају 47.148 ноћења, што укупно износи 193.9592 остварених ноћења. 

Уколико у обзир узмемо ове податке, просечан боравак туриста у хотелима је 4,6, а у 

приватном смештају 4,8 дана. Просечна дужина боравка туриста у Сокобањи у 2016. 

години, на основу сумираних података, била је – 4,7 дана. 

     У извештај нису унети подаци о промету Специјалне болнице “Сокобања”, 

док су хотел “Здрављак “ и хотел “Турист” радили само шест месеци (мај-септембар) уз то 

подаци о туристичком промету које су ови субјекти доставили ТИЦ-у нису потпуни. Хотел 

“Моравица”, Гарни хотел “Сокотерме” и СБ “Бањица” су редовно током целе године 

достављали реалне податке. Од туристичких агенција, податке су достављале следеће 

агенције: Т.А. Палма”, Т.А. “Сокотурс”, Т.А. “Сокоградтурс”, Т.А. „ДМ”, Т.А. “Могитурс”, 

Т. А. Сокоинфо”. У извештај су укључени подаци о бrоју туриста смештених у домаћој 

радиности преко Организације за туризам и културу Сокобања. Туристичке агенције нису 

редовно достављале информације о туристичком промету, и то су чиниле углавном 

усменим путем, без разврставања домаћих и страних гостију. 

      Узимајући у обзир да податке о оствареном туристичком промету, како и то 

да  податке уредно и редовно достављају службе појединих угоститељских објеката, 

привредног типа, а насупрот томе да у објекти домаћој радиности и неке туристичке 

агенције нередовно достављају и то непоптуне  податке, односно чињеница да у приватном 

сектору нема евидентираних туриста у периоду од почетка октобра до почетка јуна, или је 

тај број занемарљив указује на велики број непријављених туриста, односно 

нерегистрованих ноћења. У прилог томе говори и податак да је у хотелима чији је укупни 

капацитет пет пута мањи од капацитета смештаја у домаћој радиности, који у добром делу 

случајева боље опремљен и финансијски повољнији, боравило скоро четири пута више 

туриста. Укупан туристички промет треба увећати и за број туриста који су боравили у 

накатегорисаним објектима, чији је број недефинисан. 

   Укупном броју треба свакако додати (процена је ТИЦ-а) број туриста који су 

боравили у Сокобањи на пар дана, током једнодневних и дводневних манифестација- 

концерти, “Свети Јован Биљобер”, “Прва хармоника Сокобања”, “Златне руке”, “Маратон 

жеља”, Баскет турнир “Август у августу”, Ноћни турнир у малом фудбалу, изложба паса -  

CACIB  Сокобања и Аква парку „Подина“ у дане викенда,  итд. 

     Процене ТИЦ-а у складу са подацима обављених истраживања су да је тај 

број већи од 70% од броја регистрованих гостију и преко 60% од броја регистрованих 

ноћења. Очигледан показатељ су и дани државних пазника, (Нова година, Дан државности, 

Први, мај, Ускрс..),  када Сокобању очигледно посећује по неколико хиљада туриста који 

остваре  неколико десетина хиљада ноћења у домаћој радиности, у којој није званично 

регистрован скоро нити један гост, односно остварено ноћење.  

                                                           
2              Подаци РЗЗС: 45.918 туриста и остварено 219.224 ноћења.  
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  У складу са истраживањима која обавља ТИЦ, процена Организације за 

туризам и културу Сокобања је да је у 2016. години боравило око 101.000 туриста који су 

остварили преко 700.000 ноћења.  

1.3. Туристичке манифестације:  

      На „Фестивалу цвећа“ одржаном од 01.-10. маја учествовало је 20 излагача 

украсног биља и цвећа из Србије и региона.  О сокобањском Фестивалу цвећа, известила је 

Радио телевизија Србије.  

  Манифестација Св. Јован Биљобер, одржана 7. јула у 2016. године, окупила је 

велики број гостију из Србије и суседних република (Бугарске, Републике Српске, 

Македоније), а било је учесника и из земаља западне Европе. Манифестација је трајала пет 

дана, током којих су у сарадњи са Д.О.О. Адонис из Сокобање и Удружењем за лековито 

биље др. „Јован Туцаков“, Фармацеоутским факултетом из Београда и Институтом за 

ботанику, организована четири едукативна семинара на терену, Озрену, Девици и Крстатцу.  

Квиз о познавању лековитог биља, традиционални успон на Шиљак, врх Ртња и 

традиционални Избор принцезе Биљарице 2016. организовани су 7. јула. 

  Испунивши услове из Пропозиција, 33 учесника у 2016. години, квалификовало 

се за наградни конкурс Фото изазов 2016. Циљ ове манифестације је промоција Сокобање, 

као једне од најзначајнијих туристичких дестинација у Србији и објављивање радова 

фотографа аматера у промотивним материјалима Сокобање. 

  Манифестација „Маратон жеља“ у 2016. години је била интересантна 

туристима, из разлога своје оригиналности и активног учешћа учесника. Учесници су имали 

су задатак да прошетају најживописнијим пределима Сокобање и посете туристичке 

локалитете, који по традицији и народном веровању испуњавају жеље. 

  1.4. Сарадња са туристичком привредом 
 

ОТКС Сокобања има одличну сарадњу са представницима туристичке привреде 

у Сокобањи - хотелима, здравственим установама, туристичким агенцијама, приватним 

станодавцима и угоститељским објектима, као и са удружењима из области туризма и 

културе. Доказ за то су заједнички наступи на сајамским манифестацијама уз партиципацију 

свих учесника. у циљу представљања комплетне туристичке понуде Сокобање. 

Организација за туризам и културу Сокобања увек пружа логистику и помоћ свим 

туристичким субјектима на територији општине у складу са својим могућностима и 

Законом, као и НВО сектору у Сокобањи. Одличну сарадњу ОТКС има са осталим 

организационим облицима основаним од стране локалне самоуправе и републичким 

установама и службама.  

Такође, одличну сарадњу ОТКС има са ОШ „Митрополит Михаило“, СШ 

„Бранисалв Нушић“, Вртићем „Буцко“, Народном библиотеком „Стеван Сремац“, Радио 
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телевизијом Сокобања, ЈКП „Напредак“, Домом здравља, Специјалним болницама, Озрен 

и Сокобања. 

Једна од битних активности у 2016. години, захваљујући иницијативи ОТКС 

Сокобања, у којој су учествовали сви заинтересовани представници туристичке привреде 

Сокобање, је организација едукативних семинара из области веб маркетинга, намењеног 

угоститељима и станодавцима. Едукативне радионице биле су бесплатне за учеснике, а на 

њима су презентоване информације о новим начинима промоције туристичке понуде и 

могућностима бесплатне промоције на интернету.  

Важно је напоменути да Организација за туризам и културу Сокобања има 

одличну сарадњу са туристичким организацијама у Србији, са којима редовно размењује 

информације, пропагандне материјале, новостечена знања, искуства, али изнад свега 

одличну сарадњу и логистику коју јој пружа национална туристичка организација – 

Туристичка организација Србије, својим стручним сугестијама, усмеравањем, а посебно у 

реализацији свих облика промоције на домаћем и иностраном тржишту. 
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2. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА МАРКЕТИНГ 

РАЗВОЈ И КУЛТУРУ  
 

 Организациони део за маркетинг и развој и културу је кључна организациона 

јединица која координира активности са организационим делом за туризам. Поред тога у 

овом организационом делу иницирају се и развијају пројекти који доприносе развоју 

Организације за туризам и културу Сокобања и Сокобање као туристичке дестинације.  

Кроз овај организациони део реализују се и активности и из области  културе, креирања и 

развоја манифестационог туризма као посебног туристичког производа, послови на 

управљању Летњом позорницом, Завичајним музејом, Галеријом-легатом „Милуна 

Митровића“, биоскопом „Моравица“. Велики део активности односи се на управљање 

највећим одељењем – Аква парком „Подина“.         

2.1. Одељење за маркетинг и развој:  
 

2.1.1. Пројектне активности – Наставак активности на изградња летње позорнице 

„Врело“ 

 

 Након стварања условa - израде катастарско – топографског плана, пројекта 

парцелације и препарцелације, израде урбанистичког пројекта са архитектонским решењем 

Летње позорнице „Врело“ (документација финансирана кроз пројектне активности пројекта 

„Традиција, природа култура“ од стране ЕУ) и израде Пројекта за грађевинску дозволу и 

извођење радова од стране Општинске управе општине Сокобања, у 2016. години 

Организација за туризам и културу Сокобања је конкурисала пројектом „Доступни туризам, 

туризам за све“ код Министарства трговине, туризма и телекомуникација, на конкурс за 

доделу субвенција и дотација за финансирање пројеката развоја туризма у 2016. год, за 

изградњу нове летње позорнице „Врело“ у Сокобањи.        

 

Пројектом је планирана изградња прве фазе објекта, која се односи на изградњу прве 

фазе велике сцене летње позорнице, која ће обезбедити физичке и техничке могућности за 

организовање догађаја за већи број гледалаца - концерте, музичке догађаји, фестивале, 

представе и сл. Укупна вредност пројекта износи 40.000.000,00 динара од чега је 

министарство одобрило субвенције у износу од 18.000.000,00 динара.  

Поред велике сцене, у другој фази предвиђена је и мала сцена, у облику амфитеатра, у 

коме ће се одвијати догађаји мањих размера, у оквиру програма Бањског културног лета. 

Цео амбијент биће уређен како би се заштитиле природне вредности потеса Врело. Објекат 

ће бити у функцији и током дана, као место за забаву и одмор. Током зимских месеци, 

декоративна језера, планирана између две сцене, биће претворена у клизалишта и у 

функцији зимске туристичке понуде Сокобање. Реализација пројекта је у току, тендерска 
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процедура завршена, а почетак изградње I Фазе А Летње позорнице „Врело“, предвиђен је 

за трећу декаду марта 2017. године.  

 

 
 
Слика бр. 1 – Детаљ урбанистичког пројекта са архитектонским решењем летње позорнице „Врело“ – 

комплетан простор 

 

 
Слика бр. 2 – Детаљ урбанистичког пројекта са архитектонским решењем летње позорнице „Врело“ – 

Летња позорница 
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Слика. бр. 3 - Изглед нове летење позорнице – Детаљ 3D  анимације 

 

 

Поред поменутог пројекта Организација за туризам и културу Сокобања је 

конкурисала код ресорног министарства за доделу субвенција и дотација за финансирање 

пројеката развоја туризма у 2016. год. са пројектом Рок фестивал „Green Heart Fest“ и 

промоцијом Сокобање као туристичке дестинације. Министарство је субвенцијама пројекат 

подржало сa 2.000.000,00 динара. Пројекат је подразумевао организацију и промоцију новог 

музичког фестивала у Сокобањи под називом „Green Heart Fest“ као и промоцију 

дестинације и традиционалног фестивала „Прва хармоника Сокобања“.  

Пројекат је успешно реализован и планиране активности су спроведене у 

утврђеном временском оквиру. Интересовање за рок фестивал је било изузетно захваљујући 

добро планираним и спроведеним промотивним активностима, одабиру извођача, добро 

планираним активностима, тако да је фестивал у три дана пратило око 20.000 људи на 

централном тргу и 8.000 људи у Аква парку „Подина“.  

Организација за туризам и културу је јануара 2016. аплицирала са три пројекта у првом 

позиву ИПА Interreg програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија. У питању су 

пројекти: „Туризам за све“, „Уметност без граница“ и „Туризам и футуризам“.  
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ОТКС Сокобања је водећи партнер на пројекту „Туризам за све“, а партнери су кластер 

руралног туризма „Чаролија истока“ и Удружење за промоцију туризма – Видин. Општи 

циљ пројекта је да ојача учешће заједнице и подигне свест о значају и предностима 

приступачног туризма, који омогућава особама са инвалидитетом да задовоље своје 

туристичке потребе.  

На пројекту „Туризам и футуризам“ ОТКС Сокобања учествује као партнер, а водећи 

партнер је „Локална иницијатива за Вршец“. Пројекат се односи на израду Стратегије 

развоја туризма Сокобање и заједничке мобилне апликације која ће презентовати 

туристичку понуду прекограничног региона Вршец-Сокобања. 

На пројекту „Уметност без граница“ ОТКС Сокобања и „Локална иницијатива за 

Вршец“ учествују као партнери, а водећи партнер је Центар за развој заједнице "Христо 

Ботев - 1900". Пројекат се односи на организацију бројних културно-забавних садржаја који 

ће обогатити туристичку понуду Сокобање и Вршеца као што су међународни Фестивал 

фолклора и Фото-видео колонија. Пројектне активности обухватају и промотивну кампању 

и наступе на Међународним сајмовима туризма у Београду и Софији.  

Након фазе евалуације пројеката сви су оцењени као квалитативно подобни за 

финансирање, али због недостатка средстава су тренутно на резервној листи пројеката који 

чекају одобрење за финансирање. 

По два конкурса Националне службе за запошљавање, Организацији за туризам 

и културу Сокобања одобрена су два јавна рада. Први под називом „Природа и туризам“ и 

други под називом „Уређење околине спортских и рекреативних објеката“. Први пројекат 

на коме је ангажовано 5 лица из категорије је срповеден у периоду од 13.05 – 12.09.2016. 

године. Предмет овог јавног рада, је уређење и стављање у функцију у туристичкој сезони 

„Етно кутка Грудоњске воденице“, уређење пута од насеља Подина до водопада Рипаљка и 

одржавање хигијене и зеленила у Башти Озрен и Тргу Ослобођења.  

Предмет другог јавног рада на коме је било ангажовано седам лица, било је 

уређење и одржавање спортско-рекреативних објеката на Подини и непосредног окружења, 

трајао је у периоду од 29.08.-28.12.2016. године. За оба јавна рада укупно је реализовано 

1,830,030.79 динара. 

 

2.2. Одељење за културу 
 

Организација за туризам и културу Сокобања, у складу са Законом, Одлуком о 

оснивању и одлукама СО Сокобања о давању на коришћење и управљање објектима у 

власништву Општине Сокобања, управља објектима културе и управља пројектима 

подржаним од стране Владе Републике Србије, органзиација и фондова.  
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У складу са законом о култури ОТКС преко одељења за културу обавља и 

културну делатност, односно послове у следећим областима:  

-  стварање могућности за интензиван континуиран и усклађен културни развој; 

- стварање услова за развој и подстицање савременог културног и уметничког 

стваралаштва; 

- откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, 

вредновање, заштиту, очување, представљање, интерпретацију, коришћење и управљање 

културним наслеђем; 

- програме и пројекте установа културе, удружења у култури и других субјеката 

у култури који својим квалитетом доприносе развоју културе и уметности; 

- обезбеђивање услова за доступност културног наслеђа јавности; 

- обезбеђивање услова за доступност културних садржаја; 

- подстицање, унапређење и стварање услова за развој међународне културне 

сарадње; 

- стварање услова за слободан проток и размену културних израза и садржаја; 

- подстицање иновативности и креативности у култури; 

- подстицање стручних и научних истраживања у култури; 

-  спровођење и унапређивање едукације у области културе; 

-  изградња и унапређење мреже установа у области заштите културног наслеђа; 

- подстицање младих талената у области културног и уметничког стваралаштва; 

- стварање услова за подстицање самосталног културног и уметничког 

стваралаштва; 

- подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва; 

- подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури; 

- подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и 

доступности свих културних садржаја особама са инвалидитетом; 

- подстицање културног и уметничког стваралаштва друштвено осетљивих 

група; 

- подстицање међуресорне сарадње институција културе са релевантним 

чиниоцима из других области (туризам, наука, економија и сл.); 

- друга питања утврђена законом као општи интерес у области културе. 

 

2.2.1. Организација манифестација 

 

01. јануара 2016. године одржана је традиционална манифестација „Башта 

отвореног срца“. За све бањске госте и мештане ОТКС је организовала, занимљив, културно 

забавни програм и закуску са сокобањским сланим и слатким специјалитетима и топлим 

напицима. У оквиру програма наступили су аниматори који су забављали публику и делили 

пригодне поклоне најмлађим посетиоцима и познати трубачки оркестар „Барка“ из 
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Књажевца, победник Фестивала у Гучи 2013. године. Манифестација је привукла велики 

број бањских гостију и мештана, према проценама било је око хиљаду посетилаца. 

 21. маја 2016. године одржана је манифестација „Ноћ музеја“. Сокобања је већ 

дужи низ година укључена у ову манифестацију тако да су и ове године изложбене 

просторије Организације за туризам и културу Сокобања, у суботу 21. маја, биле отворене 

за посетиоце, од 17:00 сати до један сат иза поноћи. У Галерији-легату “Милуна 

Митровића” посетиоци су били у прилици да виде сталну поставку радова академског 

сликара Милуна Митровића и изложбу „Ретроспектива пропагандих материјала Сокобање“ 

од 20. до 21. века“. У згради Завичајног музеја на спрату за посете је била отворена стална 

поставка из области археологије, историје и етнологије и поставка Етнолошке радионице 

“Етнос” из Сокобање.  

IV  Фото видео колонија, одржана је у јуну. Учествовало је пет професионалних 

фотографа, односно један професор режије документарног филма. Током шестодневног 

боравка у Сокобањи, чланови Фото – видео колоније, направили су и оставили ОТКС преко 

300 фотографија и један документарни филм о Уметничкој колонији „Сокоград“. 

У 2016. години у реализацији традиционалне вишедневне манифестације 

Бањског културног лета (у даљем тексту БКЛ), која је трајала од 21.06. – 01.09.2016. године, 

учествовала су, поред професионалних глумаца, музичара, плесних група, stand up 

комичара и др. забављача (жонглера, пантомимичара, мађионичара), бројна културнo-

уметничка удружења и фолклори из Сокобање и градова из окружења. У оквиру БКЛ-а 

одржан је велики број позоришних представа и монодрама, аматерских и професионалних 

позоришта из целе Србије, међу којима се издвајају представе: „Покондирена тиква“, „Мој 

близанац и ја“, „Лажи ме“, „Љубавни троугао“, „Мудри јуначки војвода“, монокомедија 

„Мацаглу“, монодрама „Белег 5027 слово о Апису“,  монодрама „Стани горо, стани водо“, 

дуо драма „Феликс и Дорис“ и друге. Дечије представе су такође забележиле одличну 

посећеност: „Лутково“, „Љуте птице“, „Црвенкапа“, „Три прасета“, „Јагодица Бобица“, 

„Заљубљене ципеле“ и др.  

Одржани су и концерти познатих извођача и бендова: Дејан Цукић, Данијел 

Кајмакоски, Алиас, Flash back, Оливер Катић. Према процени ТИЦ-а Бањско културно лето 

у 2016. години пратило је више од 40.000 туриста. У сарадњи са аматерским СБ позориштем 

ОТКС је 30.12.2016. године у атријуму испред зграде музеја организовала традиционални 

дочек Деда Мраза. 

ОТКС је већој посећености Сокобање допринела и организовањем неколико концерата 

у току сезоне, који су се одржали у центру Сокобање на мермерном шеталишту и у 

амфитеатру испред Завичајног музеја. Првог маја наступила је популарна група 

„Милиграм“, у оквиру Мото скупа наступио је Ален Исламовић, а 12. 13. и 14. августа 2016. 

год., у оквиру ревијалног дела МФ „Прва Хармоника Сокобања“, наступио је бенд „Црне 

мамбе“, Вики Миљковић и Милица Павловић.  
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На традиционалној манифестацији ''Златне руке'', која је у 2016. години одржана 34. 

пут, на 105 штандова, на мермерном шеталишту и у сали старе основне школе „Митрополит 

Михаило“, своје радове презентовало је преко две стотине учесника из Сокобање и готово 

свих крајева Србије. Највише учесника било је из Нишке Бање, Алексинца, Бора, Јагодине, 

Ниша, Књажевца, Бољевца, Зајечара, Крагујевца, Лесковца, Зрењанина, Лесковца. У 

такмичарском делу у категорији “Стара заборављена јела” било је 34 учесника, у категорији 

“Ручни радови” 38, а у категорији “Сувенири и стари занати” 40 учесника. Изложба старих 

јела и заборављених заната одржана је на мермерном шеталишту, а изложба ручних радова 

у малој сали О.Ш. ''Митрополит Михаило''. Такмичаре је оцењивао жири у следећем 

саставу: др Олгица Миљковић, представник Туристичке организације Србије, Данијелка 

Радовановић, конзерватор Етнографског музеја из Београда, и председник жирија Саша 

Мишић, познати ТВ водитељ и кулинар.  

У категорији Старих јела, прво место освојило је Удружење “Изворско зрно”, 

Пирот, друго место Душица Марјановић из Милушинца и треће место Удружење жена 

“Језеро Бован” из Бовна. 

1.место за најочуванији експонат, Рада Крстић из Сокобање – за предмете таписерију и 

мараму, 

1.место за коришћење етно мотива на савременим употребним предметима, Етно центар 

Књажевац, 

1.место ручни рад рађен у току манифестације, Драгица Радовановић из Шарбановца, 

1.место за најбољи вез, Ружица Моравац из Ниша,  

1.место за очување традиције старих заната, „Тина – 95“ из Алексинца. 

 

2.2.1.1. I Green Heart fest 

Организација за туризам и културу Сокобања организовала је од 22. до 24. јула 

2016. године нови фестивал у Сокобањи под називом „Green Heart Fest“. У питању је рок и 

хаус фестивал на коме су наступила 22 популарна извођача, и то на две бине – дневној бини 

у Аква парку Подина (од 12 до 17 h) и вечерњој бини на централном градском тргу (од 20 

до 01 h) .  

На дневној бини наступили су:  

22.07.2016. - Stereo Banana, DJ Architect, Lud&Struka, GRU. 

23.07.2016. - Sevdah Baby, Vandalism (DJ Steve Vandal&Calvin Viviano), The Beatshakers. 

24.07.2016. – Gramophonedzie, Mirko&Meex, Dimiz, Grovyman. 

На вечерњој бини наступили су: 

22.07.2016. – Atheist Rap, MVP, Забрањено пушење. 

23.07.2016. – Orthodox Celts, Новембар, Van Gogh. 

24.07.2016. – Врело, Irie FM, S.A.R.S. 
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Поред ангажовања извођача Извршилац услуга, који је изабран након 

спроведене тендерске процедуре, је у сарадњи са Организацијом за туризам и културу 

Сокобања  организовао промоцију фестивала „Green Heart Fest“ и Сокобање као туристичке 

дестинације, од момента закључења уговора до окончања Фестивала. У све промотивне 

активности били су укључени извођачи који су наступали у програму Фестивала.  

Промоција је обухватала следеће активности: 

- Израду видео клипа, у коме учествују најављени извођачи, и upload-овање промо 

клипа на посебном You tube каналу који је отворен наменски под називом Green 

Heart Fest, Сокобања 2016. 

- Штампање једнолисних Флајера са најважнијим детаљима који најављују Фестивал.  

- Промоција Фестивала, на трговима у већим градовима у Србији у трајању од сат 

времена у: Београду, Нишу, Крагујевцу и Зајечару, где су наступали неки од 

најављених извођача за рок фест, уз промотерке које су најављивале Фестивал и 

делиле флајере.  

- Штампа промотивних плаката „Green Heart Fest-а“, са програмом фестивала, у 

тиражу од 200 примерака. 

- Извршилац услуга је према тендеру извршио и следеће услуге: 

- Ангажовање трочланог стручног жирија за оцењивање кандидата у такмичарском 

делу у свему према Пропозицијама Фестивала.  

- Ангажовање водитеља-аниматора који је водио програм фестивала на дневном и 

главном стејџу, 22, 23. и 24. јула, и у паузама између наступа Извођача анимирао 

публику. 

Извршилац услуга је обезбедио и главну награду за победника такмичарског 

дела Фестивала у категорији сениора, у виду електричне гитаре . 

Поред поменутих промотивних активности ОТКС је ангажовала префесионалну 

агенцију за израду промо филма „Green Hear Festa“, који је емитован на РТС-у, у периоду 

од 08. до 22. јула 2016. године, у најгледанијем делу програма. 

Интересовање за фестивал је било изузетно захваљујући добро планираним и 

спроведеним промотивним активностима, тако да је фестивал пратило око 20.000 људи на 

централном тргу и 8.000 људи у Аква парку „Подина“. 

2.2.1.2.  54. Међународни фестивал „Прва хармоника Сокобања“ 

Четвртфинална такмичења Међународног фестивала ''Прва хармоника'' одржана 

су у следећим градовима: 05.06. у Београду, 06.06. у Новом Саду,  07.06. у Бијељини, 13.06. 

у Голупцу, 15.06. у Нишу, 16.06. у Лебану и 17.06. у Крагујевцу.  

15. и 16. јула одржана су полуфинална такмичења, а финале је трајало три дана 

и то 12. 13. и 14. августа. Захваљујући бројним културно-забавним садржајима у оквиру 

ревијалног дела и измењеним правилима такмичења, Фестивал из године у годину бележи 
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све већу посећеност, те је 54. Међународни фестивал ''Прва хармоника Сокобања 2016'', 

пратило преко 30.000 људи.  

У седам категорија до највише фазе такмичења -  финала,  доспело је 29 

такмичара, и то 6 такмичара у категорији Пионира, 9 у категорији Старијих пионира, 6 у 

категорији Млађих јуниора, 2 у категорији Јуниора, 4 у категорији Сениора, 2 у категорији 

Дуети преко 15 година старости. 

Свеукупуни победник 54. Фестивала је Милан Милићевић из Винче који је 

освојио вредну награду у виду хармонике марке Роланд, дар Општине Сокобања.           

21. по реду Уметничка колонија ''Сокоград'' је одржана у септембру 2016. год. Учешће 

је узело десет академских сликара из Србије, који су оставили депоу колоније десет вредних 

уметничких дела. У Легату "Милуна Митровића" одржана је изложба поводом две деценије 

одржавања Уметничке колоније „Сокоград“, у периоду од 10. до 17. октобра.  

У знак овог значајног јубилеја приказана је ретроспектива уметничких дела са 

последњих десет колонија, које су одржане од 2006. до 2015. године. Изложени су и радови 

учесника прошлогодишње 20. Колоније, а то су уметничка дела следећих аутора: 

Властимира Николића, Љубисава Милуновића, Мирољуба Ђорђевића, Милутина Дедића, 

Зоране Рајковић, Милице Стевановић, Миљане Савићевић, Јадранке Вукојичић, Биљане 

Новаковић и Јасне Опавски. Уметничка колонија „Сокоград“ је за двадесет година 

постојања окупила 130 познатих сликара, вајара и графичара из земље и иностранства, који 

су оставили Сокобањи преко 200 вредних уметничких дела. 

 

2.2.1.3.  Значајније реализоване активности у програму „Бањског културног 

лета“ 2016. године.  
 

БАЊСКО КУЛТУРНО ЛЕТО – ЈУЛ 2016. 

ДАТУМ ПРОГРАМ НАПОМЕНА 

21.06.2016.  Хор „Соколићи“ и гости из Македоније. Жонглер, Пантомимичар, 

Мађионичар, Алиас-концерт, Дечија позоришна представа -Гусарске 

пустоловине 

Пешачка зона, 

амфитеатар ОТКС 

24.06.2016.  Позоришна представа: Покондирена тиква  Амфитеатар ОТКС 

25.06.2016.  Бајк парти / Концерт Алена Исламовића  Полигон на Бањици 

01.07.2016.  Позоришна представа: Мој близанац и ја  Амфитеатар ОТКС 

03.07.2016.  Позоришна представа - Лажи ме, (Александар Дунић, Милица Милша) Амфитеатар ОТКС 

06.07.2016.  Позоришна представа - Љубавни троугао  Амфитеатар ОТКС 

09.07.2016.  Брејк денс плесови-УСБ Амфитеатар ОТКС 

10.07.2016.  Плесови разни  Амфитеатар ОТКС 

11.07.2016.  Монодрама - Мудри јуначки војвода, Александар Дунић  Амфитеатар ОТКС 

12.07.2016.  Стенд ап комичари: Ана Несторовић, Раша Златановић  Амфитеатар ОТКС 
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13.07.2016.  Дечија позоришна представа: Лутково (Луткарско позориште „Пепино“) Амфитеатар ОТКС 

15.07.2016.  Монокомедија - Мацаглу – Драган Маца Маринковић  Амфитеатар ОТКС 

16.07.2016.  Даниел Кајмакоски - концерт  Амфитеатар ОТКС 

17.07.2016.  Дечија позоришна представа- Црвенкапа (Лутк. позориште „Пепино) Амфитеатар ОТКС 

18.07.2016.  Наступ жонглерa Амфитеатар ОТКС 

19.07.2016.  Наступ мађионичара  Амфитеатар ОТКС 

21.07.2016.  Монодрама- Белег 5027 слово о апису  Амфитеатар ОТКС 

25.07.2016.  Позоришна представа -Љубавни троугао  Амфитеатар ОТКС 

27.07.2016.  Стенд ап комедија -Неша Бриџис  Амфитеатар ОТКС 

29.07.2016.  Дечија представа- Три прасета (Лутк. позориште „Пепино“ Ниш) – 20:00 

Концерт Квартета „Аметист“ Школа за младе таленте Ћуприја – 21:00 

Амфитеатар ОТКС 

31.07.2016. Улична анимација-Пантомимичар Амфитеатар ОТКС 

 

 

АВГУСТ 2016. 

ДАТУМ ПРОГРАМ НАПОМЕНА 

02.08.2016.  Стенд ап комедија –Иван Томић  Амфитеатар ОТКС 

04.08.2016.  Дејан Цукић-концерт  Амфитеатар ОТКС 

05.08.2016.  Монодрама аматерско СБ позориште  Амфитеатар ОТКС 

09.08.2016.  Концерт групе: „Флеш Бек” Амфитеатар ОТКС Амфитеатар ОТКС 

11.08.2016.  Дечија представа -Пепељуга  Амфитеатар ОТКС 

15.08.2016.  Дечија представа -Љуте птице - Сцена АСМ Амфитеатар ОТКС 

16.08.2016.  Наступ и анимација кловна  Централни трг 

21.08.2016.  Представа дуо драма: Феликс и Дорис  Амфитеатар ОТКС 

26.08.2016. Монодрама аматерско СБ позориште  Амфитеатар ОТКС 

28.08.2016.  Плесови разни  Амфитеатар ОТКС 

29.08.2016.   Дечија представа – Јагодица Бобица, Сцена АСМ  Амфитеатар ОТКС 

30.08.2016.   Позоришна представа: Покондирена тиква  Амфитеатар ОТКС 

31.08.2016. Дечија представа: Заљубљене ципеле (Луткарско 

позориште „Пепино“ Ниш) 

Амфитеатар ОТКС 

03.09.2016. Концерт Оливера Катића Амфитеатар ОТКС 

 

2.3. Управљање објектима културе 

Организациона јединица за маркетинг, развој и културу обавља послове 

управљања Завичајним музејом, Галеријом – Легатом „Милуна Митровића“, биоскопом 

„Моравица“, етно кутком „Грудоњске воденице, летњом позорницом „Врело“ и Аква 

парком “Подина”.  
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Поред текућег одржавања свих објеката, у 2016. години спроведене су 

активности на уређењу ентеријера и екстеријера Завичајног музеја и Галерије – Легата 

„Милуна Митровића“. Извршени су молерски радови у Завичајном музеју (кречење 

ентеријера и фасаде, фарбање столарије) и браварски радови (израда и постављање капија 

на степеништу музеја). Постављен је нови улазни портал и поправљен је оштећени део 

плафона у Галерији-Легату Милуна Митровића. Молерски радови изведени су и на 

управној згради, кречење канцеларија и фасаде, офарбана сва столарија на обе зграде, 

унутрашња и спољашња. Испред Завичајног музеја уређен је травњак са цветним 

површинама и трем музеја је декорисан цвећем, што је знатно оплеменило изглед саме 

зграде и њене околине. Испред музеја на мермерном шеталишту постављена је нова 

просветљена инфо табла. 

Извршени су следећи радови на редовном одржавању зграда Завичајног музеја, 

анекса музеја и Галерије-Легата Милуна Митровића: 

- Кречење зидова и плафона полудисперзионом бојом...........650 м2, 

- Фарбање ламперије и ограде.....................................................32 м2, 

- Фарбање прозора.......................................................................19 ком, 

- Фарбање врата ..........................................................................24 ком, 

- Израда металне капије................................................................2 ком, 

- Израда плафона од гипс-картон плоча........................................5 м2, 

- Кречење фасаде............................................................................5  м2, 

- Израда дрвеног портала..............................................................1 ком, 

- Замена камених плоча у амфитеатру...........................................5 м2. 

 

У управној згради, згради музеја и легату „Милуна Митровића“ постављен је видео надзор 

са укупно 6 камера. 

У 2016. години урађен је Елаборат о конзервацији и рестаурацији музејске грађе 

Завичајног музеја и, а потом отпочеле активности на посупању по елаборату, како би се у 

2017. години ставило у функцију пет нових музејских поставки – галерија, музеј опремио 

новим постаментима и збиркама и пружио посетиоцима сасвим нови културни доживљај.  
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2.4  Активности одељења  Аква парк „Подина“ 
 

Купалишна сезона у 2016. години у Аква парку „Подина“ званично је почела 16. 

јуна, а завршена за посетиоце 10. септембра. Почетак рада је у сезони 2016. био је у складу 

са одлуком УО ОТКС, а цене услуга по ценовнику усвојеном од СО Сокобања 2013. године, 

који је и даље на снази. Првог дана, улаз за посетиоце био је бесплатан. Према евиденцији 

ОТКС, првог дана Аква парк је посетило око 3000 посетилаца. Радно време Аква парка било 

је од 10:00-19:00 часова до 20. августа, а након тог датума од 10:00 – 18:00 сати, а цене 

улазница су биле на нивоу претходних година.  Куповином улазнице сваки посетилац био 

је осигуран од ризика, које је остварио полисом осигуравајуће куће „Дунав осигурање 

д.о.о“. У овом периоду био је укупно 71 радни, односно 16 нерадних дана, условљених 

лошим временским приликама, посебно у августу, када их је било укупно 11. Нерадни дани 

били су искоришћени за редвно одржавање Аква парка.  

Током купалишне сезоне продато је укупно 70.225 улазница, што представља 

просечну сезону, по броју посета.  

У овом периоду остварени су укупни приходи од продаје улазница у износу од 

21,369,200.00 дин., најма лежаљки од 1,641,400.00 дин. И укупни приходи од угоститељске 

делатности 3.800890,00 динара.  Средства остварена продајом улазница и закупа лежаљки 

пренета су у буџет Општине Сокобања, док су средства од наплате осигурања пренета 

осигуравајућој кући која је осигурање посетилаца добила путем јавне лицитације.    

 

Организација за туризам и културу Сокобања, одлуком управног одбора и у 

2016-тој години, а на захтев школа у Сокобањи,  наградила ученике ОШ „Митрополит 

Михаило“ и СШ „Бранислав Нушић“, који су у школској 2015-2016. години постигли 

одличан услех или  остварили посебне резултате. Награђени су сви прваци, сви одлични 

ученици, носиоци Вукових диплома као и ученици који су остварили посебне резултате на 

такмичењима и школским активностима. Сезонским  улазницама били су награђени и 

спортиста године и ученици генерације. Одлуком УО ОТКС ослобођене од плаћања су све 

особе са посебним потребама и особе са инвалидитетом. 

Из разлога недобијања сагласности за додатно запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава, Организација за туризам и култутру Сокобања 

због немогућности ангажовања лица на пословима у аква парку, нормалан процес рада у 

Аква парку „Подина“ обезбедила је уговарањем услуга одржавања хигијене објеката и 

зеленила,  услуга спасилачке службе и административних услуга преко којих су се вршиле 

наплата улазница на билетарници Аква парка и вођења благајне. 
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Услуге одржавања хигијене објеката и зленила у Аква парку вршила је агенција 

„Сион Гард“ д.о.о. из Београда која је у отвореном поступку ЈН 1/16 од 09.02.2016. године 

доставила најповољнију понуду. Са агенцијом „Сион Гард“ д.о.о. 16.03.2016. год. закључен 

је уговор вредности 3.749.240,00 динара без ПДВ-а, односно 4.499.088,00 динара са ПДВ-

ом и на тај начин ангажовано укупно 18. извршилаца који раде на пословима одржавања 

опште хигијене и зеленила, рада на шанку и хидротехниче службе. Од укупног броја четири 

лица ангажована су на 12 месеци ради обављања послова за којима постоји потреба током 

целе године. 

Услуге спасилачке службе у Авка парку „Подина“ обављало је Удружење 

спасилаца на води Србије, чија је понуда у поступку јавне набавке била најповољнија. 

Вредност уговора је 2.494.800,00 динара без ПДВ-а, односно 2.993.760,00 динара са ПДВ-

ом. Преко удружења је ангажовано укупно 11 лица са сертификатом спасиоца на води, у 

периоду од 16.06-10.09.2016. године. Пред почетак рада, Удружење сапсилаца на води 

Србије је у периоду од 10-15.06.2016.  извршило бесплатну обуку првог нивоа за спасиоце 

на води,  на којој су  могли да се јаве сви заинтересовани кандидати старости од 18-35 

година, који су пливачи и имају завршену средњу школу. Сертификате је добило осморо 

лица из Сокобање. 

Услуге физичко техничког и противпожарног обезбеђења , тј, услуге  заштите 

лица, објеката и имовине обављао је такође „Сион Гард“ д.о.о. Агенција је о пружала услуге 

ФТПО у периоду од 16.06-10.09.2016. године и то са пет извршилаца распоређених у 

одговарајућим сменама. 

Све водене атракције које у Аква парку „Подина“ прегледане су, отклоњени 

недостаци и атестиране благовремено, од стране сертификоване агенције, пред почетак 

купалишне сезоне. Атестирање тобогана и водених атракција извршено је од стране 

извођача услуга „Отворени атеље града Београда Архитектон“ ДОО. Овим „Сертификатом 

о контролисању и атестирању“ Аква парк „Подина“ се издваја од осталих по томе што је 

једини забавни парк на отвореном који поседује атестиране забавне садржаје и реквизите. 

Услуге сервисирања и одржавања хидротехничке опреме у Аква парку „Подина“ 

поверене су Сервису „Хидро Алфа“ Сокобања. Комплетна хидротехничка опрема која 

укључује пумпе са припадајућим електро-моторима и вентилима, сервисирана је за шта је 

извршилац услуга дао гаранти рок за период од шест месеци.  

  Медицинске и услуге прве помоћи, обављало је стручно особље сокобањског 

Дома здравља, у складу са Уговором.  Угоститељске услуге на шанку обављала је 

Организација за туризам и културу Сокобања и остварени су укупни приходи од 

3,800,890.00 дин. 

У 2016. години ради бржег и ефикаснијег и ефектинјег рада хидротехничке 

службе, набављен je аутоматски усисивач - робот и један резервни мотор са пумпом. 
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На простору за сунчање око дечијег базена постављено је укупно 16 фиксних 

тенди – сенила и то 10 мањих димензија 490x250 cm у основи и висине 310 cm, и 6 већих 

димензија 490x540 cm и висине 310 cm. На овај начин посетиоци на простору који окружује 

дечији базен заштићени су од излагања сунчевим зрацима, а што је још важније степен 

безбедности подигнут је на виши ниво, елиминисањем ризика обарања сунцобрана услед 

јаког ветра. 

Ради бржег и ефикаснијег рада летњег шанка Аква парка, набављене су две тач 

скрин касе са комплетним софтверским пакетима прилагођеним за вођење, контролу и 

пословање летњег шанка. Набавка 11/16 која је расписана 20.05.2016. укључивала је 

набавку две тач касе, два фискална штампача,  три софтверска пакета и опрему за бежично 

умрежавање. Уговоерена вредност ове набавке је 407.777,00 динара без ПДВ-а. 

Пред почетак купалишне сезоне спроведена је набавка противклизних облога за 

тобогане и водене атракције. Све газне површине које се налазе на воденим атракцијама, 

укупно  140m² пресвучене су специјалном противклизном масом која уједно штити све 

површине од корозије и спољашних утицаја. Набавка противклизних облога реализована је 

са СЗР „Џелир“ из Сопота и вредност уговора био је 182.000,00 динара без ПДВ-а, oдносно 

218.400,00 динара са ПДВ-ом.  

У 2016.-тој години инсталиран је видео надзор односно 12 камера са пратећом 

опремо, тако да је надзором покривен цео објекат.  

У периоду од 22. – 24. jула у Аква парку „Подина“ одржан је дневни део “I Green 

Heart Fest-а” фестивала рок и хаус музике. У коплексу Аква парка се налазила дневна бина 

на којој је за три дана трајања Фестивала наступило тринаест најбољих извођача 

електронске и хип-хоп музике из земље и региона.  У то време Аква парк је посетило преко 

8.000 људи. 

На простору Аква парка „Подина“ током године упркос сушном и врелом лету 

одржане су најбољем стању све зелене површине и цветне леје (0,44 ха). У марту и априлу 

је засађено 30 нових садница (ружа стаблашица, шимшира, бербериса), извршена прихрана 

зеленила (обавља се током целог вегетационог периода) и обновљена (досејавањем) 

целокупна површина под травом. 

Спроведене  активности  у Аква парку „Подина“ биле су у складу са Концептом 

газдовања и управљања, који је усвојила Скупштина општине Сокобања, Уговором 

потписаним између општине Сокобања и Организације за туризам и културу Сокобања, 

Одлуком о преносу права коришћења и управљања на непокретностима у јавној својини 

општине Сокобања, без накнаде, Организацији за туризам и културу Сокобања I  Број: 011-

51/2014. од 17.04.2014. године, релевантним законским и подзаконским актима, којима је 

регулисан рад оваквог објекта и Правилником Аква парка „Подина“, који је донео УО 

ОТКС, Сокобања.  
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ  

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА 

ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА  

2016. ГОДИНЕ 
 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА                                                                                                           15.3.2017.  

ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

34 
 

5. ПРЕГЛЕД ИЗВШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 
 
 

Позиција Екон. 

Класиф. 

4. ниво

Опис конта Приходи из буџета 

01

Сопствени приходи 

04

Екон 

класиф. 

4. ниво

Извор прихода Приходи са виших 

нивоа власти 07

Опис конта Екон. Клас.

411 Плате, додаци и накнаде запослених 5,399,558.61 Дин. 5,728,874.60 Дин.

742

Приходи од 

продаје добара и 

услуга 19,941,720.00 Дин.

Текући трансфери других 

нивоа власти 733

411100 Плате, додаци и накнаде 

запослених 4,579,778.29 Дин. 24,752.00 Дин.
742300

Приходи од 

интернет кафеа
19,941,720.00 Дин.

Субвенције Мнистарства 

трговине, туризма и 

телекомуникација РС 733200

412100
Допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање 549,573.40 Дин. 3,721,310.00 Дин.

742300

Приходи од 

смештаја у 

домаћој 

радиности 0.00 Дин.

Ø

412200 Допринос за здравствено 

осигурање 235,858.60 Дин. 1,792,850.00 Дин.

742300

Приходи од 

смештаја - 

ваучери 0.00 Дин.

Ø

412300

Допринос за незапосленост 34,348.32 Дин. 12,000.00 Дин.

742300

Приходи од 

изнајмљивања 

озвучења 0.00 Дин.

Ø

414100

Исплата накнада за време 

одсуствовања сa посла на терет 

фондова 0.00 Дин. 6,700.00 Дин.

742300

Приходи од 

улазница у 

објекте културе 0.00 Дин.

Ø

416100
Јубиларне награде

0.00 Дин. 8,500.00 Дин.
742300

Приходи од 

излета

162,762.60 Дин.
742300

Приходи 

осигурања
Ø

421 Стални трошкови 5,614,505.70 Дин. 43,428.30 Дин.

745

Мешовити и 

неодређени 

приходи 1,830,030.79 Дин.

Меморандумске ставке 

за рефундацију расхода
771

421100
Трошкови платног промета и 

банкарских услуга
127,785.36 Дин. 43,428.30 Дин.

745100 Приходи - мобилни 

телефони 1,830,030.79 Дин.
Јавни радови

771100

421200 Енергетске услуге 2,214,317.65 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

421300 Комуналне услуге 2,885,748.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

421400 Услуге комуникација 289,452.72 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

421500 Трошкови осигурања 96,169.63 Дин. 0.00 Дин.

421500 Остали стални трошкови 1,032.34 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

Бр.97.-2 Датум: 13.03.2017. године

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗВОР 01 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ИЗВОР 07

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2016. ГОДИНЕ

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ - ИЗВОР 04
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422 Трошкови путовања 463,245.22 Дин. 3,878,863.00 Дин.

823

Примања од 

продаје робе за 

даљу продају 0.00 Дин.

422100
Трошкови службених путовања у 

земљи 373,222.00 Дин. 3,800,890.00 Дин. 823100

Приходи шанка 

Аква парка 0.00 Дин.
Ø

7423

422200
Трошкови службених путовања у 

иностранству
11,776.79 Дин. 38,250.00 Дин. 823100

Приходи од 

продаје трговачке 

робе 0.00 Дин.

Ø

7423

422900 Остали трошкови транспорта

78,246.43 Дин. 39,723.00 Дин. 823100

Приходи од 

продаје 

комисионе робе 0.00 Дин.

Ø

7321

423 Услуге по уговору 16,256,280.39 Дин. 23,021,500.00 Дин. 742

Приходи од 

продаје добара и 

услуга 0.00 Дин. 7711

423100 Административне услуге

556,000.00 Дин. 21,369,200.00 Дин. 742300

Приходи од 

улазница Аква 

парка 0.00 Дин.

Ø

7711

423200 Компјутерске услуге
101,772.00 Дин. 1,641,400.00 Дин. 742300

Приходи од 

закупа лежаљки 0.00 Дин.
Ø

423300
Услуге усавршавања и образовања 

заполсених

7,500.00 Дин. 10,900.00 Дин. 742300

Приходи од 

улазница за 

категорисане 

станодавце АП 0.00 Дин.

Ø

423400 Услуге информисања 5,874,717.20 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

423500 Стручне услуге 213,961.50 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

423600
Услуге за домаћинство и 

угоститељство 276,676.90 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

423700 Репрезентација 262,873.19 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

423900 Остале опште услуге 8,962,779.60 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

424 Специјализоване услуге 11,969,691.83 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

424200
Услуге образовања културе и 

спорта 10,571,969.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

424300 Медицинске услуге 444,623.33 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

424600
Услуге очувања животне средине и 

геодетске услуге 0.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

424900 Остале специјализоване услуге 953,099.50 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

425 Текуће поправке и одржавање 1,589,793.20 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

425100
Текуће поправке и одржавања 

зграда и објеката 821,625.08 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

425200
Текуће поправке и одржавање 

опреме 768,168.12 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø
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426 Материјал 4,095,447.99 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

426100 Административни материјал 279,903.40 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

426200 Матeријал за пољопривреду 50,540.00 Дин. Ø Ø

426300
Материјали за образовање и 

усавршавање 89,500.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

426400 Материјали за саобраћај 434,004.00 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

426600
Материјали за образовање културу 

и спорт 79,260.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

426700
Медицински и лабораторијски 

материјали 0.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

426800 Материјали за очување хигијене 971,789.60 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

426900 Материјали за посебне намене 2,190,450.99 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

465 Остале текуће дотације 606,663.05 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

465100
Oстале текуће дотације и 

трансфери 606,663.05 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

482 Порези, обавезне таксе и казне 3,836,922.00 Дин. Ø Ø

482100 Остали порези 3,836,922.00 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

482300 Новчане казне и пенали 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

511

Изградња зграда и грађевинских 

објеката 0.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

511200 Изградња зграда и објеката 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

511400 Пројектно планирање 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

512 Резервни делови и опрема 1,547,261.77 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

512100 Опрема за саобраћај 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

512200 Административна опрема 1,057,061.77 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

512900 Опрема за производњу 490,200.00 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

515 Нематеријална имовина 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

515100
Нематеријална имовина - 

софтвери 0.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

523 Роба за даљу продају 0.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

523100 Залихе робе за даљу продају 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

Укупно приходи из 

буџета 01

Укупно сопствени 

приходи 04

Укупно приходи 07
РАСХОДИ БУЏЕТ ИЗВОР 

01  

РАСХОДИ СОПСТВ. 

СРЕДСТВА  ИЗВОР 04 

И ИЗВОР 07

51,379,369.76 Дин. 9,651,165.90 Дин. 21,771,750.79 Дин. 51,379,369.76 Дин. 13,339,337.81 Дин.

Ø

Напомена: Приходи означени црвеном бојом остварни стављањем у функцију Аква парка "Подина" нису приходи Организације за туризам и културу Сокобања, пренети су у буџет Општине Сокобања

УКУПНО РАСХОДИ

64,718,707.57 Дин.

18,083,578.88 Дин.

