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БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Година X

22. ЈУЛ 2011.

Број 10

28. март 2018. године
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На основу члана 42. став 1. тачка 37. 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 30.03,2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији програма рада и реализацији финансијског
плана Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања за 2017. годину, усвојен
Одлуком управног одбора Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања број 89/2 од
23.02.2018. године.

II
Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 63-1/2018
У Сокобањи, дана 30.03.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

СТРАНА 2

БРОЈ 10

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

30 . март 2018.

СТРАНА 3

БРОЈ 10

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

30 . март 2018.

СТРАНА 11

БРОЈ 10

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

30 . март 2018.

FINANSIJSKI IZVESTAJ
ZA 2017.GODINU

I PRIHODI IZ BUDZETA OPSTINE………………………………… 7.276.899,69
II UTROSENA SREDSTVA (RASHODI I IZDACI) …………………7.276.899,69
411 ZARADE ……………………………………..………… 3.299.855,00
412 DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA …………….. 590.675,00
413 NAKNADE U NATURI U SMISLU ZAS-SDRAVLJA..
17.640,00
416 JUBILARNA NAGRADA ………………………………
76.127,00
415 NAKNADE TROSKOVA……………………………….
71.901,00
415112 Troskovi prevoza na posao i sa posla.....71.901,00
421 STALNI TROSKOVI ……………………………………. 427.616,161
421111 Platni promet ………………………….. 12.923,10
421211 Elektricna energija …………………… 89.632,91
421222 Ugalj ……………………………….... 90.705,60
421223 Drvo ………………………………… 72.000,00
421311 Usluge vodovoda i kanalizacije ……… 51.330,48
421411 Telefon fiksni……………… ……….... 64.900,00
421421 Postarina ……………………………… 5.500.00
421511 Osiguranje zgrada ……………………. 15.982,06
421513 Osiguranje opreme…………................. 11.970,01
421521 Osiguranje zaposlenih ……………….. 12.672,00
422 TROSKOVI PUTOVANJA……………………… ……….. 133.377,22
422111 Dnevnice u zemlji …………………….106.255,20
422131 Troskovi smestaja na sluzbenom putu 13.022,00
422194 Upotreba sopstvenog vozila ………… 5.940,02
422199 Ostali troskovi putovanja (putarine) … 8.160,00
(Putovanja se odnose na posete sajmovima i
Seminarima i strucnim skupovima)
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423 USLUGE PO UGOVORU ………………………. ……… 849.035,09
423131 Racunovodstvene usluge …………….. 204.000.00
423419 Usluge stampe ………………………… 6.300,00
423439 Reklama i propaganda (kalendari)…….. 7.220,00
423599 Ostale strucne usluge ………………… 139.938,19
423621 Ugostiteljske usluge …………………. 98.900,00
423711 Reprezentacija ……………………….. 88.255,23
423712 Pokloni (decji paketic) ………………. 9.000.00
423911 Ostale usluge po ugovoru(hosting,…….229.246,67
Ubacivanje uglja, sredjivanje dvorista,
NBS - cobbis
424 SPECIJALIZOVANE USLUGE……………………………. 159.424,00
424221 – Usluge culture (cipovanje, stampa knjiga)159.424.00
425 USLUGE POPRAVKE I ODRZAVANJA………………… 458.321,00
425113 Molerski radovi…………………………..309.291,00
425115 Radovi na vodovodu i kanalizaciji………. 11.100,00
425117 Električne instalacije …………………….108.370,00
425222 Popravke računarske opreme ……………. 27.000.00
425253 Održavanje mernih instrumenata-vat.apar
2.560.00
426 MATERIJAL……………………………………………….. 221.901,89
426111 Kancelarijski material ………………….. 10.995,00
426131 Cveće i zelenilo ....................................... 5.100,00
426311 Strucna literature za potr. zaposlenih ….. 15.060.00
426411 Gorivo - benzin…………………………. 26.301,35
426621 Materijal za kulturu(novine i casopisi)…101.198,34
426819 Ostali mater. za odr. hig ……………… 20.695,00
426911 Potrosni material ………………………. 10.423,00
426913 Sitan inventar…………………………... 13.030,00
426919 Materijal za posebne namene …………...19.099,20
465 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI ………………………..326.483.00
465112 Ostale tekuce dotacije po zakonu .. …….326.483.00
(10% umanjene zarade)
482 POREZI I TAKSE …………………………………………..

3.545,64
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482241 Administrativne takse ………………….

30 . март 2018.

3.545,64

512 OPREMA…………………………………………………….. 317.850,00
512221 Racunarska oprema (racunar s monitorom)..49.580,00
512241 Elektronska opema (termalni stampac, laminator,
Stampac za pozajmice u COBISS-u) …… 129.270,00
512931 Ugradna oprema (kotao,pumpa)… ...…… 139.000,00
515 KNJIGE……………………………………………………..

389.322,51

515121 Knjige u biblioteci………………………. 389.322,51

III SOPSTVENI PRIHODI………………………… 156.000.00
-

Prihodi od clanarine …………………………..... 156.000.00

IV UTROSENA SREDSTVA SOP.PRIHODI………276.224.60
-

Stalni troskovi………………………………………2.264.54
- platni promet …………….…….. 2.022,54
- postarina …………………………
242,00
Usluge po ugovoru ……………………………….66.175,00
Ugradna oprema (kotao) ……………………….120.000,00
Knjige ……………………………………….. 70.344,51
Porezi i takse…………………………………….. 17.440.55
- ostali porezi………………………… 57.55
- rep.ad.takse ……………………….10.368,00
- ops.ad.takse ………………………
300,00
- sudske takse …………………….. 6.715,00

Sastavio
____________________

Direktor
__________________
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На основу члана 42. став 1. тачка 42. 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 30.03.2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Организације за туризам и културу Сокобања за период
од 01. јануара до 31. децембра 2017. године, усвојен Одлуком Управног одбора
Туристичке организације Сокобања број 01-105/2018-01 од 15.03.2018. године.

II
Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 332-52/2018
У Сокобањи, дана 30.03.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА
ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2017 ГОДИНЕ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СОКОБАЊА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА
2017. ГОДИНЕ

СОКОБАЊА, Март 2018. године
1

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА
ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2017 ГОДИНЕ

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ И ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ .................................................................. 3
ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ ............................................................................................................................ 3
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ СОКОБАЊА (ДО 01.01.2018. ПОСЛОВАЛА
ПОД ИМЕНОМ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА): ............................................. 3
Оснивање: ................................................................................................................................................ 3
Делатност: ................................................................................................................................................ 4
Органи управљања ОТКС: ....................................................................................................................... 4
Извори финансирања: ........................................................................................................................ 5
1. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНОГДЕЛА ЗА ТУРИЗАМ ........................................................................... 7
1.1. Туристичка и информативно пропагандна делатност ................................................................. 7
1.1.1. Наступи на сајамским манифестацијама и изложбама ........................................................ 8
1.1.2. Реклама, пропаганда и сарадња са медијама ..................................................................... 10
1.1.3 WEB маркетинг ....................................................................................................................... 11
1.1.4. Издавачка делатност – аудио - визуелни пропагандни материјал..................................... 13
1. 2. Активности Туристичко-информативног центра ........................................................................ 15
1.2.1. Информација о броју гостију и остварених ноћења у Сокобањи за период 01.01 –
31.12.2017. године ............................................................................................................................ 15
1.3. Туристичке манифестације: ........................................................................................................... 18
1.4. Сарадња са туристичком привредом ........................................................................................... 21
2. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА МАРКЕТИНГ РАЗВОЈ И КУЛТУРУ ............................. 23
2.1. Одељење за маркетинг и развој: .................................................................................................. 23
2.2. Одељење за културу ...................................................................................................................... 25
2.2.1. Организација манифестација ................................................................................................. 27
2.3. Управљање објектима културе ..................................................................................................... 39
2.4 Активности одељења Аква парк „Подина“ ................................................................................. 44
НАЈБОЉИ У СРБИЈИ – ОТКС НОСИЛАЦ ПРИЗНАЊА ................................................................................ 48
„ТУРИСТИЧКИ ЦВЕТ“ ................................................................................................................................. 48
ОТКС → ТОСБ ............................................................................................................................................. 49
5. ПРЕГЛЕД ИЗВШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ........................................................ 52
Стање потраживања и обавеза на дан 31.12.2017. године Организације за туризам и културу
Сокобања. .......................................................................................................................................... 60

2

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА
ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2017 ГОДИНЕ

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ И ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
СОКОБАЊА (ДО 01.01.2018. ПОСЛОВАЛА ПОД ИМЕНОМ
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА):
Основни подаци о Организацији за туризам и
клутуру Сокобања дати су у прегледу који
следи:
ПУН НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (за
извештајни период):
АДРЕСА :
СКРАЋЕНИ НАЗИВ:
ОПШТИНА:
МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
БРОЈ TEКУЋЕГ РАЧУНА И НАЗИВ
БАНКЕ :
ОБВЕЗНИК У СИСТЕМУ ПДВ:

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ТУРИЗАМ И
КУЛТУРУ СОКОБАЊА
Ул. ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА Бр. 2,
СОКОБАЊА
ОТКС
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА 18230, ПАК:686131
17020889
100692367
8413
840-000000001157664-27,
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
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. 011-2/950, 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
у 2017. години, функционисала је 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 до краја 2017. године била и правно лице основано ради
обављања културне делатности којом се обезбеђује остваривање права грађана, односно
3
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задовољавање потреба грађана као и остваривање другог законом утврђеног интереса у
области културе.

Делатност:
ОТКС је обављала 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
обављала је 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 иинтерпретација);
- остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус,
пантомима, улична уметности сл.);
- научно-истраживачке 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.
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Надзорни одбор има три члана:
1) врши надзор над пословањем,
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 2017. годину, односно Законом о буџету Републике Србије за 2017. 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 2017. 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 функционисало је 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
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НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА

I Oрганизациони део за
туризам

1. Пројектни координатор – руководилац
организационог дела за туризам

1. Одељење – Туристичко
информативни центар

2. Стручни
одељења
центра

сарадник – руководилац
Туристичко-информативни
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3. Административни помоћник
4. Референт за туризам
II Организациони део за
1. Пројектни координатор – руководилац
маркетинг, развој и културу 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 било 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 Туристичкоинформативни центар, један извршилац, VII ССС дипл. туризмолог,
3. На радном месту – Референт за туризам физиотерапеут,

један извршилац, IV ССС –

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 (до 01.12.2017. године),
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,
9. На радном месту - Финансијско – рачуноводствени сарадник, један
извршилац,VI ССС – економиста (до 01.12.2017. године),
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1. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНОГДЕЛА ЗА ТУРИЗАМ
У оквиру Организационог дела за туризам обављани су 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 материјали, 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;
д) посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком
домаћинству;
ђ) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења
простора;
е) израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области
туризма;
ж) припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација;
з) друге активности у складу са законом, Оснивачким актом и Статутом.

1.1. Туристичка и информативно пропагандна делатност
Организациона јединица за туризам ОТКС у складу са Планом рада и финансијским
приликама у 2017. години реализовала је све планиране активности предвиђене Планом
рада за 2017. годину и унапредила техничке услове у циљу промоције, унапређења и развоја
туризма Сокобање као туристичке дестинације, кроз следеће групе ативности:
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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,
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-

Продају сувенира,
Активностима Туристичко-информативног центра и др.

1.1.1. Наступи на сајамским манифестацијама и изложбама
У 2017. 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 је важно
издвојити:

Слика бр. 1 – Штанд Сокобање на 39. сајму туризам у Београду, Биљана Крстић са тимом ОТКС
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39. Међународни сајам туризма у Београду – фебруар 2017. на сопственом излагачком
штанду заједно са туристичком привредом Сокобање,
32. Међународни сајам туризма у Софији - фебруар 2017. - на штанду ТОС-а (директно
учешће),
Светски сајам туризма у Берлину - март 2017. - на штанду ТОС-а (достављен материјал),
17. Међународни сајам туризма у Нишу – април 2017. на сопственом излагачком
штанду,
Дани Србије у региону, Софија, Трг Витоша, у организацији ТОС-а, – 19. мај 2017.,
промоција фестивала „Прва хармоника Сокобања“,
3. Београдски манифест – мај 2017. на сопственом излагачком штанду,
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-

Караван Туристичке организације Србије „Види Србију“ у Нишу – јун 2017., Новом
Саду - јун 2017. и Београду 7. јула 2017.
Међународни сајам туризма у Москви - септембар 2017. – на штанду ТОС-а (достављен
материјал),
Међународни сајам предузетништва и привреде у Нишу, септембар 2017. – на
излагачком штанду Општине Сокобања,
6. Међународни сајам „Здраво, домаће, природно“ и 2. Сајам туризма у Зајечару –
септембар 2017. – на сопственом излагачком штанду,
Додела признања „Туристички цвет“ у организацији Туристичке организације Србије –
септембар 2017.
50. Међународни сајам туризма у Новом Саду – октобар 2017. на штанду ТОС-а –
(директно учешће),
13. Изложба туристичких публикација у Крушевцу – октобар 2017. – директно учешће,
10. Изложба сувенира и туристичких публикација у Лесковцу - новембар 2017. –
директно учешће,
7. Сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, новембар 2017. на штанду ТОС-а –
(директно учешће).
На 13. Изложби туристичких публикација у Крушевцу, Организацији за туризам и
културу Сокобања додељена су следећа признања: 2. награда у категорији допунски
промотивни материјал за сет рекламног употребног материјала (кеса, фасцикла,
нотес, оловка, привезак и чаша) и 3. награда у категорији једнолисна туристичка
публикација за Општи промотивни флајер Сокобање.
На 10. Изложби сувенира и туристичких публикација у Лесковцу Организацији за
туризам и културу Сокобања додељена су следећа признања: 1. награда у категорији
“Видео публикација – промо филм“ за промо филм „Зелено срце Србије“ и 2. награда
у категорији „Видео публикација – репортажа – спот“ за промо спот „Сокобања –
где старо постаје ново“.

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 (Аеродром „Никола Тесла“, Инфо центар у Дому омладине у
Београду и инфо центар у Ул., Чика Љубина 7, Београд) . На наступима у иностранству,
европском и светском тржишту, Сокобања је представљена као једна од најатрактивнијих
бања и туристичких дестинација у Србији. ТОС је промоцију Сокобање вршио на
страницама којима управља на друштвеним мрежама и емитовањем видео материјала у
продукцији ОТКС, на светској телевизијској мрежи BBC.
Посебне резултатедало је учешће Организације за туризам и културу у кампањи
Туристичке организације Србије „Види Србију“, за коју је Организација за туризам и
културу Сокобања обезбедила велики број награда, у наградној игри ТОС-а, за посетиоце
каравана, одржаном у четири града Србије. Награде су обезбеђене захваљујући одличној
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сарадњи коју Организација за туризам и културу Сокобања остварује са хотелом
„Моравица“, Специјалном болницом „Сокобања“, Специјалном болницом „Бањица“,
агенцијом „Виа турс“, хотелом „Соко терме“, „Натали спа“, туристичким агенцијама,
„Палма“, „ДМ“, „Сокоинфо“, „Сокотурс“, пансионима „Чикаго“, „Сплендид“, „Колибри“ и
другим... Интересовање за летовањем у Сокобањи непосредно након завршетка кампање
„Видимо Србију“, према подацима Туристичко информативног центра, појачано је за
преко 20 % у односу на период пре одржавања кампање. На завршници кампање, одржаној
на Тргу Републике у Београду, 7. јула, пред многобројном публиком, u вечерњим сатима,
одржана је промоција 55. Међунардоног фестивала „Прва хармоника Сокобања“, наступом
оркестра претпрошлогодишњег победника, Милана Милићевића из Винче. У осталим
градовима промовисани су остали кључни догађаји и туристичка понуда Сокобање.