УКУПНО ПРИХОДИ

82,802,286.45 Дин.                                                

Директор:            ____________________________                

Саставила:            ____________________________

Улазнице и лежаљке - пренети у буџет 

Општине Сокобања
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Позиција Екон. 

Класиф. 

4. ниво

Опис конта Расходи из буџета Расходи 

сопствених 

средстава

Расходи 07

411 Плате, додаци и накнаде запослених 5,399,558.61 Дин. 1,289,756.28 Дин. 0.00 Дин.

411100
Плате, додаци и накнаде 

запослених 4,579,778.29 Дин. 1,093,940.89 Дин. 0.00 Дин.

412100
Допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање 549,573.40 Дин. 131,272.94 Дин.

412200
Допринос за здравствено 

осигурање 235,858.60 Дин. 56,337.91 Дин.

412300
Допринос за незапосленост 34,348.32 Дин. 8,204.54 Дин.

414100
Исплата накнада за време 

одсуствовања сa посла на терет 0.00 Дин. 0.00 Дин.

4161000
Јубиларне награде

0.00 Дин. 0.00 Дин.

421 Стални трошкови 5,614,505.70 Дин. 571,633.96 Дин. 0.00 Дин.

421100
Трошкови платног промета и 

банкарских услуга 127,785.36 Дин. 193,594.83 Дин.

421200 Енергетске услуге
2,214,317.65 Дин. 156,990.70 Дин.

421300 Комуналне услуге
2,885,748.00 Дин. 168,153.15 Дин.

421400 Услуге комуникација
289,452.72 Дин. 44,037.24 Дин.

421500 Трошкови осигурања
96,169.63 Дин. 3,416.00 Дин.

421600 Зкуп имовине и опреме
1,032.34 Дин. 0.00 Дин.

421900 Oстали стални трошкови
0.00 Дин. 5,442.04 Дин.

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-

30.12.2016. ГОДИНЕ

РАСХОДИ
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422 Трошкови путовања 463,245.22 Дин. 216,657.00 Дин. 0.00 Дин.

422100
Трошкови службених путовања у 

земљи 373,222.00 Дин. 171,211.00 Дин.

422200
Трошкови службених путовања 

иностранство 11,776.79 Дин. 1,596.00 Дин.

422900 Остали трошкови транспорта
78,246.43 Дин. 43,850.00 Дин.

423 Услуге по уговору 16,256,280.39 Дин. 4,748,066.58 Дин. 3,731,110.96 Дин.

423100 Административне услуге
556,000.00 Дин. 0.00 Дин.

423200 Компјутерске услуге
101,772.00 Дин. 0.00 Дин.

423300
Услуге усавршавања и образовања 

заполсених 7,500.00 Дин. 69,800.00 Дин.

423400 Услуге информисања
5,874,717.20 Дин. 196,370.02 Дин. 1,941,720.00 Дин.

423500 Стручне услуге
213,961.50 Дин. 14,363.56 Дин.

423600
Услуге за домаћинство и 

угоститељство 276,676.90 Дин. 82,845.00 Дин.

423700 Репрезентација
262,873.19 Дин. 8,972.00 Дин.

423900 Остале опште услуге
8,962,779.60 Дин. 4,375,716.00 Дин. 1,789,390.96 Дин.

424 Специјализоване услуге 11,969,691.83 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.

424200
Услуге образовања културе и 

спорта 10,571,969.00 Дин. 0.00 Дин.

424300 Медицинске услуге
444,623.33 Дин. 0.00 Дин.

424600
Услуге очувања животне средине и 

геодетске услуге 0.00 Дин. 0.00 Дин.

424900 Остале специјализоване услуге
953,099.50 Дин. 0.00 Дин.
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425 Текуће поправке и одржавање 1,589,793.20 Дин. 17,392.50 Дин. 0.00 Дин.

425100
Текуће поправке и одржавања 

зграда и објеката 821,625.08 Дин. 0.00 Дин.

425200
Текуће поправке и одржавање 

опреме 768,168.12 Дин. 17,392.50 Дин.

465 Остале текуће дотације 606,663.05 Дин. 145,813.85 Дин. 0.00 Дин.

465100
Oстале текуће дотације и 

трансфери 606,663.05 Дин. 145,813.85 Дин.

426 Материјал 4,095,447.99 Дин. 152,547.69 Дин. 40,640.00 Дин.

426100
Административни материјал 279,903.40 Дин. 26,083.00 Дин. 40,640.00 Дин.

426200
Материјал за пољопривреду 50,540.00 Дин. 0.00 Дин.

426300
Материјали за образовање и 

усавршавање 89,500.00 Дин. 36,700.00 Дин.

426400 Материјали за саобраћај
434,004.00 Дин. 1,287.00 Дин.

426500
Материјали за образовање, 

културу и спорт 0.00 Дин. 0.00 Дин.

426600
Материјали за образовање културу 

и спорт 79,260.00 Дин. 0.00 Дин.

426700
Медицински и лабораторијски 

материјали 0.00 Дин. 4,190.00 Дин.

426800 Материјали за очување хигијене
971,789.60 Дин. 46,599.89 Дин.

426900 Материјали за посебне намене
2,190,450.99 Дин. 37,687.80 Дин.

444 Негативне курсне разлике 0.00 Дин. 0.00 Дин.

444100 Негативне курсне разлике
0.00 Дин. 0.00 Дин.
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482 Порези, обавезне таксе и казне 3,836,922.00 Дин. 1,047,026.48 Дин. 0.00 Дин.

482100
Остали порези 

3,836,922.00 Дин. 518,681.48 Дин.

482200
Обавезне таксе

0.00 Дин. 528,345.00 Дин.

482300
Новчане казне

0.00 Дин. 0.00 Дин.

511 Изградња зграда и грађевинских објеката 0.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.

511200 Изградња зграда и објеката
0.00 Дин. 0.00 Дин.

511400 Пројектно планирање
0.00 Дин. 0.00 Дин.

512 Резервни делови и опрема 1,547,261.77 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.

512100 Опрема за саобраћај
0.00 Дин. 0.00 Дин.

512200 Административна опрема
1,057,061.77 Дин. 0.00 Дин.

512600 Oпрема за културу
490,200.00 Дин. 0.00 Дин.

515 Нематеријална имовина 0.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.

515100
Нематеријална имовина - 

софтвери 0.00 Дин. 0.00 Дин.

523 Роба за даљу продају 0.00 Дин. 1,378,692.51 Дин. 0.00 Дин.

523100 Залихе робе за даљу продају
0.00 Дин. 1,378,692.51 Дин.

Укупно расходи из 

буџета

1,378,692.51 Дин.
0.00

51,379,369.76 Дин. 9,567,586.85 Дин. 3,771,750.96 Дин.

Извештај саставила: Ивана Дрљача ______________________________________________

Датум: 13.13.2017. године

Љубинко Миленковић,  директор    ____________________________

УКУПНО РАСХОДИ

64,718,707.57 Дин.
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Стање потраживања и обавеза на дан 31.12.2016. године Организације за туризам 

и културу Сокобања. 

 

ПОТРАЖИВАЊА 

1.  Потраживања од купаца 493.317,00 

2.  Потраживања по основу издатих аванса 106.090,58 

УКУПНО:  599.407,58 

  

 

ОБАВЕЗЕ 

Обавезе према добављачима (обавезе за струју, 

комуналије, комуникације, осигурање за 

децембар 2016.) 

659.668,04 

Остале обавезе из 2016. (зараде, порези и 

доприноси, јавни радови, трошкови пп и ПДВ) 

828.425,44 

Обавезе по основу примљених аванса - 

УКУПНО: 1,488,093,48 

Новчана средства на дан 31.12.2016.: 

 

1. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА У БЛАГАЈНИ …………………..0,00 динара. 

2. СТАЊЕ ДИНАРСКИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА: 

     - буџетски 840-1157664-27 ……………………………………..........  18.003.605,34 динара. 

     - рачун сопствених средстава 840-1044668-97 …..……………..............   91.559,52 динара. 

     - наменски рачун боловање 840-1237764-93 ……………........................            27.42  динара. 

     - наменски рачун - јавни радови 840-1236764-86………......................             0.02 динара. 

 

3. СТАЊЕ ДЕВИЗНИХ РАЧУНА  

      -  РАЧУН ДОНАЦИЈЕ -  наменски депозити у страној валути  ……….  62.78 Еур 

          Динарска противвредност по средњем курсу (123.4723)                      7.751,59 РСД 

      -  ДЕВИЗНИ РАЧУН ЗА СЛУЗ.ПУТОВАЊА – трансак.депозитив … ....     0,00 Еур 

 

 

У Сокобањи, 13.03.2017.                                              Љубинко Миленковић, дипл. екон 

                                                                                                           Директор 

                                                                                               ______________________ 

 

 

Извештај усвојен на 10. седници Управног одбора Организације за туризам и културу 

Сокобања у среду 15.03.2017. године.  

                                                                            

                                                                                  Војкан Никодијевић 

                                                                                                    Председник УО ОТКС 

                                                                                                ________________________  



Позиција Конто Врста расхода:
Обавезе из 

2016. 01

Обавезе из 

2016. 04

Обавезе из 

2016. 07

ТРАНСФЕР СА 

ВИШИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 07

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01
УКУПНО:

118 411100 Плате и додаци запослених 0.00 0.00 0.00 0.00 6,022,014.00 6,022,014.00 6,022,014.00 411

119
412100

Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 0.00 0.00 0.00 0.00 722,642.00 722,642.00 1,077,941.00
412

412200 Допринос за здравствено осигурање 0.00 0.00 0.00 0.00 310,134.00 310,134.00

412300 Допринос за незаполсеност 0.00 0.00 0.00 0.00 45,165.00 45,165.00

120 414100 Социјална давања запосленима 0.00 0.00 0.00 0.00 204,000.00 204,000.00 204,000.00 414

121 416100 Јубиларне награде 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 416

122 421100
Трошкови платног промета и банкарских 

услуга
0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 9,464,100.00 421

421200 Енергетске услуге 100,000.00 0.00 0.00 0.00 4,950,000.00 5,050,000.00

421300 Комуналне услуге 10,000.00 0.00 0.00 0.00 3,050,000.00 3,060,000.00

421400 Услуге комуникација 30,500.00 0.00 0.00 0.00 585,000.00 615,500.00

421500 Трошкови осигурања 8,000.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 248,000.00

421900 Остали стални трошкови 600.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,600.00

123 422100 Трошкови службених путовања у земљи 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 1,310,000.00 422

422200
Трошкови службених путовања 

иностранство 0.00 0.00 0.00 0.00 440,000.00 440,000.00

422900 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 270,000.00

124 423100 Административне услуге 12,000.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00 692,000.00 18,743,600.00 423

423200 Компјутерске услуге 9,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 129,000.00

423300
Услуге усавршавања и образовања 

заполсених 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00

423400 Услуге информисања 0.00 0.00 0.00 0.00 510,000.00 510,000.00

423500 Стручне услуге 603,600.00 0.00 0.00 0.00 760,000.00 1,363,600.00

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00

423700 Репрезентација 0.00 0.00 0.00 0.00 455,000.00 455,000.00

423900 Остале опште услуге 664,000.00 0.00 230,000.00 1,350,000.00 12,700,000.00 14,944,000.00

125 424200 Услуге образовања културе и спорта 40,000.00 0.00 0.00 0.00 1,560,000.00 1,600,000.00 2,530,000.00 424

424300 Медицинске услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00 650,000.00

424900 Остале специјализоване услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 280,000.00

126
425100

Текуће поправке и одржавања зграда и 

објеката 0.00 0.00 0.00 0.00 860,000.00 860,000.00 2,460,000.00
425

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00

127 426100 Административни материјал 0.00 0.00 0.00 40,000.00 510,000.00 550,000.00 4,750,000.00 426
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Сокобања, Ул Трг Ослобођења Бр. 2

                                   ПРЕДЛОГ 1. ИЗМЕНЕ  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈE ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ 

ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗMA ШИФРА 1502 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502 . 0001 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА 

Tрећи ниво - синтентички



426200 Материјал за пољопривреду 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00

426300 Материјали за образовање и усавршавање 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00

426400 Материјали за саобраћај 0.00 0.00 0.00 0.00 690,000.00 690,000.00

426700 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00

426800 Материјали за очување хигијене 0.00 0.00 0.00 0.00 2,510,000.00 2,510,000.00

426900 Материјали за посебне намене 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 750,000.00

129 444100 Курсне разлике 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 444

128 465112 Остали текуће дотације по закону 0.00 0.00 0.00 0.00 799,688.00 799,688.00 799,688.00 465

130 482100 Остали порези 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900,000.00 3,900,000.00 4,700,000.00 482

482200 Обавезне таксе 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00

482300 Новчане казне 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00

131 511200 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 511
132 512200 Рачунарска опрема 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 900,000.00 512

512600 Опрема за образовање, културу и спорт 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00

512900 Опрема за производњу 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00

133 515100 Компјутерски софтвер 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 515
133a 523100 Залихе робе за даљу продају 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 523

1,477,700.00 0.00 230,000.00 1,390,000.00 50,615,643.00 53,713,343.00

Позиција Конто Врста расхода:
Обавезе из 

2016. 01

Обавезе из 

2016. 04

Обавезе из 

2016. 07

ТРАНСФЕР СА 

ВИШИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 07

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01
УКУПНО:

134 511200 Изградња зграда и објеката 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00 0.00 4,580,000.00 40,580,000.00 40,580,000.00 511
18,000,000.00 0.00 18,000,000.00 0.00 4,580,000.00 40,580,000.00 40,580,000.00

Позиција Конто Врста расхода:
Обавезе из 

2016. 01

Обавезе из 

2016. 04

Обавезе из 

2016. 07

ТРАНСФЕР СА 

ВИШИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 07

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01
УКУПНО:

135 422900 Остали трошкови транспорта                                                                    0.00 0.00 0.00 0.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 422
136 423400 Услуге информисања 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 560,000.00 423

423500 Стручне услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00

423900 Остале опште услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00 480,000.00

137 424200 Услуге образовања, културе и спорта                                                                  0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 424

0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Позиција Конто Врста расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА УКУПНО:
138 422100 Трошкови службених путовања у 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 125,000.00 285,000.00 422

422200 Трошкови службених путовања у 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00

139 423400 Услуге информисања                                                                     0.00 0.00 0.00 0.00 7,498,000.00 7,498,000.00 7,498,000.00 423

140 424900 Остале специјализоване услуге                                                                    0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 424
0.00 0.00 0.00 0.00 8,013,000.00 8,013,000.00 8,013,000.00

Укупно: 

Укупно: 53,713,343.00

ПРОЈЕКАТ 1502 – П1 Изградња Велике сцене летње позорнице "Врело"

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 

ПРОЈЕКАТ 1502 – П2 Организација 8. туристичког форума Србије - Сокобања 2017.

Tрећи ниво - синтентички

ПА 1502 -  0002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ: 

Трећи ниво

Укупно: 



Позиција Конто Врста расхода:
Обавезе из 

2016. 01

Обавезе из 

2016. 04

Обавезе из 

2016. 07

ТРАНСФЕР СА 

ВИШИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 07

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01
УКУПНО:

141 422900 Остали трошкови транспорта                                                                    0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 422

142 423400 Услуге информисања                                                                     0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 423

143 424200 Услуге образовања, културе и спорта                                                                  0.00 0.00 0.00 0.00 4,690,000.00 4,690,000.00 4,690,000.00 424

0.00 0.00 0.00 0.00 4,760,000.00 4,760,000.00 4,760,000.00

Позиција Конто Врста расхода:
Обавезе из 

2016. 01

Обавезе из 

2016. 04

Обавезе из 

2016. 07

ТРАНСФЕР СА 

ВИШИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 07

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01
УКУПНО:

144 422900 Остали трошкови транспорта                                                                    0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 422

145 423700 Репрезентација 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 423

423900 Остале услуге по уговору 0.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 423

146 424200 Услуге образовања, културе и спорта                                                                  0.00 0.00 0.00 0.00 2,540,000.00 2,540,000.00 2,540,000.00 424

0.00 0.00 0.00 0.00 4,280,000.00 4,280,000.00 4,280,000.00

Позиција Конто Врста расхода:
Обавезе из 

2016. 01

Обавезе из 

2016. 04

Обавезе из 

2016. 07

ТРАНСФЕР СА 

ВИШИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 07

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01
УКУПНО:

147 422900 Остали трошкови транспорта                                                                    0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 422

148 424900 Остале специјализоване услуге                                                                    0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 424

149 426900 Материјали за посебне намене                                                                   0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 426

0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00

Позиција Конто Врста расхода:
Обавезе из 

2016. 01

Обавезе из 

2016. 04

Обавезе из 

2016. 07

ТРАНСФЕР СА 

ВИШИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 07

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01
УКУПНО:

150 422900 Остали трошкови транспорта                                                                    0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 422

151 424200 Остале специјализоване услуге                                                                    0.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 424

152 426600 Материјали за посебне намене                                                                   0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 426

Укупно: 0.00 0.00 0.00 0.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00

19,477,700.00 0.00 18,230,000.00 1,390,000.00 73,858,643.00 112,956,343.00 112,956,343.00

112,956,343.00

У Сокобањи: 13.03.2017. год.
Директор: Љубинко 

Миленковић

МП 15.03.2017.

Председник УО ОТКС: 

Војкан Никодијевић

Укупно: 

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ – шифра 1202, ПА 1201 – 0001 Функционисање локалних установа културе

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 

ПРОЈЕКАТ 1201 – П3 55. Међународни фестивал „Прва хармоника Сокобања" 2017

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 

ПРОЈЕКАТ 1201 – П4 35. Манифестација старих јела, заната и рукотворина „Златне руке“ 2017

Tрећи ниво - синтентички

ПРОЈЕКАТ 1201 – П5 23. Уметничка колонија „Сокоград“ 2017

Tрећи ниво - синтентички

УКУПНО ОД 01.01.-31.12.2017.

_______________________________

______________________________



Позиција Конто Опис конта
Укупно - План 

2017.
I Ребаланс УКУПНО

Разлика 

УКУПНО

Средства из 

Буџета - План 

2017.

Средства из 

буџета I 

Ребаланс2016.

Разлика

Трансфер виших 

нивоа власти  План 

2017.

Трансфер виших 

нивоа власти I 

Ребаланс 2017

Разлика

4111000

Плате и додаци 

запослених 6,022,014.00 6,022,014.00 0.00 6,022,014.00 6,022,014.00 0.00 0.00 0.00 0.00

412100

Допринос за пензт и 

инвалид. 722,642.00 722,642.00 0.00 722,642.00 722,642.00 0.00 0.00 0.00 0.00

412200 Допринос за здр. Осиг. 310,134.00 310,134.00 0.00 310,134.00 310,134.00 0.00 0.00 0.00 0.00

412300

Соц. Доп. На терет 

послодавца 45,165.00 45,165.00 0.00 45,165.00 45,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00

414100

Социјална давања 

запосленима 204,000.00 204,000.00 0.00 204,000.00 204,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

416100 Јубиларне награде 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00

421100
Трошкови плат пром и 

банк. Усл.
450,000.00 450,000.00 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

421200 Енерг. Усл. 5,050,000.00 5,050,000.00 0.00 5,050,000.00 5,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

421300 Комуналн. Услуге 3,060,000.00 3,060,000.00 0.00 3,060,000.00 3,060,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

421400 Услуге комуникација 615,500.00 615,500.00 0.00 615,500.00 615,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

421500 Трошкови осигурања 248,000.00 248,000.00 0.00 248,000.00 248,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

421900 Остали стални трошкови 40,600.00 40,600.00 0.00 40,600.00 40,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

422100 Трошкови сл. Пут. У зем. 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

422200 Трошк. Сл. Пут. Иностр. 440,000.00 440,000.00 0.00 440,000.00 440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

422900 Остали трош. Трансп. 270,000.00 270,000.00 0.00 270,000.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

423100 Админ усл. 692,000.00 692,000.00 0.00 692,000.00 692,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

423200 Комјутерске услуге 129,000.00 129,000.00 0.00 129,000.00 129,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

423300 Услуг усаврш. Зап. 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

423400 Услуг информис. 510,000.00 510,000.00 0.00 510,000.00 510,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

423500 Стручне услуге 1,363,600.00 1,363,600.00 0.00 1,363,600.00 1,363,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

423600 Услуг. За дом. И угост. 450,000.00 450,000.00 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

423700 Репрезентација 455,000.00 455,000.00 0.00 455,000.00 455,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

423900 Остале опште услуге 16,094,000.00 14,944,000.00 -1,150,000.00 14,864,000.00 13,364,000.00 -1,500,000.00 1,230,000.00 1,580,000.00 350,000.00

424200 Услуге образовања културе и спорта1,500,000.00 1,600,000.00 100,000.00 1,500,000.00 1,600,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00

424300 Медицинске услуге 650,000.00 650,000.00 0.00 650,000.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

424900

Остале специјализоване 

услуге 280,000.00 280,000.00 0.00 280,000.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

425100

Текуће поправке и 

одржавање објеката 860,000.00 860,000.00 0.00 860,000.00 860,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

425200

Текуће поправке и одрж. 

Опреме 1,480,000.00 1,600,000.00 120,000.00 1,480,000.00 1,600,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00

426100 Админ. Материјал 550,000.00 550,000.00 0.00 510,000.00 510,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00

426200 Материјал за пољопр. 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

426300 Материјали за обаз. И усаврш. Зап.140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ПРЕДЛОГ 1. ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ОТКС ЗА 2017. годину - ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА - шифра 1502 - ПА 1502 - 0001 - УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА



426400 Материјал. За саоб. 690,000.00 690,000.00 0.00 690,000.00 690,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

426700 Медицин и лаб. Мат. 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

426800 Материјали за очув. Хиг. 2,510,000.00 2,510,000.00 0.00 2,510,000.00 2,510,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

426900 Материјали за посеб. Нам. 750,000.00 750,000.00 0.00 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

444100 Kурсне разлике 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

446500 Остале текуће дотације 799,688.00 799,688.00 0.00 799,688.00 799,688.00 0.00 0.00 0.00

482100 Остали порези 3,900,000.00 3,900,000.00 0.00 3,900,000.00 3,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

482200 Обавезне таксе 400,000.00 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

482300 Новчане казне 400,000.00 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511200 Изград. Зград. И обј. 350,000.00 350,000.00 0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00

512200 Рачунарска опрема 250,000.00 350,000.00 100,000.00 250,000.00 350,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00

512600 Опрема за спорт 400,000.00 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

512900 Опрема за произв. 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

515100 Компј. Софт. 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

523100 Роба за даљу продају 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00

54,541,343.00 53,713,343.00 -828,000.00 53,271,343.00 52,093,343.00 -1,178,000.00 1,270,000.00 1,620,000.00 350,000.00

Контролни збир 53,713,343.00

Позиција Конто Опис конта
Укупно - План 

2017.
I Ребаланс УКУПНО

Разлика 

УКУПНО

Средства из 

Буџета - План 

2017.

Средства из 

буџета I 

Ребаланс2016.

Разлика

Трансфер виших 

нивоа власти  План 

2017.

Трансфер виших 

нивоа власти I 

Ребаланс 2017

Разлика

511200 Изград. Зград. И обј. 40,000,000.00 40,580,000.00 580,000.00 22,000,000.00 22,580,000.00 580,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00

40,000,000.00 40,580,000.00 580,000.00 22,000,000.00 22,580,000.00 580,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00

Контролни збир 40,580,000.00

Позиција Конто Опис конта
Укупно - План 

2017.
I Ребаланс УКУПНО

Разлика 

УКУПНО

Средства из 

Буџета - План 

2017.

Средства из 

буџета I 

Ребаланс2016.

Разлика

Трансфер виших 

нивоа власти  План 

2017.

Трансфер виших 

нивоа власти I 

Ребаланс 2017

Разлика

422900 Остали тр. Трансп. 380,000.00 380,000.00 0.00 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

423400 Услуге информисања 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

423500 Стручне услуге 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

423900 Остале општ. Усл. 480,000.00 480,000.00 0.00 480,000.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

424200 Услуге обр. Култ. Спорт. 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Контролни збир 1,000,000.00

Позиција Конто Опис конта
Укупно - План 

2017.
I Ребаланс УКУПНО

Разлика 

УКУПНО

Средства из 

Буџета - План 

2017.

Средства из 

буџета I 

Ребаланс2016.

Разлика

Трансфер виших 

нивоа власти  План 

2017.

Трансфер виших 

нивоа власти I 

Ребаланс 2017

Разлика

422100 Трошковисл. П. У земљи 125,000.00 125,000.00 0.00 125,000.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

422200 Трошкови сл. П. У ИН. 160,000.00 160,000.00 0.00 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

423400 Услуге Информисања 7,565,000.00 7,498,000.00 -67,000.00 7,565,000.00 7,498,000.00 -67,000.00 0.00 0.00 0.00

424900 Остале специјализоване услуге. 230,000.00 230,000.00 0.00 230,000.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,080,000.00 8,013,000.00 -67,000.00 8,080,000.00 8,013,000.00 -67,000.00 0.00 0.00 0.00

Контролни збир 8,013,000.00

ПА 1502 - 002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

ПРОЈЕКАТ 1502-П1 ИЗГРАДЊА 1. ФАЗЕ ФАЗЕ А ЛЕТЊЕ ПОЗОРНИЦЕ "ВРЕЛО""

ПРОЈЕКАТ 1502-П2 ОРГАНИЗАЦИЈА 8. ТУРИСТИЧКОГ ФОРУМА СРБИЈЕ - СОКОБАЊА 2017



Позиција Конто Опис конта
Укупно - План 

2017.
I Ребаланс УКУПНО

Разлика 

УКУПНО

Средства из 

Буџета - План 

2017.

Средства из 

буџета I 

Ребаланс2016.

Разлика

Трансфер виших 

нивоа власти  План 

2017.

Трансфер виших 

нивоа власти I 

Ребаланс 2017

Разлика

422900

Остали трошкови 

транспорта 40,000.00 40,000.00 0.00
40,000.00 40,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

423400 Услуге информисања 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

424200

Услуг. Образ, култ и 

спорт. 4,690,000.00 4,690,000.00 0.00
4,690,000.00 4,690,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

424900 Остале спец. Услуг 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

426800 Мат, за одрж хиг. И уг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,760,000.00 4,760,000.00 0.00 4,760,000.00 4,760,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Контролни збир 4,760,000.00

Позиција Конто Опис конта
Укупно - План 

2017.
I Ребаланс УКУПНО

Разлика 

УКУПНО

Средства из 

Буџета - План 

2017.

Средства из 

буџета I 

Ребаланс2016.

Разлика

Трансфер виших 

нивоа власти  План 

2017.

Трансфер виших 

нивоа власти I 

Ребаланс 2017

Разлика

422900

Остали трошкови 

транспорта 120,000.00 120,000.00 0.00
120,000 120,000

0.00 0.00 0.00 0.00

423700 Реперз. Поклони 0.00 1,140,000.00 1,140,000.00 0 1,140,000 1,140,000.00 0.00

423900 Ост. Општ. Усл. 480,000.00 480,000.00 0.00 480,000 480,000 0.00 0.00 0.00 0.00

424200

Услуг. Образ, култ и 

спорт. 2,540,000.00 2,540,000.00 0.00
2,540,000 2,540,000

0.00 0.00 0.00 0.00

424900 Остале спец. Услуг 1,140,000.00 0.00 -1,140,000.00 1,140,000 0.00 -1,140,000.00 0.00 0.00 0.00

4,280,000.00 4,280,000.00 0.00 4,280,000.00 4,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Контролни збир 4,280,000.00

Позиција Конто Опис конта
Укупно - План 

2017.
I Ребаланс УКУПНО

Разлика 

УКУПНО

Средства из 

Буџета - План 

2017.

Средства из 

буџета I 

Ребаланс2016.

Разлика

Трансфер виших 

нивоа власти  План 

2017.

Трансфер виших 

нивоа власти I 

Ребаланс 2017

Разлика

422900

Остали трошкови 

транспорта 50,000.00 50,000.00 0.00
50,000 50,000

0.00 0.00 0.00 0.00

424900 Остале спец. Услуг 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00

426900 Мат. За. Пос. Намене 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000 80,000 0.00 0.00 0.00 0.00

230,000.00 230,000.00 0.00 230,000.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Контролни збир 230,000.00

Позиција Конто Опис конта
Укупно - План 

2017.
I Ребаланс УКУПНО

Разлика 

УКУПНО

Средства из 

Буџета - План 

2017.

Средства из 

буџета I 

Ребаланс2016.

Разлика

Трансфер виших 

нивоа власти  План 

2017.

Трансфер виших 

нивоа власти I 

Ребаланс 2017

Разлика

ПРОЈЕКАТ 1201 - П3  55. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПРВА ХАРМОНИКА СОКОБАЊА 2017

ПРОЈЕКАТ 1201 – П4 35. Манифестација старих јела, заната и рукотворина „Златне руке“ 2017

ПРОЈЕКАТ 1201 – П5 23. Уметничка колонија „Сокоград“ 2017

ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ - шифра 1202 -ПА 1201 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ



422900

Остали трошкови 

транспорта 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

422200

Услуге образовања 

културе и спорта 220,000.00 220,000.00 0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

426600

Материјали за посебне 

намене 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

380,000.00 380,000.00 0.00 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113,271,343.00 112,956,343.00 -315,000.00 94,001,343.00 93,336,343.00 -665,000.00 Контролни збир 380,000.00

19,270,000.00 19,620,000.00 350,000.00

13.03.2017.год.                       

Љубинко МиленковићУКУПНО: 112,956,343.00

Укупно буџет 01 93,336,343.00

Укупно 07 19,620,000.00
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537.

 

Закона 

 

о 

 

привредним 

 

друштвима 

 

(„Службени 

 

гласник 

 

РС“, број

 

36/11, 

 

99/11, 
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5/15), 

 

члана 
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1. 
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42. став 1. тачка 46.
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Статута општине Сокобања

 

(„Службени лист општине

 

Сокобања“, број 3/08,

 

7/13,
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24/14),
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општине 

 

Сокобања,

 

на 

 

седници 

 

одржаној 

 

дана

 

12.04.2017.

 

године донела

 

је  

 

 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
 

 

I 

 

    УСВАЈА СЕ почетни ликвидациони извештај Јавног предузећа Дирекција за 

урбанизам и изградњу Сокобања - у ликвидацији који је донео ликвидациони управник 

Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања - у ликвидацији, дана 

22.02.2017. године под бројем 01-45/2-2017. 

 

 
 

II 

 
Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

 

 I

 

Број 02-13/2017

У Сокобањи, дана12.04.2017. године  
 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
 

 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Драгољуб Јевтић 
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 На 

 

основу 

 

члана 

 

42. 

 

став 

 

1. 

 

тачка

 

42. 

 

и 

 

члана 

 

127. 

 

Статута 

 

општине 

 

Сокобања

(„Службени 

 

лист 

 

општине 

 

Сокобања“, 

 

број 

 

3/08, 

 

7/13, 

 

11/14 

 

и 

 

24/14), 

 

Скупштина 

 

општине

 

Сокобања, на седници

 

одржаној дана 12.04.2017. године, донела је  
 

 
 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
 
 

I 
 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за социјални рад  „Сокобања“ у Сокобањи за 2016. 

годину. 

 
 
 

 
II 

 Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 
 
 
 

 
 I

 

Број:

 

551-1/2017
У

 

Сокобањи, дана12.04.2017. године.  

 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 
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1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈAЛНИ РАД „СОКОБАЊА“   

ОПШТИНА СОКОБАЊА 

ГОДИНА ОСНИВАЊА   1978. 

ДИРЕКТОР   ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЋ, ДИПЛ.ПРАВНИК           

E-MAIL : sokobanja.csr@minrzs.gov.rs 

АДРЕСА И ПОШ. БРОЈ: НЕМАЊИНА ББ, 18230 СОКОБАЊА 

ТЕЛЕФОН: 018/ 830 436 , TELEFAX: 018/880 030  

 

 

2. УВОДНИ ДЕО 

  

Извештај о раду Центра у 2016.години представља приказ рада кроз: 

➢ законски оквир,  

➢ презентовање података о установи као пружаоцу услуга, запосленим 

радницима, условима рада,  

➢ срединске факторе,  

➢ податке о броју корисника у склопу њихове структуре по старосним 

групама, оствареним правима, примењеним мерама и услугама, 

➢ приказ стручних послова на остваривању права, примени мера заштите 

и обезбеђивању услуга. 

Основу за израду Извештаја чине подаци из службене евиденције која се у 

Центру води о корисницима, пруженој заштити и услугама. Исто тако, приликом 

израде Извештаја користе се и званични статистички подаци, подаци из 

истраживања, службених извештаја итд. 

 

Делатност Центра за социјални рад   
Током 2016.године, Центар за социјални рад, као установа у области 

социјалне заштите, обављао је делатност од јавног интереса чији је циљ пружање 

помоћи и оснаживање појединаца и породица за самосталан живот, као и 

спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености по било 

ком основу.  

Центар за социјални рад реализовао је циљеве социјалне заштите сходно 

Закону о социјалној заштити (који је у примени од 12.04.2011.године), а то су: 

достизање и одржавање минималне материјалне сигурности и самосталности 

породица у задовољавању основних животних потреба, обезбеђење доступности 

услуга и права из социјалне заштите, једнаке могућности за самосталан живот и 

подстицање социјалне укључености, очување и унапређење квалитета породичних 

односа и породичне, родне и међугенерацијске солидарности, као и превенција 

злостављања, занемаривања или експлоатације и отклањање њихових последица.  

Наведени циљеви остваривани су пружањем услуга социјалне заштите и 

другим активностима које дају простор за предупређивање, умањење или 

отклањање  зависности појединаца и породица од система социјалне заштите. Све 

то уз поштовање начела социјалне заштите: поштовање интегритета, забрана 



дискриминације, најбољи интерес корисника, најмање реструктивно окружења, 

ефикасност, благовременост и целовитост пружања социјалне заштите, унапређење 

квалитета у пружању услуга, јавност у раду и доступност и индивидуализација 

социјалне заштите. При томе су поштована права корисника: на информације, на 

учешће у доношењу одлука које се тичу њих, на слободан избор услуга, на 

поверљивост података, на приватност и на притужбу.  

Правни оквир за обављање делатности Центра за социјални рад током 

2016.године били су  следећи закони:  

➢ Закон о социјалној заштити,  

➢ Породични закон, 

➢ Кривични закон, 

➢ Закон о извршењу кривичних санкција, 

➢ Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној 

заштити малолетних лица, 

➢ Закон о прекршајима, 

➢ Закон о избеглицама, 

➢ Парнични закон и Ванпарнични закон, 

➢ Закон о извршном поступку, 

➢ Закон о хипотеци. 

 

Према Закону о социјалној заштити Центар за социјални рад пружао је 

следеће услуге: 

1. Услуге процене и планирања (процена стања, потреба, снага и ризика 

корисника и других особа из окружења, процена старатеља, хранитеља и 

усвојитеља; израда индивидуалних или породичног плана пружања услуга и мера 

правне заштите, и сл.) 

2. Саветодавно-терапијске услуге ( подршка породицама које су у кризи, 

саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља, подршка породицама 

које имају децу са сметњама у развоју, децу са развојним проблемима, саветовање 

и подршка у случајевима насиља у породици, и сл.) 

3. Услуге смештаја (смештај деце у сродничку породицу, хранитељску или 

другу породицу за одрасле и старије, домски смештај, смештај у прихватилиште и 

друге врсте смештаја).  

Корисници услуга биле су породице и појединци свих старосних група: 

деца, одрасла и стара лица, који нису у стању да самостално задовољавају своје 

потребе из различитих разлога, и притом изложене ризику по свој развој, здравље и 

безбедност. У складу с потребама и најбољим интересом корисника, услуге су  

пружане привремено, повремено или у континуитету.  

Сходно Закону о социјалној заштити, Центар за социјални рад је током 

2016.године пружао материјалну подршку појединцима и породицама кроз: 

- новчану социјалну помоћ, 

- додатак за помоћ и негу другог лица,  

- увећани додатак за помоћ и негу другог лица,  

- помоћ за оспособљавање за рад,  

- једнократне новчане помоћи. 



Садржај рада  Центра за социјални рад одређује у једном делу и општинска 

Одлука о социјалној заштити у општини Сокобања(Сл.лист Сокобања 

13/2012). То је подзаконски акт којим се, у складу са Законом о социјалној заштити, 

утврђују услуге из области социјалне заштите намењене појединцима и 

породицама са територије општине Сокобања којима је неопходна помоћ и 

подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за 

задовољавање основних животних потреба.  

Према одредбама Одлуке о социјалној заштити, посредством Центра за 

социјални рад грађанима су током 2016.године биле доступне следеће врсте 

подршке и услуге о чијем коришћењу је одлучивао ЦСР, а средства обезбеђивана у 

локалној зајеници: 

 

1. Материјална подршка, где спадају: 

➢ једнократне новчане помоћи и помоћ у натури, укључујући и 

добровољно радно ангажовање, 

➢ накнада трошкова здравствене заштите,  

➢ опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или 

хранитељску породицу, 

➢ накнада трошкова сахране 

 

2. Саветодавно-терапијске услуге: 

➢ Саветовање и подршка родитеља,хранитеља и усвојитеља, 

 

3. Услуге смештаја: 

➢ Смештај у прихватилиште или прихватну станицу 

 

Породични закон примењује се у породично-правној заштити деце и 

одраслих лица. У том смислу регулише заштиту права и интересе деце, обавезу 

њихове посебне заштите и поштовања најбољег интереса уколико припадају 

групацији деце без породичног старања, деце са инвалидитетом, деце изложене 

насиљу и другим било којим врстама злоупотребе.  

Овим законом такође се санкционише свака врста породичног насиља и 

прописују процедуре и хитност поступања. Породични закон, поред међусобних 

односа партнера, односа родитељ-дете, њихових права и обавеза у том односу, 

одређује и старатељство као значајан и веома одговоран задатак у односу на део 

становништва свих старосних група који није у могућности да се сам стара о себи,  

својим правима и интересима, а то су деца без родитељског старања, особе са 

инвалидитетом, ментално недовољно развијена лица, душевни болесници, остарела 

лица, и сл. 

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној 

заштити малолетних лица обавезује Центар за социјални рад на одређена 

поступања у раду са децом и младима који испољавају неке облике неприлагођеног 

понашања или су склони чињењу прекршаја и других дела која подразумевају 

кривичну одговорност.  

Остали закони се примењују приликом реализације одређених активности 

везаних за групе корисника (жртве насиља, избеглице...) или пак за проблеме који 



се јављају приликом остваривања неких права и вођења поступака по њиховом 

престанку (реализовање хипотеке након смрти корисника...).  

 

Основна социоекономска обележја општине Сокобања карактеришу 

следећи параметри:  

Центар за социјални рад задовољава потребе становника чији је број  према  

подацима пописа из 2011.године, 15 981. При томе, од значаја је податак да 7 892 

становника живи у самој Сокобањи, а остали у селима којих има 24.  

Природни прираштај је већ од седамдесетих година прошлог века са 

негативним предзнаком. Подаци у следећој табели говоре о последицама таквог 

природног прираштаја. 

  

Година 

пописа 

Број 

становника 

1948 23733 

1953 24621 

1961 24285 

1971 23932 

1981 23394 

1991 21948 

2002 18407 

2011 15981 

 

Број домаћинстава према првим резултатима пописа из 2011.г., је 8 255, што 

значи да у њима живи просечно мање од 2 члана. Притом, просек повећавају 

вишечлана домаћинства у граду, приградским и неколико већих села у општини. У 

осталим, а нарочито у удаљенијим планинским селима доминирају самачка 

старачка домаћинстава. 

Према подацима Матичне службе општине Сокобања, током 2016.године, 

склопљено је 95 брака,разведено 37 брака, рођено 96 детета а умрло 361 лице. 

Према подацима НСЗ, 31.12.2016.године било је 1627 евидентираних 

незапослених лица (од тога 760 жена).  

 Број и структура пензионера закључно са 31.12.2016.године, дат је у 

следећој табели:  

Врста пензије 
Број корисника 

2015 2016 

Инвалидска 707 672 

Старосна 3305 3280 

Породична 898 872 

У к у п н о 4910 4824 

 

 

 

 

 

 



I  Д  Е  О 

 

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 

 

1.Запослени радници 

 

У Центру за социјални рад запослено је 5 запослених (3 жена и 2 мушкарца) 

на неодређено време а што представља мањи број од предвиђеног Уредбом о 

максималном броју запослених у државним органима из 2015.год.Наиме,у току 

2016.год. један стручни радник је преминуо а други отишао у старосну пензију али 

није добијена сагласност од стране ресорног министарства за попуну упражњених 

радних места због продужене Уредбе о забрани запошљавања у јавном сектору до 

краја децембра 2017.год. Од укупног броја радника, 4 су стручни радници а 

директор Центра, по професији правник, обавља и правне послове. Професионална 

структура  стручних радника је следећа: 1 су социјални радник, 1 психолог и 1 је 

специјални педагог. Сви су водитељи случаја а специјални педагог је уједно 

водитељ случаја и супервизор. 

 Према броју стручних радника, рад у центру организован је тако да нема 

посебних служби већ сви водитељи случаја раде по свим пристиглим захтевима.  

Старосна структура запослених је следећа:  

- 2 радника припадају старосној групи 31-39 година,  

- 1 радник је старости 40-49 година, 

- 1 радник је старости 50-59 година, и  

- 1 радник је из старосне групе 60-64 године 

 

Сви запослени на неодређено време се финансирају из Буџета Републике.  

 

 

2.Услови рада 

 

Простор у коме је смештен ЦСР у Сокобањи је у стамбеној згради, има 

површину од око 70 кв.м. и 4 канцеларије. Од рачунарске опреме центар располаже 

са 7 рачунара,3 лап-топа и 7 штампача. Рачунари су умрежени и постоји програм за 

електронско вођење евиденције и документације о корисницима и услугама. 

Простор није приступачан особама са инвалидитетом. Информисање 

корисника је путем огласне табле и локалних медија. Информације нису 

прилагођене особама са чулним сметњама и нису на језицима мањина.  

Проблеми у одржавању простора везани су за грејање: котао за загревање 

користи електричну енергију па се током грејне сезоне нагомилају дуговања а 

локална самоуправа  помаже у измиривању дуговања.Након одобравања средстава 

од стране Министарства за рад,запошљавање,борачка и социјална питања 

обновљен је канцеларијски намештај и набављена савремена рачунарска 

опрема.Такође,уз помоћ локалне самоуправе након двадесетак година обављено је 

кречење пословних просторија.Марта 2016.год. Центар је осавремењен теренским 

возилом а средства су обезбеђена преко Министарства рада,запошљавања,борачка 



и социјална питања који је и препознао потребу везану за теренски рад и саме 

конфигурације терена. 

 

 

 

 

3.Обука и усавршавање запослених 

 

Током године радници Центра присуствовали су стручним скуповима и 

семинарима који су се односили углавном на упутства и примену новог Закона о 

социјалној заштити као и Правилника о лиценцирању стручних радника у центрима 

за социјални рад. 

Радници Центра имају потребу за едукацијама из области стручних 

процедура, заштите деце и младих, а неопходна је и едукација за обављање послова 

супервизије. 

 

 

II  Д Е О 

 

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Укупан број корисника према старосним групама 

на активној евиденцији Центра 

 

Сматрамо битном следећу напомену: Центар за социјални рад је током 

године водио евиденцију и документацију о корисницима на начин који за потребе 

новог обрасца не даје могућности за добијање свих тражених података.  

Током 2016.године, од почетка године па закључно са 31.12.2016.године, 

укупан број корисника био је 822. Поређење са претходним извештајним периодом 

дат је у следећој табели: 

 

Старосна група 2015 2016 

Деца (0-17) 200 185 

Млади (18-25) 39 52 

Одрасли (26-64) 352 433 

Стари (65 и више)               181 152 

Укупан број корисника              772 822 

 

Из табеле се види да је укупан број корисника повећан у односу на 2015.год. 

Разлози за то могу бити у чињеници да неколико година уназад континуирано 

расте број корисника новчане социјалне помоћи,једнократних новчаних помоћи и 

помоћи и неге другог лица,као и увећаног додтка за помоћ и негу другог 

лица.Такође, континуирано,расте и број корисника домског смештаја и то из 

категорије одраслих и старијих лица. 

  

Очитава се и следеће: 



- највећи број корисника је из старосне групе одраслих лица, 

- деца и млади чине једну трећину укупног броја корисника,   

 

Ако се посматра родна припадност, подаци говоре да су жене подједнако 

заступљене као корисници у систему социјалне заштите, и то код свих групација-

408 корисника мушке популације у односу на 414 корисница жена (табела 14). 

Посматрајући пребивалиште корисника према старосним групама (таб.14) 

уочава се да је сеоско становништво заступљеније међу корисницима у социјалној 

заштити. Однос одговара фактичком стању, а то је чињеница да половина укупно 

пописаног становништва живи у једином градском насељу у општини.  

Пасивизирани су предмети који се односе на нешто више од 1/3 укупног 

броја корисника током 2016.године, тако да је укупан број активних корисника на 

дан 31.12.2016.године био је 485. 

 

 

Деца 

 

Деца корисници у систему социјалне заштите, разврстана су у следеће 

корисничке групе: 

➢ Дете које је занемарено или у ризику од занемаривања, 

➢ Дете жртва насиља 

➢ Дете са проблемима у понашању,  

➢ Дете чији се родитељи споре око начина вршења родитељског права, 

➢ Социо-материјално угрожено дете, и 

➢ Остала деца.  

Деца као корисници права и услуга Центра за социјални рад током 

2016.године, чине једну четвртину укупног броја корисника. Међутим, тешкоће 

због којих јесу у систему социјалне заштите, по својој структури и сложености, 

добрим делом надмашују остале старосне групе. То се односи на сву децу, а 

посебно на децу која су занемарена или су у ризику од занемаривања, децу са 

инвалидитетом, децу са проблемима у понашању, социо-материјално угрожену 

децу, ромску децу, и друге групе корисника које у нашој средини нису 

евидентиране (бескућници,  жртве трговине људима, отмица...).   

Током 2016. године на активној евиденцији Центра било је укупно 185 

деце старости 0-17 година. Највећи број деце корисника права и услуга Центра је 

старости 6-14 и 15-17 година, а када је полна припадност у питању, бројнији је 

мушки пол. На крају године на активној евиденцији било је 146 деце, што значи 

да је током године за 39 дете престала потреба за коришћењем права и услуга из 

социјалне заштите, односно да су предмети стављени у пасиву.(Таб.16) 

Извештавање о заштити деце у 2016. години, према захтеву обрасца 

реализовано је кроз сврставање у наведене корисничке групе. 

Најбројнија је група деце с проблемима у понашању, а затим по бројности 

долази група деце која су занемарена или у ризику од занемаривања. 

Оно што је у овој средини карактеристично јесте да је материјална 

угроженост честа тешкоћа код становништва. 



Деца са проблемима у понашању, најчешће су долазе у сукоб са законом 

не поштујући одредбе прописа из области безбедности саобраћаја, а 89 деце је 

потиче из социо-материјално угрожених породица. (Таб.18).    

Током 2016. године, евидентирано је 10 деце из породица са тешкоћама у 

комуникацији родитеља који су се спорили око непосреног старања над дететом, 

одржавања личних контаката или издржавања детета.   

На активној евиденцији Центра било је 1 дете које је занемарено или је у 

ризику од занемаривања. То су деца чији родитељи из различитих разлога нису 

били у могућности да обављају своје родитељско право на адекватан начин.  

Међу децом из наведених корисничких група, било је 2 деце која су  особе 

са инвалидитетом (таб.18). 

Према начину вођења евиденције о корисницима који је био на снази током 

2016.године,преовладавају деца у доби 15-17 год.- 75 (таб.17).  

Мерама старатељске заштите над децом било је обухваћено 14 деце, и то 

старатељством 12 и привременим старатељством 2 деце. (Таб.18).  

Према разлогу примене старатељске заштите број деце је следећи: 

родитељи 8 деце су неадекватно вршили родитељско старање, односно деца су 

била занемарена(таб.18) 

Табела 70. садржи податке о укупном броју деце корисника породичног 

смештаја током 2016.године. Деца која су занемарена или у ризику од 

занемаривања била су на смештају у хранитељским породицама. На сродничком 

хранитељству било је 4, у другим хранитељским породицама 6 детета.  У 

установама за децу било је смештено троје деце. Према свој смештеној деци, без 

обзира на врсту смештаја, примењена је старатељска заштита. (таб. 79). 

 

 

 

 

Млади, одрасли и старији  

 

Млади, одрасли и старији корисници разврстани су као и деца, у корисничке 

групе: занемарене особе и у ризику од занемаривања, особе жртве насиља, особе са 

проблемима у понашању, особе са поремећеним породичним односима, особе 

социо-материјално угрожене и остале.  