1.1.2. Реклама, пропаганда и сарадња са медијама
Наступи у информативним програмима Радио и ТВ станицама у 2017. години,
имали су велики значај о информисању јавности о туристичкој понуди Сокобање. Посебна
пажња посвећена је била промоцији и информисању јавности о значају важнe локалнe и
националне годишњице - 180 година организованог туризма у Сокобањи и Србији.
Обележавање 21. јуна 1837. године, подржало је Министарство трговине туризма и
телекомуникације Републике Србије, промовишући датум као моменат почетка
организованог туризма у Србији. Радио телевизија Србије поред многоборојних
информативних прилога и емисија о Сокобањи и важној годишњици, у којима су на ову
тему говорили локални носиоци понуде и представници локалне самоуправе, али и
званичници и највиши функционери Србије, на свом званичном веб сајту у рубрици
„Догодило се на данашњи дан“, 21. јун 1837. године означило као званични почетак
организованог туризма у Сокобањи и Србији.
Поред успешне сарадње са РТС-ом, која је интензивирана захваљујући сарадњи
са дописништвом из Ниша, ОТКС је пласирала инфромације и кроз програме ТВ „О2“,
Студиом Б, „AlJazeeraBalkans“, „РТВ БН“„, РТВ РС, НТВ Ниш“, РТВ „Belle amie“, РТВ
„Зајечар“, РТВ „Војводина“, Радио „Београдом“, РТВ „Сокоинфо“, РТВ РС...
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“, „Жикина шареница“...
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“, „Данас“,„Новости“, „Курир“,„Данас“ и месечном у ревијама „Уно“, „Туристичке
новине“ и „Бел гест“, агенцијама, посебно агенцијом „Бета“ и другим....
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У 2017. години, у периоду од 09. јуна до 15. јула емитована је промотивна кампања са
слоганом „Осети магију природе, Сокобања – где старо постаје ново“, поводом
обележавања 180. година организованог туризма у Сокобањи и Србији, кроз програм РТСа у најгледанијем делу програма, испред Дневника 2, „Слагалице“ или као сеча емисија
„Жикина Шареница“, „Јутарњи програм“, Дневник 1, вечерња серија и филм, „Ово је
Србија“, „САТ“, „Београдска хроника“, Спортски дневник, сеча у току мечева Новака
Ђоковића, преноса Светске лиге у одбојци и другим.
Друга интензивна кампања трајала је двадесет дана и односила се на промоцију још
једне важне годишњице, 55 година Прве хармонике. Спот у трајању од 15 секунди који је
промовисао фестивал, емитован је у ударним терминима РТС-а, од 01.08 – 20.08.2017.
године. У 2017. години, Радио телевизија Србије обавила је и 34 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 2017. години, током маја и јуна месеца, Организација за туризам и културу
Сокобања, спровела је веома ефектну билборд кампању и то на следећим локацијама:
Београду, Новом Саду, Нишу и Коридору Х. У овој врсти кампање закупљено је 12 инфоборда на најфреквентнијим местима на поменутим локацијама, на период од месец дана,
али је на четири позиције реклама презентована до краја лета.
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 (презентација са овог домена пресељена је
на адрeсу www.tosokobanja.rs) www.sokobanja.rs и www.akvaparkoskobanja.rs (извршена
примопредаја презентације са СРЦ „Подина“), www.sokobanjanje.rs, www.prvaharmonika.rs,
даље умрежавањем све четири интернет адресе, резултирало је бољем позиционирању
Сокобање као туристичког места и догађаја који се у њој одржавају.
Организација за туризам и културу Сокобања је ангажовала професионалну агенцију
за израду новог веб сајта - интернет презентације Фестивала „Прва хармоника Сокобања“
www.prvaharmonika.rs, који је активиран јуна 2017. године. Презентација садржи све битне
информације о фестивалу, модерног је дизајна, „responsive“ за све савремене уређаје,
преведенa је на 2 страна језика (енглески и бугарски). Oмогућава електронску пријаву
такмичара.
У 2017. год. спроведена је интензивна интернет кампања која је обухватала
емитовање огласа и објава на најпосећенијим претраживачима односно Google Adwords
система и друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм.
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Кампања је реализована у преиоду од 24. марта до 18. октобра 2017. године. Извештај
приказује информације о томе колико је средстава за интернет оглашавање утрошено 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.
Из табеле се може видети да је за спроведену кампању укупно утрошено 2.066,92 евра,
односно приказано укупно огласа 2.297.606 пута. То значи да је за сваки приказ у просеку
коштао 0,0009 евра, односно 0,108 динара. Практично, за сваких 100 приказа огласа за
манифестиације и Сокобање уплаћено је мање од 10,8 динара, док је за хиљаду приказа
плаћено у просеку 108 динара.

Место оглашавања
Facebook и Instagram
Google AdWords
УКУПНО:

Број приказа огласа

Цена (ЕУР)

1.447.250

1.301,60

850.356

765,32

2.297.606

2.066,92

Табела бр. 1 – Бој приказаних рекламних порука и утрошена средства

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 догађаје, 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 2/3 таргетирања), док су огласи за манифестацију
„Grean Heart Fest“ и 55. Међународни фестивал „Прва хармоника Сокобања“ приказивани
особама који прате врсту музике која се изводила у данима фестивала (уз још доста
елемената додатног таргетирања).
Захваљујући добром таргетирању и специфично кројеним огласима за сваку
циљну групу добијене су веома ниске цене огласа, где је за предвиђени буџет реализовано
је скоро 2.3 милиона приказа огласа.
Поред изузетних ефикасних огласа, целокупна кампања је донела још неке додатне
ефекте и резултате, као што су повећање посета на сајтовима, повећање фанова на Facebook
страници, већа видљивост објава на страници, већи број пратилаца на Инстаграму и сл.
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Из графикона на слици испод види се како се кретао број фанова странице током периода
трајања кампање.

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

Број фанова пре почетка кампање износио је 4.466, док је по завршетку кампање та цифра
на 7.303 са израженим даљим растом. То значи да је број фанова повећан за 2.837, односно
за 63%! Имајући у виду све наведено, спроведена кампања оцењује се изузетно
успешном, што потврђују иследећи показатељи:
- огласи су приказивани релевантној и заинтересованој циљној групи;
- постигнута је изузетно ниска цена приказа огласа;
- број фанова на страници је повећан за 63%;
- reach објава на страници је повећан и до 45 пута;
- скоро удвостручен број пратилаца на Инстаграму.

1.1.4. Издавачка делатност – аудио - визуелни пропагандни материјал
Од штампаног пропагандног материјала 2017. години, Организација за туризам и
културу Сокобања, издала је материјале на српском, енглеском језику и бугарском језику и
то једнолисне и вишелисне публикације у укупном тиражу од 250.000 примерака: Општи
флајер Сокобање, Ценовник смештаја и бањских услуга, Календар манифестација, флајер
Аква парка „Подина“, промотивнe флајерe манифестација „Св. Јован Биљобер“, „Прва
хармоника Сокобања“, „Green Heart Fest“, 180. година организованог туризма, Каталог
туристичке понуде Сокобање на српском и енглеском језику, каталоге изложби:
„Разгледнице Сокобање од 1901. до 1941. године“, „Фото изазов 2008-2017“ и „21.
Уметничка колонија Сокоград“.
Једно од најзначајнијих издања у 2017. години је монографија фотографија „Сокобања
у сликама“, издата поводом обележавања 180. година организованог туризма у Сокобањи,
у тиражу од 650 примерака у луксузном издању. Монографија садржи 88 одабраних
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фотографија које приказују раскошну природу Сокобање, културно наслеђе,
манифестације, активан одмор, гастрономске специјалитете и остала обележја
најатрактивније и најстарије бање у Србији.
Од штампано-употребног промо материјала креирани су купони за „Маратон жеља“,
оловке, промотивне кесе, мајице, качкети, чаше, тач рукавице, хемијске оловке, торбе за
куповину, роковници, путокази, транспаренти, фасцикле, привесци, нотеси,
конференцијске торбе и други употребни предмети са обележјима Сокобање.
На свим промотивним штампаним и видео материјалима употребљен је специфично
креиран лого јубилеја (модификован лого дестинације „Сокобања – зелено срце Србије“,
представљен зеленим срцем унутар кога је исписан број 180).
У 2017. години Организација за туризам и културу Сокобања, ангажујући
професионалну агенцију издала је нови промотивни видео спот са слоганом „Сокобања –
где старо постаје ново“ и промо филм Сокобање под називом “Сокобања - Зелено срце
Србије”, у високој Ultra HD резолуцији и формату 4К, који је на профилу Организације за

Слика бр.2 – Редитељ награђеног промо филма Душан Стојанчевић и директор ОТКС Љубинко
Миленковић – Додела признања – „Силафест“ – Сребрно језеро 2017.

туризам и културу Сокобања, на друштвеној мрежи facebook, имао преко 370.000
прегледа. Филм је посебно дизајниран поводом 180. годишњице организованог туризма,
који приказује Сокобању као место идеално за уживање, активан одмор, рекреацију, забаву
и авантуру. Филм је освојио „Zlatni Pincum“ за најбољи туристички филм у Србији на 9.
Међународном фестивалу туристичког и еколошког филма „Силафест 2017” одржаном у
Великом Градишту. Фестивал је чланица „CIFFT“, мреже фестивала туристичких филмова,
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основане од стране Светске туристичке организације- WTO. Промо филм можете погледати
на следећем линку: https://www.youtube.com/watch?v=5fXt7z3j1wU

1. 2. Активности Туристичко-информативног центра
На пословима у Туристичко - информативном центру (у даљем тексту ТИЦ) била
су ангажована три лица, путем агенције, јавних радова, 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 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, као и аеродрому „Цар Константин“ у Нишу – захваљујући
сарадњи са ТОН-ом.
Веома важна активнoст је осавремењавање процеса базе комплетирања
података, која се односи на носиоце туристичке понуде, базе података станодаваца, која се
у сарадњи са надлежним миснистарством недељно ажурира.

1.2.1. Информација о броју гостију и остварених ноћења у Сокобањи за период
01.01 – 31.12.2017. 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 прецизан,
извештаји се редовно достављају Републичком заводу за статистику (од стране ОТКС), где
се креира јединствена база података о посећености и попуњености капацитета. Извештаји
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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“, хотела „Турист“
чији су подаци нередовни и непотпуни, а представљају туристички промет за период 01.05.
– 05.10.2017. године, као и податке о броју гостију и остварених ноћења, достављене од
агенција, који не одговарају стварном стању.

Слика бр. 3 – Шеталиште у Сокобањи – 1. мај 2018. године

Сумирајући податке о свеукупном туристичком промету који су били на
располагању ТИЦ-у, у 2017. години и објављени као званични подаци на веб страни
Републичког завода за статистику, регистровано је укупно 53.915 долазака/ туриста, што је
за 24% више у односу на званичне статистичке податке за 2016. годину. У приватном
смештају регистровано је 17.987 гостију, што је готово двоструко више него 2016. године,
док је у хотелима боравило укупно 35.928 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.
Значајан број туриста борави и у некатегорисаним објектима за смештај).
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Укупан број регистрованих ноћења у 2017. години је био је 261.930 ноћења, од тога
ухотелима 206.171, у приватном смештају 55.759 ноћења. Уколико у обзир узмемо ове
податке, просечан боравак туриста у хотелима је 5,7, а у приватном смештају 1,97 дана.
Просечна дужина боравка туриста у Сокобањи у 2017. години, на основу сумираних
података, била је – 4,7 дана, према званичној статистици.
У извештај нису унети подаци о промету Специјалне болнице “Сокобања”, док
су хотел “Здрављак “ и хотел “Турист” радили само шест месеци (мај-септембар) уз
напомену да 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 инаформације о оствареном туристичком промету, односно
попуњености сопствених капацитета. 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”... Туристичке агенције нису редовно достављале информације
о туристичком промету, и то су чиниле углавном усменим путем, без разврставања домаћих
и страних долазака.
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 објекти у 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 маја, или је
тај број занемарљиво мали, 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 три пута више туриста,
односно остварено око четири пута више ноћења. 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 манифестацијаконцерти, “Свети Јован Биљобер”, “Прва хармоника Сокобања”, “Златне руке”, “Маратон
жеља”, сопртски догађаји, изложба паса - CACIB Сокобања, Туристички форум, Изађи ми
на теглу 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 ниједно ноћење.
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Број корисника ваучера за субвенционисано коришћење услуга смештаја
повећан је за преко 50% у односу на 2016. годину, што је сврстало Сокобању у дефинитивно
најтраженију туристичку дестинацију у земљи. Од укпно 100.000 издатих
субвенционисаних ваучера за смештај, Министарства трговине, туризма и
телекомуникација Републике Србије, у Сокобањи је реализована скоро једна трећина од
31.500 ваучера.
У складу са истраживањима која обавља ТИЦ, процена Организације за
туризам и културу Сокобања је да је у 2017. години боравило око 102.000 туриста који су
остварили преко 800.000 ноћења.

1.3. Туристичке манифестације:
На „Фестивалу цвећа“ одржаном од 01.-10. маја учествовало је 18 излагача
украсног биља и цвећа из Србије и региона. О сокобањском Фестивалу цвећа, известиле су
Радио телевизија Србије и агенција „Бета“.
Манифестација Св. Јован Биљобер, одржана 7. јула у 2017. године, окупила је
велики број гостију из Србије и суседних република (Бугарске, Републике Српске,
Македоније), а било је учесника и из земаља западне Европе и Јапана. Манифестација је
трајала пет дана, током којих је у сарадњи са Д.О.О. Адонис из Сокобање и Удружењем за
лековито биље др. „Јован Туцаков“, Фармацеутским факултетом из Београда и Институтом
за ботанику, организовано пет едукативна семинара на терену, Озрену, Ртњу, Девици и
Крстатцу. Квиз о познавању лековитог биља, традиционални успон на Шиљак, врх Ртња и
традиционални Избор принцезе Биљарице 2017. организовани су 7. јула.
Бирамо најбоље
У оквиру акције „Бирамо најбоље“, коју више од десет година организује и спроводи
Организација за туризам и културу Сокобања, додељена су признања најуспешнијима који
су својим радом и ангажовањем дали посебан допринос унапређењу туристичке понуде
Сокобање у 2017. години. По пропозицијама акције, почев од маја месеца па до октобра,
бирају се „Најбољи“ на месечном нивоу у следећих седам категорија: најбољи станодавац,
најбоља туристичка агенција, најлепше двориште, најбољи ресторан или кафана, удружење
или појединац који даје допринос развоју туризма, најбољи угоститељски или туристички
радник и најбољи гост. Сви награђени на месечном нивоу у наведеним категоријама, улазе
у избор за признање „Најбољи“ на годишњем нивоу (укупно 35 кандидата). По завршетку
акције, Организација за туризам и културу за првонаграђене организује студијско
туристичко путовање.
Најбоље у наведеним категоријама бирао је петочлани жири у саставу: Марко
Божиновић - новинар РТВ Соко, Милена Алексић - архитекта у Одељењу за урбанизам,
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стамбено-комуналне делатности и грађевинарство Општинске управе Општине Сокобања,
Миодраг Николић – члан Управног одбора ОТКС Сокобања, Слободан Цветковић –
председник надзорног одбора ОТКС Сокобања и Весна Крстић руководилац одељења
Туристичко-информативни центар ОТКС Сокобања.
11. октобра 2017. године, у Галерији-Легату "Милуна Митровића", додељена су
признања и проглашени свеукупни победници за 2017. годину у акцији „Бирамо најбоље“,
у следећим категоријама:
У категорији НАЈБОЉА ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА– Т.А. “Сокотурс”.
У категорији НАЈБОЉИ СТАНОДАВАЦ –спа центар "Nataly Spa".
У категорији НАЈБОЉИ РЕСТОРАН ИЛИ КАФАНА – Ресторан „Станковић“.
У категорији НАЈЛЕПШЕ ДВОРИШТЕ – Витомир Крстић.
У категорији НАЈБОЉИ УГОСТИТЕЉСКИ ИЛИ ТУРИСТИЧКИ РАДНИК –
Саша Ђокић.
6. У категорији УДРУЖЕЊЕ ИЛИ ПОЈЕДИНАЦ КОЈИ ДАЈЕ ДОПРИНОС
РАЗВОЈУ ТУРИЗМА – Душан Стојанчевић.
7. У категорији НАЈБОЉИ ГОСТ - Вера Симић из Београда.
1.
2.
3.
4.
5.

Слика бр. 4 – Награђени у акцији „Бирамо најбоље 2017“ – Дрвенград, Мокра Гора

21. и 22. октобра 2017. године организовано је студијско путовање за првонаграђене у
акцији „Бирамо најбоље“ из поменутих 7 категорија. Програм путовања обухватао је
обилазак следећих туристичких дестинација и атракција у западној Србији и Републици
Српској: манастир Жича, Мокра Гора, Дрвенград, Вишеград, Андрић град и мост на Дрини,
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Златибор (ноћење), Златарско језеро, Специјални резерват природе Увац, Пријепоље,
Манастир Милешева, Нова Варош, угоститељско-смештајни објекат вила „Јелена“.
Фото изазов

Слика бр. 5 – Првонаграђена фотографија „Фото изазов“ 2017 – „Хармонија“
– ауторка Зорана Стојковић

„Фото изазов“ је наградни конкурс за избор најбоље фотографије Сокобање, који се
одржава од 2008. године, у организацији Организације за туризам и културу Сокобања. Већ
годинама уназад пријављује се велики број учесника на конкурс - бањски гости који су
фотоапаратом забележили најлепше моменте са годишњег одмора, као и мештани који
током године бележе најинтересантније детаље свог родног краја. За десет година на
конкурсу је учествовало преко 300 фотографа аматера, који су пријавили преко 1300
фотографија. Циљ манифестације је унапређење промоције Сокобање, као једне од
најважнијих туристичких дестинација Србије, и презентација радова фотографа аматера. За
освојена прва три места организатор додељује новчане награде, док се фотографије свих
учесника, по потреби, користе у сврхе промоције Сокобање.
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На десетом по реду конкурсу „Фото изазов – Сокобања 2017.“ учествовало је више
десетина аутора из целе Србије. Тема овогодишњег Фото изазова, била је „Откријте магију
Сокобање, где старо постаје ново“. Овогодишњи трочлани жири у саставу Александар
Никодијевић, власник фотографске радње "Голд" из Сокобање, Саша Петровић, дизајнер и
фотограф-аматер из Сокобање и Александра Крстић дипломирани туризмолог из Сокобање,
одредили су ужи избор од 40 фотографија, које су од 23. августа до 03. септембра биле
изложене у Галерији – легату „Милуна Митровића“ у Сокобањи.
Жири је прво место доделио фотографији под називом „Хармонија“ аутора Зоране
Стојковић из Сокобање, друго место припало је фотографији под називом „Весела
дружина“ аутора Јоване Лепојевић из Сокобање, а треће место припало је фотографији
Владана Димитријевића из Сокобање, под називом „Селфи код амама“. У складу са
пропозицијама манифестације и Одлуком УО Организације за туризам и културу Сокобања
првонаграђеном је припала новчана награда у износу од 50.000 динара, друга награда
износила је 30.000 динара и трећа 10.000 динара.
Поводом деценије постојања наградног конкурса „Фото изазов“, поред изложбе
фотографија из ужег избора X Фото изазова, организована је и изложба награђених
фотографија са претходних девет конкурса, и издат је Каталог изложбе у коме су се нашле
поменуте фотографије.

Манифестација „Маратон жеља“ у 2017. години је била интересантна
туристима, изразлога 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. Окупила је неколико
стотина ученика.

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
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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“, ТВ Соко
инфо, ЈКП „Напредак“, ЈП „Зеленило“, Домом здравља, Специјалним болницама, Бањица,
Озрен и Сокобања, ПС Сокобања, невладиним сектором и КУД-овима са територије
општине.
Важно је напоменути да Организација за туризам и културу Сокобања има
одличну сарадњу са локалним 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. Посебан акценат је
на интензивној идиректној сарадњи са Министарством трговине, туризма и
телекомуникација Републике Србије.
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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, а обављани су и
послови на управљању Летњом позорницом, Завичајним музејом, Галеријом-легатом
„Милуна Митровића“, биоскопом „Моравица“, Етно кутком „Грудоњске воденице“.
Велики део активности односи се на управљање највећим одељењем – Аква парком
„Подина“.

2.1. Одељење за маркетинг и развој:
2.1.1. Пројектне активности
Организација за туризам и културу Сокобања се прикључила ROSEB иницијативи и
потписала меморандум о приступању у Кладову, 08. новембра 2017. године.
РОСЕБ Иницијатива је заједничка трилатерална иницијатива која има за циљ да
побољша паметан, инклузиван и одрживи друштвено-економски развој кроз унапређење
развоја туризма и одрживог коришћења природног и културног наслеђа прекограничног
подручја. РОСЕБ Иницијатива обухвата пограничне округе Србије, Румуније и Бугарске
(Борски, Зајечарски, Видин, Монтана, Враца, Мехединти, Дољ и Олт) са укупно 2.191.000
становника.
Специфични циљеви РОСЕБ иницијативе су стварање платформе за сарадњу у туризму
успостављањем прекограничне мреже заинтересованих страна у туризму, али и подршка
при коришћењу заједничких туристичких потенцијала успостављањем механизама за
заједничку процену потреба, одређивања приоритета, планирања акција и реализацију
пројеката.
Након спроведеног Конкурса за доделу субвенција и дотација за пројекте развоја
туризма у 2017. години, Општини Сокобања одобрена су бесповратна средства у износу од
2.000.000,00 динара од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација за
реализацију пројекта „180 година организованог туризма“, по Уговору бр. 410-00-4041/2017-08 од 09.05.2017. године. Општина Сокобања је на основу Уговора о пословнотехничкој сарадњи бр. 401-2017-3/2017 пренела одобрена средства у висини од 2.000.000,00
динара Организацији за туризам и културу Сокобања за реализацију пројектних активности,
обзиром да је ОТКС Сокобања израдила предлог пројекта.
Општи циљ пројекта био је унапређење квалитета туристичке понуде Сокобање.
Посебни циљеви пројекта били су: обогаћивање садржаја туристичког боравка, унапређење
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развоја манифестационог туризма, повећање туристичког промета, боље позиционирање
Сокобање на туристичком тржишту.
Пројектне активности су успешно реализоване, а обухватале су организацију програма
Централне прославе 180. година организованог туризма, организацију програма
фестивала 2. „Green Heart Festa“ и промоцију у електронским медијима односно реализацију
промотивне кампање код РТВ емитера са националном фреквенцијом.
Како би успешно спровела промотивну кампању Организација за туризам и културу
Сокобања је у 2017. год. ангажовала професионалну агенцију за израду промотивног спота
са слоганом „Сокобања – где старо постаје ново“ (може се погледати на линку:
https://www.youtube.com/watch?v=xWjFun5aMAc ) у трајању од 25 секунди, у HD формату.
При изради спота у потпуности је испоштована видљивост партнера на пројекту, уочљивим
приказивањем логограма Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Спот је
емитован на РТС-у у прајм тајму програма у периоду од 09. јуна од 15. јула.

Слика бр. 6 – 1. Фаза, Фазе А – Летње позорнице „Врело“

Организација за туризам и културу Сокобања реализовала је пројекат „Доступни
туризам у Сокобањи-туризам за све“, који је одобрен за суфинансирање од стране
Министарства трговине, туризма и телекомуникација, а након спроведеног Конкурса за
доделу субвенција и дотација за пројекте развоја туризма у 2016. години, по уговору бр.
401-00-2075/1/2016-08 од 31.10.2016. године. Планирана вредност пројекта износила је
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36.000.000,00 динара од чега је министарство одобрило субвенције у износу од
18.000.000,00 динара.
Пројекат се односиo на изградњу I Фазе Фазе А летње позорнице „Врело“ у Сокобањи.
Извођач радова био је „ТРАНСКОП-Р“ д.о.о. са седиштем у Сврљигу, ул. Васе Албанца бр.
72. Уговор о извођењу радова закључен је 20.03.2017. године, а укупна вредност Уговора
износила је 32.655.892,36 динара без ПДВ-а односно 39.187.070,83 динара са ПДВ-ом,
односно на основу закљученог Анекса IV Уговора од 10.10.2017. године, измењена је цена
за извођење радова и износила је 35.894.847,36 динара без ПДВ-а односно 43.073.816,84
динара са ПДВ-ом, након спроведене јавне набавке у поступку преговарања. Кумулативна
вредност изведених радова по Окончаној ситуацији износила је 34.617.947,61 динара без
ПДВ-а.
Пројектом је обухваћена прва фаза изградње 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. Изградња прве фазе летње
позорнице је започела почетком априла 2017. године, а завршена је крајем октобра 2017.
године. Поред велике сцене, у другој фази предвиђена је и изградња мале сцена, у облику
амфитеатра, у коме ће се одвијати догађаји мањих размера, у оквиру програма Бањског
културног лета, као и уређење простора за целодневни боравак посетилаца (зелене и цветне
површине, стазе за шетњу, мобилијар, летњи шанк, декоративна језера и др.).
По два конкурса Националне службе за запошљавање, Организацији за туризам
и културу Сокобања одобрена су два јавна рада. Први под називом „Управљање отпадом и
стављање у функцију туристичких објеката“ и други под називом „Одржавање природних
ресурса и стављање у функцију туристичке понуде“. Први пројекат на коме је ангажовано
2 лица из категорије је срповеден у периоду од 15.05 – 14.09.2017. године. Предмет овог
јавног рада, је уређење и стављање у функцију Аква парка у туристичкој сезони а другог
„Етно кутка Грудоњске воденице“, уређење Баште Озрен и Трга Ослобођења, као и
промоција у Туристичко – информативном центру, односно презентација поставки у
галеријама и музеју.
По другом јавном раду било је ангажовано 8 лица и спорведен је у периоду од
11.07.-10.11.2017. године. За оба јавна рада укупно је реализовано 1,310,955.60 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, управљала у 2017. години објектима културе и 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 обављала 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.
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2.2.1. Организација манифестација
Организација за туризам и културу Сокобања организовала је током 2017. године
велики број културних, туристичких и забавних догађаја, од чега двадесет традиционалних
манифестација као главни организатор или суорганизатор.
Башта отвореног срца
01. јануара 2017. 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, карактеристичним
за традиционлану сокобањску кухињу, 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 Књажевца, победник Фестивала у
Гучи 2013. године. Манифестација је привукла велики број бањских гостију и мештана,
према проценама било је око хиљаду посетилаца.
8. Туристички форум Србије
У Сокобањи је одржан 8. Туристички форум Србије, од 10. до 13. маја, у организацији
Туристичке организације Србије и домаћина Организације за туризам и културу Сокобања.
Сокобања се налази међу водећим туристичким дестинацијама у Србији по оствареном
туристичком промету, што јој је, уз чињеницу да се безмало два века развија као лечилиште
и туристичко место, донело победу у номинацији за домаћина Туристичког форума –
највећег годишњег окупљања представника туристичких организација градова и општина
Србије, које се по правилу одржава у неком од водећих туристичих центара. У име
организатора, Форум је свечано отворила Марија Лабовић, директорка Туристичке
организације Србије, а учеснике скупа су у име домаћина поздравили председник општине
Исидор Крстић, директор ОТКС Сокобања, Љубинко Миленковић и Славиша Лазански,
директор хотела „Моравица“, где се скуп одржавао. Радни део Форума на којем се окупио
велики број учесника (око 200 учесника), састојао се од низа стручних сесија и радионица,
а то је била и права прилика да се туристички посленици упознају са стратешким
документима Министарства трговине, туризма и телекомуникација о којима су говорили
Александар Денда и Мира Дудић. Програм форума, поред едукативног дела, подразумевао
је организацију спортских и забавних активности за учеснике и обилазак најпознатијих
туристичких локалитета у Сокобањи, како би се учесници упознали са туристичком
понудом Сокобање.
Током трајања туристичког форума, у Сокобањи је боравила група од 26 новинара из
кључних медијских кућа у Србији. Само захваљујући посети ове групе, објављено је
непосредно по одржавању 8. Туристичког форума Србије, и у каснијем периоду до краја
27

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА
ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2017 ГОДИНЕ

лета, 54 извештаја, 17 репортажа и преко 80 кратких информација. Организација догађаја
је посебно похваљена од стране Туристичке организације Сокобања, а посебан допринос
реализацији планираних активности дали су особље и руководство хотела „Моравица“ и
„Натали Спа“.

Слика. Бр 7. Део учесника 8. Туристичког форума у хотелу „Моравица“

Централна прослава обележавања 180. годишњице организованог туризма у
Сокобањи
Сокобања и Србија у 2017. години обележиле су 180. година организованог туризма.
21. јуна 1837. године по новом, или 8. јуна по старом календару, по налогу Књаза Милоша
Обреновића, исписан је први Српски ваучер, којим је заставник Лазаревић из Крагујевца
упућен на одмор и употребу лековите воде, у Сокобању. Овај документ декларише
Сокобању туристичким местом са најдужом традицијом организованог туризма у земљи. У
циљу обележавања важне годишњице у Сокобањи, СО Сокобања је оформила
Организациони одбор, обележавања 180 година организованог туризма, чији су чланови
представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација Владе Републике
Србије, Туристичке организације Србије, Јавног медијског сервиса Радио-телевизије
Србије, Општине Сокобања, Организације за туризам и културу Сокобања и носилаца
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туристичке понуде у Сокобањи, са задатком конкретизовања активности Програма
обележавања 180 година организованог туризма, односно промоције Сокобање као
туристичке дестинације у 2017. години.

Слика бр. 8 – Детаљ са Програма обележавања Дана општине Сокобања у хотелу „Моравица“ –
наступ оперске диве Јадранке Јовановић

Поред низа промотивних активности које је ОТКС уз подршку Министарства трговине,
туризма и телекомуникација и ТОС-а, планиран је програм Централне прославе
обележавања годишњице и Дана општине у периоду од 19. до 21. јуна у Сокобањи. У та три
дана приређен је богат културно-забавни програм који је обухватао позоришне представе,
концерте, уметничке изложбе, наступе локалних културно-уметничких друштава, дечјег
хора, забављача, жонглера, пантомимичара, професионалних плесних група. Програм су
пратили представници медија. Тродневна прослава започела је 19. јуна представом Нушић
– Аутобиографија, у част славног писца, који је био редован бањски гост. 20. јуна наступио
је КУД „Слемен“ из Милушинца и одржана је представа аматерског „СБ“ позоришта из
Сокобање. Исте вечери, неколико хиљада посетилаца овацијама је испратило наступ
Националног ансамбла Коло, који је одржан на бини на централном градском тргу. У среду,
21. јуна, обележен је Дан општине Сокобања, одржавањем Свечане седнице СО Сокобања.
У програмском делу наступила је оперска дива Јадранка Јовановић и прошлогодишњи
победник Међународног фестивала „Прва хармоника - Сокобања“ Милан Милићевић. На
мермерном бањском шеталишту туристе су током дана и вечери анимирали жонглери,
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пантомимичари, мађионичари и други забављачи. У галерији – легату „Милуна
Митровића“, отворена је изложба старих разгледница Сокобање, 19. и 20. века, и свих
промотивних материјала из периода од 1952- до данас, потом изложба „Врт уживања и
станиште птица“ академске уметнице Леле Милосављевић из Сокобање. Затим је одржан
наступ КУД-а Соко из Сокобање и КУД-а „Младост“ из Читлука у амфитеатру Завичајног
музеја.

Слика бр. 9 - Наступ Народног ансамбла „Коло“ у Сокобањи

У вечерњим сатима на централном тргу, наступио је дечји хор „Соколићи“ из Сокобање
а затим је, пред више хиљада посетилаца, одржан концерт Биљане Крстић и „Бистрик
оркестра“. Програм је завршен уз ватромет у центру града.
Бањско културно лето
У 2017. години у реализацији традиционалне вишедневне манифестације Бањског
културног лета (у даљем тексту БКЛ), која је трајала од 21.06. – 01.09.2017. године,
учествовала су, поред професионалних глумаца, музичара, плесних група, stand up
комичара и др. забављача (жонглера, пантомимичара, мађионичара), бројна културна и
уметничка удружења из Сокобање и њихова партнерска удружења из Србије. У оквиру
БКЛ-а одржан је велики број позоришних представа и монодрама, аматерских и
професионалних позоришта из целе Србије, међу којима треба издвојити представе:
„Госпођа министарка“, дуодрама „Прељубници“, монодрама „Сам против НАТО“,
30

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА
ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2017 ГОДИНЕ

монодрама „Милунка Савић“, монокомедија „Стојанка жена из народа“, „Лажа и паралажа“
и друге. Дечије представе су такође забележиле одличну посећеност: „Земља Бајковија“,
„Пут око света“, „Маша и медвед“, „Алиса у земљи змаја“, „Чудне љубави“ и др.
Одржани су и концерти познатих извођача и бендова: Ане Софреновић, „Алиас“,
Оливера Катића, Јелене Јаковљевић. Према процени ТИЦ-а Бањско културно лето у 2017.
години пратило је више од 60.000 туриста. ОТКС Сокобања је 29.12.2017. године у атријуму
испред зграде музеја организовала традиционални дочек Деда Мраза, који је привукао
велики број посетилаца, пре свега деце претшколког узраста у пратњи родитеља.
Аниматори – „Деда Мраз“ и „краљица Елза“ из Залеђеног краљевства и који су поделили
слаткише најмлађим посетиоцима.