Укупан број корисника наведених група, према узрасту, из све три 

старосне групе је 637, током 2016.године. При томе, највећи је број одраслих 

корисника, старости 26-64 године-433. Број старијих корисника је 152, а младих 

52.  

Посматрајући бројност корисничких група према врсти тешкоће, у 

укупном броју доминантна је социо-материјална угроженост (270). Она је 

најизраженија код одраслих лица и то су особе које су поред новчане социјалне 

помоћи користиле и новчане помоћи по другим основима (ЈНП, помоћи у натури и 

сл.). 

Затим следи корисничка група особа са поремећеним породичним 

односима и с поремећајем у понашању,као и особе које имају потребе за домским 



смештајем или другим услугама социјалне заштите. Занемарене или особе у ризику 

од занемаривања и остале групе корисника су бројности испод 10. 

Код младих је су најчешће тешкоће везане за поремећене породичне односе 

и проблеме у понашању.   

Образовна структура пунолетних корисника током 2016.године, дата је у 

табели 14 из које се види да су најбројнији корисници који имају основно и средње 

образовање. 

 У складу с Породичним законом, током године покретани су, између 

осталог, поступци за  лишавање пословне способности, па је 1 лице лишено 

пословне способности, и то потпуно. Разлог лишавања сметње у 

психофизичком развоју.  (таб.35). 

 Током године примењена је мера старатељске заштите у односу на 41 

корисника, и то: старатељством су обухваћена 14 млада, 18 одрасла и 9 старија 

лица, а привременим стартељством - 11 млада, 12 одрасла и 6 старије особе. 

Старатељском заштитом (старатељ, непосредни старатељ, привремени 

старатељ, и привремени и стални) обухваћено је укупно 41 лица. Старатељи су 

најчешће били сродници и Центар непосредно. (Таб.41). 

Смештај као облик заштите користе током 2016.године користило је 

укупно 31  лица. Највећи број корисника био је смештен у геронтолошком центру 

(26), а смештених код сродника 5 (табела 42).  

 Током године број корисника који се налазе на смештају у установама није 

се мењао-смештено је 10 корисника,док је 8 преминуло. 

 

 

 

Посебно осетљиве групе корисника 

 

Као посебно осетљиве групе корисника означене су:  

➢ Деца са проблемима у понашању, 

➢ Жртве насиља, 

➢ Деца жртве насиља, 

➢ Социо-материјално угрожене породице, 

➢ Жртве трговине људима, 

➢ Особе са инвалидитетом, 

➢ Корисници припадници ромске заједнице, 

➢ Бескућници, 

➢ Повратници – реадмисија 

➢ Избегла и расељена лица 

Током 2016.г. подаци о корисницима нису груписани на овај начин, тако да 

о томе нема потпуних података за све осетљиве групе.   

Исто тако, током године нису евидентирани или у минималном броју 

корисници из група: жртве насиља, деца жртве насиља, жртве трговине људима, 

бескућници и избегла и интерно расељена лица. 

 

Деца са проблемом у понашању 

 



Број деце с проблемима у понашању током  2016.године био је 42.  

Према евиденцији Центра, деце узраста 6-14 година било је 19 (најчешће 

избегавају обавезе везане за школу, сукобљавају се са члановима породице, 

прибегавају вршњачком насиљу, сукобима са наставним особљем, и сл). Код деце 

15-17 година, најчешћи проблем у понашању односи се на непоштовање прописа из 

области безбедности саобраћаја, ремећења јавног реда и мира, оштећење туђе 

имовине и сл., а таквих је било 42. У укупном броју доминирају мушкарци.  

Број васпитних мера појачаног надзора за децу био је укупно 8 и то 

појачан надзор органа старатељства. (Табела: 116). 

 

 

 

Социо-материјално угрожене породице 

 

Према подацима из евиденције и документације о корисницима који 

остварују право на новчане помоћи, током 2016.године 68 лица у статусу носиоца 

права, остваривала су право на новчану социјалну помоћ (НСП).(Табела : 54). 

Право на временски ограничену НСП остварују породице код којих су сви 

чланови способни за рад или је број чланова који су способни за рад већи од броја 

за рад неспособних. Таквих породица било је 14. 

Током 2015.године поднето је 257 захтева за једнократну новчану 

помоћ. Право на ову врсту материјалне подршке признато је у 245 случаја, док је у 

12 донето негативно решење. (Табела 54). 

Међу корисницима НСП током 2016.године, из посебно осетљивих група 

било је 77 корисника Рома, који су користили НСП и једнократне новчане помоћи. 

 

 

Особе са инвалидитетом  

 

Особе са инвалидитетом (ОСИ) сврстане су према врсти инвалидитета у 

следеће групе:  

➢ Телесни, 

➢ Интелектуални, 

➢ Ментални, 

➢ Сензорни, 

➢ Первазивни развојни поремећаји, 

➢ вишеструко 

 

Током 2016.године евидентирано је 30 корисника из групе ОСИ. 

Посматрано по старосним групама било је 8 деце, четворо младих, 14 одраслих и 

четворо старих лица. Према родној пропадности, предност имају особе мушког 

пола. (Таб 24). 

Према врсти, најчешће се ради о телесном инвалидитету (17).   (Таб.25). 

Број корисника права на додатак за помоћ и негу другог лица на крају 

2016.г., био је 44 из свих узрасних група, и 57 корисника увећаног додатка за 

помоћ и негу. Из осетљивих група није било корисника овог права. Два корисника 



била су под старатељством, а 14 из свих старосних група користило је смештај у 

установи социјалне заштите или у другој породици.  

 

 

 

 

 

 III   Д Е О 

  

ПОСЛОВИ ЦСР НА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА, ПРИМЕНИ МЕРА  И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА 
 

1.   СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЦСР 

 

У оствариваривању права, примени мера и пружању услуга корисницима, 

Центар за социјални рад је током 2016.године обављао следеће групе стручних 

послова: 

- послове процене и планирања 

- неодложне интервенције 

- специјализоване послове 

- супервизијске послове 

- управно правне послове 

- налазе и мишљења 

 

При томе у Центру је реализован велики број активности и према 

лицима која у извештајном периоду нису били корисници. Те активности 

односе се на пружање различитих информација о правима, поступцима, делокругу 

рада установе итд. Најчешће је информисање ишло преко пријемне канцеларије, 

али и свих осталих стручника радника, особе које су тражиле информације су оне 

које се први пут обраћају Центру.  

Послови процене, према дефиницији у Закону и Правилнику о стандардима 

и организацији рада у ЦСР подразумевају систематски процес прикупљања 

података, препознавања и оцене проблема, потреба, снага и ризика, ситуације и 

укључених особа који се постепено развија како би се одредили циљеви рада са 

корисником, потребне услуге и мере.  

У том смислу, почетна процена као стручни поступак реализована је код 84 

особе.  

На основу информација које су добијене током процене сачињаван је, 

систематичан и временски ограничен план у сарадњи са корисником и породицом: 

и то за 36 особа. Евалуација као поступак којим се у одређеним временским 

интервалима, разматра да ли су процена и резултати услуга адекватни, односно у 

ком степену су планом постављени задаци обављени и достигнути исходи који 

воде циљу рада, извршена је, код 20 корисника (табела 128). 

Неодложне интервенције реализују се у случајевима посебне угрожености 

по здравље и безбедност деце, младих, одраслих и старијих, из различитих разлога 



(насиље у породици, здравствено стање, угрожавајући услови и сл). Током године 

било је потребе за 46 таквих интервенција.  

 Током 2016.године индивидуално саветовање реализовано је у 72 

случајева, а саветодавно усмеравање породице у 26.  

Рад стручних радника водитеља случаја пратио је током године супервизор 

стручног рада.   
Супервизија је процес који обезбеђује да се применом стандарда реализују 

стручни задаци и активности из делатности центра за социјални рад кроз 

професионалну подршку и учење. Стручни радници на тај начин развијају знање,  

компетенцију и могућност да преузму одговорност за сопствену праксу а тиме и 

подигну ниво квалитета заштите корисника. 

Супервизор je стручњак који координира, усмерава, подстиче и еваулира 

рад стручног радника-водитеља случаја и у својим активностима обједињује 

административну, едукативно-развојну и подржавајућу функцију супервизије. 

  Из домена супервизијских послова  реализовано је: 

- 2 индивидуална плана професионалног развоја водитеља случаја,  

- одржано је 90 индивидуалних супервизорских састанака, 

- у 173 случаја супервизор је радио као водитељ случаја,  

 

Управно-правни послови који су реализовани током 2016.године, односе 

се на доношење решења по захтевима за остваривање права на новчана давања, 

доношење решења у примени породично правне заштите, у преиспитивању 

старатељске заштите, као и у поступцима поступања по жалбама корисника.  

Током 2016.године, донето је 455 разних решења и 238 уверења  и то нека 

од њих: 

- 68 која се тичу сталне новчане помоћи,   

- 257 решења за једнократну новчану помоћ (245 позитивних и 12 

негативних)  

- 25 решења које се односи на додатак за помоћ и негу другог лица и 

увећаног додатка за помоћ и негу другог лица,  
  

 Из области породично-правне заштите у 4 случајева је вршено 

преиспитивање старатељске заштите. 

  Налаза и мишљења другим институцијама  било је 93. 

 Налази и мишљења по захтеву суда реализовани су у следећем обиму: 

највећи број током године је- 10 захтева који се односе на децу, а одговорено је у 

задатом року на 9. Захтеви су се односили на. 

 - заштите права и интереса детета  

 - вршење родитељског права  

 - регулисање личног односа деце и родитеља  

 - припремни поступак, 

 - кривични поступак,   

 - прекршајни поступак  

 

 

  



Сарадња са осталим организацијама 

 

У циљу реализације активности на заштити корисника, током године 

успостављана је сарадња са органима, установама и институцијама у локалној 

средини, па је зависно од потреба Центра и тешкоћа корисника, успостављана 

сарадња,и то путем Протокола, са: полицијом, Домом здравља,Националном 

службом за запошљавање,Црвеним Крстом,Фондом ПИО, установама социјалне 

заштите, образовним установама, органима локалне самоуправе... 

Током године, посебно је била од значаја и користи консултација, стручна 

помоћ и подршка надлежног Министарства и Републичког Завода за социјалну 

заштиту. Такође је уобичајена сарадња са центрима за социјални рад и установама 

социјалне заштите, као и са невладиним организацијама у локалној средини и на 

региону.Веома добра сарадња успостављена је и са Комором социјалне 

заштите,најмлађом институцијом социјалне заштите која постоји око 4 године и 

преко које су обезбеђене лиценце за све стручне раднике.  

 

                                                                                                     Директор  

Владимир Павловић 

 



Извршни поступак у регулисању виђања детета и родитеља

7

4

2

0

2

2

0

0

1710

Број одраслих и 

старијих

3

0

100. Број захтева суда у поступцима који се односе на одрасле и старије у току 2016.године

5.1. ПОРОДИЧНИ ОДНОСИ

1

0

Број налаза и 

мишљења
Број деце

Број поступака

Лишење родитељског права

Кривични поступак против родитеља због занемаривања и злостављања детета

Регулисање личног односа детета и родитеља

Издржавање детета

0

Мирење 

98. Број спроведених поступака у породичним односима и број деце у току 2016.године

Врста поступка

УКУПНО

Прекршајни поступак

Поступак за заштиту права детета 

Број деце

0 0

0 0

18 20

Поступак пред судом

Вршење родитељског права

Нагодба

Процена за вршење родитељског права

Процена споразумног предлога родитеља

4

3

1

0

0

0

1

5. ПОСЛОВИ У ВРШЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА

99. Број налаза и стручног мишљења на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о заштити права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског 

права у току 2016.године

Поступак пред судом

Супружничко издржавање

Издржавање других сродника



М Ж М Ж М Ж М Ж

1 0 0 0 0 4 0 0 5

0 0 0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 5 0 0 5

0 0

Старост жртве насиља

Деца Млади

0

Усвојитељске породице

Хранитељске породице (сродничке и друге 

хранитељске породице)

0 0 0 0 0

0

1

0

1

0

4

УКУПНО
СтаријиОдрасли

Друге породице

104. Број пријављених случајева породичног насиља у току 2016.године (према подацима интерног тима ЦСР) према доминантној врсти насиља, старости и 

полу жртве насиља 

УКУПНО

                                                                                                                                                                                                                                                           

Доминантна врста насиља

5.2. ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

101. Број достављених налаза и мишљења, на захтев суда односно тужиоца о сврсисходности предузимања 

мера заштите од насиља у породици у 2016.години

102. Број достављених налаза и мишљења суду у кривичном поступку за заштиту од насиља у породици у 

2016.години

Биолошке породице 10

0

Физичко насиље

Сексуално насиље

Психичко насиље

111 0 10 0

0

11

Врста породице

0 0 0

Број жртава насиља према старости

Деца Млади Одрасли Старији

103. Број пријављених случајева породичног и партнерског насиља у току 2016.године према старости жртве и врсти породице  (према подацима интерног 

тима ЦСР)

Укупно

1 0

0

0

Поступак лишења пословне способности

Поступак враћања пословне способности

УКУПНО



0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 10 0 0 11

Брат/сестра

105. Број пријава насиља у ЦСР према подносиоцима пријаве/обавештења у 2016.години

Порекло пријаве Укупно

Члан породице 

Неко други 0

Полиција

Занемаривање

Друго

УКУПНО

Економско насиље

Орган старатељства по службеној дужности у другим поступцима 0

Жртва 2

Анонимна пријава 0

0 0 0

Брачни/ ванбрачни партнер 7 0 7

УКУПНО 11

0

1

Партнер једног од родитеља 0 0

Други члан породице или крвни сродник

Хранитељ/ старатељ

0

00

6

Суд 0

Удружење грађана 0

М Ж

Број починилаца
Укупно починилаца

0

0

Јавна установа (школа, дом здравља, вртић....) 2

Друго лице ван породице

106. Број починилаца насиља у породици евидентираних у 2016.години, према односу/сродству са жртвом насиља         

Починилац насиља према односу са жртвом

1 1

0 0

0

3 3

Родитељ

0

Син/ ћерка



М Ж М Ж М Ж М Ж

1 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 8 0 0 2 8

1 0 1

8

0

Пружање материјалне, правне или стручно саветодавне 

подшке и помоћи детету и родитељу у ЦСР
3

Издвајање - број деце која су из породице издвојена 

заједно са ненасилним родитељем
0 0

4 4

108. Поступци које је ЦСР предузимао у току 2016.године у случајевима заштите пунолетних жртава породичног насиља

Врста поступка

Неко други 0

0 0

107. Поступци које је ЦСР предузимао у току 2016.године у случајевима заштите деце од насиља у породици       

Врста поступка
Број деце

Укупно 
М Ж

7

Упућивање детета и родитеља на услуге других 

одговарајућих установа 
0 0 0

Упозоравање родитеља на недостатке у вршењу 

родитељског права - корективни надзор 
0

Нешто друго 0 0 0

Покретање поступака пред судом 0 0 0

11УКУПНО 10 1

Издвајање - број деце која су издвојена сама из 

породице

0 0

Одрасли Старији Укупно

УКУПНО

Издвајање жртве насиља из породице

Пружање материјалне, правне или стручно саветодавне подшке 

жртви насиља у ЦСР

Покретање поступака пред судом

4

Старост корисника

Млади



0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 2 8 0 0 3 8

Врста поступка

Старост жртве насиља УКУПНО

109. Број обавештења тужилаштву и полицији о насиљу у породици поднетих од стране ЦСР у току 2016.године

Млади

Поступак за потпуно лишавање родитељског 

права

00

0

0 0

110.  Број поступака за заштиту жртава од насиља које је ЦСР покренуо према суду, по службеној дужности у 2016.години, према врстама поступка и старости 

жртве

0

0Поступак за изрицање мере  заштите од 

насиља у породици

0

0

Одрасли Старији

0

Деца

Број изречених мера

0

0 0 0

Поступак за делимично лишавање 

родитељког права

Издавање налога за исељење из породичног стана или куће без обзира на 

право својине/закупа непокретност
0

Издавање налога за усељење у породични стан или кућу без обзира на право 

својине/закупа непокретности
0

УКУПНО 0 0

0

0 0

УКУПНО 1 10 0 11

0

0

111. Број изречених мера заштите од насиља у породици у ЦСР у 2016.години према врсти мера

Врста мере

Поступак за заштиту права детета 0

0 0 0

Поступак за доношење привремене мере 

принудног лечења 
0 0

Кривична пријава

Упућивање жртве насиља на услуге других одговарајућих установа 

Нешто друго

УКУПНО по полу



Старосна структура 

113. Малолетници са проблемима у понашању на евиденцији ЦСР у 2016. години према старости

до 14. година (кривично неодговорна деца)

14 - 15

16 - 17

Новоевидентирани

6

6

14

114. Малолетници у сукобу са законом на евиденцији ЦСР у 2016. години према старости

Пренети

1

3

5

ПОДАЦИ О ДЕЦИ/МАЛОЛЕТНИЦИМА НА ЕВИДЕНЦИЈИ ЦСР

5.4. ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ МАЛОЛЕТНИКА

Забрана даљег узнемиравања члана породице 0

УКУПНО 6

Забрана приступа у простор око места становања или места рада члана 

породице
0

Забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености

5.3. ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ

112. Број пријава упућених ЦСР у току 2016.године о вршњачком насиљу деце (до 18.година) 3

УКУПНО 42

6

3

6 118 - 20

Укупно 32 10

Старосна структура Новоевидентирани Пренети

1

1

до 14. година (кривично неодговорна деца) 1

14 - 15 1

16 - 17 7 5

18 - 20 1



М Ж

2 2

2 0 2

Број малолетника са мером упућивања у васпитно-поправни дом 0 0 0

Број малолетника и млађих пунолетних лица са изреченом казном малолетничког затвора 0 0 0

116. Број малолетника на евиденцији ЦСР у току 2016. години са решењем суда о изреченим мерама према полу - сва деца (и пренети и нови)  

Број малолетника

Број малолетника са изреченим васпитним налогом 1 0 1

Број малолетника са изреченом васпитном мером посебне обавезе 0 0 0

М Ж УКУПНО

УКУПНО

Број малолетника са изреченом мером појачаног надзора 8 0 8

ПОДАЦИ О МЕРАМА ИЗРЕЧЕНИМ У 2016. ГОДИНИ

Број малолетника са мером упућивања у васпитну установу

Број васпитних налога

Поравнање са оштећеним како би се накнадом штете, извињењем, радом или на неки 

други начин отклониле, у целини или делимично, штетне последице дела

Васпитни налог 
Ж УКУПНО

Редовно похађање школе или редовно одлажење на посао

Укључивање, без накнаде, у рад хуманитарних организација или послове социјалног, 

локалног или еколошког садржаја

0 0 0

0 0 0

0 0

М

0

118. Број васпитних налога изречених  у 2016. години према врстама налога 

Број малолетника
117. Број малолетника и млађих пунолетника према којима су, након истека заводских мера и санкције малолетничког 

затвора, предузимане мере заштите у процесу реинтеграције у 2016. години

Укупно 10 10

УКУПНО 20

115. Укупан број малолетника у сукобу са законом са рецидивом - поновљена кривична дела и поновни захтев 

суда/тужилаштва, у 2016. години
6



Број васпитних мера за малолетнике

М Укупно

0 0

120. Број васпитних мера појачаног надзора изречених у 2016. години према врстама појачаног надзора 

Васпитна мера појачаног надзора

Појачан надзор од стране родитеља, усвојитеља или старатеља 0

1

0 0

Да не може да напусти место пребивалишта или боравишта без  сагласности суда  и 

посебног одобрења органа старатељства

Ж

0Појачан надзор у другој породици 00

0

0

0

0

0 0 0

Укључивање у спортске активности

0

УКУПНО 2

0

0 0 0

0

0

Оспособљавање за одговарајуће занимање

Укључивање у појединачни или групни третман у одговарајућој здравственој установи или 

саветовалишту
1 0 1

2

0

0

1 0
Подвргавање одговарајућем испитивању и одвикавању од зависности изазване употребом 

алкохолних пића или опојних дрога

Укључивање у појединачни или групни третман у одговарајућој здравственој установи или 

саветовалишту

2УКУПНО

Број васпитних мера за малолетнике

Извињење оштећеном

Накнада штете оштећеном

Редовно похађање школе и неизостајање са посла

М

119. Број васпитних мера посебне обавезе изречених у 2016. години према врстама посебне обавезе  

2 0

1

1 0 1

0 0 0

1

0 0

Подвргавање одговарајућем испитивању и одвикавању од зависности изазване употребом 

алкохолних пића или опојних дрога

Похађање курсева за стручно оспособљавање или припремање и полагање испита којима 

се проверава одређено знање

Укључивање без надокнаде у рад хуманитарних организација или обављање послова 

социјалног, локалног и еколошког садржаја

УкупноЖ

0

0 0

Васпитна мера посебне обавезе



М Ж Укупно М Ж Укупно

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

М Ж Укупно М Ж Укупно

0 0 0 0 0 0 0

М Ж Укупно М Ж Укупно

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Број заводских мера за 

малолетнике

8 0

Заводска васпитна мера

Упућивање у васпитну установу

Упућивање у васпитно-поправни дом

УКУПНО

Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи

Обавезно психијатријско лечење на слободи

121. Број заводских  васпитних мера малолетницима и млађим пунолетницима изречених у 2016.години 

Обавезно лечење наркомана

Обавезно лечење алкохоличара

Забрана управљања моторним возилом

Одузимање предмета

Забрана приближавања и комуникације са оштећеним

УКУПНО
122. Број кривичних санкција малолетничког затвора изречених у 2016.години 

Старији малолетници Млађи пунолетници (18 - 21)
УКУПНОВрста мере безбедности

123. Број мера безбедности изречених у 2016.години

Старији малолетници Млађи пунолетници (18 - 21)

Број заводских мера за  млађе 

пунолетнике (18 - 21) УКУПНО

УКУПНО 8

0

Појачан надзор од стране органа старатељства

Појачан надзор уз дневни боравак у одговарајућој установи за  васпитавање и образовање 

малолетника

8 0 8

0 0

Протеривање странаца из земље

Јавно објављивање пресуде



0 0 0 0 0 0 0

Број пријава Број деце

Деца до 14 година 0

6

6

0

6

6

Забрана присуствовања одређеним спортским приредбама 

УКУПНО

125. Број прекршајних поступака покренутих према малолетницима у 2016.години 12

124. Број одбачених кривичних пријава против малолетника у 2016. години

Деца изнад 14 година
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      НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “СТЕВАН СРЕМАЦ” СОКОБАЊА 

        ул. А.Маркишића бр.1,   18230 Сокобања 
        тел/fax ++381 18 830 251 

        e-mail sbbiblioteka@open.telekom.rs 
 

________________________________________________________________________________ 

 
                                                                           

 
 
На основу члана 22. тачка 8. Статута Народне библиотеке „Стеван Сремац“
Сокобања, Управни одбор Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања
на седници оджаној 22.02.2017.године, усвојио је: 

И  З В  Е  Ш  Т  А  Ј

о реализацији програма рада за 2016.годину

 Народна  библиотека  „Стеван  Сремац“  у  Сокобањи основана  је  на
основу  Закона  о  култури  и  Закона  о  библиотечко-информационој
делатности,  као  установа  културе  у  Општини  Сокобања  са  потпуном
одговорношћу.

Библиотека у Сокобањи основана је 16.02.1869. године  као Бањска
читаоница а данас је самостална културна установа.

Према  статуту  Народне  библиотеке  „Стеван  Сремац“  Сокобања
делатности библиотеке јесу:

1. Делатност библиотека и архива,
2. Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама,
3. Издавање књига,
4. Издавање часописа и периодичних издања,
5. Остала издавачка делатност,
6. Фотокопирање, припремање докумената и других специјализованих

подршка,
7. Организовање састанка и сајмова.

Програмом  рада  за  2016.годину  обухваћене  су  све  активности  у
основној библиотечкој делатности као и културно – образовне активности



садржане  у  Одлуци  о  оснивању  Народне  библиотеке  „Стеван  Сремац“
Сокобања,  њеним  Статутом  и  Решењем  Привредног  суда  у  Зајечару  о
регистрацији Народне библиотеке ( у даљем тексту Библиотека).

У  извештају  о  реализацији  програма  за  2016.  годину  се  наводе
статистички  подаци  везани  за  набавку  публикација,  број  корисника  на
одељењу  за  децу  и  одрасле  и  податке  везане  за  друге  библиотечке
активности и обавезе Библиотеке. У 2016. години није решен недостатак
библиотечког простора наложен инспекцијском контролом и реконструкција
дечијег одељења (испуцали зидови).

Књижни фонд

Током 2016. године Библиотека је приновила 1137 књига.Купљенo је
537 књига,  средствима  из  општинског  буџета,  од  Министарства  културе
добијено  је  388 књига,  од  појединаца  194 књига,  сопствено  издање  18
књига, обавезних примерака није било. Од приновњених 1137 књига, 708 су
књиге за одрасле а 429 за децу.

Структура  приновљених  књига  у  2016.  години  по  УДК  систему  је
следећа:

Група                                                                     број књига
      _______________________________________________________

 0 Општа група      8
 1 Филозофија            35
 2 Религија                 11
 3 Политика,право     58
 5 Природне науке       9
 6 Примењене науке    43
 7 Уметност                 27
 8 Домаћа књижевност             176
 8 Страна књижевност             301
 9 Историја,географија    40

Дечија књижевност                                                              429

                                                                                   Укупно:1137

Управни одбор Библиотеке је на седници одржаној 25.01.2017.године
донео одлуку  о отпису дотрајалих и неупотребљивих књига за 2016.годину,
који износи  110 књига.



Расходовано је у 2016. години:

 0 Општа група                   2
 1 Филозофија                   2
 2 Религија        -
 3 Политика,право                   -
 5 Природне науке        1
 6 Примењене науке        1
 7 Уметност        -
 8 Домаћа књижевност                  52
 8 Страна књижевност                  47
 9 Историја,географија          -

 Дечија књижевност                     5

Чланство Библиотеке

Укупан број корисника у 2016.години био је 1353.
На  Одељењу за  за  одрасле  било  је  уписано  610 корисника,  а  на

Одељењу за децу 743 чланова узраста до осмог разреда основне школе.

Структура уписаних корисника:

Одељење за децу

 деца предшколског узраста                         159
 ученици основног образовања               584
(на одељењу за децу укуно  је  било уписаних 743:  девојчица 377,
дечака 366).

Одељење за одрасле

 Ученици осмог разреда                                            43 
 средњошколци                               97
 студенти                    34
 запослени                                                          246     
 слободне професије                                                    1
 занатлије и предузетници                                           9
 пољопривредници            1
 домаћице                                                                    12
 пензионери                                                                100



 незапослени                                                                 57
 постдипломски студ.                                                     2
 остали                                                                            8

(на одељењу за одрасле укупно је било уписаних  610: м.пола 178 и
` ж.пола 432).

_____________________________________ 
                                 Укупно          1  353          
Статистика

Статистика прочитаних књига:
У 2016.години дневне статистике вођене у Библиотеци показују број
позајмљених књига на одељењима:

Одељење за децу:

(на одељењу за децу укупно је било позајмљених књига)    5669

Одељење за одрасле:

           
(на одељењу за одрасле укупно је било позајмљених књига ) 8338

_______________________________________________________

                                    Укупно позајмљених књига   14  007

Прочитаних књига по УДК (универзална децимална класификација):

Група                                                                              број књига

0  Општа група        37
1  Филозофија      195
2  Религија        73
3  Политика,право       123
5  Природне науке         37
6  Примењене науке         59
7  Уметност         65
8  Домаћа и страна књ.                6443  
9  Историја,географија       128
    Часописи       342
    Новине     6505

    Прочитано укупно књига и часописа   (без новина)   7502



Међубиблиотечка позајмица: послато у друге библиотеке 1 примерак
библиотечке  грађе,  примљено  из  других  библиотека  0  примерака
библиотечке грађе.

Читаоница

Читаоницу је током 2016. године посетио знатан број суграђана
и  сокобањских  гостију.У  библиотечкој  статистици  тај  број  је
2172.Многи  суграђани  и  гости, знајући  да  Библиотека  набавља,
дневну  штампу  и  периодику, долазе  у  читаоницу  ради  огласа,
информисаности.

Библиотека,  дакле,  осим  књига  набавља  неколико  дневних
листова (новина) и часописе који долазе периодично.

Што  се  тиче  периодике,  Библиотека  је  у  2016.  години
набављала:

  -дневне листове:
   Политика, Вечерње новости, Блиц,Спорт, Курир, Данас

  -часописе:
Моћ природе, Базар, Вива, Шуме, Источник,  Think tank,
Idia perspectives,  Sensa,  Забавник,  Национална
географија,  Национална  географија-Јуниор,  Биље  и
здравље,  Новине  београдског  читалишта,  Илустрована
политика,  Вести,  Водич  кроз  радне  односе,  Историја,
Лековито  биље,  Еколист,  Православни  мисионар,
Послови, Нова мисао, Православље.

Број корисника читаонице варирао је по месецима.Евидентно 
је више корисника у летњим месецима када се повећава број туриста.

Интернет и Cobiss

Веома  важно  за  нашу  Библиотеку  је  то  што  смо  својим
члановима  и  корисницима  библиотечких  услуга  омогућили
коришћење компјутера и интернета.Један компјутер је инсталиран у
холу библиотеке, а два компијутера на дечијем одељењу за претрагу
књига, и доступан је свим корисницима у периоду од 7 до 19 сати, и
суботом  од  8  до  14  сати  –  без  надокнаде.Ова  погодност  је  од
посебног значаја  за госте Сокобање, који су чланови Библиотеке, а
којих је 60-так годишње.



У току 2016. године обрада публикација је вршена у  cobiss-u,
односно Библиотека је повезана са свим осталим библиотекама које
су у систему cobiss и  омогућава размену информационих података.

Издаваштво

Што се тиче издаваштва Библиотека је у 2016. години издала
следеће наслове: “Доле на југу”, аутор Хранимир Милојковић ; “Срце
на камену”, аутор Добрила Ристић ; “Цврчкова смрт” , аутор Добрила
Ристић” , “Азурна прича о сангрији и гондоли” , аутор Добрила Ристић.

          

Позајмно одељење

Позајмно одељење обухвата Одељење за децу и Одељење за
одрасле,  а  библиотекари  прате  потребе  корисника  за  одређеном
литературом, што нам помаже код набавке нових публикација.

Најчитанији домаћи писци у 2016. години били су:

1. Јелена Бачић А. – Казна за грех 1 део
2. Поповић Марко – Један погрешан корак
3. Џамић Лазар – Чај од шљива
4. Басара Светислав – Очај од нане
5. Кецмановић Владимир – Осама

Као и до сада и у 2016.години  Библиотека је излазила у сусрет
корисницима у прибављању потребне литературе за стручне радове
и  пружала  помоћ  за  научно-истраживачке  радове.Корисници  ових
услуга  су у главном студенти  из Сокобање али има и сарадње са
другим библиотекама и члановима тих библиотека,који од нас могу
међубиблиотечком позајмицом добити књиге које  наша библиотека
поседује.

Културно – образовна дешавања



У  2016. години  Библиотека  је  своју  културно  –  образовну
делатност остварила кроз обележавање културних манифестација и
то:

 14.01. промоција књиге “Жуљеви на мозак” , аутор Срђан
Петровић,

 19.02.  промоција  књиге  “Јужне  легенде”  ,  аутор
Хранимир Милојковић,

    29.02. Дан библиотеке – промоција књиге “Спелеолошки
објекти Сокобање” , аутор Петар Милојевић,

 08.03. Темаска изложба књига поводом 8. марта,
 21.03. изложба књига нових наслова ( издавачи Лагуна,

Вулкан),
 28.03. изложба књига  нових наслова, дечије одељење

( издавачи Лагуна, Вулкан ),
 01.06. промоција књиге “Срце на камену” , аутор Добрила

Ристић,
 15.06. изложба старе и ретке књиге,
 01.07. изложба књига – поклон Министарства културе,
 01.07.  Трибина  –  “Зашто  су  празне  српске  колевке”  ,

аутор Биљана Спасић, 
 11.08. промоција књиге “Сусрет са самим собом” , аутор

Сетлана Гога Костић,
 15.08. изложба икона, аутор Сања Миладиновић,
 23.08. промоција антологије писаца источне Србије,
 26.09. изложба референсне збирке,
 06.10. дечија недеља – активности са предшколцима,
 07.10. промоција књиге “Не ломи ми срце” , аутор Милош

Вељковић,
 01.11. изложба нових наслова ( издавач Лагуна, Вулкан ),
 27.10.  промоција  зборника  “Јутро  над  Озреном”,

књижевни клуб “Соколово перо”,
 28.11. Трибина - “Здравље у фокусу” , аутори Ана и Неда

Бучевић,
 23.12. промоција књиге “Доле на југу”,  аутор Хранимир

Милојковић.

Сарадња Библиотеке

Библиотека  је  у  2016.  години  сарађивала  са  Народном
библиотеком Србије, Матичном библиотеком „Светозар Марковић“ ,
Организацијом за туризам и културу,  РТВ Соко, Књижевним клубом
„Соколово  перо“,  Дечијим  вртићем  „Буцко“,  Основном  школом  ,



Средњом  школом  „Бранислав  Нушић“,  и  другим  културним
установама.

У Библиотеци је било запослено 5 радника на неодређено време , 4
са положеним стручним испитом према прописима о библиотечко -
информационој делатности.

Акта установе

У  току  2016.  године  Библиотека  је  сва  акта  ускладила  са
Законом о  библиотечко  –  информационој  делатности  и  Законом о
култури. Током јануара 2016. године Библиотека је урадила ревизију
целокупног фонда.

Управни одбор

Управни  одбор  Библиотеке  састајао  се  према  потреби  и
одлучивао  из  надлежности  прописаних  Статутом  и  Одлуком  о
оснивању Библиотеке.

Финансије

У  прилогу  Вам  достављамо  Извештај  о  реализацији
финансијског плана за 2016. годину.

У Сокобањи,22.02.2017.године
Заводни број 85/4.

                 Директор,                                                             Председник У.О,
              Витомир Крстић                                                Мирјана Живановић
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  На основу члана 59.

 

Закона о јавним предузећима („Службени лист општине Сокобања“,
број 15/16), члана 32. став 1. тачка 20 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,

 

број 

 

129/07, 

 

83/14), 

 

члана 

 

42. 

 

став 

 

1. 

 

тачка

 

37. 

 

и 

 

члана 

 

127. 

 

Статута 

 

општине 

 

Сокобања

(„Службени 

 

лист 

 

општине 

 

Сокобања“, 

 

број 

 

3/08, 

 

7/13, 

 

11/14 

 

и 

 

24/14), 

 

Скупштина 

 

општине

 

Сокобања, на седници одржаној дана 12.04.2017. године, донела је  

 
 

 
 

РЕШЕЊЕ 

 
 

 
I 

 

 

  

ДАЈЕ 

 

СЕ 

 

сагласност 

 

на 

 

Ребаланс 

 

Програмa

 

пословања 

 

за 

 

2017. 

 

годину 
Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања

 

који је донео Надзорни одбор  Јавног 

комуналног предузећа

 

„Напредак“ Сокобања под бројем 828-3/17-02

 

oд 17.03.2017. 

године.

 
 

 
 

II 
 Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 
 

 
 

 
 I

 

Број:

 

02-14/2017
У Сокобањи, дана

 

12.04.2017. године.  
 

 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 
 

 
 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Драгољуб Јевтић 
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    Јавно комунално предузеће 

“Напредак”  -  Сокобања 

 

 

 

 

 Р Е Б А Л А Н С    
                             

          програма пословања  
  

 

  ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 



    Ребаланс  финансијског       плана за    2017г  

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Ред.бр. КОНТО           ВРСТА ТРОШКА  Остварен 

2015 

План 

2016 

31.10.16 Проце

на 

2016 

План 

2017 

ребаланс 

 1 2 3 4 5 6 7  

           Расходи  0      

1 51100 Трошкови материјала за израду  5505 10100 2418 9051 13306 1532 

3 51140 Утрошени материјал за хигијену  31 185 12 80 220  

4 51150 Утрошени канцеларијски материјал  277 350 238 300 400  

5 511 Трошкови материјала за израду        

6 51301 Утрошен бензин 450 615 283 400 615  

7 51302 Утрошено моторно уље 412 428 290 350 428  

8 51310 Утрошен материјал за огрев 91 190  100 230  

9 51320 Утрошено дизел гориво (нафта)  3343 4460 2415 4000 4460  

10 51330 Утрошена електрична енергија  4978 7620 3732 5000 5500  

11 51350 Утрошени ауто гас  33  10 10  

12 513 Трошкови горива и енергије        

13 51400 Трошкови резервних делова  689 1923 781 1000 1900  

14 514 Трошкови резервних делова        

15 51500 Трош једнок отписа алата и инвент 146 600 78  685  



16 51530 Трошкови једноог отписаауто гума 52    54  

17 515 Tрошкови једнократ отписа       

18 52000 Трошкови зарада које заапослени 

остваре за  

37055 37055 21557 37055 37055  

19 52001 Трошкови зарада -порез на зарад 

 

6446 6446 2099 6446 6446  

20 52002 Трошкови зарада и накнада зарада – 

ПИО . 

6452 6452 4138 6452 6452  

21 52003 Трошкови зарада -допринос за здрав 

осиг. 

3776 3776 1522 3776 3776  

22 52004 Трошкови зарада  и накнада зарада 

neзап. 

432 432 221 432 432  

23 52009 Трошкови доприноса незапослених        

24 5232 Др.прим.запосл.регрес.бо.бруто        

25 52033 Друга примања топли оброк        

26 520 Трошкови зарада  и накнада зарада 

(БРУТО)  

      

27 52110 Трошкови доприноса за пензијско и 

инвалидско на терет послодавца 

6252 6252 3547 6252 6252  

28 52111 Трошкови доприноса за пензијско и 

инвалидско на терет послодавца 

3462 3462 1522 3462 3462  

29 52112 Трошкови доприноса за 

незапосленост на терет послодавца 

521 521 221 521 521  

30 52113 Трошкови доприноса за ПИО на 

тер.посл.-новозапосл.радници  

 50  50 50  

31 521 Трошкови пореза и доп.на зараде и 

накн.зарада на терет послодавца 

      

32 52901 Остала лична примања-отпремнина 

код одласка у старосну пензију  

312 765 602 765   

33 52903 Остала лична примања запослених 

– јубиларне награде 

1403 1300 204 400 900  



34 52904 Помоћ у случају смрти запосленог  80 200 197 220 210  

35 52905 Помоћ за набавку лекова и лечење 86 69 60 80 150  

36 52906 Помоћ у случају смрти  уже 

породице 

 74   174  

37 52910 Накн трошк запосле превоз на пос и 

са пос  

2638 2736 1970 2736 2800  

38 529011 Отпр за радн за којима прес потреба    2500 2500  

39 529111 Накнада трош.запосл.за сл.пут-

трош превоза  

0 40 35 40 40  

40 529113 Накнада трош.запосл.за сл.пут-

трошкови дневница 

139 166 86 126 80  

41 52911 Накнаде трошкова запосленима на 

службеном путу  

      

42 52912 Накнада трош.пре. За  корис соп 

возила  

 437 287 361 100 100 

43 52930 Накнаде трошкова послодав.за 

коришћење сопств.аутомобила  

75 494 112 Не 

књижи 

се кон 

више 

  

44 529 Остали лични расходи и накнаде        

45 53100 Трошкови превоза   100 13 100 400  

46 53150 Трошкови ПТТ услуга  817 864 570 864 864  

47 53151 Трошкови мобилне телефоније 828 1300 425 700 700  

48 531 Трошкови транспортних и ПТТ 

услуга 

      

49 53200 Трош услуга на текућем одржњу 

осноср 

3400 2990 1219 1400 2550  

50 532 Трошкови услуга одржавања       

51 53500 Трошкови огласа у новинама и 

радију 

 116  116 116  



52 535 Трошкови рекламе и пропаганде       

53 53900 Трош за произво услуге изврш од 

предузећа  

1965 2450 1419 6452 3102 1855 

54 53930 Трошкови услуга Завода за јавно 

здравље  

1074 1876 1033 1876 1750  

55 53940 Накнада за кориш. ауто пута – 

регистрација  

32 213 8 210 210  

56 53960 Трошви за прет на служб.лист. и 

часописе  

118 150 104 150 150  

57 539 Трошкови услуга од предузећа       

58 54000 Трошкови амортизације  9517 14450  10450 10450 634 

59 540 Трошкови амортизације        

60 54510 Резервисања за јуб. награде 

запосленима  

      

61 545 Резерв.за накнаде и друге бен. 

запослених  

      

62 55000 Трошкови ревизије финансијских 

извештаја  

210 337 176 150 250 700   * 

63 55010 Трошкови адвокатских услуга  291 337 176 150 250  

64 55030 Трошкови здравствених услуга  22 120 76 120 120  

65 55040 Трош за услуге друштвене 

делатности  

      

66 55050 Трошкови стручног образовања 

запослених  

6  12 30 30  

67 55060 Трошкови непр услуга-стручна 

усавршавања 

36 69 31 69 70  

68 55070 Трош.усл.за изм. на пост.прог.на 

рачунарима 

324 300 274 300 300  

69 55090 Трошкови издавања водопр дозволе   6  10 30  

70 55091 Остале непроиз.услуге-објављива.  8  10 20  



Фин из 

71 55092 Остали непроизводни 

трошкови(паркинг) 

 90  150 150  

72 550 Трошкови непоизводних услуга        

73 55120 Трошкови репрезентације-

угост.услуге 

84 118 61 118 60  

74 55121 Угост.услуге-спољни сарадници  65 84 55 84 84  

75 55130 Трошкови за поклоне  80  80 80  

76 55190 Трошкови угост.услуга (8.март и 

спор. игре) 

115 112 109 110 110  

77 551 Трошкови репрезентације        

78 55200 Трошкови премије осигурања 371 959 276 400 400  

79 552 Трошкови премије осигурања       

80 55300 Трошкови платног промета у земљи  258 208 234 350 400  

81 55310 Трошкови финанс услга       

82 55320 Трошкови за банкарске услуге  68 85 63 100 400  

83 55390 Остали трошкови плат.промета       

84 553 Трошкови платног промета       

85 55400 Трошкови чланарина привредној 

комири Србије на зараде засполених 

44 116 46 116 120  

86 55401 Трошкови чланарина регионалних 

комора на зараде и накнаде  

95 174 88 174 180  

87 55420 Трошкови цлан. пословним урдуз  23  20 40  

88 55430 Трошкови чланарина пословних 

удружењима 

39 60 12 20 30  

89 554 Трошкови чланарина       

90 55500 Трошкови порезе на имовини  113 220 107 120 200  

91 55520 Накнада за коришћење вода  487 800 497 600 600  



92 55540 Накнада за уређење 

грађев.земљишта 

      

93 55541 Трошкови накнада за заштиту, 

унапређење животне средине  

144 160 144 800 300  

94 55552 Комунална такса на фирму   78 54 78 150  

95 55553 Накнаде опс Сокоба.10% прих парк    521 700 800  

96 555 Трошкови пореза   60     

97 55900 Трошкови огласа у штампи и др. 

медијима  

55 14 10 20 20  

98 55991 Трошкови осталих обавеза 10% бу. 3845 5842 2754 5842 5842  

99 55990 Остали нематер.трошкови  69  500 500 1900 

100 55910 Таксе – адмист, судске, регистре, 

локалне 

83 812 205 300 300  

101 55920 Трошкови вештачења 25 30 73 100 100  

102 55990 Остали нематеријални трошкови   6     

103 559 Остали нематеријални трошкови        

104 56200 Расходи камата по кредитима у 

земљи  

1162 1000 551 1300 2700  

105 56230 Расх. кам  -по др фин пласманима  1400  100 400  

106 56240 Расходи камата   61 70 100  

107 56250 Расходи камата по финанс.лизингу  80  200 200  

108 56260 Трошкови затезне камате у земљи 337 300 23 300 300  

109 56270 Камате за неплаћене јавне приходе 28 30  50 50  

110 56280 Камате по остал.фин обавез       

111 562 Расходи камата       

112 56310 Негатив.курс.разл.по фин.пласм.и 

обав.у стр.вал.на дан биланс 

      

113 563 Негативне курсне разлике        

114 56990 Остали непоменути фин.расходи-       



опомене 

115 569 Остали финансијски расходи        

116 57000 Неот .вред. расх .нематер. ул 132      

117 57490 Ост.мањкови који се утврде на 

осн.сред.и ванр.пописа 

      

118 574 Мањкови        

119 57600 Расходи по основу дир.отписа 

потраживања 

      

120 57610 Расходи по основу директних 

потражвања 

      

121 57900 Трошкови спорова  2095 1423 2892 3000 3000  

122 57920 Казне за привредне прекршаје и 

преступе 

      

123 57940 Накнаде штете трећим лицима 243 441 174 200 200  

124 57961 Зараде особа са инвалидитетом  30  444 804 1004  

125 57963 Трос.учешћа у финанс.зарада особа 

са инвал.за рн.буџетског фонда 

      

126 57990 Oстали непоменути расходи јавни 

рад 

 3424     

127 57980 Расходи ранијих год       

128 57991 Остали непоменути расходи  7 1   4204  

129 579 Остали непоменути расходи        

130 58500 Обезвређивање потраживања 

купаца 

20404      

131 585 Обезвређивање потраживања 

купаца  

      

132 59200 Накнадно утврђивање расх.из 

ран.год.који нису матер.значајни  

 145 1060    

133  УКУПНО КЛАСА 5 124304 139078  118706 139334 146055 



134 61420 Приод воде,канали сме од пред 33964 33739 27178 33500 37500  

135 61421 Прих.од пијачно вашарске таксе  2747 6620 8364 9000 10977  

136 61422 Прих.од вршење услуга-гробљанске 

услуге 

3066 1820 1583 1800 1820  

137 61423 Прих.од  вршења услуга  вод и кан-

лиз.усл. 

1505 1700 744 1600 1700 2273 

138 61424 Прих.од вршења услуга фекалом 

цистерном 

1343 1800 784 1000 1700  

139 61425 Приходи од вршења услуга-израда 

ивичњака  

749 100 777 1000 1700  

140 61426 Приходи од вршења зслуга одр 

гробн. места 

2876 3800  3800 3800  

141 61427 Прихо.од воде,канализ.смећа - 

грађани 

39669 42615 34489 42600 44600  

142 61428 Пр.од врш услуга.зелен 

ихијена,зимс служба 

19125 25757 8866 18000 18500  

143 614111 Паркинг карте 1 зона 160 200 51 200 200  

144 6142112 Паркинг карте 2зона 386 500 375 500 500  

145 6142113 Паркинг карта дневна  143 200 1 200 200  

146 614212 СМС Теленор 460 539 542 600 550  

147 614213 СМС Теленом 224 300   300  

148 614214 СМС ВИП 189 300 248 300 300  

149 614215 Повлашћена паркинг карта 63 80 52 70 70  

150 614216 Претплатна карта 72 80 42 80 80  

151 614217 Реѕервисано паркинг место   7    

152 614218 Наплаћене доплатне карте 1306 1496     

153 614219 Паук и лисице       

154 61429 Прихо.од вршења услуга.по уговору  261 230 240 6643 6683 4448 

155 614 Прих.од прод.произ.и услуга на        



156 62010 Прих.по основу упо робе за 

непокретности  

      

157 62110 Прих.по основу упот про и усл за 

непокретности  

      

158 621 Прих.од акт.или потр.произ.и услуга 

за сопствене потребе 

      

159 64012 Приходи од субвенција-пумпа       

160 64100 Приходи по основу условлјених 

донација 

      

161 640 Приходи од премија, дотација, 

регреса,  

      

162 65010 Приходи од закупнина за земљиште 

- пијаца 

3463 3800 1876 1900 2000  

163 650 Приходи од закупнина       

164 66200 Приходи од камата       

165 66240 Приходи од каматапо 

купопродајним  

2073 2400 491 600 700  

166 66260 Приходи од затезних камата у 

земљи  

577 700 53 60 100  

167 662 Приходи од камата       

168 66990 Остали финансијски приходи  13      

169 66991 Остали приходи-службе за 

запошљавање 

870 1280 7    

170 669 Остали финансијски приходи        

171 67440 Вишкови материјала  5 50     

172 674 Вишкови осн.сред.опреме       

173 67840 Прих од укидања дуг резер.за отп за 

пензију  

301  450    

174 67842 Приход укидања резерв за јубирну 

награду  

      



175 67930 Прих по основу накн рабата  5     

176 67993 Остали непоменути приходи јав, рад  3224     

177 67991 Остали непоменути приходи  2176 1224 2780 3000 5300  

178 67992 Пет амбалазжа  850 81 100 200  

179 68020 Прираст основног стада  100      

180 68523 Приходи од усклађивања 

вредн.потр.   

10907      

                                                                                                  113.203         147.459         97.007      123500      140411     147132                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 
            Број: 

           У Сокобањи ,17.03.2017год  

 

 

 

 



 

 

 

       НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

         НАПРЕДАК- СОКОБАЊА  

 

 

 

 

 

 

             ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  



  На 

 

основу 

 

члана 

 

22. 

 

став

 

3.

 

Закона 

 

о 

 

јавним 

 

предузећима 

 

(„Службени 

 

лист 

 

општине

Сокобања“, 

 

број 

 

15/16), 

 

члана 

 

42. 

 

став 

 

1. 

 

тачка

 

46. 

 

и 

 

члана 

 

члана 

 

127. 

 

Статута 

 

општине

 

Сокобања 

 

(„Службени 

 

лист 

 

општине 

 

Сокобања“, 

 

број 

 

3/08, 

 

7/13, 

 

11/14 

 

и 

 

24/14), 

 

Скупштина

 

општине Сокобања, на седници

 

одржаној дана 12.04.2017. године, донела је  
 

 
 

 
РЕШЕЊЕ 

 

 
 

I 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног 

комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања за период од 2017. до 2021. године који је донео 
Надзорни одбор  Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања под бројем 592-5/17-02 
од 27.02.2017. године. 
 

 
 

 
II 

 Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 
 

 
 

 
 

 I

 

Број: 02-15/2017

У Сокобањи, дана12.04.2017. године.  

 
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Драгољуб Јевтић 

СТРАНА 169                                   БРОЈ 10   -   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА                   12. април 2017. 

91 





 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

    Средњорочни  план пословне стратегије 

    и развоја JKП“Напредак“ Сокобања за период  

    2017 – 2021.г. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

             Фебруар 2017.г. 
 

 

 





 3. Фабрика воде „Царина“  

 4. Бушотина и Постројење „Лептерија“ 
 5. Пумпне станице  

 6. Каптаже 
 7. Резервоари  

 8. Постројење за прераду отпадних вода     
  9. Пијац 
         10. Гробље  

 11. Депонија           
 12. Гараже  

 13. Управна зграда  
2.Законодавни и стратешки оквир на националноми локалном 
нивоу 

 
 2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП  

 Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним 
делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22.децембра 

2016.године (Сл.гласник РС“ 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све 
комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог 
обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање 

комуналних потреба становништва и других корисника услуга.   
 Како ЈКП“Напредак“ послује у правној форми „јавно предузеће“ на њега се у 

пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима објављен 25-тог 
фебруара 2016 године (Сл.гласник РС“ 15/2016).Овај системски закон настоји да 
стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента:  

 - У сегменту управљања и руковођења  
 - У сегменту стратешког и текућег планирања и  

 - У сегменту контроле пословања јавних предузећа. 
 ЈКП“Напредак“ из Сокобање у смислу Закона о буџетском систему није ни 

директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних 
средстава подпада под укупну регулативу која проистиче из овог такође 
системског прописа. Код пројекција пословања у наредним годинама треба имати 

у виду више ограничења која проистичу из Закона о буџетском систему, а пре 
свега:  

 - Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013-те године, а 
продужена је и на 2017 -ту годину. 
 - Ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном 

броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018-те године 
 -   Умањење висине основних зарада за 10% и забрану повећања основица за 

обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун 
зарада чија примена временски није орочена  
 Поред ова три прописа, код пројекција пословања ЈКП“Напредак“ треба имати у 

виду одредбе секторских прописа који имају утицај на поједине комуналне 
делатности (Закон о водама, Закон о управљању отпадом, Закон о енергетици, 

Закон о саобраћају....), као и опште прописе који се примењују и на сва друга 
активна привредна друштва:  
 - Прописи којима се уређују облигациони односи  

 - Прописи из области финансија и рачуноводства  
 - Порески прописи  

 - Прописи којима се уређују јавне набавке  
 - Прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори)  
 - Прописи из области заштите права потрошача  

     - Други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, против 
пожарне заштите и др. 



 

 2.2. Националне стратегије у обласитма деловања ЈКП(вода, отпад,        
енергетика, саобраћај....)  

 Посматрајући област деловања, као и врсту комуналне делатности које предузеће 
обавља, на националном нивоу најважније су за рад предузећа Стратегија 

управљања водама  на територији Републике Србије као и национални програм 
заштите животне средине. 
 

 2.3. Стратегија развоја града /општине  
 На локалном нивоу за рад и планирање у јавном комуналном предузећу од 

највећег утицаја су Стратегија одрживог развоја општине Сокобања 2015-2025,  и 
мастер план.  
 

 2.4. Просторни и урбанистички планови  
 План генералне регулације Сокобање који је израђен по одлуци Скупштине 

општине Сокобања (Службени лист општина Сокобања, број 19/09) је стављен 
ван снаге и у изради је нови план генералне регулације Сокобања.  
 

 2.5. Друга релевантна стратешка документа 
 Од других стратешких, важних докумената можемо споменути план управљања 

отпадом чија ревизија се очекује у 2017.години.  
 

  Правци развоја и унапређења основних делатности  

    у периоду 2017 – 2022.г. 
 

 Јавно комунално предузеће“Напредак“ треба да грађанима и гостима Сокобање 
обезбеди квалитетне комуналне услуге, пре свега ово се односи на уредно 

снабдевање исправном водом за пиће, али и свих других комуналним услугама из 
делокруга рада предузећа.  

 Дакле основна функција предузећа је да у оквиру поверених делатности пружи 
ефикасно стабилно задовољавање комуналних потреба становништва и других 
корисника комуналних услуга на територији општине Сокобања.  

 Унапређењем пословања, ефикасном употребом материјалних ресурса 
унапређењем система управљања, руковођења и организације предузећа, бригом 

о кадровској политици као и осмишљеним инвестиционим пројектима предузећа 
треба да побољша укупно пословање.  
 У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у 

што већој мери подредити унапређивању и развоју поверених комуналних 
делатности у правцу 

 1. Повећање степена доступности комуналних услуга  
 2. Веће поузданости и стабилности код пружања комуналне услуге  
 3. Бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који 

се примењују у најразвијенијим државама ЕУ.   
 

 3.1. Достигнути ниво развоја, показатељи и индикатори развоја          
основних делатности  
 

 Посматрано на делатности управљања отпадом која је поверена 
 ЈКП“Напредак“, у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном 

 табеларном прегледу:  
 
  

                      Показатељ Вредност          Јединица 



 2016  мере  

Укупан број становника у општини  16000     Становник  

Становници општине обухваћени услугом  8000    Становник  

Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена  

услугом  
3100    Домаћинство  

Број правних лица и предузетника 

обухваћених услугом  
460       Број  

Количина одвеженог комуналног отпада  

( у м3 годишње) 
55000     м3/година  

Количина одвеженог комуналног отпада  

(у тонама годишње) 
18778     т/година  

Количина отпада који се примарно или 

секундарно издваја (сепарише) ради поновне  

употребе (у тонама годишње) 

80     т/година  

Број активних специјалних возила за 

одвожење комуналног отпада  
4        Број  

Просечна запремина једног возила  8,5          м3 

Просечна удаљеност од депоније или 

постројења за прераду  
6          км 

Укупна запремина судова за одлагање 

мешаног комуналног отпада  
103360       Литар 

Укупна запремина судова за одлагање сувих  

фракција (рецикабила) 
15504       Литар 

Укупно запослени у ЈКП 80        Број  

Запослени у сектору управљања отпадом  15        Број  

 

 

ИНДИКАТОРИ  2016  Јединице 

мере  

Степен доступности у односу на укупно 

становништво  
50          % 

Специфична тежина смећа по становнику  1,2       кг/дан  

Степен поновног искоришћења отпада  1          % 

Укупно запослених на 1000 корисника  19       Број  

Број становника које опслужује једно 

специјално возило  
4000       Број  

Просечна запремина судова за одлагање 

мешаног комуналног отпада  
3,23 Литар /становник  

Запослени у сектору управљања отпадом на 

1000 корисника  
19       Број  

Запослени у сектору управљања отпадом по 

1000 тона сакупљеног смећа  
12       Број  

 

 

 
 3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева  

 



 Јачање кадровских капацитета 

 Предузеће послује са неповољном структуром радне снаге. Структура се 
огледа како по просечној старости радника тако и по калификацијама. У 

наредном периоду, кроз природан одлив старијих радника, социјалне програме, 
преквалификације и слично треба обезбедити повољнију структуру.  

 Евидентан је мањак радника потребних за оперативне послове са нижом 
квалификацијом као и стручних радника са 240 ЕСП бодова и више из области 
хидрограђевине, заштите животне средине, права и економије.  

 
 Инвестирање у возила и опрему  

 Просечна старост возила за извожење смећа је око 25 година. Самим тим су 
трошкови одржавања возила јако велики, а ефикасност и поузданост пружања 
комуналних услуга недовољна.  

 У наредном периоду од 10 година планира се потпуна замена возног парка, 
нарочито дела намењеног за прикупљање и одвожење смећа.  

 Такође, потребно је заменити и електро опрему која се пре свега односи на 
електроормаре,неефикасне моторе на постројењима „Лептерија“ и „Царина“ као и 
ормара на пумпној станици „Врело“.  

 Потпуно је потребно заменити и осавременити опрему за хлорисање воде 
на свим извориштима и обезбедити аутоматизацију.  

 
 Развој информативног система у функцији оптимизације и праћења 
 учинка  

 Ово је још један од важнијих активности достизање циљева који ће 
грађанима донети квалитетнију и поузданију комуналну услугу. Две су главне 

тачке побољшања информационог система. 
 Једна се односи на евиденције, пре свега конзумената комуналне услуге, на 
квалитет података, ажурирање и управљање истим. Конкретно, предузећу је 

потребан такав систем који ће у сваком тренутку моћи да пружи одговоре на 
следећа питања.  

 1. Основни подаци о кориснику комуналне услуге 
 2. Врста услуге коју користи  
 3. Обим и количина услуге  

 4. Стање на рачуну корисника са свим елементима 
 5. Да ли корисник има примедбу на квалитет услуге 

 6. У ком моменту настаје застара потраживања 
 7. И др.  

 Друга тачка у развоју информационог система се односи на аутоматизацију 
свих делова процеса производње  и дистрибуције воде, као и утрошка ресурска 
предузећа, како материјалних тако и људских.  

 

4. Унапређење рада и организације предузећа 

 
 Претходних година у предузећу се доста радило баш на унапређењу рада и 
организације предузећа. Донет је низ правилника који на јасан и прецизан начин 

описују и прописују поједине процесе у предузећу. Урађена је и стратегија 
управљања ризицима у предузећу што даје добру полазну тачку за унапређење 

система управљања, руковање и само организације у предузећу.  
 У наредном периоду потребно је да се уведу стандардизоване процедуре. У 
овом тренутку предузеће не поседује капацитет да би могао самостално да уведе 

неке од ИСО стандарда. План је да се за такав, јако битан помак ангажује нека од 
консултатских кућа.  

 
 Као део развоја информационог система предвиђа се и осавремењавање 



базе података, увођење низ технологија паралелно са аутоматизацијом свих 

процеса у преради и дистрибуцији воде.  
 

5. Кадровска политика и план запослености 

 Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у јединици 

локалне самоуправе (Сл.лист Сокобања 42/100) одређено је да ЈКП“Напредак“ 
може да има максимално 76 радника. Поређења , ради 2009.године у 
ЈКП“Напредак“ је било запошљено на неодређено време 10 радника . Обим 

послова и број комуналних делатности које предузеће обавља се кроз године 
мењао. У ближој будућности, у року 2017 или 2018. године се планира да се 

предузећу повери и посао зоохигијене.  
 Све ово јако утиче на оптималну структуру и број запослених. 
 Увођењем лиценце за обављање одређене комуналне делатности као и 

планираним увођењем ИСО стандарда сама структура радника ће се морати 
померата од смањења броја радника са општим образовањем ка радницима са 

стручним образовањем, генерално.  
 Такође, увођењем техничко-технолошких система број радника са општим 

образовањем би даље морао да се смањује, у корист радника специјализованих 
профила.  
 Тренутна структура и број радника  

 
Људски (кадровски) ресурси  

 

Ред 
број 

 
ОПИС 

Број запослених ИНДЕКС 

2015 План 

2016 год 
Процен

а 2016 
План 

2017 год 
План 

2016/2015 
План 

2017/201
6 

Процена 2016/ 

План 2015 

1         НК 23 32 21 21 139 100 66 

2         ПК 17 21 12 12 124 100 57 

3         КВ 15 15 15 15 100 100 100 

4         ССС 20 20 19 14 100 74 95 

5         ВКВ        

6         ВШЦ 5 5 4 4 100 100 80 

7         ВСС 6 6 5 5 100 100 83 

8     Магистри         

9 Доктори наука         

 УКУПНО 86 99 76 71 115 72 107 

 
По секторима и радним јединицама  

 
 1.  Технички сектор    63 

  а) РЈ Водовод и канализација  26 
  б) РЈ остале комуналне делатности  33  
  ц) Јавне набавке и ППЗ и БЗР     2 

 
 2.  Финансијско – рачуноводствени сектор  10 

  
 3.  Општа служба  3 
 

 
 



 

 Због свега горе наведеног је потребно да у наредном периоду 
оспособљавањем кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента као и увођењем 

специјализованих профила радника променити  тренутну структуру радника.  
 Сокобања је место са израженим сезонским карактером због своје 

туристичке орјентације. Обим послова у скоро свим комуналним делатностима се 
повећава у месецима када туристичка сезона траје. Изражена је већа потреба за 
пијаћом водом, количина сакупљеног и депонованог смећа се вишеструко 

повећава, већа је и потреба за одржавањем јавне хигијене у граду. Све ово 
проузрокује и потребом за већим бројем радника . Ово се решава ангажовањем 

радника на сезонским или другим повременим пословима.  
 

6. Политика цена основних комуналних услуга  
 

 Јавно комунално предузеће“  обавља више комуналних делатности, као што 
је раније и описано. Претежна делатност сакупљање, пречишћавање и 

дистрибуција воде је једина делатност која се обавља са губитком.  
 Укупни приходи од услуге испоручивања воде су у 2016.години износили 

32.219.000 динара. Укупни расходи у радној јединици која се бави овом 
делатношћу су износили 42.967.000 динара.  
 Разлика од 10.748.000 динара представља губитак који настаје радом радне 

јединице водовода (без канализације).  
 У 2016.години је укупно фактурисано воде 

 1. Грађани   382.548 х 44.45 дин/м3    = 17.004.238,60 дин.  
 2. Привреда  127.735 м2 х 127.31 дин/м3 = 16.261.942.85 дин. 

                УКУПНО:  33.266.181,45 дин. 
 Евидентно је да су приходи за око 25% мањи него расходи . 
 У овом тренутку разлика се надомешћује приходима од услуге прикупљања 

и прераде отпадних вода и прихода од сакупљања одовжења и деопоновања 
смећа.  

 Заменом већег броја неисправних водомера, бољом евиденцијом 
корисничког сервиса мое се повећати количина фактурисане количине воде и на 
тај начин делимично смањити губитак у средњерочном периоду од 3 године.  

 Имајући у обзир и инфлацију од између 2 и 3% на годишњем нивоу као и 
потребу да се један део од прихода издваја за развој, процена је да уколико се 

жели да цена воде достигне ниво где ће да покрива све трошкове, и да се један 
део издваја за развој мора расти годишњи од 6 до 7% у средњерочном периоду.  
 Друге цене, уколико не дође до битних промена у ценама инпута или 

других турбуленција не треба подизати у периоду од 2 године.  
 
 

   Распон  у  висини тарифа: домаћинств

а  
привреда  

          Врста  

      комуналне  

         услуге  

   2017         2018      2019    2020     2021 

Вода      1:3         1:2,2        1,2,0     1:1,5     1:1 

Канализација      1:3         1:2,2        1,2,0     1:1,5     1:1 

Управљање  

отпадом  
    1:3         1:1,8        1,1,5     1:1,25     1:1 

 

 

 



 

 

7. Пројекција прихода и расхода у периоду 2017 год. - 2021.год. 

 

к-то              РАСХОДИ  2017 2018 2019 2020 2021 

511 Трошкови материјала за израду  13926 14466 17006 18546 18186 

513 Трошкови горива и енергије  11243 11643 12043 12443 12843 

514 Трошкови резервних делова  1900 1900 1900 1900 1900 

515 Трошкови једнократног отписа  739 739 739 739 739 

520 Трошкови зарада и накнада бруто  54161 54161 54161 54161 54161 

521 Тр пор и допр.на зар.на терет послод. 10285 10285 10285 10285 10285 

529 Остали лични расходи и накнаде  6954 6954 6954 6954 6954 

531 Трошкови транспортних и ПТТ услуга  1964 1964 1964 1964 1964 

532 Трошкови услуга одржавања  2550 2790 3030 3270 3510 

535 Трошкови рекламе и пропаганде  116 116 116 116 116 

539 Трошкови услуга од других предузећа  5212 5712 6212 6712 7212 

540 Трошкови амортизације  10450 11450 12450 13450 14450 

550 Трошкови непроизводних услуга  1220 1220 1220 1220 1220 

551 Трошкови репрезентације  392 392 392 392 392 

552 Трошкови премије осигурања  400 400 400 400 400 

533 Трошкови платног промета  800 800 800 800 800 

554 Трошкови чланарина  370 370 370 370 370 

555 Трошкови пореза  2050 2050 2050 2050 2050 

559 Остали нематеријални трошкови  6762 7262 7762 8262 8762 

562 Расходи камата  3750 3750 3750 3750 3750 

579 Остали непоменути расходи  4290 4204 4204 4204 4204 

       

      УКУПНИ РАСХОДИ  139334 142628 147808 151988 154268 

       

     ПРИХОДИ       

       

614 Приходи од продаје производа и 

услуга  
131180 134120 140000 142940 145880 

650 Приходи од закупнина  2000 2000 2000 2000 2000 

662 Приходи од камата  800 800 800 800 800 

679 Остали непоменути приходи  5500 5500 5500 5500 5500 

685 Приходи од усклађивања 

вредн.пласмана  
931 931 931 931 931 

       

         УКУПНИ ПРИХОДИ  140411 143351 149231 152171 155111 

 

 

 



 

 

Оквирни план инвестиција и инвениционих политика  

 
 Сокобања, као јединствена туристичка дестинација годинама живи и 

развија се кроз циклусе туристичких сезона. Наиме основна карактеристика и 
основ планирања је чињеница  да се у летњим месецима, у јеку туристичке 
сезоне број корисника комуналних услуга увећава за два или три пута. Из овог 

разлога димензионисање свих комуналних објеката треба вршити уз уважавање 
ове чињенице. Кад је реч о примарној комуналној делатности у средњерочном 

периоду од 3 до 5 година потребно је извршити следећа капитална улагања.  
 1. Реконструкција постројења за прераду питке воде „Царина“ 
 2. Замена азбестно-цементних цеви у свим улицама где оне постоје (60-

70% од целе секундарне мреже) 
 3. Изградња новог паралелног колектора  

 4. Реконструкција постројења за отпадне воде  
 5. Реконструкција свих каптажа и резервоара  
 

  
 Капитална улагања у објекте које служе за обављање секундарних 

комуналних делатности у периоду од 3-5 година се односе на: 
 1. Санација и рекултивација депоније  
 2. Изградња рециклажног центра 

 3. Асфалтирање стаза на гробљу 
 

 У дугорочном периоду од 7-10 година потребно је да се изврши дислокација 
постројења за прераду отпадних вода и планирати упуштање нових количина 
здраве питке воде као  II фазе програма решавања питања водоснабдевања.  

 Све ове пројекте треба финансирати првенствено путем бесповратних 
средстава или из међународних или ИПА програма уколико је то могуће.  

 У периоду до 3 године треба оспособити одређени број кадрова у сарадњи 
са јединицом локалне самоуправе, способне да прате и аплицирају за било који 
пројекат или програм везан за питање капиталих улагања и свих других видова 

инвестирањау објекте комуналне инфраструктуре.  
 Важно је да дугорочни план буде конципиран тако да кроз средњерочни 

период ЈКП“Напредак“ буде кадровски и материјално оспособљен да може да 
извршава све послове из области не само редовног одржавања објеката 

комуналне инфраструктуре већ и инвестиционог одржавања.  
 Такође, кроз средњерочни период трееба да се обезбеде услови да 
предузеће из својих извора финансирања може да врши замену амортизоване 

опреме и возила и да врши поједина инвестициона улагања.  
 

8. Мере за реализацију дугорочног  плана 

 
 а) Мере у вези развоја производње, капацитета и технологије  

 - Реконструкција фабрике воде „Царина“  
 - Укључивање у систем нових изворишта („Баруџија“ и „Кркино кућиште“)  

 - Реконструкција водоводне мреже (замена азбестно-цементних цеви) 
 - Замена неисправних водомера  
 - Увођење информационих система (ГИС и СЦАДА) 

 - Реконструкција каптажа и изворишта  
 - Замена пумпи и мотора ради уштеда и повећања ефикасности  

 - Преузимање сеоских водовода на управљање и одржавање 
 - Осавремењавање возног пака.  



 

 
 

 б) Мере у вези обезбеђивањем кадрова, њиховим усавршавањем и  
      напредовањем 

 а) Рационализација радне снаге 
 б) Промена структуре у корист специјализованих занимања, путем преобуке 
и запошљавањем лица са производним занимањем 

 ц) Едукација 
 

 ц) Мере у вези обезбеђивањем развоја организације предузећа  
 а) Увођење стандардизованих процедура  
 б) Побољшањем информационог система  

 ц) Увођење финансијске контроле и управљања 
 

 д) Мере у вези са обезбеђивањем потребних финансијских  
     и кредитних способности  
 - Ефикасније искоришћавање материјалних ресурса 

 - Повећање броја корисника услуга  
 - Повећање количине произведене воде за пиће 

 - Смањење трошкова одржавања и енергената  
 
 е) Мере у вези са обезбеђивањем веће заштите животне средине  

 - Сакупљање и одвожење смећа у сеоским срединама 
 - Решавање питање депоније  

 - Реконструкција постројења за прераду отпадних вода  
 - Стављање у погон постројења за прераду отпадних вода из  
             насеља „Царина“ 

 Осавремењавање возног парка 
 -Аутоматизација поступка дезинфекције воде 
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 ДАЈЕ СЕ сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног 
комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања за период од 2017. до 2027. године који је донео 

Надзорни одбор  Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања под бројем 592-6/17-02 

од 27.02.2017. године. 
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 Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 
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 2. Канализациона мрежа 

 3. Фабрика воде „Царина“  
 4. Бушотина и Постројење „Лептерија“ 

 5. Пумпне станице  
 6. Каптаже 

 7. Резервоари  
 8. Постројење за прераду отпадних вода     
  9. Пијац 

         10. Гробље  
 11. Депонија           

 12. Гараже  
 13. Управна зграда  
2.Законодавни и стратешки оквир на националноми локалном 

нивоу 

 

 2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП  
 Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним 

делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22.децембра 
2016.године (Сл.гласник РС“ 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све 
комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог 

обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање 
комуналних потреба становништва и других корисника услуга.   

 Како ЈКП“Напредак“ послује у правној форми „јавно предузеће“ на њега се у 
пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима објављен 25-тог 
фебруара 2016 године (Сл.гласник РС“ 15/2016).Овај системски закон настоји да 

стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента:  
 - У сегменту управљања и руковођења  
 - У сегменту стратешког и текућег планирања и  
 - У сегменту контроле пословања јавних предузећа. 

 ЈКП“Напредак“ из Сокобање у смислу Закона о буџетском систему није ни 
директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних 
средстава подпада под укупну регулативу која проистиче из овог такође 

системског прописа. Код пројекција пословања у наредним годинама треба имати 
у виду више ограничења која проистичу из Закона о буџетском систему, а пре 

свега:  
 - Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013-те године, а 
продужена је и на 2017 -ту годину. 

 - Ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном 
броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018-те године 

 -   Умањење висине основних зарада за 10% и забрану повећања основица за 
обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун 
зарада чија примена временски није орочена  

 Поред ова три прописа, код пројекција пословања ЈКП“Напредак“ треба имати у 
виду одредбе секторских прописа који имају утицај на поједине комуналне 

делатности (Закон о водама, Закон о управљању отпадом, Закон о енергетици, 
Закон о саобраћају....), као и опште прописе који се примењују и на сва друга 
активна привредна друштва:  
 - Прописи којима се уређују облигациони односи  
 - Прописи из области финансија и рачуноводства  

 - Порески прописи  
 - Прописи којима се уређују јавне набавке  
 - Прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори)  

 - Прописи из области заштите права потрошача  
     - Други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, против 



пожарне заштите и др. 

 
 2.2. Националне стратегије у обласитма деловања ЈКП(вода, отпад,        

енергетика, саобраћај....)  
 Посматрајући област деловања, као и врсту комуналне делатности које предузеће 

обавља, на националном нивоу најважније су за рад предузећа Стратегија 
управљања водама  на територији Републике Србије као и национални програм 
заштите животне средине. 

 
 2.3. Стратегија развоја града /општине  

 На локалном нивоу за рад и планирање у јавном комуналном предузећу од 
највећег утицаја су Стратегија одрживог развоја општине Сокобања 2015-2025,  и 
мастер план.  

 
 2.4. Просторни и урбанистички планови  

 План генералне регулације Сокобање који је израђен по одлуци Скупштине 
општине Сокобања (Службени лист општина Сокобања, број 19/09) је стављен 
ван снаге и у изради је нови план генералне регулације Сокобања.  

 
 2.5. Друга релевантна стратешка документа 

 Од других стратешких, важних докумената можемо споменути план управљања 
отпадом чија ревизија се очекује у 2017.години.  
 

  Правци развоја и унапређења основних делатности  
    у периоду 2017 – 2022.г. 
 
 Јавно комунално предузеће“Напредак“ треба да грађанима и гостима Сокобање 

обезбеди квалитетне комуналне услуге, пре свега ово се односи на уредно 
снабдевање исправном водом за пиће, али и свих других комуналним услугама из 

делокруга рада предузећа.  
 Дакле основна функција предузећа је да у оквиру поверених делатности пружи 
ефикасно стабилно задовољавање комуналних потреба становништва и других 

корисника комуналних услуга на територији општине Сокобања.  
 Унапређењем пословања, ефикасном употребом материјалних ресурса 

унапређењем система управљања, руковођења и организације предузећа, бригом 
о кадровској политици као и осмишљеним инвестиционим пројектима предузећа 
треба да побољша укупно пословање.  

 У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у 
што већој мери подредити унапређивању и развоју поверених комуналних 

делатности у правцу 
 1. Повећање степена доступности комуналних услуга  
 2. Веће поузданости и стабилности код пружања комуналне услуге  

 3. Бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који 
се примењују у најразвијенијим државама ЕУ.   

 
 3.1. Достигнути ниво развоја, показатељи и индикатори развоја          
основних делатности  

 
 Посматрано на делатности управљања отпадом која је поверена 

 ЈКП“Напредак“, у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном 
 табеларном прегледу:  
 

 
 



 

  

                      Показатељ 
 

Вредност          
2016  

Јединица 
мере  

Укупан број становника у општини  16000     Становник  

Становници општине обухваћени услугом  8000    Становник  

Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена  

услугом  
3100    Домаћинство  

Број правних лица и предузетника 

обухваћених услугом  
460       Број  

Количина одвеженог комуналног отпада  

( у м3 годишње) 
55000     м3/година  

Количина одвеженог комуналног отпада  

(у тонама годишње) 
18778     т/година  

Количина отпада који се примарно или 

секундарно издваја (сепарише) ради поновне  

употребе (у тонама годишње) 

80     т/година  

Број активних специјалних возила за 

одвожење комуналног отпада  
4        Број  

Просечна запремина једног возила  8,5          м3 

Просечна удаљеност од депоније или 

постројења за прераду  
6          км 

Укупна запремина судова за одлагање 

мешаног комуналног отпада  
103360       Литар 

Укупна запремина судова за одлагање сувих  

фракција (рецикабила) 
15504       Литар 

Укупно запослени у ЈКП 80        Број  

Запослени у сектору управљања отпадом  15        Број  

 
 

ИНДИКАТОРИ  2016  Јединице 

мере  

Степен доступности у односу на укупно 

становништво  
50          % 

Специфична тежина смећа по становнику  1,2       кг/дан  

Степен поновног искоришћења отпада  1          % 

Укупно запослених на 1000 корисника  19       Број  

Број становника које опслужује једно 

специјално возило  
4000       Број  

Просечна запремина судова за одлагање 

мешаног комуналног отпада  
3,23 Литар /становник  

Запослени у сектору управљања отпадом на 

1000 корисника  
19       Број  

Запослени у сектору управљања отпадом по 

1000 тона сакупљеног смећа  
12       Број  

 

 



 
 3.2. Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности  
         

       

       Индикатор  
На кратак рок 

до  2019 
На средњи рок 

до  2022 
На дужи рок   

до  2027 
Јединица  

   мере  

Количина 
фактурисане 
количине воде  

     560.000       600.000     650.000      м3 

Покривеност  
канализацијом  

       95%         100%       100%       % 

Број неисправних  
водомера 

        500         200          0      ком 

 
  

       Индикатор  На кратак рок 
до  
         2019 

На средњи рок до  
          2022 

   На дужи рок до  
           2027 

Степен доскупности  

услуге  
55,00%           65%              80% 

Специфична тежина 

смећа по становнику  
1,2 кг.           1,2 кг             1,3 кг 

По становнику     

Степен поновног 

искоришћења отпада  
1,00%           10%              15% 

Просечна запремина  

судова за одлагање  

мешаног комуналног  

отпада  

  3,23 л/становник         3,5 л/становник        4 л/становник  

Број становника које 

опслужује једно  

специјално возило  

   4.000 становника     4.500 становника      6.000 становника  

 

 3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева  
 
 Јачање кадровских капацитета 

 Предузеће послује са неповољном структуром радне снаге. Структура се 
огледа како по просечној старости радника тако и по калификацијама. У 

наредном периоду, кроз природан одлив старијих радника, социјалне програме, 
преквалификације и слично треба обезбедити повољнију структуру.  
 Евидентан је мањак радника потребних за оперативне послове са нижом 

квалификацијом као и стручних радника са 240 ЕСП бодова и више из области 
хидрограђевине, заштите животне средине, права и економије.  

 
 Инвестирање у возила и опрему  
 Просечна старост возила за извожење смећа је око 25 година. Самим тим су 

трошкови одржавања возила јако велики, а ефикасност и поузданост пружања 
комуналних услуга недовољна.  

 У наредном периоду од 10 година планира се потпуна замена возног парка, 
нарочито дела намењеног за прикупљање и одвожење смећа.  

 Такође, потребно је заменити и електро опрему која се пре свега односи на 
електроормаре,неефикасне моторе на постројењима „Лептерија“ и „Царина“ као и 
ормара на пумпној станици „Врело“.  



 Потпуно је потребно заменити и осавременити опрему за хлорисање воде 

на свим извориштима и обезбедити аутоматизацију.  
 

 Развој информативног система у функцији оптимизације и праћења 
 учинка  

 Ово је још један од важнијих активности достизање циљева који ће 
грађанима донети квалитетнију и поузданију комуналну услугу. Две су главне 
тачке побољшања информационог система. 

 Једна се односи на евиденције, пре свега конзумената комуналне услуге, на 
квалитет података, ажурирање и управљање истим. Конкретно, предузећу је 

потребан такав систем који ће у сваком тренутку моћи да пружи одговоре на 
следећа питања.  
 1. Основни подаци о кориснику комуналне услуге 

 2. Врста услуге коју користи  
 3. Обим и количина услуге  

 4. Стање на рачуну корисника са свим елементима 
 5. Да ли корисник има примедбу на квалитет услуге 
 6. У ком моменту настаје застара потраживања 

 7. И др.  
 Друга тачка у развоју информационог система се односи на аутоматизацију 

свих делова процеса производње  и дистрибуције воде, као и утрошка ресурска 
предузећа, како материјалних тако и људских.  
 

4. Унапређење рада и организације предузећа 

 

 Претходних година у предузећу се доста радило баш на унапређењу рада и 
организације предузећа. Донет је низ правилника који на јасан и прецизан начин 

описују и прописују поједине процесе у предузећу. Урађена је и стратегија 
управљања ризицима у предузећу што даје добру полазну тачку за унапређење 
система управљања, руковање и само организације у предузећу.  

 У наредном периоду потребно је да се уведу стандардизоване процедуре. У 
овом тренутку предузеће не поседује капацитет да би могао самостално да уведе 

неке од ИСО стандарда. План је да се за такав, јако битан помак ангажује нека од 
консултатских кућа.  
 Као део развоја информационог система предвиђа се и осавремењавање 

базе података, увођење низ технологија паралелно са аутоматизацијом свих 
процеса у преради и дистрибуцији воде.  

 

5. Кадровска политика и план запослености 

 
 Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у јединици 
локалне самоуправе (Сл.лист Сокобања 42/100) одређено је да ЈКП“Напредак“ 

може да има максимално 76 радника. Поређења , ради 2009.године у 
ЈКП“Напредак“ је било запошљено на неодређено време 10 радника . Обим 

послова и број комуналних делатности које предузеће обавља се кроз године 
мењао. У ближој будућности, у року 2017 или 2018. године се планира да се 
предузећу повери и посао зоохигијене.  

 Све ово јако утиче на оптималну структуру и број запослених. 
 Увођењем лиценце за обављање одређене комуналне делатности као и 

планираним увођењем ИСО стандарда сама структура радника ће се морати 
померата од смањења броја радника са општим образовањем ка радницима са 
стручним образовањем, генерално.  

 Такође, увођењем техничко-технолошких система број радника са општим 
образовањем би даље морао да се смањује, у корист радника специјализованих 



профила.  

 
 Тренутна структура и број радника  

 
Људски (кадровски) ресурси  

 

Ред 
број 

 
ОПИС 

Број запослених ИНДЕКС 

2015 План 
2016 год 

Процен
а 2016 

План 
2017 год 

План 
2016/2015 

План 
2017/201

6 

Процена 2016/ 
План 2015 

1         НК 23 32 21 21 139 100 66 

2         ПК 17 21 12 12 124 100 57 

3         КВ 15 15 15 15 100 100 100 

4         ССС 20 20 19 14 100 74 95 

5         ВКВ        

6         ВШЦ 5 5 4 4 100 100 80 

7         ВСС 6 6 5 5 100 100 83 

8     Магистри         

9 Доктори наука         

 УКУПНО 86 99 76 71 115 72 107 

 
По секторима и радним јединицама  

 
 1.  Технички сектор    63 

  а) РЈ Водовод и канализација  26 
  б) РЈ остале комуналне делатности  33  
  ц) Јавне набавке и ППЗ и БЗР     2 

 
 2.  Финансијско – рачуноводствени сектор  10 

  
 3.  Општа служба  3 
 

 Због свега горе наведеног је потребно да у наредном периоду 
оспособљавањем кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента као и увођењем 

специјализованих профила радника променити  тренутну структуру радника.  
 Сокобања је место са израженим сезонским карактером због своје 
туристичке орјентације. Обим послова у скоро свим комуналним делатностима се 

повећава у месецима када туристичка сезона траје. Изражена је већа потреба за 
пијаћом водом, количина сакупљеног и депонованог смећа се вишеструко 

повећава, већа је и потреба за одржавањем јавне хигијене у граду. Све ово 
проузрокује и потребом за већим бројем радника . Ово се решава ангажовањем 
радника на сезонским или другим повременим пословима.  
 

6. Политика цена основних комуналних услуга  
 

 Јавно комунално предузеће“  обавља више комуналних делатности, као што 
је раније и описано. Претежна делатност сакупљање, пречишћавање и 

дистрибуција воде је једина делатност која се обавља са губитком.  
 Укупни приходи од услуге испоручивања воде су у 2016.години износили 

32.219.000 динара. Укупни расходи у радној јединици која се бави овом 
делатношћу су износили 42.967.000 динара.  



 Разлика од 10.748.000 динара представља губитак који настаје радом радне 

јединице водовода (без канализације).  
 

 
 У 2016.години је укупно фактурисано воде 

 1. Грађани   382.548 х 44.45 дин/м3     = 17.004.238,60 дин.  
 2. Привреда  127.735 м2 х 127.31 дин/м3  = 16.261.942.85 дин. 
                УКУПНО:       33.266.181,45 дин. 

 Евидентно је да су приходи за око 25% мањи него расходи . 
 У овом тренутку разлика се надомешћује приходима од услуге прикупљања 

и прераде отпадних вода и прихода од сакупљања одовжења и деопоновања 
смећа.  
 Заменом већег броја неисправних водомера, бољом евиденцијом 

корисничког сервиса мое се повећати количина фактурисане количине воде и на 
тај начин делимично смањити губитак у средњерочном периоду од 3 године.  

 Имајући у обзир и инфлацију од између 2 и 3% на годишњем нивоу као и 
потребу да се један део од прихода издваја за развој, процена је да уколико се 
жели да цена воде достигне ниво где ће да покрива све трошкове, и да се један 

део издваја за развој мора расти годишњи од 6 до 7% у средњерочном периоду.  
 Друге цене, уколико не дође до битних промена у ценама инпута или 

других турбуленција не треба подизати у периоду од 2 године.  
 
 

   Распон  у  висини тарифа: домаћинств

а  
привреда  

          Врста  

      комуналне  

         услуге  

   2017         2018      2019    2020     2021 

Вода      1:3         1:2,2        1,2,0     1:1,5     1:1 

Канализација      1:3         1:2,2        1,2,0     1:1,5     1:1 

Управљање  

отпадом  
    1:3         1:1,8        1,1,5     1:1,25     1:1 

 

 

 

7. Пројекција прихода и расхода у периоду 2017 год. - 2021.год. 
 

к-

то 
             РАСХОДИ  2017 2018 2019 2020 2021 2027 

511 Трошкови материјала за 

израду  
13926 14466 17006 18546 18186 22000 

513 Трошкови горива и енергије  11243 11643 12043 12443 12843 14000 

514 Трошкови резервних делова  1900 1900 1900 1900 1900 2200 

515 Трошкови једнократног 

отписа  
739 739 739 739 739 739 

520 Трошкови зарада и накнада 

бруто  
54161 54161 54161 54161 54161 65000 

521 Тр пор и допр.на зар.на терет 

послод. 
10285 10285 10285 10285 10285 15000 

529 Остали лични расходи и 

накнаде  
6954 6954 6954 6954 6954 6954 



531 Трошкови транспортних и 

ПТТ услуга  
1964 1964 1964 1964 1964 2200 

532 Трошкови услуга одржавања  2550 2790 3030 3270 3510 4500 

535 Трошкови рекламе и 

пропаганде  
116 116 116 116 116 116 

539 Трошкови услуга од других 

предузећа  
5212 5712 6212 6712 7212 8000 

540 Трошкови амортизације  10450 11450 12450 13450 14450 18000 

550 Трошкови непроизводних 

услуга  
1220 1220 1220 1220 1220 1500 

551 Трошкови репрезентације  392 392 392 392 392 392 

552 Трошкови премије осигурања  400 400 400 400 400 400 

533 Трошкови платног промета  800 800 800 800 800 900 

554 Трошкови чланарина  370 370 370 370 370 370 

555 Трошкови пореза  2050 2050 2050 2050 2050 2050 

559 Остали нематеријални 

трошкови  
6762 7262 7762 8262 8762 10000 

562 Расходи камата  3750 3750 3750 3750 3750 3750 

579 Остали непоменути расходи  4290 4204 4204 4204 4204 4204 

        

      УКУПНИ РАСХОДИ  13933

4 
14262

8 
147808 15198

8 
154268 18227
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     ПРИХОДИ        

        

614 Приходи од продаје 

производа и услуга  
131180 134120 140000 142940 145880 172187 

650 Приходи од закупнина  2000 2000 2000 2000 2000 3000 

662 Приходи од камата  800 800 800 800 800 1000 

679 Остали непоменути приходи  5500 5500 5500 5500 5500 6000 

685 Приходи од усклађивања 

вредн.пласмана  
931 931 931 931 931 931 

        

         УКУПНИ ПРИХОДИ  14041

1 
14335

1 
149231 15217

1 
155111 18311

8 

 

 

Оквирни план инвестиција и инвениционих политика  
 
 Сокобања, као јединствена туристичка дестинација годинама живи и 
развија се кроз циклусе туристичких сезона. Наиме основна карактеристика и 

основ планирања је чињеница  да се у летњим месецима, у јеку туристичке 
сезоне број корисника комуналних услуга увећава за два или три пута. Из овог 

разлога димензионисање свих комуналних објеката треба вршити уз уважавање 
ове чињенице. Кад је реч о примарној комуналној делатности у средњерочном 
периоду од 3 до 5 година потребно је извршити следећа капитална улагања.  



 1. Реконструкција постројења за прераду питке воде „Царина“ 

 2. Замена азбестно-цементних цеви у свим улицама где оне постоје (60-
70% од целе секундарне мреже) 

 3. Изградња новог паралелног колектора  
 4. Реконструкција постројења за отпадне воде  

 5. Реконструкција свих каптажа и резервоара  
 
  

 Капитална улагања у објекте које служе за обављање секундарних 
комуналних делатности у периоду од 3-5 година се односе на: 

 1. Санација и рекултивација депоније  
 2. Изградња рециклажног центра 
 3. Асфалтирање стаза на гробљу 

 
 У дугорочном периоду од 7-10 година потребно је да се изврши дислокација 

постројења за прераду отпадних вода и планирати упуштање нових количина 
здраве питке воде као  II фазе програма решавања питања водоснабдевања.  
 Све ове пројекте треба финансирати првенствено путем бесповратних 

средстава или из међународних или ИПА програма уколико је то могуће.  
 У периоду до 3 године треба оспособити одређени број кадрова у сарадњи 

са јединицом локалне самоуправе, способне да прате и аплицирају за било који 
пројекат или програм везан за питање капиталих улагања и свих других видова 
инвестирањау објекте комуналне инфраструктуре.  

 Важно је да дугорочни план буде конципиран тако да кроз средњерочни 
период ЈКП“Напредак“ буде кадровски и материјално оспособљен да може да 

извршава све послове из области не само редовног одржавања објеката 
комуналне инфраструктуре већ и инвестиционог одржавања.  
 Такође, кроз средњерочни период трееба да се обезбеде услови да 

предузеће из својих извора финансирања може да врши замену амортизоване 
опреме и возила и да врши поједина инвестициона улагања.  
 

8. Мере за реализацију дугорочног  плана 

 

 а) Мере у вези развоја производње, капацитета и технологије  
 - Реконструкција фабрике воде „Царина“  

 - Укључивање у систем нових изворишта („Баруџија“ и „Кркино кућиште“)  
 - Реконструкција водоводне мреже (замена азбестно-цементних цеви) 

 - Замена неисправних водомера  
 - Увођење информационих система (ГИС и СЦАДА) 
 - Реконструкција каптажа и изворишта  

 - Замена пумпи и мотора ради уштеда и повећања ефикасности  
 - Преузимање сеоских водовода на управљање и одржавање 

 - Осавремењавање возног пака.  
 
 б) Мере у вези обезбеђивањем кадрова, њиховим усавршавањем и  

      напредовањем 
 а) Рационализација радне снаге 

 б) Промена структуре у корист специјализованих занимања, путем преобуке 
и запошљавањем лица са производним занимањем 
 ц) Едукација 

 
 ц) Мере у вези обезбеђивањем развоја организације предузећа  

 а) Увођење стандардизованих процедура  
 б) Побољшањем информационог система  



 ц) Увођење финансијске контроле и управљања 

 
 

 д) Мере у вези са обезбеђивањем потребних финансијских  
     и кредитних способности  

 - Ефикасније искоришћавање материјалних ресурса 
 - Повећање броја корисника услуга  
 - Повећање количине произведене воде за пиће 

 - Смањење трошкова одржавања и енергената  
 

 е) Мере у вези са обезбеђивањем веће заштите животне средине  
 - Сакупљање и одвожење смећа у сеоским срединама 
 - Решавање питање депоније  

 - Реконструкција постројења за прераду отпадних вода  
 - Стављање у погон постројења за прераду отпадних вода из  

             насеља „Царина“ 
 Осавремењавање возног парка 
 -Аутоматизација поступка дезинфекције воде 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

       
     



  На основу члана

 

69.

 

Закона о јавним предузећима („Службени лист општине Сокобања“,

број 15/16), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,

 

број 

 

129/07, 

 

83/14), 

 

члана 

 

42. 

 

став 

 

1. 

 

тачка

 

42. 

 

и 

 

члана 

 

127. 

 

Статута 

 

општине 

 

Сокобања

(„Службени

 

лист 

 

општине 

 

Сокобања“, 

 

број 

 

3/08, 

 

7/13, 

 

11/14 

 

и 

 

24/14), 

 

Скупштина 

 

општине

 

Сокобања, на седници одржаној дана 12.04.2017. године, донела је  

 
 

 

 

РЕШЕЊЕ 
 

 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о ценама организованог сакупљања и уклаљања 

животиљских лешева и хватање паса и мачака луталица  коју је донео Надзорни одбор Јавног 

комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања под бројем 828-4/17-02 од 17.03.2017. године. 

 

 

 
 

II 

 Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 
 

 

 

 

 I

 

Број: 401-253/2017
У Сокобањи, дана

 

12.04.2017. године.  

 

 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Драгољуб Јевтић 
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На 

 

основу

 

чланова 

 

68., 

 

69. 

 

и 

 

70. 

 

Одлуке 

 

о 

 

начину 

 

обављања 

 

комуналних 

 

делатности 

 

на

територији општине Сокобања ( Сл.лист општине Сокобања 4/14,  24/14 и 42/16) и

 

чланa 16.

 

став 

 

1. 

 

тачка 

 

6. 

 

и 

 

члана 

 

128.

 

Статута 

 

општине 

 

Сокобања 

 

("Службени 

 

лист 

 

општине

 

Сокобања", 

 

бр. 

 

3/08, 

 

7/13, 

 

11/14,24/14), 

 

Скупштина 

 

општине 

 

Сокобања, 

 

на 

 

седници

 

одржаној дана 12.04.2017. године, донела је  

               

                                                                     

ОДЛУКУ 
о утврђивању  Програма одржавања фонтана, јавних чесми, парковског мобилијара и справа 

за игру  деце из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања 

 

       

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком утврђује се Програм одржавања фонтана, јавних чесми, парковског 
мобилијара и справа за игру деце из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања за 2017. годину 

(у даљем тексту: Програм) који је саставни део ове Одлуке. 

 
      Члан 2. 

 

 Носилац активности предвиђених Програмом је ЈКП „Напредак“ Сокобања (у даљем 

тексту: Предузеће). 

       

Члан 3. 

 

 За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2017. 
годину у износу од 3.475.236,24динара. 

 

Члан 4. 
 

Када се средства из члана 3. ове Одлуке не остварују у планираном износу 
Председник општине Сокобања, на предлог стручног надзора, утврђује приоритетне радове, 

односно послове. 
Уколико  планирана  средства  из члана 3.  ове Одлуке не  буду  довољна  за  

реализацију  активности предвиђених програмом, недостајућа средства обезбедиће се из 

сопствених средстава Предузећа. 

       

Члан 5. 

 
 Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора закљученог између 

Општинске управе општине Сокобања (у даљем тексту: Општинска управа) и Предузећа. 

 

Члан 6. 

 
Надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања  

 

Члан 7. 

 

 Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који Предузеће 

подноси Општинској управи, у складу са прописима. 
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      Члан 8. 

 

 Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији 

програма. 

       

 

Члан 9. 

 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању  

Програма одржавања фонтана, јавних чесми, парковског мобилијара и справа за игру  деце 

из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања ( Сл. лист општине Сокобања  3/17) 

 

       

Члан 10. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Сокобања“. 

 

 

 I Број: 352-85/2017
У Сокобањи, 12.04.2017. године  

 

 

             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА      

 

                                                                   

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                           Драгољуб Јевтић
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ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ФОНТАНА, ЈАВНИХ ЧЕСМИ, ПАРКОВСКОГ 

МОБИЛИЈАРА И СПРАВА ЗА ИГРУ  ДЕЦЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈКП „НАПРЕДАК“ 

СОКОБАЊА ЗА 2017.ГОД. 

 

 

 

А.  ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ ФОНТАНА И ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ЧЕСМИ  

 
ред. 

број 

 

ОПИС ПОСЛА 

 

јед. 

мере 

 

кол. 

 

цена 

 

Износ 

1. Комплетан ремонт пумпе ФУП 80 (произвођач 

«Јастребац» Ниш. Локација: фонтана код завичајног 

музеја. Обрачун: по броју извршених ремонта 

 

 

ком 

 

 

5 

 

 

1.000,00 

 

 

5.000,00 
2. Комплетан ремонт потапајуће пумпе капацитета 8.400 

литара/час. Локација: фонтана код Милошевог Конака. 