Слика бр. 10 – БКЛ 2017 – Егзибиционо жонглирање

Значајније реализоване активности у програму „Бањског културног лета“ 2017.
године.
ДАТУМ
20.06.2017.
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Наступ националног ансамбла „Коло“
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1.Жонглери, Пантомимичар, Мађионичар, кловн
21.06.2017. 2.Концерт- Јадранка Јовановић
3.КУД „Соко“, Сокобања, КУД „Младост“ Читлук
4.Дечји хор „Соколићи“, Сокобања
5.Концерт Биљане Крстић и Бистрик оркестра
03.07.2017. Позоришна представа: Женски разговори, Сокобањско „СБ“ позориште
05.07.2017.

Представа: Стојанка жена из народа –монокомедија –Јована
Петронијевић

08.07.2017. Зачарана шума-дечија представа
09.07.2017. Сам против нато- монокомедија-Драган Божа Марјановић
12.07.2017. Алиас бенд - концерт
17.07.2017. Лабудово Језерце-балетска дечија представа
19.07.2017. Неша Бриџис- стенд ап комедија
20.07.2017. УСБ- акробатска група
25.07.2017. Глумац сам, глумац сам- Урош Милојвић-Монодрама
27.07.2017. Алиса у земљи змаја- дечија представа
30.07.2017. Пут око света – дечија представа
31.07.2017. Маша и медвед –дечија представа
01.08.2017. Ана Софреновић- вече филмске музике
03.08.2017. Прељубници – дуодрама
06.08.2017. Плесови
07.08.2017. Земља Бајковија – дечија представа
08.08.2017. Милунка Савић- Весна Станковић-монодрама
11.08.2017. Шљиварски бој –луткарска представа
14.08.2017. Оливер Катић – концерт
16.08.2017. Госпођа Министарка- Љиљана Стјепановић-монодрама
17.08.2017. Позоришна представа - Аматерско "СБ" позориште
22.08.2017. Три прасета – дечија представа
24.08.2017. Музичко поетски кабаре ,,Кабаре у рану зору“
25.08.2017. Позоришна представа - Аматерско "СБ" позориште
28.08.2017. Лажа и паралажа- позоришна представа
30.08.2017. Чудне љубави -дечија представа
02.09.2017. X Маратон жеља: Јелена Јаковљевић - концерт
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ОТКС Сокобања је организовала неколико концерата у току сезоне, који су се одржали у
центру Сокобање на мермерном шеталишту. Првог маја наступио је Џенан Лончаревић, у
оквиру Мото скупа наступила је позната група „Атомско склониште“ 30. јуна, а 01. јула је
наступио„Band X“- tribute band AC&DC. У оквиру ревијалног дела МФ „Прва Хармоника
Сокобања“, 18, 19. и 20. августа наступале сумладе звезде изворне музике Алекса
Недељковић, Маријана Пешић, Весна Динић и Биљана Петковић и наше познате певачице
Мерима Његомир, Снежана Ђуришић и Ана Бекута, у пратњи Народног оркестра Љубише
Павковића.
35. Општинско такмичење „Златне руке“
На традиционалној манифестацији ''Златне руке'', која је у 2017. години одржана 35.
пут, на 105 штандова на мермерном шеталишту и у великој галерији Легата Милуна
Митровића, своје радове презентовало је преко две стотине учесника из Сокобање и готово
свих крајева Србије. Највише учесника било је из Алексинца, Бора, Јагодине, Ниша,

Слика бр. 11 – “Златне руке“ 2017 – Излагачки штанд првонаграђене Вилоете Ђокић из
Шарбановца

Књажевца, Бољевца, Зајечара, Крагујевца, Лесковца и Пирота. У такмичарском делу у
категорији “Стара заборављена јела” било је 30 учесника, у категорији “Ручни радови” 35,
а у категорији “Сувенири и стари занати” 48 учесника.

Изложба старих јела и традиционалних заната одржана је на мермерном шеталишту, а
изложба ручних радова у великој галерији Легата Милуна Митровића. Манифестација је
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привукла више од 5.000 посетилаца, који су били у прилици да купе неке од
традиционалних сувенира и да дегустирају старе, заборављене специјалитете. Такмичаре је
оцењивао жири у следећем саставу: др Олгица Миљковић, представник Туристичке
организације Србије, Милена Милошевић Мицић, директор Завичајног музеја у Књажевцу
и председник жирија Саша Мишић, познати ТВ водитељ и кулинар.
У категорији Старих јела, прво место освојила је Виолета Ђокић из Шарбановца, друго
место Удружење „Златне руке Старе планине“ из Пирота и треће место Удружење жена
“Језеро Бован” из Алексинца.
Ручни радови и стари занати:
1.место за најочуванији експонат, Љубинка Станишић из Ниша – женска кошуља,
1.место за коришћење етно мотива на савременим употребним предметима, Удружење
„Извор“ Књажевац – примена традиционалних мотива на јастуцима
1.место ручни рад рађен у току манифестације, Јасмина Ђорђевић из Ниша – јастук,
вез,
1.место за најбољи вез, Тања Младеновић, Ниш – столњак,
1.место за очување традиције старих заната, Небојша Милошевић из Књажевца –
израда традиционалних музичких инструмената – гајде.
II Green Heart Fest
Од 21. до 23. јула одржан је II Green Heart Fest, у оквиру кога су одржани следећи
догађаји: ревијална утакмица у малом фудбалу између Уметничке репрезентације Србије и
КМФ "Озрен" Сокобања, Демо фест који је трајао 2 дана, на малом стејџу у централном
градском парку, 9 концерата (по три концерта сваке вечери фестивала) на главном стејџу,
DJ party све три вечери на малом стејџу. Фестивал је пратило око 20.000 људи на бини на
централном тргу и око 2.000 људи на малом стејџу у централном градском парку.
На малој бини наступили су:
21.07.2017. - DJ Lumious,
22.07.2017. –Kid Vibes,
23.07.2017. – Dos Padres.
На вечерњој бини наступили су:
21.07.2017. – Art Football Serbia bend, Црвени картон, Who See,
22.07.2017. – The Bangcocks, Љубичице, Галија,
23.07.2017. – Acart,Party animals, Irie FM.
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.
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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 2017.
- Уради промоцију Фестивала, у клубовима у Београду, где ће наступити неко
од горе описаних извођача уз промотерке које ће најављивати Фестивал и делити
флајере.

Слика бр. 12 – II „Green Heart Fest“ – Концерт групе „Галија“

- Понуђач је дужан да Наручиоцу о свом трошку достави промотивне
штампане плакате Извођача - са програмом у тиражу од најмање 50 примерака.
- Ангажовање водитеља-аниматора који је водио програм фестивала на
дневном и главном стејџу, 21, 22. и 23. јула, и у паузама између наступа Извођача
анимирао публику.
Организација за туризам и културу Сокобања је обезбедила главну награду за
победника Green Heart Demo Fest-a, у виду електричне гитаре.
55. Међународни фестивал „Прва хармоника Сокобања“
У 2017. години обележена је 55. годишњица Међународног фестивала „Прва хармоника
Сокобања“. Поред измена пропозиција Фестивала, које се односе на измену такмичарског
програма и увођења вредних награда за првопласиране учеснике по категоријама, које су
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утицале на континуирано повећање броја такмичара, остварена је сарадња са другим
фестивалима хармонике који се одржавају у земљи и окружењу, која ће допринети даљем
омасовљењу учесника фестивала.
Предквалификације МФ „Прва хармоника Сокобања“ одржане су у три града:
08.05.2017. год. у Иванову – Прва хармоника Војводине,, 26.04.2017. год. у Београду и
27.04.2017. год. у Лесковцу.
Након постигнутог договора са организаторима Међународног фестивала „Златна
дирка“ који се одржава у Иванову у Војводини, учесници који освоје прва три места у
категоријама петлићи, пионири, јуниори и сениори директно се пласирају у финале

Слика бр. 13 – Феинале 55. Међународног фестивала ПХС – Наступ Мериме Његомир, Ане
Бекуте и Снежане Ђуришић

фестивала „Прва хармоника Сокобања“. У финалу МФ „Прва хармоника Сокобања“
2017. године, учестовало је девет најбоље пласираних такмичара фестивала „Златна дирка“.
Договор је постигнут и са организаторима Међународног фестивала хармонике – Прва
хармоника Славоније, Барање и западног Срема, који се одржава у Борову у Хрватској, о
директном пласману победника овог фестивала у финале фестивала „Прва хармоника
Сокобања“. Поменути фестивал је одржан по пети пут у октобру 2017. године, а победници
у пет категорија ће учествовати у финалу 56. МФ „Прва хармоника Сокобања“, које ће се
одржати од 09. до 11. августа 2018. године.
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15. и 16. јула 2017. године одржано је полуфинале 55. Међународног фестивала „Прва
хармоника – Сокобања“, у биoскопу „Моравица“. Стручни жири у саставу: Горан Јекнић,
Драгиша Милановић, Радован Марић, Александар Ковачевић, Војкан Никодијевић,
оцењивао је такмичаре у категоријама: петлићи, пионири, старији пионири и млађи јуниори,
јуниори, сениори и дуети.
Финале фестивала је као и претходних година трајало три дана, од 18. до 20. августа,
где је такмичарски део одржан у биоскопу „Моравица“, а ревијални део фестивала на
мермерном шеталишту, на тргу испред Милошевог конака. Захваљујући бројним културнозабавним садржајима у оквиру ревијалног дела и измењеним правилима такмичења,
Фестивал сваке године бележи све већу посећеност, те је 55. Међународни фестивал ''Прва
хармоника Сокобања'', пратило преко 35.000 људи. У седам категорија до највише фазе
такмичења - финала, доспело је 42 такмичара, и то 4 такмичара у категорији Петлића, 5
такмичара у категорији Пионира, 13 у категорији Старијих пионира, 6 у категорији Млађих
јуниора, 5 у категорији Јуниора, 8 у категорији Сениора и 1 у категорији Гранд сениори.
Свеукупни победник 55. Међународног фестивала „Прва хармоника Сокобања“ је Душан
Комненовић из Врчина који је освојио главну награду – хармонику марке Roland VAccordion FR-8X-RD.
Ревијални део је одржан 18, 19, и 20. августа на централном градском тргу од 20:00
часова. Прве вечери, након свечаног отварања, наступио је прошлогодишњи свеукупни
победник Милан Милићевић са својим оркестром, а након тога певачи Алекса Недељковић
и Маријана Пешић, уз пратњу оркестра Љубише Павковића. Друге вечери наступали су
такмичари из млађих категорија, након чега је одржано проглашење победника, додела
награда и признања. Након тога наступиле су певачице Весна Динић и Биљана Петковић,
уз пратњу оркестра Љубише Павковића. Треће и завршне вечери наступали су такмичари
старијих категорија, након чега је одржано проглашење победника, додела награда и
признања. Између наступа првопласираних такмичара и након проглашења свеукупног
победника, наступале су наше познате певачице Мерима Његомир, Ана Бекута и Снежана
Ђуришић. Поред великог броја бањских гостију и мештана, финално вече Фестивала могли
су да прате, уживо у директном преносу, и гледаоци другог програма РТС-а, у периоду од
20:30 до 22:00 часа. Радио телефизија Србије, произвела је снимак финалне вечери у
укупном трајању од 2 сата30 минута, који је током јесењих и зимских месеци неколико пута
реемитовала на својим каналима. Линк на коме се може погледати:
https://www.youtube.com/watch?v=8fsOtKEmXuo
Уметничка колонија „Сокоград“
22. по реду Уметничка колонија ''Сокоград'' је одржана је од 09. до 15. октобра 2017.
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 радова
са 21. Уметничке колоније „Сокоград“, која је трајала од 09. до 20. октобра. Изложени су
радови учесника 21. колоније, која је одржана у октобру 2016. године, а то су: Богдан
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Антонијевић, Дејан Миливојевић, Ирина Черњавски Шантрић, Емилија Јорданов, Слободан
Г. Јовановић, Жарко Станковић, Јована Колић, Радојка Самарџија, Мирољуб Ђорђевић и
Момир Армуш и Војислав Стојановић - Жућа. Уметничка колонија „Сокоград“ је за
двадесет две године постојања окупила преко 150 познатих сликара, вајара и графичара из
земље и иностранства, који су оставили Сокобањи 220 вредних уметничких дела.
„Изађи ми на теглу“
Организација за туризам и културу Сокобања је у сарадњи са организацијом „Башта
машта“ организовала квалификационо односно општинско такмичење и велико национално
финале такмичења „Изађи ми на теглу“, 13. и 14. октобра 2017. године. Караван „Изађи ми
на теглу је

Слика бр. 14 – Додела награда „Изађи ми на теглу“ 2017

одржан“ по четврти пут, у преко 30 градова Србије, и окупио 450 такмичарских екипа
односно 3.000 учесника и преко 100.000 посетилаца.
Екипа „Пољопривредно газдинство Борис“ из Сокобање, победник је квалификационог
такмичења „Изађи ми на теглу“ које је по први пут одржано у Сокобањи. Друго место
освојила је екипа “Неимари”, док је треће место припало екипи по називу “Златне руке”.
За избор победника задужен је био четворочлани стручни жири у следећем саставу:
Звонко Милетић – професионални кувар, Горан Милисављевић – професионални кувар,
Тијана Богојевић – професорица у средњој школи Бранислав Нушић и Никола Јанковић –
технолог и инжењер развоја у компанији Фудленд.
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Победничка екипа освојила је Смедеревац С7 из линије МБС Милан Благојевић
Смедерево и директан пласман у велико финале које се одржава у суботу, 14. октобра у
пешачкој зони Сокобање.
Поносни носиоци титуле „Краљ ајвара“ – свеукупни национални победник, такмичили
су се под називом „Фрау Габријела“ и долазе из мале општине Кањижа, тачније из села по
имену Велебит који броји нешто мало више од две стотине становника.
Друго место освојила је млада екипа са просеком година не већим од 15, која је
представљала град Лесковац под именом “Гимназијалци” док је треће место припало екипи
по називу “Срцуленца” из Владичиног Хана.
За избор победника задужен је био трочлани стручни жири у следећем саставу: Момчило
Цонић – професор гастрономије и међународни судија Светске асоцијације шефова кувара,
Жарко Бојовић – гастроном и технолог из области прераде хране и Никола Јанковић –
технолог и инжењер развоја у компанији Foodland..
Победници великог финала, поред титуле краљева ајвара за сезону 2017 освојили су и
вредне награде: Смедеревац МБС 10, поклон картицу Уникредит банке у износу од 25.000
РСД као и могућност да се баш по њиховом рецепту припрема једна ограничена серија
ајвара под брендом „Бакина Тајна“, а под именом победничке екипе.
Током два дана манифестације, поред такмичарског дела организован је богат
културно-уметнички програм који је обухватао наступе локалних културно-уметничких
друштава: КУД Соко Сокобања, КУД „Младост“ Читлук и КУД Милушинац и дечјег хора
„Соколићи“ из Сокобање. Организована су и различита такмичења за учеснике и посетиоце,
где су највештији могли да освоје занимљиве награде, као и богат музички програм и
наступи разних забављача и аниматора.

2.3. Управљање објектима културе
Управљање објектима културе
Организациона јединица за маркетинг, развој и културу обављала је у 2017. години
послове управљања Завичајним музејом, Галеријом – Легатом „Милуна Митровића“,
биоскопом „Моравица“, етно кутком „Грудоњске воденице, летњом позорницом „Врело“ и
Аква парком “Подина”.
Поред текућег одржавања свих објеката, најважније активности спроведене су на
уређењу ентеријера Завичајног музеја и формирању нове сталне поставке и уређењу спомен
собе Стојана Живадиновића.
Стручњаци Централног института за конзервацију у Београду израдили су током 2016.
године, Елаборат о побољшању услова чувања и излагања предмета Завичајног музеја у
Сокобањи. На основу њихових препорука, Организација за туризам и културу је уз помоћ
стручњака Завичајног музеја Књажевац, тачније вишег кустоса историчара уметности и
директора Милене Милошевић Мицић, конзерватора Томислава Живковића и археолога
Милене Муминовић и архитекте Милене Алексић запослене у Одељењу за урбанизам,
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стамбено-комуналне делатности и грађевинарство Општинске управе Општине Сокобања,
урадила пројекат унутрашњег преуређења изложбених просторија у музеју и формирања
нове сталне поставке. Пројектом је планирано побољшање услова заштите предмета од
деловања штетних инсеката и континуирано праћење климатских услова у изложбеним
просторијама уз помоћ одговарајућих инструмената, како би се експонати адекватно
презентовали публици и уједно заштитили од различитих фактора пропадања.
Музејски фонд, програме и активности потребно је подићи на виши ниво, што ће
створити услове за дугорочно планирање даљег развоја и заштите музејског наслеђа.
Завичајни музеј у Сокобањи свакако има велики развојни потенцијал, имајући у виду да је
Сокобања као насељено место и бањско лечилиште имала занимљиву и бурну историју
развоја, од праисторије па до савременог доба.
Мисија пројекта:
Развој и унапређење музејске делатности, увећање музејског фонда и његова
валоризација, очување и заштита музејских екпоната, унапређење начина презентације
културне баштине Сокобање.
Визија пројекта:
Завичајни музеј у Сокобањи постаје препознатљива установа едукативног и образовног
карактера и значајан сегмент туристичке понуде Сокобање, која приказује традиционалне,
историјске и културне вредности сокобањског краја на јединствен и занимљив начин
балансирајући између традиционалних и савремених метода рада, поштујући принципе
одрживог развоја и заштите и очувања музејског фонда.
Посебни циљеви пројекта су:
- побољшање услова чувања и излагања музејских предмета,
- побољшање квалитета услуга и повећање броја посетилаца кроз реализацију нове,
модерне сталне поставке,
- унапређење процеса управљања музејским фондом,
- интензивирање сарадње са институтима, факултетима и музејским установама у
нашој земљи и шире.
Један од битних предуслова развоја музејске делатности је адекватна обрада,
валоризација и чување музејских експоната и њихова заштита од различитих фактора
пропадања. Због недостатка средстава и немогућности сталног радног ангажовања стручног
лица кустоске специјализације, музејска збирка Завичајног музеја у Сокобањи није била у
потпуности и на стручан начин обрађена и валоризована и нису постојали плански
документи, којима би се утврдили и регулисали начин и услови чувања, заштите и излагања
предмета. Из наведених разлога ОТКС је покренула активности на побољшању услова
чувања и излагања музејских предмета уз консултације са стручним лицима, који су дали
одговарајуће смернице и савете за даљи развој и валоризацију музејске збирке и који ће
помоћи приликом израде музејске планске документације.
Пројекат је предвиђао формирање нове сталне поставке односно редизајнирање
постојећих поставки уз додавање нових предмета, како би се обогатила понуда музеја, што
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ће директно утицати на повећање броја посетилаца и даљи развој музејске делатности на
територији општине Сокобања. Планирано је и уређење спомен собе посвећене Стојану В.
Живадиновићу, књижевнику, правнику и дипломати, једном од најзначајнијих српских
књижевника у првој половини 20. века, који се родио и провео младост управо у кући у којој
је данас смештен Завичајни музеј. Његово дело Трилогија о Карађорђу спада у најзначајнија
дела српске књижевности, али је његов лик и дело скоро избрисан из српске књижевности,
јер је био политички неподобан према мишљењу тадашње власти. Зато је јако битно вратити
овог великана из заборава, одати му почаст коју заслужује и представити његов животни пут
и значајна дела посетиоцима музеја.

Слика бр. 15 – Спомен соба Стојану Живадиновићу у Завичајном музеју у Сокобањи

Повећање музејског фонда и формирање нове модерне поставке утицаће и на
унапређење културне понуде Сокобање, узимајући у обзир да је музејско наслеђе један од
битних сегмената културне понуде сваког града, нарочито туристичког места, будући да
посета музејима постаје све популарнија и када су у питању индивидуална путовања, а
посебно код организованих тура, екскурзија и школа у природи. Најбољи начин за
упознавање културног наслеђа, историје и традиције једног места је посета локалном музеју,
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тако да је развој музејске делатности један од битних сегмената развоја туризма сваког
туристичког места.

Како би се унапредио развој музејске делатности планирано је интензивирање сарадње
са другим музејским установама у земљи, због размене искустава и идеја и организације
неких заједничких активности, изложби и др. Такође је сарадња са надлежним Завичајним
музејем из Књажевца подигнута на виши ниво, ради добијања стручних савета и смерница
за даљи развој и очување музејске збирке, начин излагања и формирања поставки.
У циљу уређења ентеријера музеја спроведена је набавка витрина и изложбених
постамената, ради ефикаснијег излагања музејских експоната, и изложбених лутака –
манекена ради презентације традиционалне народне ношње сокобањског краја. На основу
препорука поменутих стручњака изведено је унутрашње преуређење изложбених
просторија и формирана нова стална поставка која обухвата четири изложбене галерије:
1. Спомен соба Стојана Живадиновића познатог писца и дипломате, који је живео у
кући у којој је данас смештен музеј, са намештајем и другим предметима, који потичу
из периода у коме је живео и стварао, и изложеним романима и збиркама прича које
је издао током своје плодне каријере (старија издања из периода 1923-1940. и новија
издања из 2016. године).
2. Изложба употребних предмета (делови накита, посуђа, оружја, алата, ковани новац)
који датирају из праисторијског, античког и средњовековног периода.
3. Изложба делова покућства из Сокобање и околине који датирају из периода од
друге половине 19. до прве половине 20. века.
4. Етно соба са презентацијом народних ношњи сокобањског краја и традиционалних
предмета за прераду вуне и конопље и израду одевних предметаи других употребних
предмета за кућу.
Свечано отварање нове сталне поставке Завичајног музеја у Сокобањи одржано је 27.
децембра 2017. године, на дан рођења Стојана Живадиновића.
Организација за туризам и културу Сокобања је као партнер са Арехеолошким
институтом из Београда, Музејима у Алексинцу и Нишу у 2017. години реализовала прву
фазу пројекта Археолошка проспекција доњег тока Јужне Мораве. Први део пројекта
реализован је у Алексиначкој котлини. Други део пројекта реализован је у Сокобањској
котлини у периоду између 20.10. и 20.11.2017 године, а трећи у Нишкој котлини у периоду
између 22.11. и 5.12.2017 године.
Систематска археолошка подразумева обилазак терена ради уочавања остатака
археолошких структура и прикупљања дијагностички значајног површинског материјала.
Теренски рад је подразумевао: проналажење и лоцирање археолошких локалитета ГПС
уређајем) са њиховим детаљним описом; обилазак и опис њиховог околног пејзажа;
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картирање локација са основним топографским подацима (надморска висина, димензије
објекта итд.); техничко снимање евентуалних грађевинских и других објеката;
фотографисање саме локације и одређеног објеката; прикупљање, картирање и цртање
различитих категорија површинских налаза; сакупљање имформација из запажања и
искустава мештана и локалних специјализованих лица (геолога, ловаца, шумара, планинара
итд.). Прикупљени подаци преношени су на неколико посебно припремљних топографских,
геолошких и педолошких мапа. За прикупљање теренских података коришћена су следећа
техничка средства: GPS марке Gаrmin Etrex 20, GPS Gаrmin Etrex 30, фотоапарат марке
Canon PowerShot A560 и фотоапарат Canon Power Shot sx50 hs.

Слика бр. 16 – Део резултата истраживања – Археолошка проспекција доњег тока Јужне
Мораве

Током истраживања у Сокобањској котлини лоцирано је 32 налазишта, а у Нишкој
котлини 12 налазишта, која се могу сматрати археолошким локалитетима. Укупно је
евидентирано 44 налазишта. На тим локалитетима су узете ГПС тачке које су пренете на
посебно припремљене карте. Фотографисан је већи број фотографија на терену од којих је
112 уврштено у документацију (општина Сокобања) односно 30 (општине града Ниш).
Укупно је за фото дневник издвојено 142 (општине Сокобања и Ниш) и четири фотографије
снимљене приликом геофизичких истраживања у селу Брадарац код Алексинца, што
укупно чини 146 фотографија. Приликом обиласка локација прикупљено је 1079 предмета
(углавном керамички фрагменати) од чега је 124 предмета издвојено као инвентар (општина
43

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА
ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2017 ГОДИНЕ

Сокобања), односно 528 предмета, од чега је за инвентар издвојено 77 предмета (општине
града Ниш). Укупно је прикупљено 1607 предмета, од чега је за инвентар издвојено 201
предмет. Поред тога, током боравка у Сокобањи финализирани су радови на изради
документације са кампање 2016. године, која је реализована у склопу пројекта Археолошка
проспекција Алексиначке општине.
Под обрадом археолошког материјала подразумевало се: цртање, фотографисање,
детаљан опис и хронолошко опредељење укупно 201 инвентарисаног предмета.
Прва кампања пројекта Археолошка проспекција доњег тока Јужне Мораве је
окончана успешно. У 2018. години очекује се наставак сличних активности у оквиру
пројекта, финансирање надлежног Министарства и осталих институција учесница у
пројекту, чији ће носилац у Сокобањи бити Народна библиотека „Стеван Сремац.

2.4 Активности одељења Аква парк „Подина“
Од почетка 2017, године обављане су активности на текућем одржавању објекта
Аква парка и опреме и редовне активности у пасивном режиму рада током зимских месеци.
Пролећне активности су интензивне и односе се на одржавање зелених површина и
припреме објекта за пријем посетилаца у сезони.
Купалишна сезона у 2017. години у Аква парку „Подина“ званично је почела 16.
јуна, а завршена за посетиоце 10. септембра. Почетак рада је у сезони 2017. био је у складу
са одлуком УО ОТКС, а цене услуга по ценовнику усвојеном од стране СО Сокобања у
2017. години. Разлог повећања цена улазница (које нису промењене од 2013. године), у
просеку за 50 динара по улазници, је у више наврата увећање сталних трошкова (узроковано
пре свега повећањем цене струје, цене воде и комуналних услуга). 16. Јуна (првог радног
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. У 2017.-тој години на билетарници
Аква парка „Подина“, вршена је продаја наруквица/улазница, чијом куповином су
посетиоци имали могућност неограниченог броја уласка и изласка из комплекса Аква парка
за разлику од претходних година.
Куповином улазнице сваки посетилац био је осигуран од ризика, које је
остварио полисом осигуравајуће куће „Дунав осигурање д.о.о“. Купалишна сезона трајала
је укупно 87 дана, од тога 76 радних, односно 11 нерадних дана, условљених лошим
временским приликама, посебно у августу. Нерадни дани били су искоришћени за редовно
одржавање Аква парка.
Током купалишне сезоне продато је укупно 76.656 улазница, што представља
просечну сезону, по броју посета.
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У овом периоду остварени су укупни приходи од продаје улазница у износу од
27,461,900.00 динара, најма лежаљки од 1,397,300.00 динара, односно за 5.848.600 динара
остварен је виши приход него у 2016. години. Из разлога укидања извора финансирања 04
– споствени приходи, Организација за туризам и културу Сокобања, није обављала у
претходној години, угоститељске услуге на летњем шанку. Путем лицитације, летњи шанк
Општина Сокобања дала је у закуп, те су угоститељске услуге обављала трећа лица у
периоду купалишне сезоне. Средства остварена продајом улазница и закупа лежаљки
пренета су у буџет Општине Сокобања, док су средства од наплате осигурања у износу од
846,470.00 динара пренета осигуравајућој кући која је осигурање посетилаца добила путем
јавне лицитације.

Слика бр. 17 – Рекреативни базен у Аква парку „Подина“, јул 2017.

Организација за туризам и културу Сокобања, одлуком управног одбора и у
2017-тој години, а на захтев школа у Сокобањи, наградила ученике ОШ „Митрополит
Михаило“ и СШ „Бранислав Нушић“, који су у школској 2016-2017. години постигли
одличан услех или остварили посебне резултате, бесплатним улазницама. 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 су
обавезе плаћања улаза у Аква парк „Подина“ све особе са посебним потребама и особе са
инвалидитетом.
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Из разлога недобијања сагласности на додатно запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава Организација за туризам и култутру Сокобања,
нормалан процес рада у Аква парку „Подина“ омогућила је уговарањем услуга одржавања
хигијене објеката и зеленила, услуга спасилачке службе и административних услуга.
Услуге одржавања хигијене објеката и зленила на Аква парку извршавала је Омладинска
задруга „Сокобања“ уговора вредности 4.476.800,00 динара без ПДВ-а. У складу са услуге
одржавања хигијене обављало је укупно 16 извршилаца, у складу са дефинисаним
терминима.
Услуге спасилачке службе у Авка парку „Подина“ поверене су Удружењу
сасилаца на води Србије које у отвореном поступку ЈН 03/17 од 08.02.2017. године било
најповољнији понуђач. Са УСВС је 30.03.2017. године закључен уговор укупне вредности
2.494.800,00 динара без ПДВ-а, односно 2.993.760,00 динара са ПДВ-ом. Услуге је
извршавало 11 лица у периоду од 16.06-10.09.2017. године.
Административне услуге – (организовање продаје улазница/наруквица,
благајнички послови, обрачунавање пореза) пружала је агенција „Сервис за рачуноводство
и књиговодство Анка Милетић“ по уговору од 18.04.2017. год. у бруто износу од 558.000,00
динара. За вршење ових услуга укупно је било ангажовано 3 извршиоца .
Услуге физичко техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица,
објеката обављала је агенција „Сион гард“ ДОО Београд, са којим је закључен уговор
укупне вредности 1.200.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.440.000,00 динара са ПДВ-ом.
Агенција је адекватно пружала услуге ФТПО у периоду од 16.06-10.09.2017. године и то са
пет извршилаца распоређених у одговарајућим сменама.
Све водене атракције које се налазе на Аква парку „Подина“ испитане су и
атестиране пред почетак рада Аква парка. Атестирање тобогана и водених атракција
извршено је од стране извођача услуга „Отворени атеље града Београда Архитектон“ ДОО.
Услуге сервисирања и одржавања хидротехничке опреме у Аква парку
„Подина“ поверене су Сервису „Хидро Алфа“ по уговору, укупне вредности 598.200,00
динара са ПДВ-ом. Комплетна опрема која укључује све пумпе са припадајућим електро
моторима и вентилима на њима сервисирана је и гарантном је року у периоду од шест
месеци.
Медицинске и услуге прве помоћи, обављало је стручно особље сокобањског
Дома здравља, у складу са Уговором.
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 29 нових садница (ружа стаблашица, шимшира, бербериса), извршена прихрана
зеленила (обавља се током целог вегетационог периода) и обновљена (досејавањем)
целокупна површина под травом.
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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: 01151/2014. 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.
Организација за туризам и културу сокобања, у 2017. години, реализовала је у 100% износу
све планиране активности, дала је велики допринос у промоцији Сокобање као туристичке
дестинације, и свеукупном повећању туристичког промета у дестинацији, који је у прошлој
години био рекордан.
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НАЈБОЉИ У СРБИЈИ – ОТКС НОСИЛАЦ ПРИЗНАЊА
„ТУРИСТИЧКИ ЦВЕТ“
За остварене резултате, Организацији за туризам и културу Сокобања, додељено је
највише нацинално признање у области туризма. 27. септембра 2017. године, на Светски
Дан туризма, одржана је додела „Туристичког цвета“ – највишег признања у туризму у
Србији, у организацији Туристичке организације Србије, у Белом Двору у Београду.
У категорији најбоља туристичка организација у Србији, признање је додељено
Организацији за туризам и културу Сокобања. Туристички цвет“се традиционално
додељује за значајна остварења у подизању квалитета туристичких услуга, као и за
допринос развоју, унапређењу и промоцији туризма Србије. Додели награда су између
осталих
присуствовали,
Њ.К.В.