Обрачун: по броју извршених ремонта 

 

 

ком 

 

 

 

5 

 

 

1.000,00 

 

 

5.000,00 

3. Комплетан ремонт потапајуће пумпе капацитета 

24.000литара/час. Локација: фонтана код Милошевог 

Конака. Обрачун: по броју извршених ремонта 

 

 

ком 

 

 

 

5 

 

 

1.000,00 

 

 

5.000,00 

4. Комплетан ремонт пумпе ВП-04 (произвођач 

«Јастребац» Ниш. Локација: мала фонтана у централном 

градском парку. Обрачун: по броју извршених ремонта 

 

 

ком 

 

 

5 

 

 

1.000,00 

 

 

5.000,00 
5. Комплетан ремонт три утопне пумпе у склопу система 

велике кружне фонтане у Централном градском парку. 

Обрачун: по броју иизвршених ремонта 

 

 

ком 

 

 

5 

 

 

1.000,00 

 

 

5.000,00 
6. Компелтан ремонт електромотора 1,1 kw.Локација: мала 

фонтана у Централном градском парку. Обрачун: по 

броју иизвршених ремонта 

 

 

ком 

 

 

5 

 

 

1.000,00 

 

 

5.000,00 
7. Компелтан ремонт електромотора 5,5 kw.Локација: 

фонтана код Завичајног музеја . Обрачун: по броју 

иизвршених ремонта 

 

 

ком 

 

 

5 

 

 

1.000,00 

 

 

5.000,00 
8. Викловање електромотора 1,1 kw са демонтажом и 

монтажом 

 

ком 

 

2 

 

10.000,00 

 

20.000,00 
9. Викловање електромотора 5,5 kw са демонтажом и 

монтажом 

 

ком 

 

2 

 

18.000,00 

 

36.000,00 
10. Чишћење пумпи од каменца. Типови пумпи: ФУП 80, 

ВП-04, три утопне пумпе у склопу велике кружне 

фонтане у Централном градском парку, две утопне 

пумпе у склопу фонтане код Милошевог Конака (укупно 

7 пумпи). Рад се обавља 4 (четри) пута у току сезоне, као 

и приликом скидања пумпи на крају сезоне рада пумпи. 

Обрачун по броју појединачних чишћења 

 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

13.000,00 

 

 

 

 

 

 

455.000,00 

11. Набавка, испорука и уградња млазница за малу кружну 

фонтану у Централном градском парку. Млазнице морају 

имати сертификат и назнаку стандардизације за ту врсту 

производа. 

 

 

 

ком 

 

 

 

5 

 

 

 

3.000,00 

 

 

 

15.000,00 
12. Демонтажа млазница, чишћење од каменца органским 

растварачима,са накнадном монтажом. Врши се по 

потреби, односно у случајевима када се млаз деформише 

услед стварања каменца.Обрачун по броју очишћених 

млазница 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

500,00 

 

 

 

 

75.000,00 
13. Прање и чишћење комплета млазница велике кружне 

фонтане у Централном градском парку. Врши се по 

потреби, односно у случајевима када се млаз деформише 

услед стварања каменца.Обрачун по броју чишћења 

комплета млазница 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

4.000,00 

 

 

 

 

100.000,00 
14. Демонтажа и чишћење одводн. заптивака фонтана са 

накнадно монтажом силиконом. Обрачун се врши по 
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броју чишћења, а подразумева све третиране фонтане  

ком 

 

154 

 

500,00 

 

77.000,00 
15. Прање водом фонтане код Милошевог Конака . Обрачун 

се врши по броју извршених операција прања.  

Динамика прања:  

- Мај и јун: једном недељно 

- Јул и август: два пута недељно 

- Септембар и октобар: једном недељно 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

2.000,00 

 

 

 

 

 

80.000,00 
16. Прање водом фонтане код Завичајног музеја . Обрачун 

се врши по броју извршених операција прања.  

Динамика прања:  

- Мај и јун: једном недељно 

- Јул и август: два пута недељно 

- Септембар и октобар: једном недељно 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

2.000,00 

 

 

 

 

 

80.000,00 

17. Прање водом мале кружне фонтане у Централном 

градском парку . Обрачун се врши по броју извршених 

операција прања.  

Динамика прања:  

- Мај и јун: једном недељно 

- Јул и август: два пута недељно 

- Септембар и октобар: једном недељно 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

2.000,00 

 

 

 

 

 

80.000,00 

18. Прање водом велике кружне фонтане у Центарлном 

градском парку . Обрачун се врши по броју извршених 

операција прања.  

Динамика прања:  

- Мај и јун: једном недељно 

- Јул и август: два пута недељно 

- Септембар и октобар: једном недељно 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

2.000,00 

 

 

 

 

 

80.000,00 

19. Фрабање фонтане код Милошевог Конака епоксидним 

бојама, а у боји по избору инвеститора. Обрачун се врши 

по јединици површине, а неопходно је фарбање обавити 

једном на средини сезоне рада. Укупна површина 

фонтане је 64м2 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

200,00 

 

 

 

 

12.800,00 
20. Фрабање фонтане код Завичајног музеја епоксидним 

бојама, а у боји по избору инвеститора. Обрачун се врши 

по јединици површине, а неопходно је фарбање обавити 

два пута у току сезоне рада. Укупна површина фонтане 

је 45м2 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

200,00 

 

 

 

 

18.000,00 
21. Фрабање мале кружне фонтане код у Централном 

градском парку епоксидним бојама, а у боји по избору 

инвеститора. Обрачун се врши по јединици површине, а 

неопходно је фарбање обавити два пута у току сезоне 

рада. Укупна површина фонтане је 33м2 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

200,00 

 

 

 

 

13.200,00 
22. Фрабање велике кружне фонтане код у Централном 

градском парку епоксидним бојама, а у боји по избору 

инвеститора. Обрачун се врши по јединици површине, а 

неопходно је фарбање обавити два пута у току сезоне 

рада. Укупна површина фонтане је 66м2 

 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

 

132 

 

 

 

 

 

200,00 

 

 

 

 

 

26.400,00 
23. Радни сат радника 4. категорије. Односи се на 

ангажовање радника на пропратним пословима везаним 

за овај програм. Обрачун се врши по радном сату 

радника 

 

 

 

h 

 

 

 

60 

 

 

 

200,00 

 

 

 

12.000,00 
24. Набавка и уграња точећих места на чесмама по моделу 

постојећих (услед учесталих случајева оштећења и 

ломова. Предвиђа са сезонскапотреба замене) и то:  

- на тргу код Цркве 

- код Дидићеве чесме 

 

 

 

ком 

 

 

 

4 

 

 

 

3.000,00 

 

 

 

 

12.000,00 

25. Набавка и уграња точећих места на чесмама по моделу 

постојећих (услед учесталих случајева оштећења и 

ломова. Предвиђа са сезонскапотреба замене) и то:  

- у Централном парку 

- у парку «Бањица» 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1.800,00 

 

 

 

5.400,00 
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26. Набавка и уградња Нових светлећих елемената у великој 

кружној фонтани у Централном градском парку, а по 

моделу и карактеристикама постојећих. Обрачун се 

врши по броју комада 

 

 

 

ком 

 

 

 

11 

 

 

 

5.000,00 

 

 

 

55.000,00 
27. Чишћење сливника у склопу јавних градских чесми. 

Динамика: два пута недељно и по посебним потребама и 

налогу надзорног органа.Обрачун се врши по броју 

извршених чишћења 

 

 

 

ком 

 

 

 

100 

 

 

 

300,00 

 

 

 

30.000,00 
 УКУПНО РАДОВИ НА ОДРЖАВЊУ ФОНТ. РСД:      

1.317.800,00 
 

 
 

ПДВ 20%: 

    

263.560,00 
 

 
 

УКУПНО СА ПДВ-ом: 

    

1.581.360,00 
 

 

АI ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ ФОНТАНА И ЈАВНИХ ГРАДСКИХ 

ЧЕСМИ   

 

А/ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: 

р
ед

н
и

 

б
р

о
ј 

 

Опис позиције 

Је
д

и
н

и
ц

 

м
ер

е 

 

колич. 

 

 

цена 

 

Износ 

1. 

 

Скидање мермерних плоча са унутрашње стране фонтане 

постављаних у цементном малтеру, са одвајањем целих 

плочица и слагањем на место које одреди инвеститор. 

Обрачун по м2 скинутих плочица 

 

 

 

м2 

 

 

 

22,45 

 

 

 

700,00 

 

 

 

15.715,00 
2. Скидање мермерних плоча са дна фонтане постављаних у 

цементном малтеру, са одвајањем целих плочица и слагањем 

на место које одреди инвеститор. Обрачун по м2 скинутих 

плочица 

 

 

м2 

 

 

 

41,28 

 

 

700,00 

 

 

28.896,00 

3. Разбијање подне плоче фонтане д=10-12 цм од армираног 

бетона са утоваром у камион и одвозом на депонију до 5км 

удаљености. Обрачун по м2 разбијеног и уклоњеног бетона 

 

 

м2 

 

 

41,28 

 

 

400,00 

 

 

16.512,00 
4. Израда канализационог одвода за пражњење шахте 

потапајућих пумпи ПВЦ канализационим цевима д=75 мм, 

комплет са фасонским комадима. Обрачун по м1 уграђених 

цеви и фасонских комада 

 

 

 

м1 

 

 

 

9,20 

 

 

 

490,00 

 

 

 

4.508,00 
5. Израда кабловске канализације фонтане за инсталацију 

потапајућих пумпи, расвету фонтане и аутоматику 

(нивостати, електромагнетни вентили, итд) ПВЦ 

канализационим цевима д= 75мм, комплет са фасонским 

комадима. Обрачун по м1 уграђених цеви 

 

 

 

 

м1 

 

 

 

 

6,50 

 

 

 

 

490,00 

 

 

 

 

3.185,00 
6. Израда кабловске канализације фонтане за инсталацију 

потапајућих пумпи, расвету фонтане и аутоматику 

(нивостати, електромагнетни вентили, итд) ПВЦ 

канализационим цевима д= 110мм. Обрачун по м1 

уграђених цеви 

 

 

 

 

м1 

 

 

 

 

11,50 

 

 

 

 

720,00 

 

 

 

 

8.280,00 
7. Ископ земље за шахту потапајућих пумпи у материјалу 3. и 

4. категорије са утоваром и одвозом на депонију до 5км 

удаљености. Обрачун по м3 у збијеном стању 

 

 

 

м3 

 

 

 

1,87 

 

 

 

1.200,00 

 

 

 

2.244,00 
8. Израда бетонске шахте за потапајуће пумпе унутрашњих 

димензија 1,0x1,0x1,20м од армираног бетона МБ30 д=10цм 

у једностраној оплати, армиране мрежном арматуром Q188  

са израдом бетонског дна и са додатком адитива за 

водонепропусност. Обрачун по м2 зида и пода фонтане 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

6,28 

 

 

 

 

2.310,00 

 

 

 

 

14.506,80 
9. Израда тампон слоја од речног шљунка д=10цм – подлога за 

израду бетонског пода фонтане. Обрачун по м2 постављеног 

тампона 

 

 

м2 

 

 

41,28 

 

 

250,00 

 

 

10.320,00 
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10. Израда пода фонтане од армираног бетона МБ 30 д=12 цм, 

армираног мрежном арматуром Q188 са додатком адитива за 

водонепропусност. Обрачун по м2 пода фонтане 

 

 

 

м2 

 

 

 

41,28 

 

 

 

2.010,00 

 

 

 

82.972,80 
11. Израда бетонског постоља ормарића за аутоматику фонтане 

од армираног бетона МБ 30 димензија 50x30x100цм 

армираног мрежном арматуром Q188 са постављањем ПВЦ 

цеви за кабловску канализацију. Обрачун по комаду 

 

 

 

 

kом 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3.240,00 

 

 

 

 

3.240,00 
12. Израда хидроизолације спојева бетонског пода и бетонских 

зидова фонтане траком на бази полимера типа «цересит» 

или других произвођача истих карактеристика. Обрачун по 

м1 израђене хидроизолације споја 

 

 

 

м1 

 

 

 

 

51,70 

 

 

 

350,00 

 

 

 

18.095,00 

13. Израда хидроизолације пода и зидова фонтане од 

водонепропусне полимер цементне масе типа «цересит» или 

других произвођача истих карактеристика. Обрачун по м2 

изведене хидроизолације 

 

 

 

м2 

 

 

 

63,73 

 

 

 

420,00 

 

 

 

26.766,60 
14. Обрада унутрашњих површина пода и зидова фонтане 

епоксидним масама. Обрачун по м2 обрађене површине. 

 

 

м2 

 

 

63,73 

 

 

3.500,00 

 

 

223.055,00 
15. Фарбање унутрашњих површина пода и зидова фонтане 

епоксидним бојама. Обрачун по м2 офарбане површине. 

 

 

м2 

 

 

63,73 

 

 

2.500,00 

 

 

159.325,00 
  

 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: 

    

617.621,20 

 

Б/ СТРУЈНА ЗАШТИТА И АУТОМАТИКА ФОНТАНЕ: 
1.  

Набавка аутоматског осигурача 6А 6кА Б 

 

ком 

 

7 

 

300,00 

 

2.100,00 
2.  

Набавка аутоматског осигурача 16А 6кА Б 

 

ком 

 

4 

 

240,00 

 

960,00 
3.  

Набавка аутоматског осигурача 25А 6кА Б 

 

ком 

 

3 

 

240,00 

 

720,00 
4. Набавка заштитне ФИД прекидне склопке, 

двополне, 25А, 30мА, АЦ 

ком  

2 

 

2.190,00 

 

4.380,00 
5. Набавка дигиталног тајмера ТЕ 15А са 

седмодневним програмирањем 

 

ком 

 

2 

 

3.160,00 

 

6.320,00 
6.  

Набавка контактора 4 к 0,25А, 230V AC 

 

ком 

 

3 

 

1.920,00 

 

5.760,00 
7.  

Набавка фоторелеја са сондом 

 

 

ком 

 

1 

 

3.700,00 

 

3.700,00 

8.  

Набавка нивометра течности ЕНМ са две сонде  

 

ком 

 

2 

 

5.300,00 

 

10.600,00 
9. Набавка електромагнетног вентила 1`` за 

аутоматску допуну воде у фонтани – контролу 

нивоа воде 

 

 

ком 

 

 

1 

 

 

10.200,00 

 

 

10.200,00 
10. Набавка пластичног разводног ормана димензија 

400/600/200 мм ИП 65 

 

ком 

 

1 

 

6.650,00 

 

6.650,00 
11. Уградња елемената за аутоматику, шемирање, 

повезивање и монтажа ормарића на бетонско 

постоље, комплет са ситним потрошним 

материјалом 

 

Пау- 

шал 

 

1 

 

17.000,00 

 

17.000,00 

 

 
СТРУЈНА ЗАШТИТА И 

АУТОМАТИКА: 

    

68.390,00 

 

 В/ ОПРЕМА ЗА ФОНТАНУ: 
1.  

Набавка млазнице комет-ланце јет Ø 6 мм  

 

ком 

 

16 

 

1.700,00 

 

27.200,00 
2.  

Набавка млазнице «samsprudler» - гејзир висине 

1,00-1,20 м Ø1" 

 

ком 

 

5 

 

12.300,00 

 

61.500,00 
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3. Набавка пумпе за комплет 16 малих млазница 

«комет» ( 8.400 лит/h )  

 

ком 

 

1 

 

13.500,00 

 

13.500,00 
4. Набавка пумпе за гејзир млазнице  

( 24.000 лит/h )  

 

ком 

 

1 

 

40.000,00 

 

40.000,00 
5.  

Набавка РГБ ЛЕД рефлекора 3w подводних 

 

ком 

 

13 

 

5.200,00 

 

67.600,00 
6. Набавка претварача напона 220/12v за напајање 

подводне расвете (уграђује се у ормарић за аутомат. 

) 

 

ком 

 

2 

 

2.400,00 

 

 

4.800,00 

7. 

 

Набавка РГБ ЛЕД контролера  за напајање подводне 

расвете (уграђује се у ормарић за аутомат.) 

 

ком 

 

2 

 

5.000,00 

 

10.000,00 
8. Набавка цевовода за пенушаве гејзире дужине 8м са 

пратећим елементима и фитингом Ø63 

 

ком 

 

1 

 

56.000,00 

 

56.000,00 
9. Набавка цевовода за «комет» млазнице дужине 16м 

са пратећим елементима и фитингом  Ø 50 

 

ком 

 

1 

 

27.200,00 

 

27.200,00 
 

 

 

ОПРЕМА ЗА ФОНТАНУ: 

    

307.800,00 
 

Г//РАДОВИ НА ЧЕСМИ У ЦЕНТРАЛНОМ ГРАДСКОМ ПАРКУ: 

1. Ископ земље за шахту и темељ чесме у материјалу 3. и 

4. категорије са утоваром и одвозом на депонију до 5км 

удаљености. Обрачун по м3 у збијеном стању 

 

 

м3 

 

 

7,31 

 

 

1.200,00 

 

 

8.772,00 

 

2. Израда бетонске шахте чесме унутрашњих димензија 

1,0x1,2x1,50м од армираног бетона МБ30 д=15цм у 

једностраној оплати, армиране мрежном арматуром 

Q188  са израдом бетонског дна. Обрачун по м2 зида и 

пода шахте 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

9,90 

 

 

 

 

3.000,00 

 

 

 

 

29.700,00 
3. Израда чесме са коритом од ситнозрног бетона МБ 30 у 

двостраној глаткој оплати, армиране корпом од 

арматуре Q188 у обе зоне и завршном обрадом 

брушењем и шмирглањем. Обрачун по м3 завршно 

изливене чесме 

 

 

 

 

м3 

 

 

 

 

0,70 

 

 

 

 

60.000,00 

 

 

 

 

42.000,00 
4. Премазивање површине чесме и корита масом кулиер 

пласт у тону по избору инвеститора у две нијансе за 

тело чесме и трећом за корито чесме. Обрачун по м2 

чесме и корита 

 

 

 

м2 

 

 

 

7,86 

 

 

 

3.000,00 

 

 

 

23.580,00 
5. Набавка и уграња сливничке решетке са сифоном и 

ПВЦ цевима Ø110 дужине 2м.Обрачун комплет са 

уградњом 

 

 

ком 

 

 

1 

 

 

1.800,00 

 

 

1.800,00 
6. Набавка материјала и израда инсталације чесме од 

цеви1/2" дужине 6,30м, две колена од 90˚, водомера 

1/2", вентила, вентила са испустом и др. Обрачун за 

комплет инсталацију са уградњом  

 

 

 

ком 

 

 

 

1 

 

 

 

45.000,00 

 

 

 

45.000,00 
7. Набавка и уграња точећег места на чесми по моделу 

постојећих :  

- на тргу код Цркве 

      - код Дидићеве чесме 

Обрачун по комаду набављене и уграђене чесме 

 

 

ком 

 

 

 

1 

 

 

3.000,00 

 

 

3.000,00 

8. Набавка и уградња лаког (баштенског) шахт поклопца  

ком 

 

1 

 

9.000,00 

 

9.000,00 
 

 

ЧЕСМА У  

ЦЕНТРАЛНОМ ПАРКУ: 

    

162.852,00 

  

Д) ОСТАЛИ РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ: 
1. Санација шахте електромотора и пумпе мале кружне фонтане 

у Централном градском парку што подразумева набавку и 

заваривање металних шарки поклопца шахте – 4 комада. 

Обрачун паушално за комплет одрађени посао 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

паушално 

 

 

 

3.200,00 

2. Санација – поправка дистрибутивног цевовода велике кружне 

фонтане у Централном градском парку што подразумева 
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заваривање свих прслина на самом цевоводу и израда и 

уградња недостајућих млазница ( 3 комада ) по димензијама 

постојећих млазница. Обрачун паушално за комплет одрађен 

посао  

 

 

паушално 

 

 

50.000,00 

 

 

 

ОСТАЛИ РАДОВИ: 

    

53.200,00 
 

 
УКУПНО РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ  

ОДРЖАВАЊУ: 

    

1.209.863,20 
 

 
 

ПДВ20%: 

    

241.972,64 
 

 
 

УКУПНО СА ПДВ-ом: 

    

1.451.835,84 

 

Б.  РАДОВИ НА РЕПАРАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ПАРКОВСКИХ КЛУПА НА ЈАВНИМ 

ГРАДСКИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА 

 
1.1. ЦЕНТРАЛНИ ГРАДСКИ ПАРК 

 
1. Израда и уградња штафни за наслоне и седишта клупа дим. 

200/4,5/4,5 цм од суве чамове грађе са фином завршном 

обрадом површина и обарањем рубова и бојењем 

садолином у два премаза - обрачун по комаду   

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

600,00 

 

 

 

 

18.000,00 
2. Израда и уградња штафни за наслоне и седишта клупа дим. 

200/8/4,5 цм од суве чамове грађе са фином завршном 

обрадом површина и обарањем рубова и бојењем бојом по 

избору надзорног органа у два премаза - обрачун по комаду   

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

800,00 

 

 

 

 

 

48.000,00 
3. Заштитно премазивање   садолином (у два наноса)  свих 

дрвених елемената (штафни) на постојећим клупама 

(30ком. клупа, при чему на једној клупи има  10 штафни 

dim.4,5cm/4,5cm/200cm), уз предходну припрему 

(шмирглање, одстрањивање постојећег засушеног премаза  

и премазивање штафни благо загрејаним фирнајсом у 

једном наносу).  

Фарба типа : нитро бајц (садолин) 

боја : махагони 

Обрачун по комаду појединачних штафни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.000,00 

4. Набавка и уградња шрафовске робе – торбан шрафови : 

Ø 8 / 60 

ком 240 25,00 6.000,00 

  

1.1. Укупно РСД  : 
 

 

117.000,00 

 

 

1.2.   ПАРК НА БАЊИЦИ 

 
Ред. 

број 

            Опис посла ј.м. 

 

коли- 

чина 

јединачна 

цена 

Укупна 

Цена 
1. Израда и уградња штафни за наслоне и седишта клупа 

дим. 190/7/4,5 цм од суве чамове грађе са фином завршном 

обрадом површина и обарањем рубова и бојењем бојом по 

избору надзорног органа у два премаза - обрачун по 

комаду   

 

 

 

 

 
ком 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

800,00 

 

 

 

 

48.000,00 

2. Набавка и уградња шрафовске робе – торбан шрафови : 

Ø 8 / 70 

 

Обрачун по комаду и односи се на шрафове који тренутно 

недостају или су пројектовани као могућа штета у току 

године  

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

25,00 

 

 

 

 

 

1.250,00 
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1.2. Укупно РСД  : 

 

 

49.250,00 

 

 

1.3.   ПАРК КОД БИОСКОПА 

 
Ред. 

број 

            Опис посла ј.м. 

 

коли- 

чина 

јединачна 

цена 

Укупна 

Цена 

1. Израда и уградња штафни за наслоне и седишта клупа  

тип 1.1. 
дим. 200 x 8 x 4 цм. 

од суве чамове грађе са фином завршном обрадом 

површина и обарањем рубова. 

 

Обрачун по комаду уграђених штафни. 

 

 

 

 

 

 

kом 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

700,00 

 

 

 

 

 

 

7.000,00 

2. Заштитно премазивање нових штафни благо загрејаним 

фирнајсом у два наноса и 

завршно фарбање штафни високо квалитетним  

средством боје махагонија у два наноса. 

Фарба типа : нитро бајц (садолин) 

боја :махагони 

Обрачун по комаду појединачних штафни. 

 

 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

200,00 

 

 

 

 

 

 

2.000,00 

3. Заштитно премазивање   садолином (у два наноса)  свих 

дрвених елемената (штафни) на постојећим клупама (4 

ком. клупа са по 5 штафни на једној клупи), уз 

предходну демонтажу штафни, припрему (шмирглање, 

одстрањивање постојећег засушеног премаза  и 

премазивање штафни благо загрејаним фирнајсом у 

једном наносу) и поновну монтажу. 

Фарба типа : нитро бајц (садолин) 

боја : махагони 

Обрачун по комаду појединачних штафни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.000,00 

4. Фарбање бетонских бочних страница клупа.  

 

Боја за бетон – бела. 

 

Обрачун по комаду бочних страница. 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

8 

 

 

 

500,00 

 

 

 

4.000,00 

5. Набавка и уградња шрафовске робе – торбан шрафови. 

 

Димензије : Ø 8 / 70 

 

 

ком 

 

 

 

20 

 

 

25,00 

 

 

500,00  

  

1.3. Укупно : 

 

 

17.500,00 

 

1.4.  КЛУПЕ НА МЕРМЕРНОМ ШЕТАЛИШТУ 

 
Ред. 

број 

            Опис посла ј.м. 

 

коли- 

чина 

јединачна 

цена 

Укупна 

Цена 
1. Израда и уградња штафни за седишта клупа  

тип 3. 
дим. 198 x 7 x 3 цм. 

од суве чамове грађе са фином завршном обрадом 

површина и обарањем рубова. 

Технички прилог бр.3 

Обрачун по комаду уграђених штафни. 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

700,00 

 

 

 

 

 

7.000,00 

2. Заштитно премазивање нових штафни благо загрејаним 

фирнајсом у два наноса и 
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завршно фарбање штафни високо  квалитетним  

резистентним средством боје махагонија у два наноса. 

Фарба типа : нитро бајц (садолин) 

боја : махагони 

Обрачун по броју комада појединачних штафни.  

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

200,00 

 

 

 

 

2.000,00 
3. Фарбање бетонских бочних страница клупа.  

Боја за бетон – бела. 

Обрачун по комаду бочних страница. 

 

 

ком 

 

 

14 

 

 

500,00 

 

 

7.000,00 
4. Заштитно премазивање   садолином (у два наноса)  свих 

дрвених елемената (штафни) на постојећим клупама (14 

ком.) уз предходну демонтажу, припрему (шмирглање, 

одстрањивање постојећег засушеног премаза  и 

премазивање штафни благо загрејаним фирнајсом у једном 

наносу) и поновну монтажу. 

Фарба типа : нитро бајц (садолин) 

боја : махагони 

Обрачун по комаду штафни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.000,00 
  

1.4. Укупно РСД    : 

 

 

23.000,00 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
 

1. 
 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПАРКОВСКИХ 

КЛУПА 

 

 

1.1 ЦЕНТРАЛНИ ГРАДСКИ ПАРК 

 

117.000,00 

 1.2. ПАРК НА БАЊИЦИ 

 

49.250,00 

1.3 ПАРК КОД БИОСКОПА 

 

17.500,00 

 1.4. КЛУПЕ НА МЕРМЕРНОМ ШЕТАЛИШТУ  

 

23.000,00 

 

 

 

УКУПНО (РСД) : 

ПДВ    20%    (РСД) : 

УКУПНО СА ПДВ-ом (РСД) : 

 

 

206.750,00 

41.350,00 

248.100,00 

 
 

В. ОДРЖАВАЊЕ СПРАВА ЗА ИГРУ ДЕЦЕ 

НА ДЕЧЈЕМ ИГРАЛИШТУ У ЦЕНТРАЛНОМ ГРАДСКОМ ПАРКУ  

И НА ПРОСТОРУ ЗАСАДА БОРОВА КОД О.Ш. „МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“  
 
Ред. 

бр. 

Опис посла ј.м. 

 

Кол. јединична 

цена 

Укупна 

цена 

1. Метални сегменти у дну металне ограде дечјег 

паркића. 

Уклањање оштећених сегмената, израда и уградња 

нових, у свему по моделу постојећих. 

Материјал : челични лим 1 мм. 

Фарба : лак фарба високог сјаја 

Боја : црвена 

Обрачун по броју комада. 

 

 

 

 

 

 

ком

. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

1.800,00 

 

 

 

 

 

 

18.000,00 

2. Замена стубова источних капија металне ограде дечјег 

паркића у централном градском парку дужине 150цм, 

пречника 80 мм са варењем шарки и бојењем бојом по 

 

 

ком 

 

 

2 

 

 

2.750,00 

 

 

5.500,00 
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постојећим стубовима 

3. Израда и уградња седишта љуљашки, по моделу 

постојећих. 

Димензије : 25x35x2,0 цм 

Материјал :  резистентна водоотпорна шпер плоча – 

блажујка,  третирана  импрегнативним премазом  и 

финално лакирана лак фарбом у два наноса. 

Боја : лак фарба црне боје. 

 

 

 

 

 

 

ком

. 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

 

 

 

 

 

 

6.000,00 

4. Израда и уградња седишта клацкалица, по моделу 

постојећих. 

Димензије : 25x45x2,4 цм 

Материјал :  резистентна водоотпорна шпер плоча – 

блажујка,  третирана  импрегнативним премазом 

(фирнајс)  и финално лакирана лак фарбом у два наноса. 

Боја : лак фарба наранџасте боје. 

Обрачун по броју комада уграђених седишта. 

 

 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

5.000,00 
5. Фарбање панел облога на справама за игру деце и 

седишта на клацкалицама. 
Третирање   лак фарбом високог сјаја свих бојених 

панел облога  (израђених од резистентних водоотпорних 

шпер плоча  које су третиране специјалним 

импрегнативним премазима  и финално лакиране 

специјалним програмом лакова MaxMayer)  уз 

шмирглање предходног слоја боје и припрему за 

наношење завршног премаза у два наноса. 

Боје : заштитне боје „Gepetto“ програма – наранџаста и 

светло зелена. 

Обрачун : по укупној површини свих панел облога на 

справама за игру деце и свих седишта на клацкалицама, 

израженој  у  м ². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м ² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.571,00 

6. Фарбање металних делова на справама за игру деце, 

уз предходно шмирглање и припрему површина за 

наношење лак фарбе високог сјаја у два наноса. 

Боје : заштитнa бојa „Gepetto“ програма  за делове од 

метала – сива. 

Обрачун : по укупној површини свих  елемента 

подконструкција, конструкција и рукохвата 

израженој  у  м ². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м ² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.650,00 
7. Замена оштећених газишта степеништа на 

тобоганима 
Израда и уградња дрвених газишта на узлазним 

лествама на тобоганима. Неопходно је столарски 

обрадити површине газишта (фина завршна обрада) и 

оборити рубове.  

Димензије газишта : 100x10x5 цм. 

Дрвена газишта (чамове фосне) третирати резистентним 

премазом (садолин) у два наноса, уз предходну заштиту 

(импрегнацију) благо загрејаним фирнајсом. 

Боја садолина : махагони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ком

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.800,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.000,00 

8. Фарбање металног заштитног прстена, односно 

ограде на пешчанику. 
Фарбање металне ограде пешчаника (цев Ø 6 цм.), уз 

предходно шмирглање и припрему површине за 

наношење лак фарбе високог сјаја у два наноса. 

Боја :  црвена 

Обрачун : по укупној површини  

израженој  у  м ². 

Прилог бр. 8 – фотографија 

 

 

 

 

 

 

м ² 

 

 

 

 

 

 

3,55 

 

 

 

 

 

 

1000,00 

 

 

 

 

 

 

3550,00 

9. Фарбање металне полукружне пењалице 
Фарбање металне полукружне пењалице (цев Ø 5 цм.), 

уз предходно шмирглање и припрему површине за 
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наношење лак фарбе високог сјаја у два наноса. 

Боја :  црвена - за металне делове 

            плава – за облоге рукохвата 

Обрачун : по укупној површини  

израженој  у  м ². 

Прилог бр. 9 – фотографија 

 

 

 

 

 

м ² 

 

 

 

 

 

5,43 

 

 

 

 

 

1000,00 

 

 

 

 

 

5430,00 
10. Средишња кружна платформа на вртуљку 

Израда и уградња средишње кружне платформе на 

вртуљку од  резистентне водоотпорне шпер плоче 

(блажујка), префарбане црном  лак фарбом у два наноса, 

уз предходну заштиту (импрегнацију) резистентним 

премазима (благо загрејани фирнајс). 

Димензије : d = 50 цм. 

                    h = 2,4 цм. 

Обрачун по комаду уграђених кружних платформи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ком

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

11. Набавка, превоз и разастирање  испраног моравског 

песка  у пешчаник. 

Обрачун по  м³ . 

 

 

м³ 

 

 

2 

 

 

2.000,00 

 

 

4.000,00 
12. Фарбање металних елемената справа за игру деце у 

склопу засада борова код  

О.Ш. “Митрополит Михајло“ 
Фарбање металних елемената справа за игру деце, уз 

предходно шмирглање и припрему површинa за 

наношење лак фарбе високог сјаја у два наноса. 

Боја :  црвена  

            жута 

            зелена 

Избор боја за појединачне елементе на справама ће се 

обавити по упутствима надзорног органа. 

 

Обрачун : по укупној површини  

израженој  у  м ². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м ² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.300,00 

13. Замена дрвених конструктивних елемената справа за 

игру деце у централном градском парку 
Дрвени елементи израђени су по мерама са лица места 

(справе), столарски обрађени, офарбани и уграђени у 

саму справу 

 

 

 

 

М3 

 

 

 

 

0,20 

 

 

 

 

58.000,00 

 

 

 

 

11.600,00 
14. Замена панела од ВДП шпер плоче на справама за 

игру деце у централном градском парку 
Панели су искројени на лицу места, столарски обрађени 

и уграђени у саму справу 

 

 

 

 

М2 

 

 

 

5,36 

 

 

 

5.600,00 

 

 

 

30.016,00 

УКУПНО    РСД                                                                         :       161.617,00 

 

ПДВ 20 %                                                                                  :         32.323,40 

 

УКУПНО СА ПДВ – ом    РСД                                                 :       193.940,40 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
 

 

А. Радови на одржавању градских 

фонтана и јавних чесми 

 

1.317.800,00 

A1. Радови на инвестиционом 

одржавању градских фонтана и 

јавних чесми 

 

1.209.863,20 

Б. Радови на репарацији и 

одржавању парковских клупа  

 

206.750,00 

В. Радови на одржавању справа за 

игру деце у централном градском 

парку и парку код ОШ 

«Митрополит Михајло» 

 

 

161.617,00 

  

УКУПНО: 

 

2.896.030,20 

  

ПДВ 20%: 

 

579.206,04 

  

УКУПНО СА ПДВ-ом: 

 

3.475.236,24 



 
 

 

  

  

 
     
                    
        
       

На основу члана 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима  („Службени

 

гланик РС”,број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013

 

-

 

одлука УС и 55/2014, 96/2015

 

–

 

др.

 

закон

 

и

 

9/2016

 

-

 

одлука

 

УС)

 

и

 

члана

 

16.

 

став

 

1.

 

тачка

 

13.

 

и

 

члана

 

42.

 

став

 

1.

 

тачка

 

7.

 

Статута

 

општине

 

Сокобања

 

(„Службени

 

лист

 

општине

 

Сокобања“,

 

број

 

3/2008,7/2013,11/2014,

 

24/2014),

 

Скупштина

 

општине

 

Сокобања,

 

на

 

седници

 

одржаној

12.04.2017. године, донела је  

 

  

 

ДОПУНУ

ПЛАНА

 

ТЕХНИЧКОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА HA ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  

 

 Овом допуном Плана техничког регулисања саобраћаја на територији општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“ бр. 13/2016) врши се допуна тачке 2.12. Такси 

стајалишта где су одређена такси стајалишта и то тако што се иза алинеје 2. додаје  нови став 

који гласи: 

„Места одређена  за такси стајалишта из тачке 2.12. алинеја 1.  и 2. важиће до ступања на 

снагу  Решења о одређивању такси стајалишта које доноси Општинско веће општине 

Сокобања у складу са чланом 17. Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији 

општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 49/2016).“ 

 Ова допуна  Плана  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Сокобања "). 

 

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 I Број: 344-27/2017 

У

 

Сокобањи: 12.04.2017. године  

      

  

      

ПРЕДСЕДНИК 

 
   

              

Драгољуб Јевтић 

I

II

III

СТРАНА 211                                БРОЈ 10   -   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА                   12. април 2017. 

95 



 

 

 

На основу члана 25.  Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 88/11 и 104/16), 
члана  20.  став  1.  тачка  5.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“, број  129/07,83/14),

члана 42. став 1. тачка 45. и члана 128. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", 
број  3/08,7/13,11/14,24/14),  Скупштина  општине  Сокобања,  на  седници  одржаној  дана 12.04.2017. 
године, донела је 
  

                                ОДЛУКУ  
               О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ  О ЦЕНАМА  КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 
 

                               Члан 1. 

Овим Одлуком врше се измене Одлуке о ценама коришћења јавних паркиралишта (у даљем 

тексту: Одлука) ("Службени лист општине Сокобања", број 2/15) и то на следећи начин: 

 

 

 - У члану 1. под А- НАПЛАТА ПАРКИРАЊА у делу НАПОМЕНА:  иза речи „Дневна карта важи у 

првој зони“ ставља се тачка и бришу се речи „ и на општем паркиралишту АМД Сокобања.“; 
 

-  У члану 1. под А- НАПЛАТА ПАРКИРАЊА у табелама  3, 4, 5 и 6 део који се односи на ПП Опште 

паркиралиште АМД Сокобања се брише; 
 

-  У члану 1. под А- НАПЛАТА ПАРКИРАЊА у табели  7 у колони Зона бришу се речи  „Опште 

паркиралиште АМД Сокобања“ ; 
 

- У члану 1. под Б – ДОПЛАТНЕ КАРТЕ у табели  8  у колони Зона бришу се речи „Опште 

паркиралиште АМД Сокобања“. 
 

У осталим деловима Одлука остаје непромењена. 
 

      

        Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

          

                  СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  СОКОБАЊА                                                               

 

 

  
 
I Број: 401-254/2017

У Сокобањи, 12.04.2017. године  

                      
 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                                                   Драгољуб Јевтић 
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На  основу чл. 79. и 92. Закона о буџетском систему ( ,,Службени гласник РС"

бр.54/09, 73/10, 101/10,

 

101/11,

 

93/12, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014,

 

68/2015

 

,

 

103/2015

 

и 

 

99/2016) 

 

и 

 

чл.127.Статута 

 

општине 

 

Сокобања

 

(,,Службени 

 

лист 

 

општине
Сокобања”, 

 

бр. 

 

3/2008, 

 

7/2013,11/2014 

 

и 

 

24/14),Скупштина 

 

општине 

 

Сокобања

 

на

 

седници, одржаној 12.04.2017.гoдине, донела је  
 

 

О Д Л У К У 
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА 

ЗА  2016. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 

        Општина Сокобања ангажује ревизора за обављање екстерне ревизија завршног 
 рачуна буџета Општине Сокобања за 2016. годину. 
 

Члан 2. 
 
      Екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Сокобања за 2016. годину, 

обавиће лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских 

извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. 
     
     

Члан 3. 
 
       Поступак јавне набавке за услуге ревизије Завршног рачуна буџета општине  
Сокобања за 2016.годину, вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 
       

Члан 4. 
 

Завршни рачун буџета Општине Сокобања за 2016. годину сагласно чл.1 ове Одлуке 
треба да садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима од  тачке 1.  
до  тачке 9. члана 3. Правилника о начину припреме,састављања и подношења 
финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава  
организација за обавезно социјално осигурања и буџетских фондова (,,Сл.гласник РС” 

бр.18/2015). 
 

Члан 5. 
 
      Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу 

општине Сокобања" . 
 

          

        

Број: 401-255/2017
У Сокобањи, 12.04.2017.године  

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                                                                      

 

                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                     Драгољуб Јевтић 
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На основу

 
члана 128. Статута општине Сокобање („Сл.лист општине Сокобања“ број: 3/2008,

7/2013, 

 
11/2014, 

 
24/2014), 

 

члана

 
15., 

 
16, 

 

17. 

 
и 

 

18.  

 

Одлуке 

 

о 

 

постављању

 

тезги 

 
и 

 

других

 

покретних

 
–

 

привремених

 

објеката 

 

на 

 

територији 

 

општине 

 

Сокобања 

 

(„Сл.лист 

 

општине

 

Сокобања“ 

 

број: 

 

3/2017) 

 

и

 

Одлуке 

 

о 

 

локалним 

 

комуналним 

 

таксама 

 

за 

 

територију 

 

општине

 

Сокобања („Сл.лист општине Сокобања“ број: 24/15) Тарифног броја 4., Скупштина  општине

 

Сокобања на седници одржаној

 
дана 12.04.2017. године, доноси  

 

 

 ПЛАН ПОСТАВЉАЊА ПОКРЕТНИХ – ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА  

У ПАРКУ „БАЊИЦА“ У СОКОБАЊИ  

 

 
У складу са  Одлуком о постављању тезги и других покретних – привремених објеката на 

територији општине Сокобања  и  Одлуком о локалним комуналним таксама за територију 

општине Сокобања, доноси се План постављања покретних – привремених објеката у парку 

„Бањица“ у Сокобањи. 

 
Планом се одређују  локације и то: 

 

1. Локација за бижутерију и сувенире ..........................................2 м2 ................5  локација; 
2. Локација за апарат за кокице......................................................2 м2 ................1  локација. 

 
За коришћење простора на јавним површинама расписује се јавни конкурс коју ће  спровести 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања под  следећим условима: 

 
- Локације ће се издавати за период од 01.05. 2017. до 30.09.2017. године путем јавног 

надметања; 

 

- Период коришћења јавне површине добијене на лицитацији не може бити мањи од 4 месеца;  
- Право учешћа имају правна и физичка лица која испуњавају услове прописане Законом о 

условима за обављање  промета роба, вршења  услуга у промету робе  и инспекцијском надзору 

и Правилником о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршењу 

услуга у промету робе и која немају дуг према  Општини Сокобања и корисницима 

(Општинској управи општине Сокобања,ОТК и Народној библиотеци) по основу јавних 

прихода; 

 

Пријава за јавно надметање мора да садржи: 

 
1. име, презиме, адреса и ЈМБГ за физичко лице тј. назив, седиште за правна лица (копија 

решења из АПР); 
2. број којим је локација обележена у графичком прилогу; 
3. намена локације из графичког прилога; 
4. депозит  за сваку уписану локацију на пријави; 
5. доказе о измиреним дуговањима према органима и службама општине Сокобања; 
6. доказ о уплати депозита за  јавно надметању; 

7. доказ о уплати таксе за подношење пријаве. 

 
- Уколико пријава не садржи све потребне податке или у истој није  јасно означена локација   

(број и намена из граф. прилога) за коју се подноси пријава, комисија исту неће прихватити; 

 
- Пријаве се подносе најкасније на дан пре заказаног јавног надметања до 15,00 часова, преко 

писарнице Општинске управе општине Сокобања. 
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- Учесници који добију локацију путем јавног надметања дужни су да у року од 10 дана од 

дана одржавања јавног надметања поднесу захтев за постављање покретног – привременог 

објеката и закључе Уговор о закупу. 

 

- Уколико не испоштују дати рок сматраће се да су одустали од локације и  расписује се нова 

лицитација за ту локацију; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Учесник  који  добије  локацију  на  јавном  надметању  у  случају  одустајања  губи  право  на 
повраћај гарантованог износа депозита и право да учествује на свакој наредној лицитацији за 
коришћење  простора  на  јавним  површинама коју  расписује  Општинска  управа  општине 
Сокобања у текућој години;

Учесници који добију локацију путем јавног надметања исту не могу исту да издају у подзакуп 
трећим лицима.

-Почетна цена накнаде за локације утвређена је у складу са Одлуком о локалним комуналним 
таксама на територији општине Сокобања тарифни број 4. став 1. („Службени лист општине 
Сокобања“, број 24/15) и износи 67,00 динара по м2 дневно.

-Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;

  -Висина депозита за  учешће на надметању је 8.000,00 динара и она се рачуна за  учешће на 
надметању за само једну локацију;

-Учесник  који  добије  локацију  на  јавном  надметању  у  случају  одустајања  губи  право  на 
повраћај гарантованог износа депозита;

-Уплата  се врши  на  жиро  рачун  број:  840-749804-49  са  назнаком  депозит  за  учешће  на 
надметању и позивом на број 97-10 094, корисник буџет општине Сокобања;

- Покретна  тезга- покретни  привремени  објекат  може  бити  израђен  од  дрвета,  метала  или 
пластике површине највише 2м2, а сваки започети квадрат приликом обрачуна комуналне таксе 
рачуна се као цео квадрат;

- Потребне прикључке на електроинсталацију обезбеђује сам учесник по добијању локације на 
надметању.

Саставни део Плана је графички прилог са уцртаним  локацијама.

Овај План објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

Број: 352-87/2017

У Сокобањи, 12.04.2017. године  

                                                                                                                             

                                       

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  

 

                                               

                        ПРЕДСЕДНИК 

                       Драгољуб Јевтић 
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На основу члана 128. Статута општине Сокобање („Сл.лист општине Сокобања“ број: 3/2008, 7/2013,

 

11/2014, 

 
24/2014), 

 
члана 

 
15., 

 
16, 

 
17. 

 
и 

 
18.  

 
Одлуке 

 
о 

 
постављању 

 
тезги 

 
и 

 
других

 
покретних

 
–

привремених објеката на територији општине Сокобања („Сл.лист општине Сокобања“ број: 3/2017)  и

 

Одлуке 

 
о 

 
локалним 

 
комуналним 

 
таксама 

 
за 

 
територију 

 
општине 

 
Сокобања 

 
(„Сл.лист 

 
општине

Сокобања“ број: 24/15) Тарифног броја 4., Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана

 
  

12.04. 2017. године,  донела је  
  

ПЛАН ПОСТАВЉАЊА ПОКРЕТНИХ – ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА МЕРМЕРНОМ 

ШЕТАЛИШТУ У СОКОБАЊИ 

 

Планом постављања покретних – привремених објеката на меремерном шеталишту у Сокобањи ( у 

даљем тексту:План) одређују се:  места за постављање покретних – привремених објеката, њихов број, 

врста,  величина,  намена и услови коришћења на  мермерном шеталишту, као и места за постављање 

покретних – привремених објеката за оглашавање и рекламирање, њихов број, величина и зона  у којој 

се налазе. 
 

За постављање покретних – привремених објеката на меремерном шеталишту  утврђују се следећа 

места-локације и то: 
 

1. Локација за уметника портретисту……………………………………… . 1,00 м2 ....1 локација 
2. Локација за уметника – „tattoo“ мајстор..…………………………… . …..1,00 м2.....1  локација 
3. Локације  за апарат за кокице………………………………………………2,00 м2.... 4 локације 
4. Локација за „плетење у коси – кикице“……………………………........... 1,00м2 .....1 локација 
5. Локација за апарат за бомбоне......................................................................2.00м2......1 локација 
6. Локација за сладолед на точење……………………………………………2,00м2…..1 локација 
7. Локација за уметника - сликање спрејем…………………………………..2,00м2…..1 локација 
8. Улични забављачи ………………………………….....…простор од по.... 1,00м2 … 2 забављача 
9. Локација за продају књига.............................................................................2,00 м2.... 1 локација 
 

Локације су уцртане на графичком прилогу који је саставни део овог Плана. 

 

За постављање мањих покретних – привремених објеката за оглашавање и рекламирање  – пано табли 

одређује се укупно 19 (деветнаест) локација у складу са графичким прилогом који је саставни део 

Плана. 
 

Графичким прилогом, који је саставни део Плана,  одређене су и уцртане површине за постављање 

летњих башти. 

 

Период постављања летњих башти је најраније од дана закључења уговора и издавања решења,  након 

објављивања овог Плана, а најкасније до 31.10.2017. године. 
 

За постављање покретних – привремених објеката за оглашавање и рекламирање расписује се јавни 

конкурс који ће спровести Комисија за спровођење поступка јавног надметања коју формира 

председник општине Сокобања. 

 

Места за постављање покретних – привремених објеката (осим летњих башти)  и покретних – 

привремених објеката за оглашавање и рекламирање ће се издавати за период од 01.05.2017. до 

30.09.2017. године. 

 

Период коришћења јавне површине добијене на лицитацији не може бити краћи од периода описаног 

у претходном ставу. 

 

За постављање покретних – привремених објеката на мермерном шеталишту у Сокобањи прописују се 

следећи услови: 
- За обављање делатности на  свим локацијама  дозвољено је коришћење електричне енергије, а 
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закупац који жели да користи електричну енергију за рад уређаја, дужан је да исту обезбеди у

складу са условима oператора дистрибутивног система (снабдевача) и уз сагласност 

Општинске  управе општине Сокобања. 

- За обављање делатности под редним бројем 8 није предвиђена локација већ се само подразумева 

закуп 1м2 на мермерном шеталишту. 

- За локацију под редним бројем 9. не спроводи се лицитација у складу са одредбама Закона о 

финансирању локалне самоуправе. 
- Право учешћа имају правна и физичка лица која су регистрована за обављање одговарајуће 

делатности и која испуњавају услове прописане Законом о условима за обављање  промета роба, 

вршењу услуга у промету робе и инспекцијском надзору и Правилником о минималним 

техничким условима за обављање промета робе и вршењу услуга у промету робе и која немају 

дуг према општини Сокобања и индиректним корисницима (Општинској управи општине 

Сокобања, ОТК, Народној библиотеци),  по основу јавних прихода.  
- Почетни износ накнаде за запремање простора за постављање покретних – привремених 

објеката у екстра зони износи 411,00 динара/м2 дневно и одређен је Одлуком о локалним 

комуналним таксама за територију општине Сокобања („Сл.лист општине Сокобања“ број: 

24/15). 
- Корак учешћа на надметању је 50,00 динара/м2 по локацији; 

- Висина депозита за учешће на јавном надметању је 35.000,00  (тридесетпетхиљада) динара по 

локацији. 
 

За постављање покретних – привремених објеката за оглашавање и рекламирање – пано табли на 

мермерном шеталишту у Сокобањи  прописују се следећи услови: 
- Покретни – привремени објекати за оглашавање и рекламирање морају бити самостојећи, а могу 

бити једнострани или двострани метални или дрвени.  За постављање покретних-привремених 

објектата за оглашавање и рекламирање није дозвољено користити друге објекте, дрвеће, цветне 

и зелене површине.   Максималне димензије површине за рекламирање или оглашавање износе 

(60x90)cm по једној страни објекта. 

- Правна и физичка лица која обављају делатност у пословном простору могу за постављање 

покретних-привремених објектата за оглашавање и рекламирање користити простор испред 

сопственог пословног простора. Правна и физичка  лица који желе да по овом основу користе 

простор мермерног шеталишта испред сопственог пословног простора дужни су да пре 

постављања покретног-привременог објекта за оглашавање и рекламирање поднесу захтев за 

постављање покретних-привремених објекта Општинској управи општине Сокобања и закључе 

Уговор о закупу. 
- Правна и физичка  лица који обављају делатност у пословним објектима на мермерном 

шеталишту, а који већ користе простор мермерног шеталишта испред сопственог пословног 

простора за летње баште,  могу постављати покретне – привремене  објекте за оглашавање и 

рекламирање и то у виду табле за мени у летњој башти без подношења посебног захтева. 

- Испред сопственог пословног простора дозвољено је постављање једног мањег покретног – 

привременог објекта за оглашавање и рекламирање. 
- Учесници лицитације који излицитирају локације дужни су да се придржавају  облика и 

димензија покретних – привремених објеката на којима се може вршити оглашавање и 

рекламирање. Сагласност на димензије, спољни изглед и материјале израде ових покретних-

привремених објеката даје Општинска управа општине Сокобања; 

- Покретни – привремени објекти за оглашавање и рекламирање не могу користити електричну 

енергију; 
- Право учешћа имају правна и физичка лица која имају регистровану делатност на територији 

општине Сокобања  и која немају дуг према општини Сокобања и индиректним корисницима 

(Општинској управи општине Сокобања, ОТК, Народној библиотеци) по основу јавних 

прихода; 

- Почетни износ накнаде за запремање простора за постављање покретних – привремених 

објеката у екстра зони износи 103,00 динара по локацији дневно, и одређен је Одлуком о 

локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања у Тарифном броју 4. став 1. 

тачка 5(а); (б); (ц) и (д) („Сл.лист општине Сокобања“ број: 24/15). 
- Корак учешћа на надметању је 10,00 динара по локацији дневно; 
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- Висина гарантованог износа за учешће на јавном надметању је 10.000,00 динара по локацији. 

 

Пријава за јавно надметање за постављање покретних – привремених објеката и покретних – 

привремених објеката за рекламирање – пано табли  мора да садржи следеће елементе: 
- име, презиме, адресу и ЈМБГ за физичко лице, тј. назив, адресу и седиште правног лица (копија 

решења из АПР); 

- означење локације из графичког прилога за коју је учесник на јавном надметању заинтересован 

са описом намене локације; 

- доказ о уплати депозита  за учешће на јавном надметању; 
- доказ о уплати за учешћа на јавном надметању; 

- доказе о измиреним дуговањима према органима и службама општине Сокобања; 

- доказ о уплати таксе за подношење пријаве. 
- доказ о испуњености услова за право пречег закупа (уколико постоји). 

 

Уколико пријава не садржи све потребне податке или се јасно не назначи локација  и опис намене 

локације за коју се врши пријава комисија исту неће прихватити. 

Пријаве се подносе најкасније до 1500 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице 

Општинске управе општине Сокобања. 
 

Учесници који добију локацију путем јавног надметања дужни су да у року од 10 дана од дана 

одржавања јавног надметања поднесу захтев за постављање покретног – привременог објеката и 

покретног – привременог објеката  за рекламирање – пано табли и закључе Уговор о закупу. 
Учесници који добију локацију путем јавног надметања исту не могу да издају у подзакуп трећим 

лицима. 

 

У случају непоштовања рока за подношење захтева за постављање објекта, сматраће се да је учесник 

на јавном надметању одустао од закупа предметне локације и биће расписано ново јавно надметање за 

ту локацију, на коме не могу на учествују (лицитирају) лица која  су путем јавног надметања већ добила 

неку од локација, а у року од 10 дана од дана одржавања јавног надметања нису поднела захтев за 

коришћење простора мермерног шеталишта за постављање покретног – привременог објеката за 

оглашавање и рекламирање и закључила уговор о закупу. 

 

Учесник који добије локацију на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај 

гарантованог износа депозита и право да учествује на свакој наредној лицитацији за коришћење 

мермерног шеталишта за постављање покретних-привремених објеката за оглашавање и рекламирање 

коју расписује Општинска управа општине Сокобања у текућој години. 

 

Уплата се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: депозит за учешће на јавном надметању 

за постављање покретних-привремених објеката или депозит  за учешће на јавном надметању за 

постављање покретних-привремених објеката за рекламирање са позивом на број 97-10 094, корисник: 

буџет општине Сокобања. 

 

На јавним површинама изван простора мермерног шеталишта (прва, друга и трећа зона) дозвољено је 

постављање покретних – привремених објеката за оглашавање и рекламирање, уз претходно 

прибављену сагласност Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне делатности, грађевинарство и 

имовинско правне послове Општинске управе општине Сокобања. Захтев за сагласност обавезно 

садржи: 
- назив, адресу и седиште правног или физичког лица (копија решења из АПР); 
- опис локације на којој се жели покретни – привремени објектат за оглашавање и рекламирање; 
- изглед, димензије и материјал израде покретног – привременог објекта за оглашавање и 

рекламирање. 
Приликом разматрања захтева, надлежни орган Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне 

делатности, грађевинарство и имовинско правне послове Општинске управе општине Сокобања дужан 

је да води рачуна о условима из става 8. Плана, као и да постављање покретног – привременог објекта 

за оглашавање и рекламирање не угрожава несметано кретање и безбедност пешака и других учесника 

у саобраћају, као и пословање других правних лица и предузетника. 
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Након одобрења захтева, а пре постављања покретног – привременог објекта за оглашавање и 

рекламирање, подносилац захтева дужан је да уплати депозит у висини од: 3.000,00 динара за прву зону, 

1.500,00 динара за другу зону и 500,00 динара за трећу зону, поднесе доказ о уплати депозита и закључи 

уговор. 
 

Накнада за постављање покретног – привременог објекта за оглашавање и рекламирање у првој, другој 

и трећој зони износи: 
- у првој  зони: 35,00 динара по локацији дневно 

- у другој зони: 17,00 динара по локацији дневно 

- у трећој зони:   6,00 динара по локацији дневно 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
                                         

                       
                        

Уплата  се  врши  на  жиро  рачун  број:  840-749804-49  са  назнаком:  гарантовани  износ  за  постављање

покретног – привременог објекта за оглашавање и рекламирање и позивом на број 97-10 094, корисник:

буџет општине Сокобања.

Накнада  за  постављање  покретних – привремених  објеката  и  покретних – привремених  објеката  за 
оглашавање  и  рекламирање  плаћа  се  до  15-ог  у  месецу  за  предходни  месец  на  основу  задужења

надлежног органа.

За  постављање  летњих  башти  из  тарифног  броја  4.  Одлуке  о  локалним  комуналним  таксама  на 
територији општине Сокобања, око граница уцртаних у План постављања покретних – привремених 
објеката   поставиће  се  жардињере,  које  ће  оивичити  већ  дефинистани   простор  унутар  кога  ће  се

постављати летње баште.

Летње баште могу се постављати само испред угоститељских објеката.

Саставни део Плана је графички прилог са уцртаним локацијама на мермерном шеталишту.

Овај План објавити у „Службеном листу оптине Сокобања“.

Број: 352-88/2017

У Сокобањи, 12.04.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Драгољуб Јевтић  
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На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени лист РС“ број 72/09, 81/09,
64/10, 

 
24/11, 

 
121/12, 

 
42/13, 

 
50/13,132/14 

 
и 

 
145/14), 

 
члана 

 
8.  

 
и 

 
10. 

 
Одлуке 

 
о 

 
постављању

 

привремених 

 
објекта 

 
на 

 
територији 

 
општине 

 
Сокобања 

 
(„Службени  

 
лист 

 
општине

 

Сокобања“ број 3/17), члана 2. Одлуке одређивању почетне цене за давање у закуп локација за

 

постављање мањих монтажних обејката („Службени лист општине Сокобања“, број 24/14), и

 

члана 

 
128. 

 
Статута 

 
општине 

 
Сокобање 

 
(„Сл.лист 

 
општине 

 
Сокобања“ 

 
број: 

 
3/2008, 

 
7/2013,

 

11/2014, 

 
24/2014), 

 
Скупштина 

 
општине 

 
Сокобања 

 
на 

 
седници 

 
одржаној 

 
дана 12.04.2017.

 

године, доноси  

 

 ПЛАН ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 

НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

 

План постављања привремених објеката  се доноси на одређено време, са роком важења од 

пет година и садржи места-локације, површину, зону у којој се налазе, почетну цену и услове 

за расписивање позива  за давање у закуп локација за  постављање привремених објеката. 

 

Овим  Планом предвиђене су су следећа места-локације: 

 

Локација број 1 – Улица Светог Саве (поред Јабукара и Јабукар) 

-Зона – друга; 

-Почетна цена: 228,00 динара по м2 месечно; 

-Делатност:  Продаја и услуге; 

- Површина локације: 

- локација 1/1 – 9,80м2, надстрешница 9,00м2; 

- локација 1/2 - 8,00-10,00 м2; 

- локација 1/3 – 25,50 +22,40 = 47,90 м2; 

-локација 1/4 – 25,10м2, надстрешница 9,50м2; 

-локација 1/5 – 7,00м2, надстрешница 5,70м2; 

-локација 1/6 - 16,00 м2; 

- локација 1/8 – 33,70м2, надстрешница 5,00м2; 

- локација 1/9 – 26,20 м2, надстрешница  5,00м2 

- локација 1/10 - 6,20 м2; 

- локација 1/11 – 24,40м2; 

-локација 1/12 – 7,60 м2, надстрешница 13,70м2; 

-локација 1/13 – 7,60 м2, надстрешница 20,00м2; 

-локација 1/14 – 7,60 м2, надстрешница 22,00м2; 

-локација 1/15 – 40,00м2.   

 

Локација број 2 – Улица Алексе Маркишића (код биоскопа) 

-Зона – друга; 

-Почетна цена: 228,00 динара по м2 месечно; 

-Делатност:  Продаја и услуге; 

-Површина локације: минимум 8,00-10,00м2.  

 

Локација број 3 -Улица Његошева (Подина - стамбена зграда) 

- Зона – трећа; 

-Почетна цена: 228,00 динара по м2 месечно; 

-Делатност:  Продаја и услуге; 

-Површина локације: минимум 8,00-10,0м2 по објекту; 

 -локација 3/1; 
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  -локација 3/2; 

           

Локација број 4 – Улица Ивана Цанкара и Улица Спортска 

-Зона – трећа; 

-Почетна цена: 228,00 динара по м2 месечно; 

-Делатност: Продаја и услуге; 

-Површина локације: минимум 8,00-10,00м2 по објекту; 

 -локација 4/1; 

 -локација 4/2; 

 -локација 4/3. 

 

Локација број 5 – Улица Милоша Црњанског (код зграда у Чуки) 

-Зона – трећа; 

-Почетна цена: 228,00 динара по м2 месечно; 

-Делатност: Продаја и услуге; 

-Површина локације: минимум 7,00-10,00м2 по објекту; 

 -локација 5/1 киоск, површине 7м2; 

 -локација 5/2. 

 

Локација број 6 – Улица Кнеза Милоша (код стамбених зграда) 

-Зона – трећа; 

-Почетна цена: 228,00 динара по м2 месечно; 

-Делатност: Продаја и услуге; 

-Површина локације: минимум 8,00 -10,00м2. 

 

Локација број 7 –  Улица Кнеза Милоша и Светозара Марковића (код "Ортака“) 
-Зона – трећа; 

-Почетна цена: 228,00 динара по м2 месечно; 

-Делатност: Продаја и услуге; 

-Површина локације: 61,29м2 , надстрешица 17,77м2. 

 

Локација број 8 – Улица Његошева (код Ваге) 

-Зона – трећа; 

-Почетна цена: 228,00 динара по м2 месечно; 

-Делатност: Продаја и услуге;        

-Површина локације: 38,40м. 

 

Локација број 9 – Улица Љубе Дидића и Светозара Марковића (код „Бајса“) 

-Зона – трећа; 

-Почетна цена: 228,00 динара по м2 месечно; 

-Делатност: Продаја и услуге; 

-Површина локације: 21,00м2. 

 

Локација број 10 -  Улица Иве Андрића (на Врелу поред трафо станице) 

-Зона- друга; 

-Почетна цена: 228,00 динара по м2 месечно; 

-Делатност: Продаја и услуге; 

Површина локације: минимум 8,00-10,00м2. 
 

Локација број 11 - Улица 27. Марта ( стара аутобуска станица) 
-Зона – прва; 

-Почетна цена: 375,00 динара по м2 месечно; 
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-Делатност: Продаја и услуге; 

-Површина локације: минимум 6,00-10м2 по објекту; 

 -локација 11/2  површине 10,00м2; 

 -локација 11/3  површине 6,00м2. 

 

Локација број 13 -  Улица Светог Саве (код Озрен баште) 
-Зона- прва; 

-Почетна цена: 375,00 динара по м2 месечно 

-Делатност: Продаја и услуге 

-Површина локације: 8,24м2 и надстрешица 6,59м2 

 

Локација број 14 - Улица Алексе Маркишића (код Поште) 
-Зона – прва; 

-Почетна цена: 375,00 динара по м2 месечно; 

-Делатност:продаја и услуге; 

-Површина локације: минимум 3,00-6,00 м2 по објекту; 

 -локација 14/1  површине 6,00м2; 

 -локација 14/2  површине 3,40м2. 

 

Почетна цена за закуп одређена је Одлуком о одређивању почетне цене за давање у закуп 

локација за постављање привремених објеката; 

 - Надстрешнице се обрачунавају коефицијентом 0,25; 

 - Корак учешћа на лицитацији је 50,00 динара по м2; 

 - Висина гарантованог износа за учешће у лицитацији износи 30.000,00 динара, а уплата 

се врши на текући рачун буџета општине Сокобања број 840-749804-49 са назнаком за учешће 

на лицитацији и позивом на број 10-094; 

 - Локација се додељује на период важења Плана, а најдуже 5 година; 

 - Право учешћа на лицитацији имају правна лица, регистрована пољопривредна 

газдинства или предузетници који не дугују Општинској управи Сокобања или јавним 

предузећима чији је оснивач Скупштина општине Сокобања, по било ком основу, или имају 

споразум за одлагање пореског дуга (репрограм); 

 

Учесник лицитације који добије локацију исту не може да издаје у подзакуп трећим лицима. 

Пријава која се подноси треба да садржи следеће податке: 

 1.  Име и адресу, односно назив и седиште учесника у огласу; 

 2.   Назнаку локације за коју се подноси понуда, односно пријава; 

            3.  Доказ о уплати депозита за  јавно надметање; 

            4.   Доказе о измиреним дуговањима према органима и службама општине Сокобања; 

5. Доказ о уплати таксе за подношење пријаве. 

 

Јавно надметање спроводи комисија коју именује председник општине Сокобања. 

 
Учесник који добије локацију у поступку надметања у случају одустајања губи право на 

повраћај уплаћеног гарантованог износа депозита. 

 

Након спроведене лицитације учесник  је дужан да са Општином закључи уговор о закупу 

локације за постављање привременог објекта 

 

По спроведеном конкурсу, а након закључења уговора о закупу локације за постављање 

привременог објекта, издаје се одобрење за постављање привременог објекта.  

 
Одобрење  издаје надлежна организациона јединица за послове урбанизма. 
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Одобрење се издаје на захтев лица које је добило локацију и закљученог уговора.

Уз захтев за давање одобрења се подноси пројекат привременог објекта у размери 1:100 којим 
се  дефинише  положај, габарит  и  изглед  објекта  са  описом  материјала  и  доказом  о  статичкој 
стабилности објекта, односно атестом префабрикованог монтажног елемента.

Сагласност  на  пројекат  односно  испуњеност  услова  потврђује  организациона  јединица 
општинске управе општине Сокобања надлежна за урбанизам.

Пројекат садржи и пројекте одговарајућих инсталација у зависности од делатности која ће се 
обављати у објекту.

Пројекат  израђује  предузеће,  односно  друго  правно  лице,  односно  радња  која  је  уписана  у

одговарајући регистар за израду техничке документације. Техничку документацију потписује 
одговорни пројектант.

Одобрење се издаје у форми решења, за период важења Плана, а најдуже 5 година и садржи:

место, врсту, тип, величину и намену објекта, површину која се користи, период коришћења, 
радно време и рок у којем је корисник дужан да отпочне са обављањем делатности и обавезу 
уклањања објекта по истеку периода на који је одобрење издато.

Саставни део Плана је графички прилог са уцртаним  локацијама.

Овај План објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

Број: 352-89/2017

У Сокобањи, 12.04.2017. године  

             

                                                                                                                             

                                        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  
 

                                               

                        ПРЕДСЕДНИК 
                       Драгољуб Јевтић 

 

 

 

 

 

СТРАНА 225                                БРО Ј 10   -   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА                   12. април 2017. 





1 

 

 

  

          
   
          
   
           
 

На

 
основу

 
члана

 
128.

 
Статута

 
општине

 
Сокобање

 
(„Сл.лист

 
општине

 
Сокобања“

 
број:

3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014), члана

 
15., 16, 17. и 18.  Одлуке о постављању

 
тезги и других

 

покретних

 
–

 
привремених

 
објеката

 
на

 
територији

 
општине

 
Сокобања

 
(„Сл.лист

 
општине

 

Сокобања“ број: 3/2017) и

 
Одлуке о одређивању почетне цене за давање

 
у закуп локација за

 

постављање

 
мањих

 
монтажних

 
објеката

 
(„Службени

 
лист

 
општине

 
Сокобања“

 
број

 
24/14

 
и

 

9/15), Скупштина  општине Сокобања на седници одржаној

 
дана 12.04.2017. године, доноси  

  

 

 ПЛАН ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 

У БАШТИ „ОЗРЕН“ 

 

У складу са Одлуком о постављању тезги и других покретних – привремених објеката на 

територији општине Сокобања одређује се локација за постављање мањих монтажних објеката 

и то: 

 

Локација: Башта  „Озрен “, 

Површина : 830 м2; 

Намена: постављање објеката  за извођење забавног програма - средстава за игру (забавне 

игре); 

- место бр. 1. површина  415 м2; 

- место бр. 2. површина  415 м2; 

 

За коришћење простора на јавној површини расписује се лицитација коју ће спровести 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања. 

Решење о формирању Комисије за спровођење јавног надметања доноси председник општине 

Сокобања. 

 

Локација ће се издавати за период од 01.06. до 30.09.2017. године, путем јавне лицитације. 

 

Период коришћења јавне површине добијене на лицитацији не може бити краћи од 3 месеца. 

  

Право учешћа имају правна и физичка која   немају дуг према  Општини Сокобања и 

корисницима (Општинској управи општине Сокобања, ОТК и Народној библиотеци), по 

основу јавних прихода. 

 

Пријава за јавно надметање мора да садржи: 

- име, презиме, адреса и ЈМБГ за физичко лице тј. назив, седиште за правна лица и копију 

решења из АПР-а; 

- површина локације, односно број локације; 

- намена локације из графичког прилога; 

- доказ о уплати депозита; 

- доказе о измиреним дуговањима према органима и службама општине Сокобања; 

- Доказ о уплати таксе за подношење пријаве. 

 

Уколико пријава не садржи све потребне податке или у истој није јасно означена локација  за 

коју се подноси пријава комисија исту неће прихватити. 

 

Пријаве се подносе најкасније на дан пре заказаног јавног надметања до 15,00 часова, преко 

писарнице Општинске управе општине Сокобања. 
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Почетна цена  закупа  локација  за  постављање  мањих  монтажних  објеката  за  предметне

локације, на месечном нивоу, одређује  се у  складу са  Одлуком о одређивању почетне цене за 
давање у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката и износи 93,75 динара по 
м2 месечно, односно за оба места по 38.906,25 динара месечно.

Корак учешћа на надемтању је 500,00 динара.

Висина гарантованог износа за учешће на надметању је 30.000,00 динара.

Учесници који добију локацију путем јавног надметања дужни су да у року од 10 дана од дана

одржавања јавног надметања поднесу захтев за коришћење јавне површине и закључе уговор 
о закупу.

Уколико не испоштују дати рок сматраће се да су одустали од локације и  расписује се нова 
лицитација за ту локацију.

Учесник  који  добије  локацију  на  јавном  надметању  у  случају  одустајања  губи  право  на 
повраћај гарантованог износа депозита и право да учествује на свакој наредној лицитацији за 
коришћење  простора  на  јавним  површинама коју  расписује  Општинска  управа  у  текућој 
години.

Саставни део Плана је графички приказ локације.

Овај План објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

Број: 352-90/2017

У Сокобањи, 12.04.2017. године  

                                                                                                                             

                                       

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  

 

                                               

                        ПРЕДСЕДНИК 

                       Драгољуб Јевтић 

 

 

 

 

 

 

СТРАНА 228                                БРО Ј 10   -   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА                   12. април 2017. 





 

На основу члана 4.  Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 88/11 и

 

104/16), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број

 

129/07,83/14)  и члана 16. став 1. тачка 6. и члана 128. Статута општине Сокобања ("Службени

лист 

 

општине 

 

Сокобања", 

 

број 

 

3/08,7/13,11/14,24/14), 

 

Скупштина 

 

општине 

 

Сокобања, 

 

на

 

седници одржаној дана 12.04.2017. године, донела је  
  

 

                       
   

ИЗМЕНЕ

ПРАВИЛНИКА

 

О КОРИШЋЕЊУ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА И

 

УКЛАЊАЊУ НЕПРОПИСНО

ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
 

 

 

                Члан 1. 

 Овим Правилником врше се измене Правилника о коришћењу  јавних паркиралишта  и 

уклањању непрописно паркираних возила на територији општине Сокобања ( у даљем тексту: 

Правилник) ("Службени лист општине Сокобања", број 2/15) и то на следећи начин: 

 

 - У члану 4. Правилника иза става 2. брише се став 3. који гласи: 

 
„ПОСЕБНО ПАРКИРАЛИШТЕ – време паркирања није ограничено 

 

1. АМД Сокобања“; 

 
- Члан 9. Правилника се брише; 

 
- У члану 10. став 1. алинеја 2. речи „из члана 8. и 9.  овог Правилника;“ мењају се у речи 

„из члана 8.  овог Правилника;”; 

 

- У члану 13. став 2. речи „ из чланова  8. и 9. овог Правилника.“ мењају се у речи „из члана     

8. Правилника.“; 

 

- У члану 22. у ставу 1. речи „Корисник који поступа супротно одредбама чланова 8,9,10. 

и 11. овог Правилника“ мењају се у речи  „Корисник који поступа супротно одредбама 

чланова 8,10. и 11. овог Правилника“. 

 

У осталим деловима Правилник остаје непромењен. 

 

Члан 2. 
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Сокобања“ 

 

            

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  СОКОБАЊА

                                                                

 

  

 
I Број:

 

352-91/2017
У Сокобањи, 12.04.2017. године

 

       

  
         ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                              

                                     Драгољуб Јевтић 
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Сокобања, март 2017.година 
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На основу члана 68. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04, 
36/09,  36/09-др  закон, 72/09-др.закон,43/11-одлука  УС и 14/2016) и  члана  16.  став  1  тачка  12, 
члана 42. став 1 тачка 29 и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 
Сокобања, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној 
дана 12.04.2017. године, донела је 

 

 

П Р О Г Р А М 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                                 ЗА ПЕРИОД    2017-2021. ГОДИНЕ 
 

I 

 

 

                 1.  УВОД 
 

Након доношења Одлуке о покретању процеса израде Програма заштите животне 

средине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 46/2016), председник 

општине Сокобања је формирао Комисију за израду Програма заштите животне средине 

општине Сокобања. 

Задатак Комисије је био да изврши анализу тренутног стања, идентификује проблеме, 

приоритете и изради акциони план који укључује конкретне пројекте као и финансијску 

анализу и временски рок реализације. 

 

 

1.1. Надлежност локалне самоуправе у области заштите животне средине 

 

Устав Републике Србије (''Службени гласник Републике Србије'', број 98/06) прописује 

да надлежности над заштитом животне средине имају општине (члан 190. тачка 6), аутономне 

покрајине (члан 183. став 2. тачка 2) и Република Србија (члан 97. тачка 9). Устав гарантује 

право на здраву животну средину ''свакоме'', али са друге стране, за заштиту животне средине 

одговоран је такође ''свако'', а посебно Република Србија и аутономне покрајине (став 2). Из 

претходног се може закључити да, према одредби члана 74. Устава, одговорност локалне 

самоуправе није у истој равни са одговорнoшћу Републике и аутономних покрајина, иако 

одредбе члана 190. Устава прописују надлежност локалне самоуправе, између осталог, и у 

области животне средине. За основну класификацију субјеката система заштите животне 

средине треба узети ону која је дата у одговарајућим прописима у области животне средине. 

Према одредбама Закона о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Србије’’, 

бр. 135/04, 36/09, 36/09 -др. закон, 72/09 - др. закон и 43/11- одлука УС), субјекти система 

заштите животне средине су: 1) Република; 2) аутономна покрајина; 3) општина, односно град 

(јединица локалне самоуправе - ЈЛС); 4) предузећа, друга домаћа и страна правна лица и 

предузетници који у обављању привредне и друге делатности користе природне вредности, 

угрожавају или загађују животну средину (правна и физичка лица); 5) научне и стручне 

организације и друге јавне службе и 6) грађанин, групе грађана, њихова удружења, 

професионалне или друге организације. У члану 3. тачка 29. кроз дефиницију појма ''надлежни 

орган“, дефинише се да за потребе овог закона тај појам обухвата: ''орган одговоран за 

спровођење обавеза у оквиру овлашћења утврђених овим законом, и то: министарство 

надлежно за послове животне средине, покрајински орган надлежан за послове животне 

средине и надлежни орган јединице локалне самоуправе’‘. Законом о заштити животне 

средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 и 43/11 – одлука 

Уставног суда) утврђена је обавеза јединице локалне самоуправе да донесе програм заштите 

животне средине на својој територији, као и локалне акционе и санационе планове, у складу са 

Националним програмом заштите животне средине („Службени гласник РС”, број 12/10) и 

својим интересима и специфичностима.  
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Програм заштите животне средине на територији општине Сокобања (у даљем тесту: 

Програм) се израђује за период од 5 година, а након тога се ревидира постојећи документ. 

Сврха израде Програма је добијање стратешког документа у области заштите, унапређења и 

управљања заштитом животне средине, којим се утврђује стање у овој области, препознају 

трендови, дефинишу циљеви и обезбеђује усклађеност политике управљања и заштите 

животне средине са другим секторским политикама. У складу са тематиком, Програм 

представља мултидисциплинаран, комплексан и свеобухватан документ који даје стратешки 

правац у приоритизацији циљева и постепеном повећању задатака који ће бити реализовани у 

складу са капацитетима и расположивим ресурсима. У току операционализације задатака 

утврђених Програмом, биће вршена додатна приоритизација и циљева и задатака, како би се 

спровођење Програма, као веома комплексног документа, учинило изводљивим. Устав 

Републике Србије утврђује да су ''јединице локалне самоуправе надлежне у питањима која се, 

на сврсисходан начин, могу остваривати унутар јединице локалне  самоуправе’‘ (члан 177.), а 

која су питања од локалног значаја одређује се законом. Надлежност јединице локалне 

самоуправe у области животне средине дефинисана је чланом 190. Устава Републике Србије, 

којим је прописано да општина, преко својих органа, у складу са законом, обавља различите 

послове, између осталог, стара се о заштити животне средине. Поред Устава, надлежности 

јединица локалне самоуправе дефинисане су и другим прописима, од којих су најзначајнији 

Закон о локалној самоуправи (''Службени глaсник Републике Србије'', бр. 129/07 и 83/14 - др. 

закон), Закон о комуналним делатностима (''Службени глaсник Републике Србије'', број 88/11) 

и прописи из области животне средине. У делу Закона о локалној самоуправи, којим се 

регулише надлежност јединица локалне самоуправе, предвиђено је да се оне, преко својих 

органа, а у складу са Уставом и законом, између осталог старају и о заштити животне средине, 

да доносе програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне 

средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима 

и својим интересима и специфичностима, и утврђују посебну накнаду за заштиту и 

унапређење животне средине. Једна од кључних надлежности јединица локалне самоуправе, 

која је у индиректној вези са заштитом животне средине, јесте да оне, преко својих органа, у 

складу са Уставом и законом, уређују и обезбеђују обављање и развој комуналних делатности 

(пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних 

вода, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, 

одржавање и коришћење паркова и других зелених површина), као и организационе, 

материјалне и друге услове за њихово обављање. Република Србија и аутономна покрајина 

могу законом, односно одлуком аутономне покрајине, поверити поједина питања из своје 

надлежности, између осталог и питања из области заштите животне средине, јединицама 

локалне самоуправе, а јединице локалне самоуправе су дужне и одговорне да извршавају ове 

послове као поверене, и то квалитетно и ефикасно. У тим случајевима, Република, односно 

аутономна покрајина, обезбеђују средства за извршење поверених послова, а органи 

Републике врше надзор над законитошћу рада и аката органа јединица локалне самоуправе. 

Као поверене, јединица локалне самоуправе обавља и послове инспекцијског надзора у 

области заштите животне средине. Законом о комуналним делатностима дефинисано је да су 

комуналне делатности: 1) снабдевање водом за пиће; 2) пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода; 3) производња и дистрибуција топлотне енергије; 4) 

управљање комуналним отпадом; 5) градски и приградски превоз путника; 6) управљање 

гробљима и погребне услуге; 7) управљање јавним паркиралиштима; 8) обезбеђивање јавног 

осветљења; 9) управљање пијацама; 10) одржавање улица и путева; 11) одржавање чистоће на 

површинама јавне намене; 12) одржавање јавних зелених површина; 13) димничарске услуге; 

14) делатност зоохигијене (члан 2). Ради коришћења, чувања и одржавања средстава за 

обављање комуналних делатности, одржавања чистоће и заштите животне средине, јединица 

локалне самоуправе може да пропише опште услове одржавања комуналног реда и мере за 

њихово спровођење (члан 4. став 4). Изузетно, Влада Републике Србије може одлучити да на 

подручјима која су законом стављена под посебну заштиту, на туристичком простору и 

другим подручјима од посебног значаја, управљач обезбеђује обављање комуналне 

делатности. Влада прописује услове обављања комуналне делатности на овим подручјима, 

ради одрживог коришћења и управљања природним ресурсима, као и спречавања, отклањања 

и смањења негативних утицаја по животну средину. Према одредбама члана 6. Закона, 
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јединица локалне самоуправе је дужна да се у поступку поверавања обављања комуналних 

делатности руководи начелима 7 конкуренције, економичности, ефикасности и заштите 

животне средине. Законом о локалној самоуправи се утврђују послови из надлежности градова 

и општина, али те надлежности нису регулисане овим законима већ ''секторским'' законима, а 

једна од таквих области, у којој се прописују надлежности локалне самоуправе, јесте и област 

животне средине. Општа и једна од најзначајнијих карактеристика прописа у области животне 

средине усвојених у Републици Србији у последњих неколико година, а који су, између 

осталог, донети у циљу усаглашавања са релевантним прописима Европске Уније, јесте да 

садрже одредбе које се односе на надлежности локалне самоуправе. Сматра се да је овај 

процес започет доношењем четири системска закона у области животне средине из 2004. 

године, а настављен доношењем сета закона из 2009. године. Додатно, јединице локалне 

самоуправе имају значајне надлежности и према Закону о водама (''Службени глaсник 

Републике Србије’’, бр. 30/10 и 93/12). Свакако најзначајнији ''секторски’‘ пропис јесте Закон 

о заштити животне средине, чије се одредбе у једном делу односе на јединице локалне 

самоуправе. Неке од тих одредаба имају општи карактер и односе се на јединице локалне 

самоуправе, док се једним бројем одредаба експлицитно прописују овлашћења и обавезе 

јединице локалне самоуправе. Према одредбама члана 5. овог закона, у остваривању система 

заштите животне средине и јединица локалне самоуправе, поред осталих субјеката, одговорна 

је за сваку активност којом се мењају или се могу променити стање и услови у животној 

средини, односно за непредузимање мера заштите животне средине, у складу са законом. 

Обавеза јединице локалне самоуправе јесте да обезбеђујe интеграцију заштите и 

унапређивања животне средине у све секторске политике спровођењем међусобно 

усаглашених планова и програма и применом прописа кроз систем дозвола, техничких и 

других стандарда и норматива, финансирањем, подстицајним и другим мерама заштите 

животне средине (члан 9. тачка 1). На основу члана 109. Закона о заштити животне средине, 

јединици локалне самоуправе поверени су, између осталог, и послови вршења инспекцијског 

надзора над извршавањем послова поверених овим законом и прописима донетим на основу 

њега. Јединица локалне самоуправе доноси програм заштите животне средине на својој 

територији, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са Националним 

програмом и плановима и својим интересима и специфичностима (члан 68). У складу са 

програмима мониторинга, које на основу посебних закона доноси Влада, јединица локалне 

самоуправе доноси програме мониторинга на својој територији и обезбеђује финансијска 

средства за обављање мониторинга (члан 69), а надлежни орган јединице локалне самоуправе 

води Локални регистар извора загађивања животне средине (члан 75. став 3). Надлежни орган 

јединице локалне самоуправе дужан је да, на прописан начин, Агенцији за заштиту животне 

средине, која води информациони систем заштите животне средине и израђује извештај о 

стању животне средине у Републици, доставља податке из мониторинга и податке за израду 

извештаја који Влада једанпут годишње подноси Народној скупштини. Јединица локалне 

самоуправе има и обавезу да редовно, благовремено, потпуно и објективно обавештава јавност 

о стању животне средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга нивоа 

загађујућих материја и њихове емисије, као и о мерама упозорења или развоју загађења који 

могу представљати опасност за живот и здравље људи (члан 78), да по захтеву доставља 

информације које се односе на заштиту животне средине (члан 79) и да, у складу са законима 

који регулишу посебне области заштите животне средине, обезбеди учешће јавности у 

одлучивању (члан 80). Јединица локалне самоуправе, у оквиру својих овлашћења и у складу са 

законом, има обавезу да обезбеди финансирање и остваривање циљева заштите животне 

средине (члан 83). Законом о заштити животне средине дефинисани су и економски 

инструменти за финансирање заштите животне средине: 1) накнада за коришћење природних 

вредности коју плаћа корисник природне вредности, а која се утврђује и расподељује између 

Републике, покрајине и јединице локалне самоуправе, у складу са посебним законима; 2) 

накнада за загађивање животне средине коју плаћа загађивач, а Влада ближе одређује врсту 

загађивања, критеријуме за обрачун накнаде и обвезнике, као и висину и начин обрачуна и 

плаћања накнаде. Средства прикупљена од ове накнаде у висини од 60% приход су буџета 

Републике, а 40% је приход буџета јединице локалне самоуправе; 3) накнада за загађивање 

животне средине у подручјима од посебног интереса која утврђује Влада и прописује висину и 

начин плаћања накнаде. Средства прикупљена од ове накнаде у висини од 80% приход су 
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буџета Републике, а 20% је приход буџета јединице локалне самоуправе; 4) накнада за 

заштиту и унапређивање животне средине коју прописује јединица локалне самоуправе на 

основу критеријума које прописује Влада и по прибављеном мишљењу министарства 

надлежног за послове заштите животне средине. Средства за заштиту животне средине могу 

се обезбедити и из донација, кредита, међународне помоћи, страних улагања, инструмената, 

програма и фондова Европске Уније, Уједињених Нација и других међународних 

организација. Јединице локалне самоуправе су у обавези да отворе буџетски фонд за заштиту 

животне средине у складу са законом којим се уређује буџетски систем (члан 100), а приходи 

буџетског фонда су средства остварена од накнада за загађивање животне средине, накнада за 

загађивање животне средине у подручјима од посебног интереса и накнада за заштиту и 

унапређивање животне средине. Средства буџетског фонда користе се наменски, за 

финансирање програма заштите животне средине, односно акционих и санационих планова, а 

на основу програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине који, 

по прибављеној сагласности министарства надлежног за послове заштите животне средине, 

доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе. Из одредаба претходно наведених 

закона, као и бројних других закона који уређују поједине области животне средине, као што 

су Закон о процени утицаја на животну средину (''Службени глaсник Републике Србије’’, 

бр.135/04 и 36/09), Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени 

глaсник Републике Србије'', бр. 135/04 и 88/10), Закон о интегрисаном спречавању и контроли 

загађивања животне средине (''Службени глaсник Републике Србије’’, број 135/04), Закон о 

заштити ваздуха (''Службени глaсник Републике Србије’’, бр. 36/09 и 10/13), Закон о заштити 

од буке у животној средини (''Службени глaсник Републике Србије’’, бр. 36/09 и 88/10), Закон 

о управљању отпадом (''Службени глaсник Републике Србије’’, бр. 36/09 и 88/10), Закон о 

хемикалијама (''Службени глaсник Републике Србије’’, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 93/12), Закон о 

заштити природе (''Службени глaсник Републике Србије’’, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – испр.), 

недвосмислено се може утврдити да су обавезе и одговорности јединица локалне самоуправе 

за заштиту животне средине бројне и значајне. Да би се ове обавезе испуниле, неопходно је 

изградити институционалне, техничке, финансијске и кадровске капацитете у јединицама 

локалне самоуправе. Програм заштите животне средине јединица локалне самоуправе 

представља основ за препознавање постојећих проблема у заштити животне средине, 

изградњу неопходних капацитета за решавање тих проблема и, самим тим, стварање услова за 

испуњавање прописаних обавеза.  

 

 

 

2. САДРЖАЈ И СТРУКТУРА ПРОГРАМА 

 

Заштита животне средине је свеобухватна област, а надлежности јединица локалне 

самоуправе су веома бројне. Законом о заштити животне средине дефинисано је да јединице 

локалне самоуправе доносе програме заштите животне средине на својој територији у складу 

са националним програмом заштите животне средине, стратешким документима на локалном 

нивоу као и у складу са својим специфичностима и потребама. 

Заштита животне средине је свеобухватна област, а надлежности јединица локалне 

самоуправе у тој области бројне су и значајне. Иако је Законом о заштити животне средине 

дефинисано да јединице локалне самоуправе доносе програме заштите животне средине у 

складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима, није 

једноставно утврдити садржај локалног програма заштите животне средине. Приликом израде 

програма морају се имати у виду све надлежности које јединице локалне самоуправе имају у 

заштити животне средине, захтеви и смернице релевантних стратегија, програма и планова на 

националном нивоу, како у области животне средине тако и оних који су у надлежности 

других ресора, али се индиректно односе на ову област, као и проблеми животне средине који 

нису у директној надлежности локалних самоуправа. При томе, локални програми заштите 

животне средине требало би да буду реални и изводљиви. У Републици Србији је до израде 

овог програма урађено свега неколико локалних програма животне средине, а садржај и 

структура тих програма се знатно разликују. Код утврђивања садржаја и структуре овог 

програма водило се рачуна да буде усаглашен са Националним програмом заштите животне 
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средине (''Службени гласник Републике Србије’’, број 12/10) и да обухвати све области које су 

у надлежности локалних самоуправа, али и одређене специфичне проблеме који су 

карактеристични за општину Сокобања. Програм заштите животне средине општине 

Сокобања израђује се за период од пет година и обухвата целокупну територију општине 

Сокобања, документом се утврђује постојеће стање животне средине, дефинишу се 

најзначајнији проблеми, успостављају циљеви и разрађује акциони план за период од пет 

година за достизање приоритетних циљева. На тај начин се креира политика заштите животне 

средине локалне самоуправе, која је усаглашена са другим секторским политикама на 

локалном нивоу, али и са одговарајућим политикама на националном нивоу, пре свега са 

Националним програмом заштите животне средине и Националном стратегијом одрживог 

развоја Републике Србије (''Службени гласник Републике Србије’’, број 57/08). За достизање 

циљева дефинисаних Програмом који нису реализовани у оквиру петогодишњег акционог 

плана, биће донет нови акциони план. 

 

 

Структура програма  
 

Програм се састоји од три основна дела:  

1. анализе тренутног стања животне средине, са приказом најзначајнијих проблема;  

2. списка утврђених циљева, општих и специфичних;  

3. акционог плана за достизање циљева.  

 

Посебан део документа је посвећен питањима мониторинга и извештавања о стању животне 

средине, као и питањима едукације и подизања јавне свести о животној средини. У Програму 

су дати индикатори за праћење стања животне средине и индикатори за праћење и евалуацију 

имплементације Програма. Финансирање Програма, односно извори и начини обезбеђивања 

средстава за његову имплементацију, приказани су у посебном поглављу овог документа. 

 

3. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР И КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

Статутом општине Сокобања (‘‘Службени лист општине Сокобања”, број 3/08, 7/13, 

11/14 и 24/14) утврђенa су права и дужности, положај и надлежности свих органа општине 

Сокобања, а тиме и Општинске управе општине Сокобања односно Одељења за урбанизам, 

стамбено комуналне делатности и грађевинарство и имовиско-правне послове као и Одељења 

за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине, као органа надлежних за 

заштиту животне. У овим одељењима запослена су 2 лица на пословима заштите животне 

средине  - један запослени на пословима заштите животне средине и један инспектор за 

заштиту животне средине. 

Тако су обавезе Одељења за привреду, локални економски равој и заштиту животне 

средине да:  

- даје обавештења, објашњења и податке из свог делокруга који су неопходни за рад 

Скупштине општине, Председника и Општинског већа.  

Надлежности Одељења за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине 

су послови који се односе на:  

− припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине; 

 − припрему предлога за утврђивање висине посебне накнаде за заштиту и унапређење 

животне средине;  

− континуирану контролу и систематско праћење стања животне средине (мониторинг), 

путем овлашћених стручних организација;  

− информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине;  

− спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, у складу са 

законом, одлучивање о потреби процене утицаја, одређивање обима и садржаја студије о 

процени утицаја и одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја; 

 − учешће у поступку стратешке процене утицаја на животну средину и давање сагласности 

на извештај о стратешкој процени;  
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- издавање дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом, 

вођење евиденције и достављање података министарству;  

- давање мишљења министарству или надлежном органу аутономне покрајине у поступку 

када ови органи издају дозволу у складу са Законом о управљању отпадом;  

- вођење локалног регистра извора загађивања;  

− образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине.  

Општинска управа координира, подстиче, помаже и учествује у реализацији програма, 

пројеката и акција које спроводе научне и стручне установе, јавна комунална и друга јавна 

предузећа, организације, институције и друга правна и физичка лица у општини, а све у циљу 

јачања свести о потреби заштите животне средине.  

У Општинској управи се обављају и послови финансијске службе и послови контроле, у 

складу са прописима о буџетском систему. Општинска управа доноси финансијски план и 

план јавних набавки Општинска управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних 

набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану, у 

складу са актима Скупштине општине и Општинског већа. Општинска управа је одговорна за 

реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи 

Сектор за јавне набавке. У Општинској управи обављају се и други послови из изворног 

делокруга Општинске управе, као и одређени послови које Република повери општини. 

 

4. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА 

 

Методологија примењена за израду Програма заштите животне средине је настала у 

оквиру програма „Excange 2“ у циљу методолошке стандардизације процеса стратешког 

планирања на локалном нивоу, а праћена је и методологија по којој је био израђен 

Национални програм заштите животне средине.  

Основне карактеристике методологије су партиципативни приступ и приступ путем 

логичког оквира. На тај начин је свим заинтересованим странама омогућено директно или 

индиректно учешће у изради Програма. 

 

 

5. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

5.1.  Воде 

Територију општине Сокобања карактерише разнолика хидрографска мрежа, нарочито 

извори топле и хладне минералне воде, који представљају темељне вредности и полазишта у 

њеном туристичком развоју. 

 Највредније хидрографске туристичке потенцијале Сокобање чине лековите минералне 

воде. Ове воде се на територији општине јављају на више места, при чему је могуће издвојити 

две основне зоне - Сокобањску и зону Јошанице.   

 У Сокобањи постоје топли, хладни и млаки извори минералне воде, који су 

сконцентрисани на три  локалитета: у централном бањском парку, на локалитету Бањица и у 

зони корита реке Моравице. Већина извора је каптирана и стављена у функцију развоја 

здравственог турузма. Температура воде се креће у распону од 28º Ц до 45º Ц, на основу чега 

је шест главних извора сврстано у две  основне групе:  

Хипертермални извори (купатило Парк) Температура воде 

између 39 и 45º Ц 

Хипотермални извори (купатило Бањица) температура воде од 28 

до 34º Ц 

 

Ове воде спадају у групу радиоактивних олигоминералних сулфидних хипертермних, 

односно хипотермних вода. Такође, постоји и извор хладне манганске воде Здрављак у 

близини истоименог хотела. Коришћење најиздашнијих извора је омогућено, што преко 
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природних извора, што преко вештачких бушотина – сонди. Постоји укупно шест оваквих 

извора. 

 Термо-минералне воде у Сокобањи се користе за лечење следећих болести: хронични 

реуматизам, ишијас, стање после повреда, неурастеније, хроничне гинеколошке болести, 

лакши облици повишеног крвног притиска, психонеуроза, анемија, исцрпљеност организма и 

др. термо-минералне и радиоактивне воде користе се у лечењу за купање, узимањем воде за 

пиће и кроз друге терапије.  

 У Бањи Јошаници, термо-минералне воде су сконцентрисане на једном месту, у мањем 

проширењу на левој обали реке Јошанице. На овом месту постоји пет врста лековитих вода: 

сумпорна, гвоздена I и II, црвена и стомачна, које спадају у групу олигоминералних 

хипотерми. Због својих својстава њихова употреба је благотворна код хроничних запаљења 

желуца и дванаестопалачног црева, поремаћаја моторике биљијарног тракта и дебелог црева, 

хроничне уринарне инфекције, запаљења бубрега, песка и камена у бубрегу, шећерне болести, 

анемије, стања после хируршких интервенција, кожних болести, екцема, итд. Медицинске 

индикације ових вода су прилично различите у односу на воде са подручја града, тако да се 

њиховим комбиновањем стварају услови за разноврсну и квалитетну здравствено-

рехабилитациону понуду.  

Окосницу хидрографске мреже на територији општине Сокобања чини река Моравица, 

која је образовала свој ток после повлачења језера из котлине. Поред водотока хидролошку 

карту овог простора чине и бројни извори слатке - питке  воде, вештачка и природна језера. 

Река Моравица се одликује чистом и квалитетном водом (водоснабдевање Бање и 

наводњавање обрадивих површина у алувијалној равни), вировима и проширењима у кориту 

(купање), племенитим врстама рибе (спортски риболов).  

 Бованско језеро, дугачко око 8км и дубоко око 50м у близини бране, има разноврсне 

намене: одбрана од поплава у доњем делу Моравице, наводњавање пољопривредних 

површина, водоснабдевање Алексинца, Житковца и Сокобање, развој туризма, спорта и 

рекреације, итд. 

 Мало језеро на Озрену има доминантну позицију у атрактивном и еколошки 

квалитетном природном амбијенту овог излетишта. 

 Врмџанско језеро, смештено у непосредној близини истоименог села и у јужном 

подножју планине Ртањ, представља атрактивно излетиште и риболовачки пункт. 

Загађење површинских и подземних вода 

Сви постојећи подаци о стању система за прикупљање, каналисање и пречишћавање 

отпадних вода у општини Сокобања потичу из ЈКП НАПРЕДАК Сокобања (једина 

организација надлежна за ову врсту делатности), из пројеката који су рађени од стране 

надлежних институција, из општинских служби и РМУ «Соко». 