Слика бр. 18– Додела „Туристичког цвета“ – највишег признања у туризму у Србији

престолонаследник Александар Карађорђевић, са супругом Катарином, потпредседник
Владе Републике Србије и министар трговине туризма и телекомуникације господин Расим
Љајић, неколико амбасадора страних земаља, представници туристичке привреде у Србији,
туристичких организација и велики број представника медија из земље и иностранства.
Посебна част била је могућност обраћања присутнима у име свих добитника награде, која
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се додељује у пет категорија, директора Организације за туризам и културу Сокобања.
Туристичка организација Србије у 2018. години, Туристичкој организацији Сокобања, даће
већу подршку у смислу реализције пормотивних активности, јер награда „Туристички цвет“
подразумева и подршку конкретним средствима на реализацији промоције дестинације.
Слика бр. 18 – Додела Туристичко цвета – највишег признања у туризму у Србији

ОТКС → ТОСБ
Одлуком СО Сокобања о изменaмa и допунaмa одлуке о оснивању Организације за
туризам и културу Сокобања бр. 011-60/2017, од 17.11.2017. године, Организација за
туризам и културу Сокобања је у децембру 2017. године приступила измени статута и
процедури усклађивања са Одлуком. Од 27.12.2017.године, Решењем привредног суда у
Зајечару Бр. Фи 80/2017, од 27.12.2017. године, послује под новим именом Туристичка
организација Сокобања – скраћени назив ТОСБ, односно од 01.01.2018. делује искључиво
као локална туристичка организација у складу са Чл. 39 Закона о туризму Републике Србије.
Претежна делатност Туристичке организације Сокобања је - 84.13 - Уређење пословања и
допринос успешнијем пословању у области економије.

Слика бр. 19 – Ново лого Туристичке организације Сокобања

Осим наведене делатности Туристичка организација Сокобања у циљу унапређења туризма
и прибављања средстава за извршавање послова којима се бави, oбављаће и друге
делатности, као што су:
47.78 - Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама;
49.39 - Остали превоз путника у копненом саобраћају;
55.10 - Хотели и сличан смештај;
55.20 - Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак;
55.30 - Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице;
55.90 - Остали смештај;
56.10 - Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта;
56.21 – Кетеринг;
58.19 - Остала издавачка делатност;
70.21 – Делатност комуникација и односа с јавношћу;
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73.11 – Делатност рекламних агенција;
73.12- Медијско представљање;
73.20 – Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;
79.90 - Остале услуге резервације и делатности повезане с њима;
82.19 -Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска
подршка;
82.30 - Организовање састанака и сајмова;
90.01 - Извођачка уметност;
90.02 - Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности;
93.21- Делатност забавних и тематских паркова;
93.29 - Остале забавне и рекреативне делатности;
18.12- Остало штампање“
Делатност локалне установе културе које је до овог датума обављала ОТКС, посебном
одлуком припојене су Народној билбиотеци „Стеван Сремац“ у Сокобањи. Објекат Аква
парк „Подина“ посебном одлуком СО Сокобања, од овог датума функционише у саставу
ЈУ Спортско рекреативни центар „Подина“ у Сокобањи. У складу са наведеним одлукама у
јануару 2018. године Туристичка организација Сокобања, обавила је примопредају објеката,
опреме и инвентара са наведеним установама.

50

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА
ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2017 ГОДИНЕ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СОКОБАЊА

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА
2017. ГОДИНЕ
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5. ПРЕГЛЕД ИЗВШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2017. ГОДИНЕ

Позиција Екон.

Класиф.
4. ниво

411

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗВОР 01
Опис конта
Приходи из буџета
01

Плате, додаци и накнаде запослених

411100 Плате, додаци и накнаде
запослених
412100

Допринос за пензијско и
инвалидско осигурање

412200 Допринос за здравствено
осигурање

7,058,666.40 Дин.

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ - ИЗВОР 04
Сопствени приходи Екон
Извор прихода
04
класиф.
4. ниво
Приходи од
продаје добара и
742
услуга
0.00 Дин.
742300

5,885,260.81 Дин.

0.00 Дин.
742300

706,231.27 Дин.

0.00 Дин.

303,090.89 Дин.

0.00 Дин.

44,139.43 Дин.

0.00 Дин.

0.00 Дин.

0.00 Дин.

119,944.00 Дин.

0.00 Дин.

742300

412300

742300

Допринос за незапосленост
Исплата накнада за време
414100 одсуствовања сa посла на терет
фондова
Јубиларне награде
416100

742300

0.00 Дин.

742300
742300
745

421
421100
421200
421300
421400
421500
421900
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Стални трошкови
Трошкови платног промета и
банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникација
Трошкови осигурања
Остали стални трошкови

7,071,675.92 Дин.

80.00 Дин.

244,713.65 Дин.
2,619,363.19 Дин.
2,892,208.64 Дин.
310,358.18 Дин.
998,836.35 Дин.
6,195.91 Дин.

80.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.

Приходи од
интернет кафеа
Приходи од
смештаја у
домаћој
радиности
Приходи од
смештаја ваучери
Приходи од
изнајмљивања
озвучења
Приходи од
улазница у
објекте културе
Приходи од
излета
Приходи
осигурања
Мешовити и
неодређени
приходи

Бр.01-104/2018-1 Датум: 13.03.2018. године

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ИЗВОР 07
Опис конта
Екон. Клас.
Приходи са виших
нивоа власти 07

Текући трансфери других
нивоа власти
Субвенције Мнистарства
трговине, туризма и
0.00 Дин. телекомуникација РС

0.00 Дин.

733200

Ø

0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.

Ø

0.00 Дин.

745100 Приходи - мобилни
телефони

733

Меморандумске ставке
за рефундацију расхода

771

Јавни радови

0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.

Ø
Ø
Ø

0.00 Дин.

Ø

771100
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823
422
422100

Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у
земљи

Трошкови службених путовања у
422200
иностранству

1,030,134.99 Дин.

0.00 Дин.

684,665.95 Дин.

0.00 Дин.

823100

109,722.09 Дин.

0.00 Дин.

823100

235,746.95 Дин.

0.00 Дин.

823100

20,724,178.72 Дин.

29,705,670.00 Дин.

742

557,000.00 Дин.

27,461,900.00 Дин.

742300

105,252.00 Дин.

1,397,300.00 Дин.

742300

58,000.00 Дин.
8,640,347.88 Дин.
882,500.80 Дин.

846,470.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.

742300

300,261.00 Дин.
1,075,507.76 Дин.
9,105,309.28 Дин.
9,643,456.52 Дин.

0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.

8,502,894.00 Дин.
366,403.52 Дин.

0.00 Дин.
0.00 Дин.

0.00 Дин.
774,159.00 Дин.
1,634,908.46 Дин.

0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.

693,627.65 Дин.

0.00 Дин.

941,280.81 Дин.

0.00 Дин.

422900 Остали трошкови транспорта

423

Услуге по уговору

423100 Административне услуге
423200 Компјутерске услуге
423300
423400
423500
423600
423700
423900
424
424200
424300
424600
424900
425
425100
425200
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Услуге усавршавања и образовања
заполсених
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и
угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Услуге образовања културе и
спорта
Медицинске услуге
Услуге очувања животне средине и
геодетске услуге
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавања
зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање
опреме

Примања од
продаје робе за
даљу продају
Приходи шанка
Аква парка
Приходи од
продаје трговачке
робе
Приходи од
продаје
комисионе робе
Приходи од
продаје добара и
услуга
Приходи од
улазница Аква
парка
Приходи од
закупа лежаљки
Приходи од
oсигурања
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

0.00 Дин.
0.00 Дин.

Ø

7423

Ø

0.00 Дин.

7423
Ø

0.00 Дин.

7321

1,392,710.95 Дин.

7711
Ø

0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
1,392,710.95 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
18,000,000.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.

7711
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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426
Материјал
426100 Административни материјал
426200 Матeријал за пољопривреду
Материјали за образовање и
426300
усавршавање
426400 Материјали за саобраћај
Материјали за образовање културу
426600
и спорт
Медицински и лабораторијски
426700
материјали
426800 Материјали за очување хигијене
426900 Материјали за посебне намене
465
Остале текуће дотације
Oстале текуће дотације и
465100
трансфери
482
Порези, обавезне таксе и казне
482100 Остали порези
482200 Остале таксе
Изградња зграда и грађевинских
објеката
511
511200 Изградња зграда и објеката
511400 Пројектно планирање
512
Резервни делови и опрема
512200 Административна опрема
Опрема ѕа обраѕовање,науку
512600
културу и спорт
512900 Опрема за производњу
515
Нематеријална имовина
Нематеријална имовина 515100
софтвери
523
Роба за даљу продају
523100 Залихе робе за даљу продају

Директор:
Саставила:

____________________________
____________________________

2,683,755.85 Дин.
313,747.09 Дин.
27,410.00 Дин.

0.00 Дин.
0.00 Дин.

135,900.00 Дин.
640,920.00 Дин.

0.00 Дин.
0.00 Дин.

79,629.00 Дин.

0.00 Дин.

6,328.00 Дин.
914,850.59 Дин.
564,971.17 Дин.
765,779.39 Дин.

0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.

765,779.39 Дин.
4,833,066.00 Дин.
4,814,341.00 Дин.
18,725.00 Дин.

0.00 Дин.

25,131,023.62 Дин.
24,555,023.62 Дин.
576,000.00 Дин.
735,200.00 Дин.
330,000.00 Дин.

0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.

382,500.00 Дин.
22,700.00 Дин.
0.00 Дин.

0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.

0.00 Дин.
882.00 Дин.

0.00 Дин.
0.00 Дин.

882.00 Дин.
Укупно приходи из
буџета 01

0.00 Дин.
0.00 Дин.

0.00 Дин.
Укупно сопствени
приходи 04

81,312,727.87 Дин.
80.00 Дин.
УКУПНО ПРИХОДИ
100,705,518.82 Дин.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

0.00 Дин.
0.00 Дин.

0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
18,000,000.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.
0.00 Дин.

Ø

Укупно приходи 07

19,392,710.95 Дин.
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Улазнице и лежаљке - пренети у буџет
Општине Сокобања
РАСХОДИ БУЏЕТ ИЗВОР РАСХОДИ ИЗВОР 04 и
01
07

81,312,727.87 Дин. 19,392,790.95 Дин.
УКУПНО РАСХОДИ
100,705,518.82 Дин.

0.00 Дин.
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
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РАСХОДИ
Позиција Екон.
Опис конта
Расходи из буџета
Расходи
Расходи 07
Класиф.
сопствених
4.
ниво Плате, додаци и накнаде запослених 7,058,666.40 Дин.
средстава
411
0.00 Дин.
0.00 Дин.
Плате, додаци и накнаде
запослених
Допринос за пензијско и
412100
инвалидско осигурање
Допринос за здравствено
412200
осигурање
411100

412300

Допринос за незапосленост
Исплата накнада за време
414100
одсуствовања сa посла на терет
Јубиларне награде
4161000
421

Стални трошкови
Трошкови платног промета и
421100
банкарских услуга
421200 Енергетске услуге
421300 Комуналне услуге
421400 Услуге комуникација
421500 Трошкови осигурања

55

5,885,260.81 Дин.

0.00 Дин.

706,231.27 Дин.

0.00 Дин.

303,090.89 Дин.

0.00 Дин.

44,139.43 Дин.

0.00 Дин.

0.00 Дин.

0.00 Дин.

119,944.00 Дин.
7,071,675.92 Дин.

0.00 Дин.
80.00 Дин.

244,713.65 Дин.

80.00 Дин.

2,619,363.19 Дин.

0.00 Дин.

2,892,208.64 Дин.

0.00 Дин.

310,358.18 Дин.

0.00 Дин.

998,836.35 Дин.

0.00 Дин.

0.00 Дин.

0.00 Дин.
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421600 Зкуп имовине и опреме
421900 Oстали стални трошкови
422

Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у
422100
земљи
Трошкови службених путовања
422200
иностранство
422900 Остали трошкови транспорта

423

Услуге по уговору

423100 Административне услуге
423200 Компјутерске услуге
423300

Услуге усавршавања и образовања
заполсених

423400 Услуге информисања
423500 Стручне услуге
423600

Услуге за домаћинство и
угоститељство

423700 Репрезентација
423900 Остале опште услуге
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0.00 Дин.

0.00 Дин.

6,195.91 Дин.
1,030,134.99 Дин.

0.00 Дин.
0.00 Дин.

684,665.95 Дин.

0.00 Дин.

109,722.09 Дин.

0.00 Дин.

235,746.95 Дин.
20,724,178.72 Дин.

0.00 Дин.
0.00 Дин.

557,000.00 Дин.

0.00 Дин.

105,252.00 Дин.

0.00 Дин.

58,000.00 Дин.

0.00 Дин.

8,640,347.88 Дин.

0.00 Дин.

882,500.80 Дин.

0.00 Дин.

300,261.00 Дин.

0.00 Дин.

1,075,507.76 Дин.

0.00 Дин.

9,105,309.28 Дин.

0.00 Дин.

0.00 Дин.

1,392,710.95 Дин.

0.00 Дин.

1,392,710.95 Дин.
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424

Специјализоване услуге
Услуге образовања културе и
424200
спорта

9,643,456.52 Дин.

0.00 Дин.

8,502,894.00 Дин.

0.00 Дин.

366,403.52 Дин.

0.00 Дин.

0.00 Дин.

0.00 Дин.

774,159.00 Дин.
1,634,908.46 Дин.

0.00 Дин.
0.00 Дин.

693,627.65 Дин.

0.00 Дин.

941,280.81 Дин.
765,779.39 Дин.

0.00 Дин.
0.00 Дин.

0.00 Дин.

765,779.39 Дин.
2,683,755.85 Дин.

0.00 Дин.
0.00 Дин.

0.00 Дин.

Административни материјал

313,747.09 Дин.

0.00 Дин.

0.00 Дин.

Материјал за пољопривреду
Материјали за образовање и
426300
усавршавање

27,410.00 Дин.

0.00 Дин.

135,900.00 Дин.

0.00 Дин.

640,920.00 Дин.

0.00 Дин.

424300 Медицинске услуге
424600

Услуге очувања животне средине и
геодетске услуге

424900 Остале специјализоване услуге
425

Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавања
425100
зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање
425200
опреме
465
Остале текуће дотације
Oстале текуће дотације и
465100
трансфери
426
Материјал
426100
426200

426400 Материјали за саобраћај
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0.00 Дин.

0.00 Дин.
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Материјали за образовање,
културу и спорт
Материјали за образовање културу
426600
и спорт
Медицински и лабораторијски
426700
материјали
426500

426800 Материјали за очување хигијене
426900 Материјали за посебне намене
444

Негативне курсне разлике

444100 Негативне курсне разлике
482
482100
482200
482300
511

Порези, обавезне таксе и казне
Остали порези

0.00 Дин.

79,629.00 Дин.

0.00 Дин.

6,328.00 Дин.

0.00 Дин.

914,850.59 Дин.

0.00 Дин.

564,971.17 Дин.
0.00 Дин.

0.00 Дин.
0.00 Дин.

0.00 Дин.
4,833,066.00 Дин.

0.00 Дин.
0.00 Дин.

4,814,341.00 Дин.

0.00 Дин.

18,725.00 Дин.

0.00 Дин.

0.00 Дин.

Обавезне таксе
Новчане казне
0.00 Дин.
Изградња зграда и грађевинских објеката
25,131,023.62 Дин.

511200 Изградња зграда и објеката
511400 Пројектно планирање
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0.00 Дин.

0.00 Дин.
0.00 Дин. 18,000,000.00 Дин.

24,555,023.62 Дин.

0.00 Дин.

576,000.00 Дин.

0.00 Дин.

18000000
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512

Резервни делови и опрема

512200 Административна опрема
512600 Опрема за културу
512900 Опрема за производњу,моторна
515

Нематеријална имовина
Нематеријална имовина 515100
софтвери
523
Роба за даљу продају

735,200.00 Дин.

0.00 Дин.

0.00 Дин.

330,000.00 Дин.

0.00 Дин.

382,500.00 Дин.

0.00 Дин.

22,700.00 Дин.
0.00 Дин.

0.00 Дин.
0.00 Дин.

0.00 Дин.

0.00 Дин.
882.00 Дин.

0.00 Дин.
0.00 Дин.

0.00 Дин.

523100 Залихе робе за даљу продају
882.00 Дин.
0.00 Дин.
Укупно расходи из 80.00 Дин.
0.00
буџета
81,312,727.87 Дин.
80.00 Дин. 19,392,710.95 Дин.
УКУПНО РАСХОДИ
100,705,518.82 Дин.
Љубинко Миленковић, директор ____________________________
Датум: 13.03.2018. године

Извештај саставила:
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Ивана Дрљача ______________________________________________
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Стање потраживања и обавеза на дан 31.12.2017. године Организације за туризам
и културу Сокобања.

1.
2.

ПОТРАЖИВАЊА
Потраживања од купаца
Потраживања по основу издатих аванса
УКУПНО:

ОБАВЕЗЕ
Обавезе према добављачима (обавезе за струју,
комуналије, комуникације, осигурање за
децембар 2017.)
Остале обавезе из 2017. (зараде, порези и
доприноси, јавни радови, трошкови пп и ПДВ за
ЛП „Врело“)
Обавезе по основу примљених аванса
УКУПНО:
Новчана средства на дан 31.12.2017.:

493.317,00
39.244,60

532.561,60

502.265,71

1.593,391,74

2.095.657,45

1. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА У БЛАГАЈНИ ………………….........0,00 динара.
2. СТАЊЕ ДИНАРСКИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА:
- буџетски 840-1157664-27 ………………………………......................... 241,64 динара.
- наменски рачун боловање 840-1237764-93 ……………........................ 27.42 динара.
- наменски рачун- јавни радови 840-1236764-86………......................
0.00 динара.
3. СТАЊЕ ДЕВИЗНИХ РАЧУНА
- РАЧУН ДОНАЦИЈЕ - наменски депозити устраној валути ………. 62,78 Еур
Динарска противвредност по средњем курсу (118.4727) ..........................7.437,71 РСД
- ДЕВИЗНИ РАЧУН ЗА СЛУЖ. ПУТОВАЊА – трансак. депозитив ........0,00 Еур
У Сокобањи, 13.03.2018.

Љубинко Миленковић, дипл. екон
Директор
______________________

Извештај усвојен на 30. седници Управног одбора Туристичке организације Сокобања у
четвртак, 15.03.2018. године.
Војкан Никодијевић
Председник УО ОТКС
________________________
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СТРАНА 76

БРОЈ 10

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

30 . март 2018.
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На основу члана 42. став 1. тачка 42. 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 30.03.2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за социјални рад „Сокобања“ у Сокобањи за 2017.
годину, усвојен Одлуком Управног одбора Центра за социјални рад „Сокобања“ у
Сокобањи број 551-89/2018 од 27.02.2018. године.

II
Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 551-1/2018
У Сокобањи, дана 30.03.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
МОЛИМ да покретом "миша" пређете преко СВАКОГ ПЛАВОГ поља!
Центар за социјални рад
Директор/руководилац одељења

СОКОБАЊА
Владимир Павловић

Округ/Регион

Зајечарска област

e-mail:

sokobanja.csr@minrzs.gov.rs

Адреса и поштански број

Немањина бб,18230 Сокобања

Телефони

018/830-436;018/880-030

Година оснивања ЦСР/одељења

1978

Контакт особа за податке у извештају - име и презиме и телефон.

Регион Јужне и Источне Србије

Владимир Павловић,064/616 79 52

1.1. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА НА ПОСЛОВИМА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ЦСР
1. Број свих запослених и ангажованих радника у ЦСР на дан 31.12.2017. године према врсти уговора/статусу запослености
Врста уговора о раду/статуса запослености

Укупно

Уговор о раду на неодређено време

5

Уговор о раду на одређено време

2

Уговор о обављању привремених и повремених послова

0

Уговор о делу

0

Уговор о ауторском делу

0

Уговор о волонтирању

0

Мировање радног односа

0

Плаћено одсуство

0

Неплаћено одсуство

0

Породиљско одсуство

0

Одсуство ради неге детета

0

Боловање

0

Одсуство ради посебне неге детета

0

Упућивање на рад код другог послодавца

0

2. Структура запослених радника на неодређено време на пословима јавних овлашћења у ЦСР 31.12.2017. према старости, полу и врсти послова
Старост

Руководећи

Стручни радници

Стручни сарадници

Административно
Финансијски

Техничко особље

УКУПНО

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

До 29 год.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 – 39

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

40 – 49

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

50 – 59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

60 - 64

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

65+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

УКУПНО

1

0

1

2

0

0

0

0

0

1

5

3. Структура запослених радника на неодређено време у ЦСР на пословима јавних овлашћења на дан 31.12.2017. према врсти послова и извору
финансирања
Руководећи

Стручни радници

Стручни сарадници

Административно
Финансијски

Техничко особље

УКУПНО

Буџет Републике Србије искључиво

1

3

0

0

1

5

Буџет локалне самоуправе искључиво

0

0

0

0

0

0

Оба извора финансирања
(радници које финансира буџет
РС и ЛС)

0

0

0

0

0

0

УКУПНО

1

3

0

0

1

5

Извор финансирања

1.2. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА СТРУЧНИМ РАДНИЦИМА У ЦСР
4. Број стручних радника у ЦСР на дан 31.12.2017. године према врсти уговора о раду/статуста запослености и врсти стручних послова
Врста стручних послова
Врста уговора о раду/статуса запослености

Основни стручни
послови

Супервизијски
послови

Правни послови

Послови планирања и
развоја

УКУПНО

Уговор о раду на неодређено време

2

1

1

0

4

Уговор о раду на одређено време

0

0

0

0

0

Уговор о обављању привремених и повремених посл.

0

0

0

0

0

Уговор о делу

0

0

0

0

0

Уговор о ауторском делу

0

0

0

0

0

Уговор о волонтирању

0

0

0

0

0

Мировање радног односа

0

0

0

0

0

Плаћено одсуство

0

0

0

0

0

Неплаћено одсуство

0

0

0

0

0

Породиљско одсуство

0

0

0

0

0

Одсуство ради неге детета

0

0

0

0

0

Боловање

0

0

0

0

0

Одсуство ради посебне неге детета

0

0

0

0

0

Упућивање на рад код другог послодавца

0

0

0

0

0

УКУПНО

2

1

1

0

4

5. Структура запослених стручних радника на неодређено време 31.12.2017. према стручном профилу и врсти послова
Врста послова
Стручни профил радника

Водитељ случаја

Супервизор

Водитељ случаја и
супервизор

Други стручни
радници

Укупно

Социјални радник

1

0

0

0

1

Психолог

1

0

0

0

1

Педагог

0

0

0

0

0

Специјални педагог

0

0

1

0

1

Андрагог

0

0

0

0

0

Социолог

0

0

0

0

0

Правник

0

0

0

1

1

Друго

0

0

0

0

0

УКУПНО

2

0

1

1

4

6. Да ли ЦСР има годишњи план стручног усавршавања запослених радника
за 2018. годину?

ДА

7. Број стручних радника који су похађали програме стручног усавршавања у извештајном периоду
Врста програма обуке или стручног усавршавања

Број радника

Програми обуке који су акредитовани у систему социјалне заштите

4

Програми обуке који нису акредитовани у систему социјалне заштите

4

Семинари, саветовања, конференције и друго

4

Неки други програми или усавршавања (академско усавршавање – специјализација, мастер и сл.)

0

8. Број стручних радника који нису похађали основни програм обуке за посао који обављају
Број водитеља случаја који нису завршили програм обуке за вођење случаја

0

Број супервизора који нису завршили обуку за супервизоре

0

Број правника који нису завршили обуку за правнике

0

9. Наведите акредитоване програме који стручни радници у ЦСР желе да похађају у наредном периоду
1) малолетничка деликвенција-закон о мал.учиниоцима кривичних дела

2) медијација
3) реаговање у кризним ситуацијама
4) јавне набавке
5)
6)
7)
8)
9)
10)

1.3. ОСТАЛИ ПОДАЦИ О РАДУ ЦСР
10. Примљени поднесци и покренути поступци у ЦСР у току 2017. године
Број поднесака примљених у ЦСР у току 2017. године - Закон о општем управном поступку, чл. 58 - 62

736

Број покренутих поступака - Закон о општем управном поступку, чл. 90

301

Број решења за одбацивање захтева за покретање поступака - Закон о општем управном поступку, чл. 92

5

11. Број евидентираних предмета у току 2017. године према врсти предмета - Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, р.бр. 68
Број предмета евидентираних као Ц - црвени предмет

536

Број предмета евидентираних као Ж - жути предмет

265

Број предмета евидентираних као О - бели предмет

241

12. Да ли у вашем ЦСР постоји прописана процедура за поступање по
примедбама грађана на рад стручних радника

ДА

13. Приступачност објекта ЦСР особама са инвалидитетом
Постојање рампи (фиксна или покретна)

НЕ

Рукохвати
Приступачно приземље
Лифт (уколико зграда има више спратова)
Приступачни тоалети

ДА
ДА
НЕ
НЕ

2. ПОДАЦИ О КОРИСНИЦИМА
2.1. БРОЈ КОРИСНИКА ЦСР
14. Укупан број корисника у регистру ЦСР на активној евиденцији у 2017. према старости и полу
Корисници по узрасту

Број корисника на активној евиденцији у току извештајног
периода (01.01.2017. - 31.12.2017.)

Број корисника на активној евиденцији 31.12.2017.

М

Ж

Укупно

М

Ж

Укупно

Деца (0-17)

119

114

233

91

86

177

Млади (18-25)

63

40

103

48

31

79

Одрасли (26-64)

239

288

527

199

233

432

Старији (65 и више)

81

98

179

58

71

129

Укупно

502

540

1042

396

421

817

15. Корисници на активној евиденцији ЦСР у 2017. години према пребивалишту корисника, полу и старости
Градско

Старосне групе

Остало

М

Ж

Укупно

М

Ж

Укупно

Укупно
М

Укупно
Ж

Укупно

Деца

(0-17)

69

62

131

50

52

102

119

114

233

Млади

(18-25)

31

17

48

32

23

55

63

40

103

Одрасли

(26-64)

115

131

246

124

157

281

239

288

527

42

45

87

39

53

92

81

98

179

257

255

512

245

285

530

502

540

1042

Старији

(65 и више)

УКУПНО

2.2. ФЛУКТУАЦИЈА КОРИСНИКА ЦСР
16. Кретање броја корисника у ЦСР у 2017. години
Старосне групе

Пренети

Новоевидентирани

Реактивирани

Укупно у 2017.

Стављени у пасиву

Деца (0-17)

63

142

28

233

55

Млади (18-25)

31

61

11

103

26

Одрасли (26-64)

158

310

59

527

95

Старији (65 и више)

52

104

23

179

50

УКУПНО

304

617

121

1042

226

2.3. ДЕЦА
17. Број деце на активној евиденцији ЦСР у току 2017. године и на дан 31.12.2017. године према узрасту и полу
Узрасне групе

Укупан број деце у 2017. год.

Број деце на дан 31.12.2017.године

М

Ж

УКУПНО

М

Ж

УКУПНО

0-2

8

5

13

5

3

8

3-5

7

9

16

5

8

13

6 - 14

38

45

83

27

32

59

15-17

66

55

121

54

43

97

УКУПНО

119

114

233

91

86

177

18. Број деце у ЦСР према корисничким групама/поступцима и узрасту у 2017. години
Корисничке групе

Узраст
0-2

3-5

6-14

15-17

УКУПНО

Деца под старатељством (сва деца под старатељством: и у породици и на смештају)

1

3

7

3

14

Деца жртве насиља и занемаривања

0

2

3

1

6

Деца са неадекватним родитељским старањем

1

0

1

1

3

Деца са проблемима у понашању и у сукобу са законом

0

0

12

16

28

Деца чији се родитељи споре око начина вршења родитељског права

2

5

11

3

21

Деца чије су породице корисници НСП и других видова материјалних давања

6

7

38

75

126

Деца ОСИ

0

3

0

0

3

Деца у поступцима одређивања личног имена

3

0

0

0

3

Деца у поступцима располагања имовином

0

0

0

4

4

Деца у поступцима: сагаласност за малолетнички брак

0

0

0

1

1

Деца жртве трговине људима

0

0

1

0

1

Деца страни држављани без пратње

0

0

0

0

0

Деца која живе и раде на улици (деца улице)

0

0

0

0

0

Деца повратници/из реадмисије

0

0

0

0

0

Остала деца

0

3

11

19

33

19. Број деце у ЦСР према узрасту и врсти школе коју похађају на дан 31.12.2017. години
Врста школе
Узраст

УКУПНО

Предшколска настава

Основна

Средња

Не похађа школу

Нема података

6-14

3

74

0

6

0

83

15-17

0

2

106

11

2

121

УКУПНО

3

76

106

17

2

204

2.4. ПУНОЛЕТНИ КОРИСНИЦИ
20. Број пунолетних корисника у ЦСР према корисничким групама и старости у 2017. години
Корисничке групе

Млади (18 - 25)

Одрасли (26 - 64)

Старији (65 - 79)

Старији (80 и више) УКУПНО

Жртве насиља, занемаренe особe и у ризику од
занемаривања

2

30

6

0

38

Особе које се споре око вршења родитељског права

0

19

0

0

19

Особе са инвалидитетом

4

17

2

2

25

Особа са друштвено неприхватљивим понашањем

23

73

59

0

155

Особе које имају потребе за смештајем -домски или
породични смештај

0

22

12

5

39

Материјално угрожене особе
Страни држављани и лица без држављанства у потреби
за социјалном заштитом
Жртве трговине људима

33

342

27

13

415

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Бескућници

0

0

0

0

0

Остали

43

36

52

11

142

21. Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према радном статусу и старости на дан 31.12.2017. години
Статус запослености

Старост корисника

Незапослен

Запослен

Пензионер

Нема података

Млади

28

9

0

42

Одрасли

294

51

31

56

УКУПНО

322

60

31

98

Запослен

Пензионер

Није остварио/ла
право на пензију

Нема података

Старији (65+)

0

66

60

3

УКУПНО

0

66

60

3

22. Број старијих корисника на евиденцији ЦСР према радном статусу у на дан 31.12.2017. години
Старост корисника

23. Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према образовању и старости на дан 31.12.2017. години
Ниво образовања
Старост корисника

Без завршене основне
школе

Завршена основна
школа

Завршена средња
школа

Завршена
виша/висока школа

Нема података

УКУПНО

Млади

4

32

37

1

5

79

Одрасли

32

233

137

10

20

432

Старији

53

30

29

4

13

129

УКУПНО

89

295

203

15

38

640

2.5. ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
24. Особе са инвалидитетом на евиденцији ЦСР у 2017. години, према старости и полу
Старост

Мушки

Женски

Укупно

Деца

2

1

3

Млади

4

0

4

Одрасли

9

8

17

Старији

2

2

4

УКУПНО

17

11

28

25. Број особа са инвалидитетом у ЦСР у 2017. години према врсти инвалидитета и старости
Врста инвалидитета

Старосна структура
Деца

Млади

Одрасли

Старији

Укупно

Телесни инвалидитет

0

0

5

2

7

Интелектуални инвалидитет

0

4

2

2

8

Сензорни инвалидитет

0

0

2

0

2

Первазивни развојни поремећаји, ....