 У периоду до 1990. године на територији општине радила су нека предузећа која су 

била евидентирана као потенцијални индустријски загађивачи: Кристал (обрада стакла), 

Монтер (производња и дорада предмета од бакра), млекара, кланица и сервис за поправку 

аутобуса и камиона транспортног предузећа Сокопревоз. У неколико наврата изливање  

хемикалија из ових постројења, појачане дозе дезинфекционих средстава, киселина, разних 

мазива и уља су довела до помора риба у реци Моравици. 

  Река Моравица спада у мале водотоке, и поред комуналних отпадних вода из градског 

језгра Сокобање, оптерећена је и водом из бројних притока, које пролазе кроз мања урбана 

насеља и са собом носе одређене количине опасних вода које производе сеоска домаћинства                  
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(септичке јаме, осока из стајњака..) и воде које настају спирањем пољопривредног земљишта - 

пестициди и вештачка ђубрива. 

 

 

5.2. Ваздух и климатске промене 

 
Општина Сокобања спада у оне делове наше Републике који се одликује чистим 

ваздухом и здравом животном средином. Сам двојни епитет-термална и ваздушна бања, 

говори о квалитету сокобањског ваздуха. Томе знатно доприноси и повољан однос јонизације 

у атмосфери, односно присуство позитивних и негативних јона у одговарајућој сразмери, што 

се у функционалном смислу може усмерити у правцу превентиве, лечења, рехабилитације и 

рекреације (нарочито у зони Озрен-Лесковик-Девица). 

Вишегодишњим праћењем  здравствених  ефеката боравка на овом простору утврђено 

је да сокобањски ваздух погодује оболелима од бронхитиса и бронхијалне астме. Међутим, и 

поред тога, присутни су одређени извори загађења  чије је дејство највише изражено у 

зимским месецима када је ваздушни притисак у најнижим деловима котлине нижи него на 

околним брдима. У главне изворе загађења ваздуха убрајамо: 

- интензивни транспортни саобраћај на релацији РМУ „Соко“(Читлук)-Сокобања-

Алексинац, 

- индивидуална ложишта и стамбене зграде (регионално загађење) са територије целе 

општине (95%) која користе чврсто гориво за огрев, угаљ и дрво, што узрокује 

повећану концентрацију смога, прашине, чађи и других примеса у ваздуху, 

- емисију штетних гасова из котларнице и ложишта које користе фосилна горива 

(угљенмоноксид, сумпорни оксиди, азотни оксиди, гасовита неорганска једињења 

флуора и хлора и друге опасне материје), 

- градску депонију (локално загађење која се налази на 3км од Сокобање и представља 

велики извор загађења ваздуха, нарочито у зимским месецима, када се, због довожења 

пепела са осталим смећем, често пали и загађује ширу околину). 

 

 

5.3.   Природа, биодиверзитет 

 

      5.3.1. Заштићена природна добра 

На територији општине Сокобања као заштићена природна добра постоје: 

 

1. Предео изузетних одлика „Лептерија-Сокоград“ 

 

Уредбом о заштити предела изузетних одлика “Лептерија-Сокоград“(„Службени 

гласник РС“, број 25/2002)  клисура реке Моравице ставља се под заштиту као предео 

изузетних одлика „Лептерија-Сокоград“, утврђује за природно добро од великог значаја и 

сврстава у II категорију заштите. Предео „Лептерија-Сокоград“ је подручје изванредне 

пејзажне разноликости са атрактивним геоморфолошким облицима и појавама, богатом и 

разноврсном флором и фауном и културно-историјским вредностима (средњевековно 

утврђење Сокоград, културно добро од великог значаја). 

На подручју „Лептерија-Сокоград“ установљава се режим заштите II степена и режим 

зштите III степена. 

Заштита и развој предела „Лептерија-Сокоград“ спроводи се према Програму заштите и 

развоја. Програм садржи дугорочне циљеве н аспровођењу режима заштите, приритетне 

средњорочне и краткорочне активности и задатке на њиховом остваривању, нарочито на: 

заштити аутохтоних екосистема, природних реткости, спелеолошких објеката, регулисању 

вода и водног режима, задатке у спровођењу научно-истраживачких, културних, васпитно-

образовних, информативно-пропагандних и других активности, задатке на успостављању и 

развијању сарадње са локалним становништвом и другим корисницима природног добра, 

средства за спровођење Програма, као и начин обезбеђења средстава. 
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На подручју „Лептерија-Сокоград“ у режиму заштите II степена забрањује се: 

- промена геоморфолошких карактеристика, експлоатације камена, шљунка, 

отварање позајмишта земље и песка, депоновање земље и шута, 

- испуштање непречишћених отпадних вода, 

- депоновање комуналног и индустријског отпада, 

- захватање вода и каптирање извора, 

- сеча или уништавање дрвећа, жбуња и остале вегетације на странама клисуре, 

као и на осталим деловима подручја кад се тиме угрожава биолошка 

разноврсност и стабилност природних екосистема и изазивају процеси ерозије, 

- уништавање, узнемиравање и сакупљање врста флоре и фауне заштићених као 

природне реткости, 

- лов дивљачи, осим санитарног лова, 

- уношење страних дивљих врста животиња и биљака у природне екосистеме, 

- изградња индустријских, привредних и инфраструктурних објеката, осим 

инфраструктурно опремање које је у функцији заштите, уређења и презентације 

природних и културних вредности природних добра, 

- изградња викенд објеката, 

- изградња стамбених, помоћних и других објеката становника подручја на 

неизграђеним парцелама до доношења одговарајућег урбанистичког плана у 

складу са Програмом заштите и развоја природног добра, 

- улазак, истраживање и други радови у спелеолошким радовима без дозволе 

стараоца, као и у другим деловима подручја одређеним актом о унутрашњем 

реду природног добра. 

 

2. Предео  „Озренске ливаде“ 

 

Решењем о стављању дела природног подручја планине „Озрен“ на мзв „Озренске 

ливаде“ под заштиту државе (Међуопштински службени лист - Ниш, број 34/72) ставља се под 

заштиту државе, део природног подручја планине „Озрен“ код Сокобање на мзв. „Озренске 

ливаде“ КО Сокобања, кат. парцеле приватних власника., Шумске секције Сокобања и 

санаторијума Озрен на Озрену. 

 

Предео подручја изузетних природних лепота на шумском комплексу „Озрен“ обилује 

бројним још неиспитаним понорима и пећинама, веома лепим просторима са шикарском и 

шумском вегетацијом која Сокобањи као бањском и климатском лечилишту даје посебан 

значај. Због својих особина , предо-подручје „Озренске ливаде“ поред свог научног, културно-

просветног и др. Значај, има веома велики туристичко-ректреативни значај за даљи развој 

овога града као лечилиште и туристичко боравиште, које поред бањских извора има и познату 

болницу за лечење ТБЦ, плућа и очију.  

 

На овом простору забрањују се сви привредни, туристички, пољопривредни и шумарски 

радови и пројекти у заштићеном подручју и ван њега који могу, непосредно или посредно, 

наносити штету заштићеним објектима наведених у решењу  без одобрења Органа управе 

Скупштине општине Сокобања, надлежног за послове културе и просвете. 

 

3. Споменик природе „Рипаљка“ 

 

Уредбом о заштити споменика природе „Рипаљка“ (Службени гласник РС“, број 26/09) 

водопад Рипаљка и подручје изворишта речице Градашница на планини Озрен код Сокобање 

ставља се под заштиту као споменик природе под именом „Рипаљка“ и утврђује се заштићено 

природно добро од изузетног значаја, односно заштићено природно добро I категорије. 

Корито реке Градшнице са водопадом „Рипаљка“, представља интересантну амбијенталну 

целину и посебну природну туристичку атрактивност бањског окружења. Наиме, овај водопад 

се сматра највишим у Србији (40 м укупне висине), са највишим одсеком од 11м и неколико 

веома атрактивних бигрених каскада. Иначе, овај простор је већ афирмисан као популарно, 
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али недовољно уређено, излетиште како локалног становништва, тако и туристичких 

посетилаца Сокобање. 

На подручју  споменика природе „Рипаљка“ утврђује се режим заштите II степена . 

Заштита и развој Споменика природе „Рипаљка“ спроводи се према програму управљања који 

се доноси као средњорочни документ за период од пет година. 

На овом подручју забрањује се: 

- каптирање врела Градашнице, преграђивање, каналисање и други 

хидротехнички радови у кориту тог водотока, осим радова на регулацији 

преливања воде на бигреном одсеку Рипаљке у циљу научног истраживања, 

обнављања и одржавања процеса стварања бигра и појачања хидролошких 

функција и привлачности овог водопада, 

- експлоатације наслаге бигра и друге радње којима се оштећују и неповољно 

мења геолошка структура, рељеф и палеонтолошки садржај бигрених тераса, 

изглед и функције водопада, слапова и џиновских лонаца,осим радњи у оквиру 

научних истраживања које не изазивају неповољне последице по наведене 

вредности, 

- експлоатација камена и других минералних сировина и коришћење наносног 

речног материјала из корита и са обала водотока, 

- изградња објеката осим одржавања и реконструкције објеката јавног 

водоснабдевања,постојећих зграда и објеката саобраћајне, електроенергетске и 

телефонске инфраструктуре, 

- одлагање комуналног, грађевинског, медицинског и другог отпада, 

- радње које могу изазвати загађење вода, ваздуха, земљишта, стварати 

прекомерну буку и неповољно утицати на естетска обележја заштићеног 

простора, 

- радње којима се уништавају или угрожавају биљне и животињске врсте 

заштићене као природне реткости или су посебно значајне по другом основу, 

- лов и риболов, 

- садња, засејавање и насељавање биљних и животињских врста страних за 

природни живи свет  источне Србије, осим ограниченог и контролисаног 

коришћења алохтоних неинвазивних врста дрвећа, жбуња и трава за потребе 

парковског и пејзажног уређења и заштите тла од водне ерозије, 

- чиста сеча на већој површини у оквиру радова на реконструкцији деградираних 

шума, шикара и шибљака, 

На овом подручју врше се обезбеђивање: 

- истраживања режима физичких, хемијских и биолошких процеса и својстава 

вода, климатских, палеонтолошких, биолошких и других обележја заштићеног 

подручја, 

- радови и активности на техничкој и биолошкој заштити, 

- радови на приказивању и коришћењу вредности заштићеног подручја у научне, 

образовне, рекреативне, туристичке и културне сврхе, 

- радови на уређењу простора у циљу прихвата и услуживања посетилаца и 

унапређења естетике амбијента, 

- радови на унапређењу стања шума и заштити земљишта од ерозија, 

- контролисање сакупљања лековитог биља, гљива и других шумских плодова.  

 

4. Предео „Ртањ“ -  је у поступку заштите. 

 

5.3.2. Јавне зелене површине 

 

Табела бр.1  Зелене површине  у Сокобањи 

Зелене површине Укупна површина ( 

m²) 

Површина под 

травњацима (m²) 

парк Амам   23.489 m² 16.405 m² 

парк Бањица 25.991 m²       19.259 m² 
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парк код биоскопа 1.530 m²         1.530 m² 

парк код општине и полиције 2.000 m² 2.000 m² 

травне баште на мермерном шеталишту 600 m² 600 m² 

травне површине око старе школе 2.576 m² 2.576 m² 

травне површине у делу званом Бучњак 990 m² 990 m² 

сквер на Врелу 72 m² 72 m² 

травњак код библиотеке 86 m² 86 m² 

травњаци код РТВ Соко 230 m² 230 m² 

травњаци у улици Немањиној  2.235 m² 2.235 m² 

површине под ружичњацима (код 

фонтане у центру старе школе, на скверу 

у ул. Иве Андрића, код поште, 

библиотеке, РТВ, банке, пензионерског, 

сквер у Палилули) 

300 m² 300 m² 

УКУПНА ПОВРШИНА 60.099 m² 46.283 m² 

 
Извор података: Локални план управљања отпадом на територији општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 1/2012) 

 
5.4. Шуме 

 
           На планском подручју, шуме и шумско земљиште обухватају укупно око 23.298,56ха 

(36,79% укупне површине), од чега су скоро три четвртине државне шуме. Код државних 

шума, високе састојине у укупно обраслој површини учествују са око 29% , изданичке 

састојине са око 28%, вештачки подигнуте састојине и културе са 19,5%, шикаре са 7,5% и 

шибљаци са око 16%. У укупној површини  високих и изданичких састојина, буква учествује 

са више од 70%. Остало су храстове, церове и грабове шуме, а има и багремових засада и 

мањих површина са четинарским засадима. Евидентирани су ареали лековитог биља и 

лековити учинак грабових шума, мада се њихово организовано коришћење граничи са 

истребљивањем и захтева контролу и ограничења. 

       За шуме у приватној својини не постоје програми газдовања или општа основа. 

Процењена дрвна маса је 66 т/ха, а 97% су шуме изданичког порекла. На око 85% површина су 

чисте састојине храста и цера са стаблимично примешаним другим врстама, а на око 15% 

површине су изданичке састојине букве. 

 

 

 

5.5.  Земљиште 

 
Од укупно 525 км² колико покрива општина Сокобања, 30.357 ха је пољопривредно 

земљиште (подаци из 2000.г.). Од тога 12.779 ха је под ораницама и баштама, при чему више 

од 50% (7.693ха) ових површина је под житом а остатак под сточним, повртним и 

индустријским биљем. Преостали део је углавном под ливадама (око 5.500ха) и пашњацима 

(10.500 ха), а мањи део, око 1.300 ха је под воћњацима и виноградима. Што се тиче шумског 

покривача, укупна површина обрасла шумама је око 17.100 ха. 

Као што је већ наведено, 50% земљишта на територији општине Сокобања (око 303 км²) 

је приведено пољопривредној намени и то су претежно оранице и баште. 

Терени у ближој и даљој околини предметне локације, су под хумусним покривачем (најчешће 

ораницама и ливадама) и шумом. 

Ресурс пољопривредног земљишта чини земљиште претежно 4.5.и 6. бонитетне класе. 

На нижим деловима подручја су ратарске површине и воћњаци. Земљиште је углавном веће 

дубине (површине са плићим слојем већ јесу или потенцијално јесу ерозивне). На средњим 

висинама су ливаде и пашњаци и заступљено је сточарство. Земљиште је плиће и има мање 

вода. 
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5.6.  Отпад 

 
Сокобања, као познато туристичко, климатско и бањско лечилиште, има изразит 

проблем одлагања отпадних материја, с обзиром на конфигурацију, с једне стране, као и због 

ограничавајућих фактора избора локације и то атрактивних излетишта и изворишта 

термоминералних извора, с друге стране. Територија општине Сокобања заузима површину од 

525 км² на којој живи 16021 становника према попису из 2011. год., а сама бања има 7982 

становника.Организовано сакупљање отпада покрива 80% територије. 

У сеоским подручјима не постоји организовано прикупљање комуналног отпада, већ 

свако домаћинство самостално истоварује смеће, осим у 2 месне заједнице – Блендији и 

Жучковцу. 

  

Услове за обављање комуналних делатности на територији општине Сокобања уређује 

Општина Сокобања на тај начин што је основала Јавно комунално предузеће “Напредак” које 

се првенствено бави пословима сакупљања, одвожења идепоновања отпада на поменутом 

подручју. ЈКП „Напредак“ послује као јавно комунално предузеће од 24.11.1989. године.  

Одржавање чистоће и извожење смећа и другог материјала, прецизирано је Одлуком о 

комуналном уређењу на територији општине Сокобања. 

ЈКП „Напредак“ од механизације за сакупљање и транспорт отпада поседује: 

- 1 аутоподизач за извоз смећа из великих контејнера, година производње 1978., ТАМ 

110,  

- 1 аутоподизач за извоз смећа из великих контејнера, година производње 1983., ФАП 

1314, 

- 1 аутосмећар за извоз смећа из малих контејнера 1,1 м³, година производње 1990, 1921,  

- 1 аутосмећар за извоз смећа из малих контејнера 1,1 м³, година производње 2010, 

Mitsubitshi, 

- 1 аутосмећар за извоз кућног смећа , година производње 1989, мерцедес, 12-13, 

- 1 камион 2 тоне за извоз пластичне амбалаже, година производње 1990, Застава. 

 

 

 

 
Табела  бр.2  Основни подаци о ЈКП ''Напредак'' 

1.1. Порески идентификациони број 

(ПИБ) 
100691606 

1.2 Назив предузећа ЈКП ''НАПРЕДАК'' 

 

 

1.3 Адреса 

 

 

 

Место: Сокобања 

Шифра места:  

Поштански 

број: 

18230 

Улица и број: Хајдук Вељка бр. 22 

Телефон: +381 18 830 670 

Факс: +381 18 830 977 

1.4 Општина: СОКОБАЊА 

1.5. Шифра општине: 75110 

1.6. Шифра делатности: 41000 

1.7. Облик својине: Јавно предузеће 

Извор: ЈКП ''Напредак'', 2017. 

 
 

 

 

                Табела  бр.3 Квалификациона структура по радним јединицама 
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РАДНА 

ЈЕДИНИЦА 

НК ПК КВ ССС ВС ВСС Укупно 

УКУПНО: 51 - 15 24 6 6 102 

  процент. учешће 50% - 14,7% 23,5% 5,9% 5,9%  

                Извор: ЈПК ''Напредак'',2017. 

 

 

 

 

 

  Табела  бр.4  Број домаћинстава покривен одвожењем комуналног отпада 

 

 Укупно 

домаћинства 

(2002) 

Број домаћинстава обухваћен сакупљањем и одношењем 

комуналног отпада 

2009 % 2010 % 2011 % 
Обухват 

сакупљања 

(%) 

5851  90  96  98 

      Извор: ЈКП ''Напредак'' 

 

Напомена: % сакупљања  отпада изражен је у односу  на  број домаћинстава у Сокобањи, МЗ Блендија и МЗ Жучкова 

 

 

 

 

Табела бр. 5   Предузећа, школе, медицински центар и установе по зонама 

 

НАЗИВ УСТАНОВЕ Бр.контејнера Зона Број одношења 

отпада/недељно 

Приватно предузеће „Узор“ 1  1 

Приватно предузеће Адонис 1  1 

Хотел Моравица 2  2 

Хотел Здрављак 2  1-3 

Специјална болница Сокобања 1+1  2-6 

Специјална болница Озрен 1  2 

Дом здравља 1  1-2 

Средња школа Бранислав Нушић 1  1-3 

Основна школа Митрополит 

Михаило 

1  1-3 

Укупно: 12  23 
              Извор: ЈКП ''Напредак'' 

 

 

 

 

 
Табела бр. 6   Возила за сакупљање комуналног отпада 

 

Рег. бр. 

возила 

Марка и 

тип 

возила 

Година 

производње 
 

Век 

трајања 
 

Снага 

мотора  kW 

Mаса 

празног 

возила kg 

Запремина  

m3 

ZA-009-ТМ MERCEDES 
12-13 

аутосмећар 

1989  97 

3,4 t 8,6 t 
ZA-018-НД TAM T110 

аутоподизач 
1978  82 

3 t 5 t 

ZA 015 ČG FAP 13-14 

аутоподизач 
1986  97 

6,2 t 7,3 t 

ZA 009 DZ MITSUBISHI 2011  97 4,2 t 3 t 
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за кон. 1,1m³ 
ZA 001 YX FAP 19-21 

зa кон.1,1 m³ 
1990  142 

8 t 12 t 
              Извор: ЈКП „Напредак“ 

 

 

 

 

 

 

Табела  бр.7  Проценат наплате у 2010.години 

 

КАТЕГОРИЈА ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ (%) 

Домаћинства 90,95 

Јавне установе Нема података 

Индустрија Нема података 

Укупно: 90,95 
               Извор: ЈКП''Напредак“ 

 
 
 
 

 
 

Табела бр. 8 Количина комуналног отпада одложеног на депонију у 2011. години 

 
Регист. 

бр.возила 
V/m³ 

возила 
Број одвожења (тура) месечно на депонију по месецима Укупно 

тура/год 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 
ZA-009-
ТМ 

8,6 t 40 35 46 38 44 44 42 46 44 46 44 36 505 

ZA-018-
НД 

5 t   56    26      82 

ZA 015 
ČG 

7,3 t 102 108 133 264 172 199 156 239 175 167 163 158 2.010 

ZA 009 
DZ 

3 t        133 92 98 79 63 465 

ZA 001 
YX 

12 t 14 12 23 35 39 41 51      215 

 
Извор: ЈКП ''Напредак'' 

 

 
 
 

Средња густина комуналних отпадака  се израчунава на основу формуле, одакле се добија да 

је:   

                            ρsr.kom.=0,169 t/m³   за несабијене чврсте комуналне отпатке.2 

 

Количину укупно одложеног отпада није могуће са прецизношћу израчунати  с обзиром 

да ЈКП «Напредак» не поседује колску вагу на депонији  тако да  број одвожења (туру) није 

могуће  измерити. 

 

Према подацима ЈКП «Напредак» који се базирају на искуственим подацима 

запослених  о броју тура и степену попуњености аутосмећара, усвојена је процена од око 0,80 

kg/st растреситог отпада. 
              

Смеће и други природни и вештачки отпаци из стамбених, пословних и других 

објеката, до одвожења, сакупљају се у одређене посуде за смеће – канте и контејнере. 

Јединица за изношење смећа у оквиру ЈКП Напредак, обавља послове изношења кућног смећа 

по детаљном програму који обухвата сваку улицу у насељу и то једном недељно. 
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Број домаћинстава обухваћених пружањем услуге одношења отпада је 3.718 од чега је 

број станова 971, број корисника велика привреда је – 51, мала привреда – 220 и 4 хотела. 

Број контејнера запремине 1,1 м³ је 150 комада, од 5 м³ је 38 комада. Ове судове за смеће 

користе корисници услуга – мала и велика привреда, хотели и станари у стамбеним зградама 

док се за одлагање смећа у индивидуалним домаћинствима користе канте за смеће различите 

запремине.Највећи проблем представљају ти судови за смеће јер нису типски, врло често су 

оштећени и власници имају недовољан број у односу на своје потребе. 

Од 2010.године организована је сепарација отпада – пластичне – пет амбалаже и лименки 

постављањем 50 жичаних контејнера на различитим локацијама у насељу Сокобања. 

Хидрауличком пресом се балира тај отпадни материјал и шаље на рециклажу. 

 

У периоду од 01.03 до 31.12.2010. године сакупљено је и испоручено 10.471 кг ПЕТ 

амбалаже.  

У периоду од 01.01.до 31.12.2011. године сакупљено је и испоручено 6.404  кг ПЕТ 

амбалаже.  

 
2 Катастар дивљих депонија на територији општине Сокобања , 2008 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5.6.1. Одржавање чистоће у граду и насељима 

 

Одржавање чистоће у градовима и насељима у општини је сакупљање смећа вештачких 

и других отпадака из стамбених, пословних и других објеката, осим индустријског отпада и 

опасних материја, њихово одвожење и одлагање, уклањање отпада из посуде за отпадке на 

јавним местима, као и смеће и другог отпада са улица и јавних површина, чишћење и прање 

улица, тргова, паркиралишта и других јавних површина. 

Послове одржавања чистоће у граду и насељима обавља Јавно Комунално предузеће, 

друго предузеће или предузетник коме ова делатност буде поверена од стране Скупштине 

општине Сокобања на начин утврђен Законом, по програму одржавања чистоће на јавним 

површинама (у даљем тексту: јавне хигијене). 

Програм јавне хигијене обухвата јавне површине предвиђене за одржавање (чишћење, 

прање и рашчишћавање) износ накнаде за извршене послове из Програма, техничко 

технолошке услове за извршење програма, време и начин одржавања чистоће, број и врсту 

потребних посуда сакупљање смећа и корпи за отпадке на јавним површинама и динамику 

њиховог пражњења, који усваја Управни одбор Дирекције за урбанизам и изградњу Сокобања 

на предлог Управног одбора ЈКП „Напредак“. 
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На јавним површинама овлашћено предузеће поставља довољан број посуда за 

сакупљање смећа и корпи за отпадке у складу са програмом јавне хигијене. 

Посуде за сакупљање смећа морају имати поклопце и бити тако подешене и постављене да се 

могу лако празнити, прати и одржавати. 

Место на којима се постављају посуде за сакупљање смећа и корпе за отпадке где то 

није одређено урбанистичким планом на основу урбанистичко техничких услова одређује 

Јавно комунално предузеће уз сагласност Одељења за урбанизам, стамбено комуналне 

делатности и грађевинарство. 

Смеће са јавних површина се прикупља у посуде за смеће које поставља овлашћено 

предузеће које је дужно да их редовно празни и чисти простор око њих. 

Овлашћено предузеће је дужно да кућно смеће односи према програму изношења кућног 

смећа, а корисник је дужан да посуду за кућно смеће изнесе на место које је приступачно за 

приступ возила за сакупљање истог. 

Овлашћено предузеће је дужно да прикупља и односи према програму изношења смећа 

које садржи нарочито време, врсту посуда (врећа) и начин изношења кућног смећа. 

Овлашћено предузеће је дужно да упозна кориснике са програмом изношења смећа. 

Смеће се до доношења држи у посудама за смеће или ПВЦ врећама и то на удаљености од 1 м 

од коловоза. 

Инвеститори стамбено пословне зграде су дужни да пре добијања употребне дозволе за 

зграду, набаве посуде за смеће. 

Корисници су дужни да обезбеде пролаз до места на коме се налази посуда за смеће као 

и само место буде приступачна, отворена и осветљена. 

При изношењу смећа овлашћено прдузеће је дужно да води рачуна да се смеће не расипа, не 

подиже прашина и не ствара бука, не прљају и не оштећују посуде за смеће и површине на 

којима се налазе посуде за смеће, расуто смеће одмах покупи и уколни, а након пражњења 

посуду врати на своје место, односно 1м од коловоза, а корисници их враћају на место унутар 

дворишта, уколико посуде за смеће, до изношења, тамо стоје. 

О одржавању чистоће на просторима око сразмерних зграда  за колективно становање 

старају се солидарно власници станова и других просторија у згради.Овлашћеном предузећу 

припада накнада за одржавање чистоће на јавним површинама за изношење и депоновање 

смећа. 

Накнада се утврђује на почетку сваке године на основу уговора који закључује 

Општина, односно Дирекција за урбанизам и изградњу са овлашћеним предузећем, а на 

основу Програма рада чистоће.Средства за одржавање чистоће на јавним површинама 

обезбеђују се према програму јавне хигијене.Цену за одржавање чистоће у заједничким 

просторијама зграда за изношење и депоновање кућног смећа и кућних отпадака плаћају 

корисници услуга.Средства за куповину и одржавање посуда за смеће обезбеђују корисници 

услуга. Цена за изношење смећа се утврђује по м2 стамбеног простора,овлашћено предузеће 

има право да наплати накнаду за одржавање чистоће и депоновање смећа и када корисник 

онемогући извршење услуга. 

Овлашћено предузеће нема право да наплати цену у случају кад изношење и 

депоновање није извршено због тога што је објекат био ненастањен или није био коришћен 

више од месец дана, а о томе је Јавно комунално предузеће било на време обавештено, 

односно писменим путем су корисници услуга привремено одјавили коришћење услуга. 

 

5.7.  Одржавање депоније 

 

Одржавање депонија је опремање депонија за безбедно одлагање, обраду и уништавање 

комуналног отпада. Коришћење, одржавање, чување и уређивање депоније врши Јавно 

комунално предузеће које има искључиво право искоришћавања смећа.Депонија се ограђује 

жичаном оградом висине најмање 3м ради спречавања разношења отпада. На сваком уласку у 

депонију поставља се табла која садржи: назив депоније, радно време, забрањене и дозвољене 

врсте отпада, као и да је улаз у депонију дозвољен само радницима ЈКП и лицима која врше 

истовар отпадног материјала. Ова табла је од тврдог материјала са неизбрисивим натписима. 

На територији општине Сокобања депоновање смећа може се вршити само на 

сметлиштима чија је локација одређена урбанистичким плановима. 
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Утицај чврстог комуналног отпада на животну средину може се разматрати са два 

аспекта. Први се испољава кроз недовољну покривеност територије општине Сокобања на 

којој се пружа услуга одношења смећа. Такође, велики проблем представљају сметлишта у 

околним селима, јер се тамо не врши организовано сакупљање отпада. Ово условљава 

формирање дивљих сметлишта на необухваћеним подручјима, а самим тим и стварање 

могућности појаве заразних болести код становништва и угрожавање животне средине. Други 

фактор који својим садржајем може да угрози животну средину на разне начине јесу депоније, 

сметлишта и друге врсте одлагалишта. Сметлишта, настала одлагањем отпада из домаћинства, 

индустрије и пољопривреде, својом великом површином, количином и хетерогеним саставом, 

значајно утичу на животну средину. Тај утицај се огледа у следећем: 

• Загађење ваздуха, услед издвајања депонијског гаса и спаљивања смећа; 

• Загађење вода (површинских и подземних), посебан проблем представља одлагање отпада у 

долинама потока и река, које низводно од њих постају водотоци без живота, процедне воде 

комуналних и дивљих депонија које такође загађују водотокове; 

• Загађење земљишта комуналним отпадом, који ветар и животиње разносе са неуређених и 

дивљих депонија, уништење земљишта површинским коповима; 

• Здравље људи, које је угрожено коришћењем загађених површинских и подземних вода и 

употребом контаминираних пољопривредних намирница. 

 

Тренутно се одлагање комуналног отпада врши на локацији “Трговишки пут” још од 

1970. године, и из године у годину количина смећа на годишњем нивоу је све већа. Постојећа 

депонија ,на удаљености од око 3,5 км од града, налази се поред саме обале реке Моравице 

(око 5м), и као таква представља опасан извор загађења реке, која је главни снабдевач 

акумулације код места Бован, одакле се тренутно снабдевају водом насеља у општини 

Алексинац. Током 2001. године, уз помоћ Немачке невладине организације HELP изведена је 

санација депоније, што подразумева ограђивање, израду дренажног система за прикупљање 

оцедних вода са базеном, израду бунара за отплињавање, формирање зелене површине као и 

зеленог појаса. Комунално предузеће не поседује булдожер или набијач на градској депонији, 

тако да при одлагању отпада није могуће компактирање. 

У општини Сокобања тарифе за услуге управљања отпадом везане су за величину простора 

корисника услуга и наплаћују се месечно. Систем је дестимулативан за превенцију стварања 

отпада – трошак корисника је фиксиран и не зависи од количине отпада који продукује и 

начин на који га одлаже. 

 

Табела бр.9  Цене изношења смећа у Сокобањи 

 
Корисници Јединица мере Цена по јединици мере 

домаћинства  дин/m2 корисног простора 5,48 (без ПДВ-а) 

Правна лица и предузетници  дин/m2 корисног простора 15,23 (без ПДВ-а) 

 

Oриjeнтaциoни сaстaв oтпaдa би изглeдao:  

  • пaпир                                  30%                                

  • стaклo                                 10% 

  • плaстикa                             12% 

  • кухињски oтпaд                 20% 

  • тeкстил                                  5% 

  • мeтaли                                    1% 

  • гумa                                         1% 

  • oстaли oтпaд                        21% 

 

Нa oснoву сaстaвa oтпaдa кao и укупних кoличинa  oтпaдa  у табели 1.  прикaзaнe су кoличинe 

oтпaдa пo пojeдиним пaрaмeтримa сaстaвa крoз врeмeнскe прeсeкe дo 2023.  гoдинe .  («ВOДO – 

ИНЖEЊEРИНГ», Бeoгрaд, Гeнeрaлни прojeкaт дeпoниje кoмунaлнoг oтпaдa у Сoкoбaњи, 2003.) 

 

Папир 

30% 

Остало 

21% 
Пластика 

12% 

Стакло 

10% 

Органски 

отпад 

20% 

Тексти
л 5% 

lМетали 

1% 

Гума 

1% 
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Тaбeлa  бр.10  Сaстaв oтпaдa дo 2023. гoдинe 

 

Врeмeнски прeсeк 

 

 % 

 

   2003 

 

 2008   

 

  2013 

 

  2018 

 

  2023 

Пaпир  ( м³ ) 30   3620   4124   4693   5336   6063 

Стaклo ( м³ ) 10   1207   1375   1564   1779   2021 

Плaстикa ( м³ ) 12   1448   1649   1877   2135   2425 

Кухињски oтпaд( 

м³ ) 

20   2413   2749   3129   3558   4042 

Тeкстил  ( м³ )  5    603    687    782    889   1010 

Мeтaли  ( м³ )  1    121    137    156    178     202 

Гумa   ( м³ )  1    121    137    156    178     202 

Oстaли oтпaд  ( м³ 

) 

21   2534   2887   3285  3735   4244 

Измeшaни oтпaд( 

м³ ) 

100 12067 13746 15644 17788 20209 

 

 

На основу анализе стања може се закључити да су основни проблеми Сокобање у области 

управљања отпадом следећи: 

• недовољна опремљеност Јавног комуналног предузећа „Напредак’‘ опремом и возилима за 

ефикасан систем сакупљања отпада; 

• недовољна опремљеност Јавног комуналног предузећа „Напредак’‘ опремом за рад на 

депонији; 

• недовољан број стручних кадрова одређених профила за спровођење савремених принципа 

управљања отпадом; 

• непостојање докумената, опреме и инфраструктуре за управљање комуналним отпадом који 

може имати својство опасног отпада и управљање посебним токовима отпада; 

• непостојање санитарне депоније; 

• недостатак капацитета за третман отпада у циљу смањења количине отпада који се одлаже и у 

складу са савременим принципима управљања отпадом, 

• недостатак финансијских средстава за спровођење утврђених мера смањења негативног 

утицаја сметлишта на животну средину. 

 

У складу са Стратегијом управљања отпадом, општина Сокобања је сагласна да је 

потребно да буде део региона управљања отпадом општина окупљених око града Ниша. 

Такође, до изградње регионалне депоније према стратегији развоја општине Сокобања и 

просторном плану планира се коришћење постојеће депоније. 
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5.8.  Привредни сектори на територији општине Сокобања 

 

            Структура привреде 

С обзиром на традиционалну окренутост Сокобање ка развоју туризма, развој малих и 

средњих предузећа у Сокобањи није био заступљен у довољној мери. Наиме, према подацима 

из 2014.године у Сокобањи постоји 76 регистрованих привредних друштава  од којих је 1 

велико и 4 су средња. Велико предузеће, које је у исто време и извозно оријентисано, је из 

области вађења руда и камена, док су три од  четири средња предузећа из области 

хотелијерства. Највећи број осталих предузећа у Сокобањи се бави трговином на велико и 

мало, где спада и оправка моторних возила и предмета за личну употребу. Што се тиче 

предузетничких радњи, оне су знатно заступљеније у односу на предузећа (и то углавном 

самосталне радње) и укупан број регистрованих радњи у Сокобањи у 2014. је био 475. Највећи 

број (46,57%) их је регистровано као трговине на велико и мало, што није необично за 

туристичко место и број туриста који посети Сокобању годишње, затим следе хотели и 

ресторани са 13%.  

Са друге стране, интересантан је податак да је укупан број активног становништва које 

обавља занимање по делатностима најзаступљеније управо у домену пољопривреде лова и 

шумарства са 39,5%, док је у трговини тај проценат само 9,30%. 

 

Број привредних друштава 

 2012 2013 2014 2015 

01. Aктивних 78 80 76 75 

02. Новооснованих 3 1 3  

03. Брисаних / угашених 3   1 

                    * Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2015. године 

 

 

 

Број предузетника 

 2012 2013 2014 2015 

01. Aктивних 477 480 475 490 

02. Новооснованих 61 90 47 42 

03. Брисаних / угашених 82 90 52 27 

                        * Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2015. године 

 

Због слабе развијености сектора малих и средњих предузећа, тржиште Сокобање није 

довољно развијено, док jе учешће Сокобање у спољнотрговинској размени ниже у односу на 

регион. 
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Међутим, због туризма, у Сокобањи је тржиште некретнинама доста заступљено. 

Изградња апартмана за издавање или даљу препродају је узела маха у скорије време. У 

сектору трговине, углавном је заступљена трговина на мало. 

ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА У ПРИВАТНОЈ 

СВОЈИНИ 

у хиљадама динара 

  Сокобања Регион Удео општине у 

региону % 

2009 155167 471667 32,89 

2010 153543 441444 34,78 

2012 98470 1174697 8,38 

2013 269952 634434 42,55 

 

    Незапосленост 

По евиденцији НСЗ-а општина Сокобања  је на дан 31.08.2014. имала 1479 

незапослених. Стопа незапослености у општини Сокобања је  22,89%  (2011.година)  док је 

републички ниво у том периоду износио 24,86%. Стопа незапослености у земљама ЕУ  

(Еврозона) износила је у том периоду 9,3%. 

Број запослених/незапослених, зараде и бруто друштвени производ 

 2012 2013 2014 2015 

01. Број запослених 3.090 3.170 3.005  

02. Број незапослених 1.580 1.556 1.615 1.710 

03. Просечна нето зарада (у 

РСД) 

37.030 38.807 39.187  

                  * Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2015. године 

 

Према степену образовања највише незапослених има средњу стручну спрему и чине 

28,87% од укупног броја, док одмах затим следе они са основним образовањем са 27,92%. 

Становништво са високом стручном спремом учествује са 14,68% у укупном броју 

незапослених.  

 

     Број незапослених према степену стручне спреме 

Укупно 

31.08.2014. 

Степен стручне спреме 

I II III IV V VI-

1 

VI-

2 

VII-

1 

VII-

2 

VIII 

1479 413 44 372 427 6 64 30 123 0 0 

100% 27,92 2,97 25,15 28,87 0,41 4,33 2,03 8,32 0,00 0,00 

 

Највећи број незапослених према старосној структури чини популација између 25 и 29 

година са 15,75%, док одмах иза њих следи популација од 40 до 44 година са 14,00%. 
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Укупно 

31.08.2014. 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

1479 43 166 233 187 193 207 151 109 134 56 

100% 2,91 11,22 15,75 12,64 13,05 14,00 10,21 7,37 9,06 3,79 

       

Пољопривредна делатност 

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

Пољопривредна делатност 

Структура становништва – удео пољопривредног 

становништва у активном стнаовништву  

39,5% је пољопривредно 

становништво (17,5% 

активно) 

Број газдинстава 2013 2135 

1-5 ха 1200 

5-20 ха 923 

Већа од 20 до 100 7 

Структура пољопривредних газдинстава Од укупног броја 

газдинстава 13,77% су 

некомерцијална  газдинства, 

86,21% мешовитог типа  

 

 

 

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

Начин коришћења пољопривредних површина (2013) 

Оранице и баште 60,36% 

Воћњаци 2,79% 

Виногради 0,36 

Пашњаци и ливаде 36,01% 

Заступљеност ратарских култура у укупном приносу Србије 

Кромпир 1,00% 

Пшеница 0,40% 

Пасуљ 0,43% 

Кукуруз 0,20% 

 

Пољопривредна производња у Сокобањи је углавном базирана на индивидуалној 

пољопривредној производњи. Велики потенцијал Сокобање у пољопривреди се углавном 

налази у производњи здраве хране и лековитог и шумског биља, имајући у виду здраву и 

незагађену животну средину.  

Од воћа најзаступљенија је производња шљиве са укупним уделом у производњи 

Србије 0,71%. Када је у питању сточарство, најзаступљенији је узгој живине, оваца и свиња.   

За подршку развоју пољопривреде Општина је основала Фонд за развој пољопривреде, 

који ће регистрованим пољопривредним произвођачима пружати финансијску подршку. 

Одлука о оснивању Фонда је донета децембра 2008. године на Скупштини општине Сокобања. 
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Туризам 

Као једно од најлепших и наjпознатијих туристичких места у Србији, које оствари 

завидан број ноћења на годишњем нивоу, Сокобања нуди велику лепезу како приватног (преко 

5000 лежаја), тако и још увек друштвеног/државног смештаја.  

Година Број туриста Број ноћења Просечан број 

ноћења туриста 

  
укупно домаћи страни укупно домаћи страни домаћи страни 

2010 48837 47572 1265 295098 290575 4523 6,1 3,6 

2011 53402 52481 921 325207 321500 3707 6,1 4,0 

2012 49175 48403 772 306568 303499 3609 6,3 4,0 

2013 50629 49041 1588 306506 301179 5327 6,1 3,4 

2014 42438 39682 2756 219755 209058 10697 5,2 3,8 

 

Више хотела и одмаралишта пружају пуну туристичку услугу свим гостима и 

посетиоцима. Најзначанији су: 

ХТП „Лептерија“ (у стечају) 

У саставу овог предузећа су: хотел „Здрављак“, хотел „Турист“, ресторан „Чока“ и 

медицински блок Бање Јошанице.Хотел „Здрављак“ располаже смештајним капацитетом од 

396 лежајева, а хотел „Турист“ од 120 лежајева. 

 

Хотел „Моравица“ 

Хотел располаже са 200 лежајева и конгресном салом од 220 места. Налази се у 

близини парка Бањица и плажа на реци Моравици. Од спортских садржаја располаже салом за 

стони тенис и билијар, трим кабинетом са справама за вежбање, тереном за мали фудбал, 

кошарку, одбојку, трим стазом и стазама за шетњу. Хотел нуди повољне услове за боравак 

спортиста на припремама и организацију рекреативне наставе.  

Специјална болница „Бањица“ 

Располаже капацитетом од 270 лежајева и развијеном здравственом службом за 

дијагностику и терапију обољења дисајних путева, локомоторног апарата и лакших обољења 

нервног система. Поред купања у термо-минералној води, гостима су на располагању и услуге 

хидротерапије, електротерапије, термотерапије, инхалације и масаже. 

 

Специјална болница Сокобања 

Специјална болница „Сокобања“ располаже са 530 лежајева у 5 објекта: Стари завод 

„Сокоград“, Нови завод и виле „Бота“, „Мала Бота“ и „Далмација“. Такође располаже 

савременом компјутерском технологијом за испитивање плућне и срчане функције, 

аутоматском биохемијском лабораторијом, рендген кабинетом, стационарним делом са 

одељењима за превенцију, полуинтензивну и интензивну негу, блоком за респираторну и 

општу локомоторну рехабилитацију. Болница нуди идеалне услове за лечење посттрауматских 

стања након повреда и постоперативних стања. Спортистима на рехабилитацији се 

препоручује да искористе благотворна дејства термалних вода, физикалну рехабилитацију и 
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хидро терапију, wellness и fitness програме, за бржи опоравак након повреда, уз стручни 

надзор лекара специјалиста. 

 

Гарни хотел „Сокотерме“ 

Луксузно опремљен wellness центар урађен је по највишим светским стандардима. За 

све госте жељне рекреације, побољшања квалитета живота, здравља и општег стања духа и 

тела, на располагању су базени са топлом бањском водом (39°Ц) који раде током целе године, 

као и бројни пратећи садржаји.  

 

Аквапарк „Подина“ 

Аква парк "Подина" је од центра Сокобање удаљен 1,5 км и изграђен је у оквиру 

спортско-рекреативног комплекса Подина. Овај забавни водени комплекс изграђен је на 

површини од 2 ха и може да прими око 2500 посетилаца. Комплекс садржи: полуолимпијски 

базен са спортском опремом, рекреативни базен са воденим печуркама за децу и одрасле, 

базен са 3 тобогана и дечији базен са воденим атракцијама и реквизитима за игру. У центру 

воденог парка је и бар-шанк са пићем, око свих базена се налазе зелене површине и цветне 

леје, лежаљке за сунчање, фрижидери са сладоледима, сунцобрани, и управна зграда са 

пратећим садржајима. 

За развој Сокобање као туристичког и здравственог центра, значајну улогу имају и 

саобраћај, снабдевање и комунално уређење. Настоји се да се сезона у Сокобањи продужи и да 

капацитети буду што боље искоришћени током читаве године, што се постиже богатијом 

туристичком понудом. У ту сврху изграђени су нови спортски терени, па овде све чешће 

долазе спортске екипе на припреме.  

Организација за туризам и културу Сокобања је регистрована као јавна установа и има 

8 стално запослених радника. Организација је носилац осмишљавања туристичке понуде и 

комплетног маркетинга и пропаганде Сокобање као туристичке дестинације. Даје видан 

допринос успешнијем пословању туристичке привреде, обавља послове у функцији промоције 

и пропаганде туризма, издаје и штампа пропагандни материјал, сарађује са медијима, а обавља 

и делатности из области културе и спорта.  

Организација газдује и легатом Милуна Митровића, са 150 уметничких радова (уља на 

платну, пастели, мозаици...). У оквиру организације целодневно ради и Туристички 

информативни центар, као и пословно туристичка агенција «Сокотурс» која се бави хотелским 

и приватним смештајем, организацијом путовања, семинара, конгреса. Агенција има своју 

водичку службу и свакодневно стоји на располагању свим посетиоцима Сокобање. Такође, 

организацији је поверено и управљање Аквапарком „Подина“. 

Многобројни паркови и излетишта у Сокобањи представљају право место за одмор и 

боравак на свежем ваздуху за све узрасте. 

У Сокобањи се организује велики број културних, туристичких и спортских догађања 

као што су: Прва хармоника Југославије, Свети Јован Биљобер, манифестација Златне руке, 

уметничка колонија Сокоград, Бањско културно лето, Бијенале еколошке карикатуре, Маратон 

жеља... Сокобања има биоскоп Моравица са 360 места, летњу позорницу Врело са 1800 места 

за седење и 5000 за стајање, Завичајни музеј са богатом етно збирком, сталном поставком о 

развоју здравства и туризма, богатим фондом слика и уметничких предмета. Народна 

библиотека Стеван Сремац у Сокобањи има традицију дужу од 130 година. Располаже са 

преко 30 хиљада књига свих класификација. У Сокобањи и околини има више православних 
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цркви, а неке од њих потичу из XI и XIII века. Познато је да се у Бањи и околини налази 

клиника за плућне болести, али и очна клиника. 

 

Кључне инвестиције 

Највеће инвестиције Сокобања очекује у циљу развоја туризма. Инвестиције које се 

очекују односе се на приватизацију још неприватизованих хотела и спортско-рекреативних 

садржаја, као и на изградњу нових спортско-рекреативних и wellness/spa центара, аква парка и 

хотелских садржаја, који ће допринети не само продужавању туристичке сезоне, него и 

развоју конгресног туризма. 

 

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

ОСТВАРЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У НОВЕ ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ, ПО 

КАРАКТЕРУ ИЗГРАДЊЕ И ТЕХНИЧКОЈ СТРУКТУРИ У 2013. ГОДИНИ 

Укупно 92 077 000 РСД 

- нови капацитети 5 961 000 РСД 

- реконструкција, модернизација, доградња и 

  проширење 
78 843 000 РСД 

- одржавање нивоа постојећих капацитета 7 273 000 РСД 

 

Подстицаји локалног развоја према наменама 

(У хиљадама динара) 

  2011 2012 2013 2014 

01. Подстицање запошљавања 14.817 12.127 7.301 2.948 

02. Кадровски и људски ресурси 130       

04. Подстицање производње 1.230       

05. Подстицање пољопривреде 100.647 104.061 64.598 87.170 

09. Заштита животне средине 650 1.000 1.165   

11. Саобраћајна инфраструктура 3.422       

13. Енергетска инфраструктура     6.039 6.749 

15. Инфраструктура-друго 116.583 2.912 2.349   

17. Образовање, наука, култура и 

спорт 
46.352 13.138     

19. Изградња и јачање институција 56       

20. Друге намене   199 149   

Укупно 283.887 133.436 81.601 97.872 

 

Од планираних инвестиција очекује се приватизација ХТП-а Лептерија и Специјалне болнице 

Cокобања. 
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6. АНАЛИЗА ПРЕДНОСТИ, СЛАБОСТИ, МОГУЋНОСТИ И ПРЕТЊИ У ВЕЗИ СА 

ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ  (SWOT АНАЛИЗА) 

 

SWOT  анализа   Заштита животне средине 
          Извор података: Стратегија одрживог развоја општине Сокобања 2015-2025 

 

 
 
 
 
 

Снаге Слабости  

• Постојање заштићених природних добара 

(предели изузетних  одлика) 

• Усвојен  Регионални план управљања 

отпадом и Локални план управљања 

отпадом 

• Очувана природа и здрава животна 

средина  

• Еколошка општина 

• Четвртина  територије општине под 

заштитом 

• Повољни климатски услови 

•Природни ресурси (термоминерални 

извори и геоморфолошке вредности)  

•Постоји буџетски фонд за заштиту 

животне средине 

• Низак ниво еколошке свести 

• Не постојање канализационе мреже у 

селима  

• Недовољан капацитет и застарелост 

постројења за прераду отпадних вода у 

Сокобањи 

• Недостатак воде за пиће у летњем периоду 

• Удаљеност  постојеће   депоније од реке   

• Постојање дивљих депонија 

• Лоша инфраструктура 

•Не постоји база података о еколошким 

показатељима 

•Неконтролисана и нерационална потрошња  

разних видова енергије 

Могућности Претње 

• Подизање нивоа еколошке свести грађана 

• Изградња регионалне депоније 

• Прикључење на језеро Бован ради 

решавања водоснабдевања 

• Изградња трансфер станице у Сокобањи 

• Израда студије изводљивости 

искоришћавања обновљивих извора 

енергије 

• Приступ националним и међународним 

фондовима преко локалних пројеката 

•Топлификација Сокобање 

• Финансијска и економска ситуација  у 

Србији  

• Смањење становништва (негативна 

миграција) 

• Уништавање и деградација шума 

• Загађење животне средине отпадним 

материјама 

• Неконтролисана  градња   у заштићеним 

подручјима 

• Недостатак људских капацитета 



27 

 

 
7. ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

Општи циљеви политике заштите животне средине у Републици Србији утврђени су 

Националним програмом заштите животне средине („Службени гласник Републике Србије’’ 

број 12/10) и произилазе из општих узрока проблема у животној средини. Они су предуслов за 

ефикасно спровођење специфичних циљева политике и чине саставни део политике заштите 

животне средине. 

Општи циљеви политике у Националном програму су груписани у следећим областима: 

1. Доношење стратешких и планских докумената из области заштите животне средине и 

одрживог коришћења природних ресурса дефинисаних Законом о заштити животне средине и 

другим посебним законима; 

2. Интеграција политике заштите животне средине са економском политиком и 

политиком других сектора. Учествовање у припреми и спровођењу секторских стратегија у 

деловима који се односе на животну средину. Интеграција принципа заштите животне средине 

и енергетске ефикасности у просторно и урбанистичко планирање; 

3. Јачање институционалних капацитета за креирање и имплементацију секторских 

политика и политике заштите животне средине у целини, и успостављање система за 

реаговање у акцидентним ситуацијама; 

4. Унапређење система контроле квалитета животне средине акредитацијом овлашћених 

лабораторија, применом норматива и прописа, обавезном контролом квалитета мониторинга 

чинилаца животне средине и аналитичких метода, сопственим мониторингом загађивача, 

израдом катастра загађивача, израдом инвентара гасова са ефектом стаклене баште, 

успостављањем јединственог информационог система; 

5. Унапређење правног система у области заштите животне средине доношењем 

секторских закона и подзаконских прописа, побољшањем надзора над спровођењем прописа и 

подизањем капацитета правосудног система; 

6. Развој ефикасног система финансирања заштите животне средине и економских 

подстицаја. Обезбедити потпуну примену принципа „загађивач плаћа’‘. Ефикасан систем 

економских инструмената треба да буде уведен ради подстицања смањења загађења. Треба 

увести ефикасне финансијске механизме да подстичу улагања у животну средину и обезбеде 

сигурне изворе финансирања Фонда. Они могу укључити и механизме конверзије дуга у 

улагање у животну средину, пуну надокнаду трошкова за услуге у области животне средине, 

инвестиционе програме у приватизованим компанијама и др. Подићи ниво инвестирања у 

животну средину ради покрића трошкова за рад, одржавање и модернизацију/проширење 

постојеће инфраструктуре у области заштите животне средине и технологија за смањење 

загађења. Потребно је подстицати конкуренцију и укључење приватног сектора у области 

обезбеђивања услуга, посебно у секторима управљања отпадом и водама; 

7. Унапређење формалног и неформалног образовања о заштити животне средине и 

енергетској ефикасности које треба да буде засновано на Националној стратегији образовања у 

области заштите животне средине. Подизање нивоа свести кроз боље информисање и 

комуникацију са јавношћу и развијање механизама њиховог учешћа у одлучивању по 

питањима животне средине у складу са Архуском конвенцијом. 

Циљеви овог Програма заштите животне средине усаглашени су са горе наведеним циљевима 

Националног програма. 
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7.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Један од најважнијих и приоритетних циљева општине Сокобања у области заштите 

животне средине јесте доношење стратешких и планских докумената који су дефинисани  

законом о заштити животне средине и другим посебним законима. У складу са тим у општини 

Сокобања је неопходно реализовати следеће циљеве: 

 

7.1.1. Доношење стратешких и планских докумената у области заштите животне 

средине дефинисаних Законом о заштити животне средине и другим посебним законима 

 

•  Ревизија Локалног плана управљања отпадом на територији општине Сокобања 

 

Локални план управљања отпадом на територији општине Сокобања је усвојен 2012. 

године („Службени лист општине Сокобања“, број 1/2012). Након пет година  од дана 

доношења плана планирана је ревизија плана, односно 2017. године. 

 

• Акустично зонирање на територији општине Сокобања и израда акционог плана 

заштите од буке  

Чланом 8. Закона о заштити од буке у животној средини дефинисане су обавезе 

јединица локалне самоуправе у вези израде стратешких карата буке, акустичног зонирања и 

израду акционог плана заштите од буке у животној средини. 

На територији општине Сокобања је у 2015. години  вршено мерење буке у животној средини 

у насељу Сокобања на 12 мерних места, након чега је израђен Елаборат о акустичком 

зонирању територије насеља Сокобања. 2016. године усвојена је Одлука о мерама за заштиту 

од буке на територији насеља Сокобања (“Службени лист општине Сокобања“, број 2/2016). У 

наредном периоду треба израдити акциони план заштите од буке који ће садржати мере 

заштите од буке у животној средини, као што су планирање саобраћаја, предузимање 

техничких мера на изворима буке, избор извора буке с нижим вредностима емисије буке, 

примена звучне изолације, мере на путу простирања буке, као и мере за смањење буке у 

случају прекорачења вредности. 

 

• Развијен локални регистар извора загађивања за територију општине Сокобања 

У складу са чланом 75. Закона о заштити животне средине („Службени гласник 

Републике Србије’’, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон и 72/09 - др. закон и 43/11 - одлука УС) 

Општинска управа општине Сокобања је у обавези да води Локални регистар извора 

загађивања. 

Чланом 3. и чланом 6. Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра 

извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података 

(‘‘Службени гласник Републике Србије’’, бр. 91/10 и 10/13) дефинисано је које су податке и у 

којој форми привредна друштва и друга правна лица и предузетници, који представљају 

изворе загађивања, у обавези да доставе за Локални регистар.  

Како би се корисницима омогућило да на што једноставнији начин одговоре на законску 

обавезу извештавања за Локални регистар извора загађивања, потребно је успоставити 

„Локални регистар извора загађивања општине Сокобања‘, помоћу које би корисници сами 

уносили прописане податке. Овакав информациони систем би истовремено омогућио 

надлежним органима бољи увид у базу података, на основу које би могли да креирају 

политику, идентификују приоритете и спроводе потребне активности у циљу интегралне 

заштите животне средине, а информације о загађивачима би биле доступне и јавности. 

 

• Израда Планова/Програма контроле квалитета ваздуха 

Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 36/09) дефинисане су обавезе 

субјеката заштите животне средине у развоју и оствариванју инструмената националне 

политике и планирања у области заштите ваздзуха, кроз усвајање планова квалитета ваздуха, 

краткорочних акционих планова, Националног програма за постепено смањивање годишњих 
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максималних националних емисија загађујућих материја и планови оператера за смањење 

емисија из стационарних постројења.У овом контексту дефинисане су и обавезе локалних 

самоуправа: 

- доношење планова квалитета ваздуха у зонама/агломерацијама у којима је ваздух III 

категорије, загађење ваздуха превазилази ефекте мера које се предузимају, угрожен је 

капацитет животне средине или постоји стално загађење ваздуха на одређеном простору, 

- доношење краткорочних акционих планова у зонама/агломерацијама где постоји опасност од 

прекорачења прописаних концентрација загађујућих материја опасних по здравље људу, 

- доношење програма контроле квалитета ваздуха у локалној мрежи, 

- доношење планова у случају прекорачења аерозагађења. 

С обзиром да општина Сокобања не врши редовни годишњи мониторинг не може се ни 

знати у којој категорији ваздух припада, те је стога потребно редовно вршити мониторинг 

ваздуха у општини Сокобања. 

 

• Израда планова и програма енергетске ефикасности 

 

У области енергетике и енергетске ефикасности постоји један општи циљ који мора да 

буде постигнут у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник 

Републике Србије’’, број 25/13).  

У општини Сокобања урађен је Локални акциони план енергетске ефикасности у зградарству - 

(који се односи на приватне зграде), следи његово усвајање на седници Скупштине општине 

Сокобања. У току је прикупљање података о енергетским својствима јавних зграда у Србији са 

акцентом на школе и вртиће у целој Србији где је и општина Сокобања узела учешће. 

Доношењем оваквих планских докумената омогућиће се комплетно сагледавање енергетске 

ситуације у општини, као и планирање уштеда у вишегодишњем периоду. Такође, потребно је 

прецизно дефинисати све обавезе у спровођењу исплативих мера енергетске ефикасности. 

 

• Израда и реализација годишњих програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Сокобања 

 

Обавеза израде овог Програма, дефинисана је чланом 60. Закона о пољопривредном 

земљишту (‘‘Службени гласник Републике Србије’’, бр. 62/06, 65/08 и 41/09). Овим чланом 

дефинисано је да се пољопривредно земљиште у државној својини користи према Годишњем 

програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, који доноси Скупштина 

општине Сокобања, уз претходно прибављено мишљење Комисије коју образује Председник 

општине и уз сагласност Министарства надлежног за пољопривреду. Овим програмом даје се 

преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама, класама и 

културама, анализа стања заштите и уређења пољопривредног земљишта, утврђује Програм 

радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и План коришћења пољопривредног 

земљишта у својини Републике Србије. 

 

7.1.2. Унапређење одрживог система финансирања животне средине 

Законом о заштити животне средине утврђени су и економски инструменти за 

финансирање заштите животне средине. 

Општина Сокобања је  донела Одлуку о посебној накнади за заштити и унапређење животне 

средине на територији општине („Службени лист општине Сокобања“, број  3/10, 2413) којом 

је прописана обавеза плаћања ове накнаде и начин коришћења средстава од накнаде. 

Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине користе се у складу са Програмом 

коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине који, за сваку календарску 

годину, доноси Скупштина општине Сокобања на који сагласност даје надлежно 

Министарство за послове заштите животне средине. 

Укупна средства Буџетског фонда за заштиту животне средине у 2016. години су 

11.000.000,00 динара (заједно са пренетим средствима из 2015.године), што је недовољно за 

решавање свих идентификованих проблема у области заштите животне средине. 
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7.1.3. Унапређење система мониторинга 

 

Национални програм заштите животне средине Републике Србије као један од општих 

узрока проблема у животној средини наводи неделотворан систем мониторинга и 

извештавања. Посебан проблем представља непостојање релевантних система мониторинга са 

тачно утврђеним индикаторима за мониторинг. Систем мониторинга заштите животне 

средине  није још на задовољавајућем нивоу. Карактерише га недостатак референтних 

лабораторија, недовољно коришћење стандардних метода и контрола квалитета анализа. 

 

7.1.4. Јачање институционалних и кадровских капацитета за спровођење политике и 

управљање заштитом животне средине 

 

У оквиру Општинске управе општине Сокобања за послове заштите животне средине 

надлежно је Одељење за урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство и 

имовинско-правне послове и Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту 

животне средине. У оквиру два одељења на пословима заштите животне средине раде два 

запослена и то: запослени на пословима заштите животне средине и инспектор за заштиту 

животне средине. 

Тренутно дефинисани број запослених у вези са заштитом животне средине је довољан за 

извршење делатности дефинисаних законом. И поред тога потребно је стално усавршавање, 

обучавање и додатно образовање запослених са циљем континуираног унапређења запослених 

на овим пословима. 

 

 

7.1.5. Унапређен информациони систем о квалитету ваздуха и стању и прогнози 

аерополена 

 

У општини Сокобања се већ две године врши мерење алергеног полена у сарадњи са 

Агенцијом за заштиту животне средине Републике Србие и Институтом за јавно здравље. 

Потребно је унапредити информациони систем о квалитету ваздуха и стању и прогнози 

аерополена, у смислу да буде доступан и јасан свима, тако да се члан 65. Закона о заштити 

ваздуха, који дефинише информисање других органа и организација и јавности о квалитету 

ваздуха, у потпуности примени. 

 

7.1.6. Унапређење јавне свести о заштите животне средине 

 

Потребно је посветити више пажње едукацији грађана о значају заштите животне 

средине путем едукативних радионица и манифестација на којима ће заинтересовани грађани 

моћи више да сазнају на који начин могу допринети заштити животне средине. 

У образовни план и програм предшколских установа треба увести предмет који ће се 

бавити заштитом животне средине. Како би васпитачи и наставници на што бољи начин 

пренели деци знање о питањима заштите животне средине, требало би да буду едуковани на ту 

тему кроз разне видове формалног и неформалног учења. 

Потребно је повећати учешће јавности у јавним расправама кроз организовање стручних 

трибина које би се реализовале у месним заједницама или на другим погодним местима где би 

грађани могли да се боље упознају са одлукама из области заштите животне средине и стекну 

увид у документа која ће бити предмет јавне расправе. Најава оваквих догађаја требало би да 

буде истакнута на  видљивим местима као и објављена у локалним медијима. 

Потребно је континуирано спроводити едукацију запослених у привреди и јавним 

предузећима, као и грађана, јер су недовољна знања о могућностима унапређења енергетске 

ефикасности и уштеде енергије основна препрека развоју енергетске ефикасности и целокупне 

области енергетике. 
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7.2.  СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

7.2.1. Ваздух 

 

Стратешки циљ: Унапредити квалитет ваздуха на територији општине Сокобања 

 

            Специфични циљеви у области заштите ваздуха на територији општине Сокобања су: 

 

• Изградња заобилазне саобраћајнице, 

• Обезбеђено даљинско грејање, 

• Израда програма контроле квалитета ваздуха у Сокобањи. 

 

7.2.2. Воде 

 

Стратешки циљ: Унапредити квалитет воде за пиће 

 

Степен изражености проблема и сигурности у водоснабдевању у директној су зависности од 

капацитета изворишта, сигурности захвата воде на њима, стања исправности цевовода и 

опреме на њима, а посебно од развоја и стања дистрибутивне мреже.  

У складу са тим дефинисани су специфични циљеви у области снабдевања водом за 

пиће: 

•  Реконструисана и дограђена фабрика воде за пиће, 

•  Изграђена водоводна мрежа у блоку „Центар“, 

•  Реконструкција и изградња водоводне мреже у блоку Чаир, 

•  Реконструкција водоводне мреже у блоку Бањица, 

•  Реконструкција и изградња водоводне мреже у блоку Царина Запад и Царина Исток, 

•  Реконструкција и изградња водоводне мреже у блоку Превалац, 

•  Реконструкција водоводне мреже у блоку Врело, 

•  Реконструкција и изградња  водоводне мреже у блоку Чука 1, 

•  Реконструкција и изградња  водоводне мреже у блоку Чука 2, 

•  Реконструкција и доградња водоводне мреже у блоку Подина, 

•  Реконструкција и изградња водоводне мреже у блоку Медник и Градашници, 

•  Реконструкција и изградња водоводне мреже у блоку Палилула, 

•  Реконструкција водоводне мреже у блоку „Пословна зона“, 

•  Изградња резервоара Чука, 

•  Изградња резервоара Подина, 

•  Изградња резервоара Царина 1, 

•  Изградња резервоара Царина 2, 

•  Изградња резервоара Превалац . 

 

Стратешки циљ: Адекватно управљање отпадним и атмосферским водама 

 

Канализациона мрежа обухвата само Сокобању, покривеност градског подручја је око 

85% и насеља Озрен у дужини од 3 км. Имајући у виду ширење градског језгра и проширење 

постојеће секундарне канализационе мреже, као и то да кишна канализација није у потпуности 

одвојена од фекалне, капацитет постојећег постројења за прераду отпадних вода не 

задовољава потребе Сокобање. 

У циљу адекватног решавања проблема одвођења отпадних и атмосферских вода дефинисани 

су следећи специфични циљеви: 

•  Изградња новог постројења за прераду отпадних вода у Сокобањи, 

•  Реконструкција главног градског колектора за сакупљање и одвођење отпадних вода у 

насељу, 

•  Изградња колектора за сакупљање и одвођење отпадних вода у насељу, паралелном главном 

колектору, 
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•  Изградња  колектора за сакупљање и одвођење отпадних вода у насељу Чаир, 

•  Изградња  колектора за сакупљање и одвођење отпадних вода у насељу Царина, 

•  Изградња и реконструкција мреже кишне канализације у Сокобањи, 

•  Уређење водотокова у насељу Сокобања, 

•  Изградња постројења за прераду отпадних вода у месним заједницама на територији 

општине Сокобања, 

•  Изградња канализационе мреже у месним заједницама на територији општине Сокобања. 

 

 

 

7.2.3. Земљиште 

 

Стратешки циљ: Унапредити  и очувати квалитет земљишта 

 

Општина Сокобања годишње доноси програме подршке  за спровођење мера  

субвенционисања пољопривредних произвођача  на својој територији.  

Потребно је у наредном периоду донети акциони план за унапређење и заштиту 

пољопривредног земљишта на годишњем нивоу, којим се утврђују приоритети за реализацију 

циљева и задатака  у области контроле и заштите пољопривредног земљишта као и едукације 

пољопривредних произвођача. Успешна реализација акционог плана подразумева активно 

учешће и сарадњу свих релевантних чинилаца: произвођача органских производа, 

организација и удружења, надлежног одељења за пољопривреду у Општинској управи 

општине Сокобања. 

Специфични циљеви у области  контроле и заштите пољопривредног земљишта су: 

• Успостављање систематског мониторинга земљишта 

• Подизање нивоа еколошке свести пољопривредника 

 

7.2.4. Јавне зелене површине 

 

Стратешки циљ: Увести систем одрживог управљања зеленим површинама 

 

У општини Сокобања се мониторинг животне средине не обавља у довољној мери. Циљ 

мониторинга зелених површина јесте да се установи да ли су и колико угрожене градске 

зелене површине према параметрима који се прате у животној средини. Циљ израде катастра 

зелених површина на подручју општине Сокобања је успостављање јединствене базе података 

у општини Сокобања. Функционални катастар зелених површина омогућиће ефикасније 

коришћење ресурса, реалније сагледавање трошкова одржавања и ефикасније планирање 

зеленила. Катастар зелених површина садржао би попис и опис зелених површина и јединица 

одржавања у општини (стабала, шибља, цветних површина, мобилијара и др.) и представљао 

би комплексну базу података о њима. 

Специфични циљеви у области одржавања зелених површина су: 

• Унапредити систем уређења и одржавања  зелених површина 

• Израдити катастар зелених површина 

 

7.2.5. Отпад 

 

Стратешки циљ: Успоставити одржив систем за управљање отпадом на територији 

општине Сокобања 

Стратешки циљ Програма заштите животне средине у области управљања отпадом 

јесте обезбеђење одрживог система управљања отпадом на територији општине Сокобања, у 

складу са прописаном законском регулативом, што представља сложен процес, који обухвата 

контролу целокупног система поступања са отпадом, од његовог настанка, преко 

разврставања, сакупљања и транспорта, до третмана и одлагања отпада, као завршне фазе у 

том систему. 

Специфични циљеви у области управљања отпадом су: 

•  Извршити санацију и рекултивацију постојећег (сметлишта) депоније за одлагање отпада,  
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•  Унапредити примарну селекцију отпада 

•  Изградити трансфер станицу/сакупљачку станицу у општини Сокобања 

•  Успоставити регионални систем управљања отпадом за град Ниш и општине Ражањ, 

Дољевац, Гаџин Хан, Мерошина, Сврљиг, Алексинац и Сокобања. 

 

7.2.6. Бука у животној средини 

 

Стратешки циљ:  Смањење нивоа буке у животној средини до нивоа прописаног законом 

 

Специфични циљеви су: 

• Израда акционог плана заштите од буке 

• Извршити мониторинг буке у Сокобањи 

 

7.2.7. Нејонизујуће зрачење 

 

Стратешки циљ: Успоставити систем контроле нејонизујућег зрачења на територији 

општине Сокобања 

 

Општини Сокобања је потребан регистар свих извора нејонизујућег зрачења због 

могућег кумулативног ефекта  и увида у реално стање на терену. 

Специфични циљеви су: 

• Идентификовање свих извора нејонизујућег зрачења 

• Подизање јавне свести грађана о деловању извора нејонизујућег зрачења 

 

7.2.8. Енергетска ефикасност 

 

Стратешки циљ: Већа употреба обновљивих извора енергије и 

Формирање посебог фонда за финансирање послова енергетске ефикасности 

 

Постоји велики број специфичних циљева у области енергетике и енергетске 

ефикасности који морају да буду постигнути у наредном периоду, како би се обезбедила 

континуирана испорука енергије, смањили трошкови енергије, смањила емисија CO2 и 

уколико је то могуће, смањила зависност од фосилних извора енергије. Достизање ових 

циљева у области енергетике и енергетске ефикасности веома је комплексан посaо, јер захтева 

координацију  свих релевантних субјеката у општини Сокобања. 

 

Специфични циљеви које треба постићи су: 

• Формирање посебног фонда за финансирање послова енергетске ефикасности 

• Већа употреба обновљивих извора енергије 

• Развој енергетског тржишта на територији општине Сокобања 

 

7.2.9. Едукација и подизање јавне свести о заштити животне средине 

 

Стратешки циљ: Повећан ниво друштвено одговорног понашања грађана према животној 

средини 

 

Специфични циљеви: 

• Подићи ниво знања и информисаност грађана о заштити животне средине кроз сарадњу 

цивилног и јавног сектора у области заштите животне средине 

• Повећано учешће грађана у доношењу одлука у области заштите животне средине 
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8.  АКЦИОНИ ПЛАН 

 

За достизање општих и посебних циљева дефинисаних Програмoм заштите животне 

средине, као краткорочни инструмент за имплементацију Програма урађен је Акциони план за 

период од пет година. 

Акционим планом су утврђене мере и активности за достизање општих циљева и мере и 

активности за достизање специфичних циљева. Поред мера и активности за достизање циљева, 

Акционим планом су дефинисани носиоци активности, рокови за њихову реализацију, 

потребна финансијска средства (где је то било могуће) и извори финансирања, као и 

индикатори за праћење њихове реализације. Индикатори заштите животне средине 

дефинисани су у складу с Правилником о националној листи индикатора заштите животне 

средине („Службени гласник Републике Србије“, број 37/11). 

 

8.1. Активности за достизање општих  циљева 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ 1. Ваздух 

Стратешки циљ: Унапредити квалитет ваздуха 

 
ПРОГРAМ 

1.1 

Израда 

техничке 

документације   

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

1.1.1. 

Израда 

Програма 

контроле 

квалитета 

ваздуха у 

Сокобањи 

Општина 

Сокобања 
 - 2017.-2018. •Усвојен Програм 

контроле квалитета 

ваздуха 

Пројекат 

1.1.2. 

Израда 

Физибилити 

студије о 

систему 

даљинског 

грејања у 

Сокобањи 

Општина 

Сокобања 
Донатори 600.000,00 

динара 

2017.-2018. •Изабран пружалац 

услуге 

•Урађена 

физибилити 

студија 

Пројекат 

1.1.3. 

Израда 

пројектне 

документације 

за изградњу брзе 

градске 

саобраћајнице 

Општина 

Сокобања 

ЈП Путеви 

Србије 

10.000.000,00 

динара 

2017.-2019. •Регулисани 

имовинско-правни 

односи 

•Издати локацијски 

услови 

•Урађени пројекти 

за грађевинску 

дозволу и извођење 

радова 

ПРОГРAМ 

1.2 

Извођење 

радова 

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

1.2.1. 

Изградња брзе 

градске 

саобраћајнице 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Пројекат ће 

Општина 

Сокобања 

Донатори 400.000.000,00 

динара 

2019.-2021. •Изведени радови 

•изграђена 

саобраћајница 

дужине 2,5 км 

•изграђен мост 

распона 40 м 

•изграђени 

тротоари и 

бициклистичка 

стаза дужине 2,5 км 

•постављена 

хоризонтална и 

вертикална 
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бити изведен по 

фазама 

сигнализација 

•издата употребна 

дозвола 

Пројекат 

1.2.2. 

Успостављен 

континуирани 

мониторинг 

квалитета 

ваздуха у 

Сокобањи 

Општина 

Сокобања 
 Биће одређена 

након израде 

програма 

контроле 

ваздуха 

2017.-2021. •Вршење 

мониторинга 

ваздуха у 

Сокобањи/годишње 
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ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ 2. Снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода 

Стратешки циљ: Унапредити квалитет воде за пиће 

           Адекватно управљање отпадним и атмосферским водама 

 
ПРОГРAМ 

2.1. 

Израда техничке 

и пројектне 

документације  

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

2.1.1. 

Израда техничке 

документације за 

реконструкцију и 

доградњу 

фабрике воде за 

пиће „Царина“ 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

5.000.000,00 

динара 

2017.-2018. •Издати услови 

•урађена 

пројектно-

техничка 

документација 

•добијена дозвола 

Пројекат 

2.1.2. 

Израда пројектне 

документације за 

реконструкцију 

водовода у блоку 

Центар 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

300.000,00 

динара 

2017-2018. •Издати услови 

•урађена 

пројектно-

техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

2.1.3. 

Израда пројектно-

техничке 

документације за 

реконструкцију и 

изградњу  

водовода у блоку 

Чаир 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

2.000.000,00 

динара 

2017-2018. •Издати услови 

•урађена 

пројектно-

техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

2.1.4. 

Израда пројектно-

техничке 

документације за 

реконструкцију 

водовода у блоку 

Бањица 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

2.000.000,00 

динара 

2017-2018. •Издати услови 

•урађена 

пројектно-

техничка 

документација 

 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

2.1.5. 

Израда пројектно 

техничке 

документације за 

реконструкцију и 

изградња 

водовода у блоку 

Царина исток 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

1.500.000,00 

динара 

2017-2018. •Издати услови 

•урађена 

пројектно-

техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

2.1.6. 
Израда пројектно-

техничке 

документације за 

реконструкцију и 

изградњу 

водовода у блоку 

Царина запад 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

1.600.000,00 

динара 

2017-2018. •Издати услови 

•урађена 

пројектно-

техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

2.1.7. 

Израда пројектно-

техничке 

документације  за 

реконструкцију  и 

доградњу 

водовода у блоку 

Превалац 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

2.000.000,00 

динара 

2018-2019. •Издати услови 

•урађена 

пројектно-

техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

2.1.8. 

Израда пројектно 

техничке 

документације за 

реконструкцију 

водовода у блоку 

Врело 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

1.500.000,00 

динара 

2018-2019. •Издати услови 

•урађена 

пројектно-

техничка 

документација 

•добијена дозвола 



37 

 

 

Пројекат 

2.1.9. 

Израда пројектно-

техничке 

документације за 

реконструкцију и 

изградњу 

водовода у блоку 

Чука 1 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

1.400.000,00 

динара 

2018-2019. •Издати услови 

•урађена 

пројектно-

техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

2.1.10. 

Израда пројектно-

техничке 

документације за 

реконструкцију и 

изградњу 

водовода у блоку 

Чука 2 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

2.000.000,00 

динара 

2018-2019. •Издати услови 

•урађена 

пројектно-

техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

2.1.11. 

Израда пројектно-

техничке 

документације за 

реконструкцију и 

изградњу 

водовода у блоку 

Подина 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

2.000.000,00 

динара 

2018-2019. •Издати услови 

•урађена 

пројектно-

техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

2.1.12. 

Израда пројектно-

техничке 

документације за 

реконструкцију и 

изградњу  

водовода у блоку 

Медник и 

Градашници 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

2.000.000,00 

динара 

2018-2019. •Издати услови 

•урађена 

пројектно-

техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

2.1.13. 

Израда пројектно-

техничке 

документације  за 

реконструкцију и 

изградњу 

водовода у блоку 

Палилула 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

2.000.000,00 

динара 

2019-2020. •Издати услови 

•урађена 

пројектно-

техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

2.1.14. 

Израда пројектно-

техничке 

документације за 

реконструкцију и 

изградњу 

водовода у блоку 

„Пословна зона“ 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

1.000.000,00 

динара 

2019-2020. •Издати услови 

•урађена 

пројектно-

техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

2.1.15. 

Израда пројектно-

техничке 

документације за 

изградњу 

резервоара Чука – 

Завод2 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

1.500.000,00 

динара 

2019-2020. •Издати услови 

•урађена урађен а 

пројектно-

техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

2.1.16. 

Израда пројектно-

техничке 

документације за 

изградњу 

резервоара 

Подина 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

1.500.000,00 

динара 

2019-2020. •Издати услови 

•урађена урађен а 

пројектно-

техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

2.1.17. 

Израда пројектно-

техничке 

документације за 

изградњу 

резервоара 

Царина 1 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

1.500.000,00 

динара 

2019-2020. •Издати услови 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 
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Пројекат 

2.1.18. 

Израда 

пројектно-

техничке 

документације 

за изградњу 

резервоара 

Царина 2 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

1.500.000,00 

динара 

2018-2020. •Издати услови 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

2.1.19. 

Израда 

пројектно-

техничке 

документације 

за изградњу 

резервоара 

Превалац 

 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

2.800.000,00 

динара 

2018-2020. •Издати услови 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

 

 

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода 

 

Пројекат 

2.20. 

Израда 

пројектне 

документације 

за изградњу 

постројења за 

прераду 

отпадних вода 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

3.000.000,00 

динара 

2017-2020. •Издати услови 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

 

 

Пројекат 

2.21. 

 

 

Израда 

пројектно-

техничке 

документације 

за изградњу 

колектора 

ниске зоне-

Чаир 

 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

1.500.000,00 

динара 

2017-2018. •Издати услови 

•урађена  

пројектно-

техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

2.22. 

Израда  

пројектно-

техничке 

документације 

за изградњу 

колектора 

Царина 

 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

3.000.000,00 

динара 

2018-2020. •Издати услови 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

2.23. 

Израда техничке 

документације за 

реконструкцију 

главног градског 

колектора 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

1.500.000,00 

динара 

2017-2018. •Издати услови 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

2.24. 

 

Израда пројектно- 

техничке 

документације за 

решавање 

проблема 

атмосферских 

вода 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

5.000.000,00 

динара 

 

2017-2018. 

 

 

 

•Издати услови 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

2.25. 

Израда пројектно- 

техничке 

документације за 

уређење сталних 

и повремених 

водотокова 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

5.000.000,00 

динара 

 

2017-2020. 

•Издати услови 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

 

ПРОГРAМ 

2.2. 

Извођење радова   Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

2.2.1. 

Изградња 

постројења за 

прераду 

ОУ Сокобања/ 

КЛЕР 

ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања, РС 

Вредност ће 

бити позната 

након израде 

 

2018-2020. 

•Издати услови 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 
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отпадних вода  пројектне 

документације 

 

Пројекат 

2.2.2. 

 

Реконструкција 

водоводне мреже 

у блоку Центар 

 
Напомена: 

реконструкција ће 

се изводити по 

фазама 

ЈКП Напредак 

 

ОУ  

Сокобања 

40.000.000,00 

динара 

2017-2020. •потписан уговор 

•рекон.вод.мрежа  

•урађен тех.пријем 

•доб.употребна 

дозв. 

Пројекат 

2.2.3. 

      

Реконструкција и 

изградња 

водоводне мреже 

у блоку Чаир 

ЈКП Напредак 

 

ОУ  

Сокобања 

10.000.000,00 

динара 

2018-2020. • потписан уговор 

• рекон.вод.мрежа  

• урађен 

тех.пријем 

• доб.употребна 

дозв. 

Пројекат 

2.2.4. 

Реконструкција 

водоводне мреже 

у блоку Бањица 

ЈКП Напредак 

 

ОУ  

Сокобања 

30.750.000,00 

динара 

2018-2020. • потписан уговор 

• рекон.вод.мрежа  

• урађен 

тех.пријем 

• доб.употребна 

дозв. 

Пројекат 

2.2.5. 

Реконструкција и 

изградња 

водоводне мреже 

у блоку Царина 

исток 

ЈКП Напредак 

 

ОУ  

Сокобања 

35.000.000,00 

динара 

2018-2020. • потписан уговор 

• рекон.вод.мрежа  

• урађен 

тех.пријем 

• доб.употребна 

дозв. 

Пројекат 

2.2.6. 

Реконструкција и 

изградња 

водоводне мреже 

у блоку Царина 

запад 

ЈКП Напредак 

 

ОУ  

Сокобања 

50.000.000,00 

динара 

2018-2020. • потписан уговор 

• рекон.вод.мрежа  

• урађен 

тех.пријем 

• доб.употребна 

дозв. 

Пројекат 

2.2.7. 

Реконструкција и 

изградња 

водоводне мреже 

у блоку Превалац 

ЈКП Напредак 

 

ОУ  

Сокобања 

50.000.000,00 

динара 

2018-2020. • потписан уговор 

• рекон.вод.мрежа  

и изграђена 

вод.мрежа 

• урађен 

тех.пријем 

• доб.употребна 

дозв. 

 

Пројекат 

2.2.8. 

Реконструкција 

водоводне мреже 

у блоку Врело 

ЈКП Напредак 

 

ОУ Сокобања 35.000.000,00 

динара 

2018-2020. • потписан уговор 

• рекон.вод.мрежа  

• урађен 

тех.пријем 

• доб.употребна 

дозв. 

 

Пројекат 

2.2.9. 

Реконструкција и 

изградња 

водоводне мреже 

у блоку Чука 1 

ЈКП Напредак 

 

ОУ  

Сокобања 

30.750.000,00 

динара 

2018-2020. • потписан уговор 

• рекон.вод.мрежа  

• урађен 

тех.пријем 

• доб.употребна 

дозв. 

 

Пројекат 

2.2.10. 

Реконструкција и 

изградња 

водоводне мреже 

у блоку Чука 2 

ЈКП Напредак 

 

ОУ  

Сокобања 

30.000.000,00 

динара 

2018-2020. • потписан уговор 

• рекон.вод.мрежа  

и изграђена 

• урађен 

тех.пријем 

• доб.употребна 

дозв. 



40 

 

 

Пројекат 

2.2.11. 

Реконструкција и 

изградња  

водовне мреже у 

блоку Подина 

ЈКП Напредак 

 

ОУ Сокобања 35.000.000,00 

динара 

2017-2020. • потписан уговор 

• рекон.вод.мрежа 

и изграђена 

вод.мрежа 

• урађен 

тех.пријем 

• доб.употребна 

дозв. 

 

Пројекат 

2.2.12. 

Реконструкција и 

изградња 

водоводне мреже 

у блоку Медник и 

Градашници 

ЈКП Напредак 

 

ОУ Сокобања 20.000.000,00 

динара 

2018-2025. • потписан уговор 

• рекон.вод.мрежа  

• урађен 

тех.пријем 

• доб.употребна 

дозв. 

Пројекат 

2.2.13. 

Реконструкција и 

изградња 

водоводне мреже 

у блоку Палилула 

ЈКП Напредак 

 

ОУ Сокобања 20.000.000,00 

динара 

2016-2018. • потписан уговор 

• рекон.вод.мрежа  

• урађен 

тех.пријем 

• доб.употребна 

дозв. 

Пројекат 

2.2.14. 

Реконструкција 

водоводне мреже 

у блоку 

„Пословна зона“ 

ЈКП Напредак 

 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

Сокобања , 

ОУ  

Сокобања 

15.000.000,00 

динара 

2018-2020. • потписан уговор 

• рекон.вод.мрежа  

• урађен 

тех.пријем 

• доб.употребна 

дозв. 

Пројекат 

2.2.15. 

Изградња 

резервоара Чука 

ЈКП Напредак 

 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

Сокобања , 

ОУ  

Сокобања 

18.000.000,00 

динара 

2017-2025. • потписан уговор 

• изграђен 

резервоар 

• урађен 

тех.пријем 

• доб.употребна 

дозв. 
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ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ 3. Земљиште 

Стратешки циљ: Унапредити  и очувати квалитет земљишта 

 
ПРОГРAМ 

3.1 

Скупштинске 

одлуке  

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

3.1.1. 

Годишњи 

програм 

заштите, 

уређења и 

коришћења 

пољопривредног 

земљишта на 

територији 

општине 

Сокобања 

Општина 

Сокобања 

Република 

Србија 

1.000.000,0 

0,00/годишње 

2017.-

2021 

•Усвојен и 

реализован 

Годишњи програм 

заштите, уређења и 

коришћења 

пољопривредног 

земљишта на 

територији општине 

Сокобања 

Пројекат 

3.1.2. 

Годишњи 

Програм 

мера подршке за 

спровођење 

пољопривредне 

политике и 

политике 

руралног развоја 

општине 

 

Општина 

Сокобања 

Република 

Србија 

10.000.000,00/ 
годишње 

2017.-

2021 

•Усвојен и 

реализован  

Годишњи програм 

заштите, уређења и 

коришћења 

пољопривредног 

земљишта на 

територији општине 

Сокобања 

 

 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ 4. Јавне зелене површине 

Стратешки циљ: Увести систем одрживог управљања зеленим површинама 

 

 
ПРОГРAМ 

4.1. 

Израда 

документације и 

набавка    

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

4.1.1. 

Израда катастра 
зеленила 

Општина 

Сокобања 

ЈП ''Зеленило'' 
Сокобања 

1.500.000,00 2018.-2020. 

•Урађен 

дигитални 

ортофото 

снимак;  

Одређено 

подручје 

зелених 

површина 

•Формирана 

база података  

Пројекат 

4.1.2. 
Усвајање протокола о 

ажурирању Катастра 

Зеленила 

ЈП ''Зеленило'' 

Сокобања 

ЈП ''Зеленило'' 

Сокобања 

Нису 

потребна 

финансијска 

средства 

2018.-2019. 

•Израђен и 

усвојен 

документ 
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ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ 5. Отпад 

Стратешки циљ: Успостављен одржив систем за управљање отпадом 

 
ПРОГРA

М 5.1. 

Извођење радова   Носилац 

активност

и 

Партнери Вредност Временс

ка 

одредни

ца 

Индикатори 

Пројекат 

5.1.1. 

Ревизија Локалног 

плана управљања 

отпадом 

Општина 

Сокобања 

ЈКП 

"Напредак" 

Сокобања, 

донатори, 

медији 

Нису 

потребна 

финансијска 

средства 

2017. •Ревидиран 

Локални план 

управљања 

отпадом 

Пројекат 

5.1.2 

Ревизија пројeкта 

санације депоније 

Општина 

Сокобања 

ЈКП 

"Напредак" 

Сокобања, 

донатори, 

медији 

500.000,00 

динара 

2017. •Ревидиран 

Локални план 

управљања 

отпадом 

Пројекат 

5.1.3. 

Едукација локалног 

становништва о 

управљању отпадом 

Општина 

Сокобања, 

ЈКП 

„Напредак“ 

Релевантне 

институције, 

медији 

300.000,0

0 динара 

2017-

2021. 

•Организов

ане 

трибине,  

•Штампање  

промо 

материјала 

и достава 

становништ

ву 

Пројекат 

5.1.4. 

Чишћење дивљих 

депонија у 

Сокобањи и сеоским 

срединама и 

рекултивација 

простора 

Општина 

Сокобања 

ЈКП 

"Напредак"  

Општина 

Сокобања, 

донатори, 

МЗ, медији 

2.000.000,

00 динара 

2017-

2021. 

•50  

очишћених 

дивљих 

депонија на 

територији 

општине 

Сокобања 

Пројекат 

5.1.5. 

Набавка  опреме за 

одвожење и 

сакупљање отпада  и 

издвајање 

рециклабилних 

сировина из отпада 

Општина 

Сокобања 

Месне 

заједнице, 

ЈКП 

"Напредак" 

Сокобања, 

РРА ЈУГ 

Ниш, 

донатори, 

медији 

100.000,0

00 динара 

2017-

2021. 

•Постављен

о 50 

контејнера , 

1900 канти 

и 800 кеса  

Пројекат 

5.1.5. 
Израда пројектно 

техничке 

документације за 

изградњу 

трансфер/сакупљачк

е станице 

Општина 

Сокобања 

РРА ЈУГ 

Ниш, 

донатори 

600.000,0

0 динара 

2017-

2018. 

•Главни 

пројекат 

изградње 

трансфер 

станице у 

Сокобањи 

Пројекат 

5.1.6. 

Набавка возила за 

прикупљање и 

транспорт чврстог 

отпада 

ЈКП 

"Напредак" 

Сокобања 

Општина 

Сокобања, 

донатори, 

медији 

30.000.00

0,00 

динара 

2017-

2021. 

•Набављена 

опрема за 

сакупљање 

и одвожење 

отпада 

Пројекат 

5.1.7. 

Формирање зелених 

острва у насељу 

Сокобања 

Општина 

Сокобања 

ЈКП 

"Напредак" 

Сокобања,  

 

400.000,0

0 динара 

2017-

2018. 

•Формиран

а зелена 

острва  

Пројекат 

5.1.8. 

Изградња 

трансфер/сакупљачк

е  станице за чврсти 

отпад 

Општина 

Сокобања 

ЈКП 

"Напредак" 

Сокобања,  

РРА ЈУГ 

Ниш, 

80.000.00,

000 

динара 

2018-

2019. 

•Изграђена 

трансфер 

станица 
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донатори, 

медији 

Пројекат 

5.1.9. 

Извођење радова на 

санацији депоније 

Општина 

Сокобања 

ЈКП 

"Напредак" 

Сокобања,  

РРА ЈУГ 

Ниш, 

донатори, 

медији 

10.000.00

0,00 

динара 

2017-

2019. 

•Извршени 

радови на 

санацији 

депоније 

 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ 6. Бука 

 

Стратешки циљ: Смањење нивоа буке у животној средини до нивоа прописаног законом 

 

 
ПРОГРAМ 

6.1. 

Израда 

документације   

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

6.1.1. 

Израда 

акционог плана 

заштите од буке 

Општина 

Сокобања 

 Нису потребна 

финансијска 

средства 

2017.-

2018. 

•Израђен 

акциони 

план  

Пројекат 

6.1.2. 

Извршити 

мониторинг 

буке у 

Сокобањи 

Општина 

Сокобања 

 400.000,00 

динара/годишње 

2017.-

2021. 

•Извршено 

мерење 

буке сваке 

године 

 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ 7. Електромагнетно (нејонизујуће) зрачење 

Стратешки циљ: Успоставити систем контроле нејонизујућег зрачења на територији 

општине Сокобања 

 
ПРОГРAМ 

7.1. 

Израда 

документације   

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

7.1.1. Прикупити податке 

о изворима 

нејонизујућег 

зрачења од посебног 

интереса 

Општина 

Сокобања 
 

Нису 

потребна 

финансијска 

средства 

2017.-2018. 

•Прикупљени 

подаци о 

изворима 

нејонизујућег 

зрачења од 

посебног 

интереса 

Пројекат 

7.1.2. 
Израдити Регистар о 

изворима 

нејонизујућег 

зрачења од посебног 

интереса на 

територији општине 

Сокобања 

Општина 

Сокобања 
 

Финансијска 

средства ће 

бити позната 

након 

анализе 

прикупљених 

података 

2018.-

2019. 

•Израђен 

Регистар о 

изворима 

нејонизујућег 

зрачења од 

посебног 

интереса на 

територији 

општине 

Сокобања 
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ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ 8. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 

 

Стратешки циљ: Већа употреба обновљивих извора енергије 

Формирање посебог фонда за финансирање послова енергетске 

ефикасности 

 
ПРОГРA

М 8.1. 

Израда 

документације   

Носилац 

активнос

ти 

Партнер

и 

Вредност Временск

а 

одредниц

а 

Индикатори 

Пројекат 

8.1.1. 

Израда 

Елабората о 

коришћењу 

обновљивих 

извора 

енергије 

 

Општина 

Сокобања 

Донатор

и 

2.000.000,00 

динара 

2017-

2020. 

•Урађен 

Елаборат о 

коришћењу 

обновљивих 

извора енергије 

Пројекат 

8.1.2. 

Израда пројекта 

детаљних 

хидрогеолошки

х истраживања 

термоминералн

их вода и 

Елабората о 

резервама 

 

Општина 

Сокобања 

Донатор

и 

5.000.000,00 

динара 

2017-

2018. 

•Урађен 

Пројекат 

детаљних 

хидрогеолошки

х истраживања 

термоминералн

их вода – 5 

извора 

•Урађен 

Елаборат о 

резервама - 5 

извора 

Пројекат 

8.1.3. 

Формирање 

фонда за 

енергетску 

ефикасност 

Општина 

Сокобања 

 5.000.000,00/годиш

ње 

2018.-

2021. 

• Формиран фонд 

за енергетску 

ефикасност 

Пројекат 

8.1.4. 

Израда 

физибилити 

студије о 

систему 

даљинског 

грејања из 

обновљивих 

извора енергије 

Општина 

Сокобања 

 600.000,00 динара 2017-

2018. 

•Израђена 

Физибилити 

студија 
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9. МОНИТОРИНГ ПЛАНА 

За праћење спровођења Програма заштите животне средине и реализације мера и 
активности из Акционог плана председник општине ће образовати координациони тим 
и именовати чланове координационог тима. 

Координациони тим ће најмање једном годишње Скупштини општине Сокобања 
подносити извештај о реализованим активностима из Акционог плана. Најкасније три 
месеца пре истека рока за реализацију Акционог плана, координациони тим ће 
Скупштини општине Сокобања поднети извештај о спровођењу Програма и 
реализацији Акционог плана, предложити нови акциони план за период од пет година 
и, по потреби, предложити измене и допуне Програма заштите животне средине. 

Уколико се у поступку праћења спровођења Програма и реализације Акционог плана 
уочи потреба за изменом и допуном Програма и/или Акционог плана, координациони 
тим ће, пре истека периода од пет година, предложити њихову измену. 

Стручне, административне и техничке послове тима,координационогпотребеза
обављаће Општинска управа општине Сокобања. 

 

10. ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА 

У оквиру Акционог плана, где је то било могуће, дефинисана су потребна финансијска 
средства и извори финансирања за реализацију мера и активности. 

Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине нису  довољна за решавање 
свих идентификованих проблема у области заштите животне средине на територији 
општине Сокобања. 

Сходно томе, за остварење утврђених општих и специфичних циљева, неопходно је 
обезбедити додатна средства, како из буџета општине Сокобања, буџета Републике 
Србије, тако и из међународних фондова, а пре свега из фондова Европске уније. 
 
 

II. 

 

Програм заштите животне средине општине Сокобања за период 2017-2021. 

године ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Сокобања“ 

 

 

 I Број: 501-26/2017
У Сокобањи, 12.04.2017. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Драгољуб Јевтић 



   

 

     
  

На основу

 

чланa

 

16. став 1. тачка 6.

 

и члана 128.

 

Статута

 

општине Сокобања ("Службени лист

општине Сокобања",   бр.

 

3/08,  7/13,  11/14, 24/14),  Скупштина  општине  Сокобања,  на  седници

 

одржаној   дана 12.04.2017. године, донела је 
 

                   ОДЛУКУ 
о утврђивању  Програма радова на редовном одржавању општинских путева, градских улица и 
хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације за 2017.годину на територији општине 

Сокобања из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања 
 

      Члан 1. 

 

 Овом Oдлуком утврђује се Програм радова на редовном одржавању општинских путева, 

градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације за 2017.годину на територији 

општине Сокобања из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, (у даљем тексту: 
Програм) који је саставни део ове Oдлуке. 
 

      Члан 2. 
 

 „ЗеленилопредузећеЈавнојеПрограмомНосилац активности предвиђених -Сокобања“ 

Сокобања (у даљем тексту Предузеће). 

 
      Члан 3. 

 

 За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2017. годину у 

износу од   19.549.746,72 динара. 
 

      Члан 4. 

 
 Уколико  планирана средства из члана 3. ове  Одлуке не буду  довољна   за реализацију  
активности предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених средстава 

Предузећа. 

 
      Члан 5. 

 

 Инспекцијски надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања  

(у даљем тексту: Општинска управа). 
 Стручни надзор над реализацијом Програма обезбеђује Општинска управа. 
 

Члан 6. 

 
 Захтев за пренос средстава, уз приложену документацију Предузеће доставља Општинској 
управи. 

 Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који припрема Општинска 

управа, у складу са прописима. 
 

Члан 7. 

 
 Када се средства из члана 3. ове Одлуке не остварују у планираном  износу, Председник општине 
Сокобања, на предлог стручног надзора, утврђује приоритетне радове, односно послове. 

       

Члан 8. 
 

 Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији програма. 
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 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о о утврђивању  Програма радова на 

редовном одржавању општинских путева, градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне 

сигнализације за 2017. годину на територији општине Сокобања из делатности Јавног предузећа 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, 3/17) 

 

 

         Члан 10. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Сокобања“. 

 

 

 I Број: 352-92/2017

У Сокобањи, дана 12.04.2017.године  

 

             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА      

 

           

                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                     Драгољуб Јевтић 

Члан 9. 
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