0

0

0

0

0

Вишеструки инвалидитет

3

0

5

0

8

Ментална обољења

0

0

3

0

3

УКУПНО

3

4

17

4

28

26. Број особа са инвалидитетом на евиденцији ЦСР који су на дан 31.12.2017. користили услуге смештаја у установама социјалне заштите или у породичном
смештају, према врсти смештаја и узрасту
Старосна структура
Врста смештаја

Врста смештаја

Деца

Млади

Одрасли

Старији

Смештај у прихватилишту /прихватној станици

0

0

0

0

Смештај у сродничкој старатељској породици
Смештај у хранитељској (сродничкој и другој хранитељској)
породици
Смештај у установи социјалне заштите

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

6

5

УКУПНО

3

2

6

5

27. Број особа са инвалидитетом на евиденцији ЦСР, који су у току 2017. смештени у установу социјалне заштите (нови корисници) или у породични смештај
према врсти смештаја и узрасту
Старосна структура

Врста смештаја

Деца

Млади

Одрасли

Старији

Укупно

Смештај у прихватилишту /прихватној станици

0

0

0

0

0

Смештај у сродничкој породици

0

0

0

0

0

Смештај у хранитељској породици

0

0

0

0

0

Смештај у установи социјалне заштите

0

0

0

0

0

УКУПНО

0

0

0

0

0

2.6. ПОВРАТНИЦИ У ПРОЦЕСУ РЕАДМИСИЈЕ
28. Број повратника - реадмисија на евиденцији ЦСР у 2017. години, према старости и полу
Старост

Мушки

Женски

Укупно

Деца

0

0

0

Млади

0

0

0

Одрасли

0

0

0

Старији

0

0

0

УКУПНО

0

0

0

2.7. РОМИ НА ЕВИДЕНЦИЈИ ЦСР
29. Број припадника ромске националности на евиденцији ЦСР у току 2017, према старости и полу
Старост

Мушки

Женски

Укупно

Деца

12

7

19

Млади

1

5

6

Одрасли

11

17

28

Старији

14

19

33

УКУПНО

38

48

86

2.8. СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ/ЛИЦА БЕЗ ДРЖАВЉАНСТВА У ПОТРЕБИ ЗА СОЦИЈАЛНОМ ЗАШТИТОМ

30. Број страних држављана/лица без држављанства у потреби за социјалном заштитом евидентираних у току 2017. године у ЦСР, према старости и полу
Старост

Мушки

Женски

Укупно

Деца (Малолетници без пратње)

0

0

0

Млади

0

0

0

Одрасли

0

1

1

Старији

0

0

0

УКУПНО

0

1

1

31. Број деце (малолетника без пратње) евидентиране у ЦСР у току 2017. године, према врсти услуге коју су остварили у ЦСР и полу
Услуге и мере

Мушки

Женски

Укупно

Број деце смештене у породични смештај

0

0

0

Број деце смештене у домове за смештај

0

0

0

Број деце смештене у прихватилишта за малолетнике
без пратње

0

0

0

Број деце смештене у прихватилишта (остала)

0

0

0

Привремено старатељство

0

0

0

Једнократна новчана помоћ

0

0

0

32. Пунолетни страни држављани/лица без држављанства евидентирани у ЦСР у току 2017. године према врсти услуге из система СЗ коју су примали и
старости
Услуге и мере

Старосна структура
Млади

Одрасли

Старији

Укупно

Број пунолетних страних држављана смештених у породични
смештај

0

0

0

0

Број пунолетних страних држављана смештених у домски смештај

0

0

0

0

Број пунолетних смештених у прихватилишта

0

0

0

0

Број пунолетних са привременим старатељством

0

0

0

0

Број пунолетних који су примили једнократну новчану помоћ

0

1

0

1

3. ОДЛУЧИВАЊЕ У ВРШЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПУНОЛЕТНЕ КОРИСНИКЕ
3.1. СТАРАТЕЉСТВО
33. Број поднетих предлога за лишавање пословне способности у току 2017. године
Број предлога за лишавање пословне способности од стране ЦСР

0

Број одбачених захтева за лишавање пословне способности

0

Број предлога за враћање пословне способности од стране ЦСР

0

34. Број правоснажних судских одлука о лишавању пословне способности донетих у току 2017. године према старости корисника
Врста лишавања пословне способности

Млади

Одрасли

Старији

УКУПНО

Потпуно лишавање пословне способности

0

1

0

0

Делимично лишавање пословне способности

0

0

0

0

УКУПНО

0

1

0

0

35. Број поступака преиспитивања решења о лишењу пословне способности пред судом у току 2017. године

0

36. Број пунолетних корисника којима је према решењу суда продужено родитељско право
Продужење родитељског права

Број корисника
М

Ж

Укупно

Број корисника којима је у току 2017. године донето решење о продужењу
родитељског права (нови корисници)

0

0

0

Укупан број корисника на дан 31.12.2017. на евиденцији ЦСР којима је
продужено родитељско право - пренети и нови корисници

0

0

0

37. Укупан број корисника са решењем о сталном старатељству, према евиденцији из старатељских књига, на дан 31.12.2017. године према старости и полу
корисника
Број корисника
М

Ж

Укупно

Млади

8

6

14

Одрасли

8

9

17

Старији

3

5

8

УКУПНО по полу

19

20

39

38. Број корисника за које је у току 2017. године донето решење o стављању под стално старатељство према старости и полу корисника (нови корисници)
Број корисника
М

Ж

Укупно

Млади

0

0

0

Одрасли

0

1

1

Старији

0

0

0

УКУПНО по полу

0

1

1

39. Број корисника под сталним старатељством, на евиденцији у старатељској књизи на дан 31.12.2017. године (пренети и нови корисници), према врсти
смештаја у решењу о старатељству и полу
Врста смештаја

Број корисника
М

Ж

Укупно

Сродничка породица - смештај код старатеља сродника или сродника без
надокнаде, сопствена породица

8

12

20

Сродничка хранитељска породица

0

0

0

Друга хранитељска породица

1

1

2

Домски смештај

10

7

17

Самачко домаћинство

0

0

0

Смештај у установи из здравственог система

0

0

0

УКУПНО по полу

19

20

39

40. Број корисника под старатељством (евидентираних у старатељској књизи) на дан 31.12.2017. године (пренети и нови) према томе ко врши дужност
старатеља
Вршилац дужности старатеља

Број корисника

Старатељ - физичко лице

31

Колективни старатељ

0

Непосредни старатељ

8

УКУПНО

39

41. Број решења о престанку старатељске заштите према евиденцији у старатељским књигама (стално старатељство) за пунолетне кориснике донетих у току
2017. године према разлозима престанка старатељске заштите

Разлози престанка старатељске заштите

Број решења

Донета правоснажна одлука о враћању пословне способности

0

Смрт корисника

2

УКУПНО

2

42. Број донетих закључака након поступка преиспитивања старатељске заштите корисника у току 2017. године
(ревизија старатељства)

38

43. Број одлука ЦСР о постављању привременог старатеља за пунолетне донетих у току 2017. године

7

3.2. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И СМЕШТАЈ У ДРУГУ ПОРОДИЦУ
44. Број донетих решења у току 2017. године о смештају пунолетних корисника (нови корисници) према врсти смештаја, старости и полу корисника
Врста смештаја

Млади

Одрасли

Старији

Укупно

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Породични смештај у сродничку хранитељску породицу

0

0

0

0

0

0

0

0

Породични смештај у другу породицу

0

0

0

0

0

0

0

0

Домски смештај

0

0

0

0

2

5

2

5

Укупно по полу

0

0

0

0

2

5

2

5

УКУПНО

0

0

7

7

45. Број пунолетних корисника смештаја на евиденцији ЦСР (пренети и нови корисници) у 2017. години, према врсти смештаја, старости и полу корисника
Врста смештаја

Млади

Одрасли

Старији

Укупно

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Породични смештај у сродничку хранитељску породицу

0

0

0

0

0

0

0

0

Породични смештај у другу породицу

1

1

1

1

0

0

2

2

Домски смештај

1

0

6

2

11

11

18

13

Укупно по полу

2

1

7

3

11

11

20

15

УКУПНО

3

10

22

35

46. Број пунолетних корисника смештаја на евиденцији ЦСР (пренети и нови корисници) на дан 31.12.2017., према врсти смештаја, старости и полу корисника

Врста смештаја

Млади

Одрасли

Старији

Укупно

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Породични смештај у сродничку хранитељску породицу

0

0

0

0

0

0

0

0

Породични смештај у другу породицу

1

1

1

1

0

0

2

2

Домски смештај

1

0

5

2

9

7

15

9

УКУПНО по полу

2

1

6

3

9

7

17

11

Укупно

3

9

16

28

47. Број донетих решења ЦСР о престанку смештаја пунолетних корисника у току 2017. године према старости и полу корисника
Број решења

Млади

Одрасли

Старији

Укупно

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Број решења о престанку породичног смештаја

0

0

0

0

0

0

0

0

Број решења о престанку домског смештаја

0

0

1

0

2

4

3

4

УКУПНО по полу

0

0

1

0

2

4

3

4

Укупно

0

1

6

7

48. Разлози прекида породичног смештаја у току 2017. године према старости и полу корисника
Старосна структура корисника
Разлог престанка смештаја

Млади

Одрасли

Старији

УКУПНО

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Престанак потребе за смештајем услед створених околности за
започињање самосталног живота (повратак у породицу, заснивање
брака, запослење, становање уз подршку, итд.)

0

0

0

0

0

0

0

0

ХП не може да задовољи потребе корисника услед промена у психофизичком стању хранитеља или корисника

0

0

0

0

0

0

0

0

Утврђена злоупотреба корисника од стране хранитеља – радна,
материјална експлоатација

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

Услед утврђеног случаја занемаривања, насиља или сумње на
насиље над корисником
Услед утврђеног случаја насиља/сумње на насиље које је починио
корисник
Хранитељи неадекватно обављали функције/обавезе
(незадовољавање функционалних стандарда)
Смештај у ХП не задовољава структуралне стандарде
(приступачност, итд.)

Смрт корисника

0

0

0

0

0

0

0

0

Смрт хранитеља

0

0

0

0

0

0

0

0

Други разлози

0

0

0

0

0

0

0

0

УКУПНО по полу

0

0

0

0

0

0

0

0

УКУПНО

0

0

0

0

49. Пунолетни корисници којима је у току 2017. године прекинут породични смештај према исходима након прекида смештаја, старости и полу корисника
Старосна структура корисника
Млади

Исходи након прекида смештаја:

Одрасли

Старији

УКУПНО

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Повратак у биолошку породицу

0

0

0

0

0

0

0

0

Смештај у сродничку породицу

0

0

0

0

0

0

0

0

Смештај у другу хранитељску породицу

0

0

0

0

0

0

0

0

Смештај у установу СЗ

0

0

0

0

0

0

0

0

Становање уз подршку

0

0

0

0

0

0

0

0

Самосталан живот

0

0

0

0

0

0

0

0

Смрт корисника

0

0

0

0

0

0

0

0

Друго

0

0

0

0

0

0

0

0

УКУПНО по полу

0

0

0

0

0

0

0

0

УКУПНО

0

0

0

0

50. Пунолетни корисници којима је у току 2017. године прекинут домски смештај према разлогу престанка смештаја, старости и полу корисника
Старосна структура корисника
Разлог престанка смештаја

Млади

Одрасли

Старији

УКУПНО

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Престанак потребе за смештајем услед створених околности за
повратак у породицу, заснивање брака, запослење, становање уз
подршку, итд.

0

0

0

0

0

0

0

0

Установа за смештај не може да одговори на потребе корисника
услед промена у психо-физичком стању корисника

0

0

0

0

0

0

0

0

Услед утврђеног случаја занемаривања, насиља или сумње на
насиље над корисником

0

0

0

0

0

0

0

0

Услед утврђеног случаја насиља/сумње на насиље које је починио
корисник
Самовољно напуштање смештаја (нпр. отпор према смештају)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Смрт корисника

0

0

1

0

2

4

3

4

Нешто друго

0

0

0

0

0

0

0

0

УКУПНО по полу

0

0

1

0

2

4

3

4

УКУПНО

0

1

6

7

51. Пунолетни корисници којима је у току 2017. године прекинут домски смештај према исходима након прекида смештаја, старости и полу корисника
Старосна структура корисника
Исходи након прекида смештаја:

Млади

Одрасли

Старији

УКУПНО

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Повратак у биолошку породицу

0

0

0

0

0

0

0

0

Смештај у сродничку породицу

0

0

0

0

0

0

0

0

Смештај у хранитељску породицу за младе/породични смештај за
одрасле и старије кориснике

0

0

0

0

0

0

0

0

Смештај у другу установу за смештај корисника СЗ

0

0

0

0

0

0

0

0

Становање уз подршку

0

0

0

0

0

0

0

0

Самосталан живот

0

0

0

0

0

0

0

0

Смрт корисника

0

0

1

0

2

4

3

4

Друго

0

0

0

0

0

0

0

0

УКУПНО по полу

0

0

1

0

2

4

3

4

УКУПНО

0

1

6

7

3.4. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ
52. Број решења/закључака према врсти права
Број захтева према врсти права
Врста решења/закључка
Број поднетих захтева за остваривање права
у 2017.

Новчана социјална
помоћ

Додатак за помоћ и
негу другог лица

Увећани додатак за
помоћ и негу другог
лица

Једнократна новчана
помоћ

Помоћ за
оспособљавање за
рад

21

6

6

356

0

Број решења о признавању права у 2017.

21

4

6

345

0

Број решења којима је одбијен захтев за
признавање права у 2017.

0

2

0

11

0

Број закључака о обустави поступка у 2017.

0

0

0

0

0

Број закључака о одбацивању захтева у 2017.

0

0

0

0

0

Број решења којима је престало право у
поступку преиспитивања у 2017.

2

2

0

0

0

Број закључака о даљем признавању права у
поступку преиспитивања у 2017.

68

4

0

0

0

4. ОДЛУЧИВАЊЕ У ВРШЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ЗА МАЛОЛЕТНЕ КОРИСНИКЕ
4.1. СТАРАТЕЉСТВО

53. Број деце за коју су у току 2017. године донета решења о примени старатељске заштите (нови корисници, стално старатељтво) према старости и полу
Пол

Узраст

УКУПНО

М

Ж

0-2

0

1

1

3-5

0

1

1

6 - 14

0

0

0

15 - 17

0

0

0

УКУПНО

0

2

2

54. Број деце за коју су у току 2017. године примењене мере старатељске заштите (нови корисници, стално старатељство) према разлогу примене мере и
полу
Разлог примене мере старатељске заштите

Број деце
М

Ж

Укупно

Родитељи преминули

0

0

0

Родитељи непознати

0

0

0

Родитељи лишени родитељског права, односно пословне способности

0

0

0

Родитељи који нису стекли пословну способност

0

0

0

Родитељи спречени да врше родитељску дужност

0

0

0

Неадекватно родитељско старање

0

2

2

Насиље над дететом

0

0

0

Остале околности

0

0

0

УКУПНО

0

2

2

55. Број деце са решењем о примени старатељске заштите (стално старатељство) на евиденцији ЦСР на дан 31.12.2017. години (сва деца - пренети и нови)
према старости и полу
Узраст
0-2

Пол
М

Ж

0

1

УКУПНО
1

3-5

1

2

3

6 - 14

2

4

6

15 - 17

2

2

4

УКУПНО

5

9

14

56. Број деце под старатељством (стална старатељства) на евиденцији ЦСР на дан 31.12.2017. години (пренети и нови) према томе ко врши дужност
старатеља
Вршилац дужности старатеља

Број деце

Старатељ - физичко лице

8

Колективни старатељ

0

Непосредни старатељ

6

УКУПНО

14

57. Број деце под старатељством (стална старатељства) на евиденцији ЦСР према врсти смештаја на дан 31.12.2017. (пренети и нови)
Врста смештаја

Број деце

Сродничка породица - смештај код старатеља сродника или сродника без
надокнаде

2

Сродничка хранитељска породица

0

Друга хранитељска породица

9

Домски смештај

3

Прихватилиште

0

Колизијско старатељство - дете живи са родитељем

0

УКУПНО

14

58. Број донетих закључака након поступка преиспитивања старатељске заштите деце у 2017. години (ревизија
старатељства)

14

59. Број деце за коју је у току 2017. године донето решење о престанку старатељске заштите (стално старатељство) према старости и полу деце
Узраст

Пол

УКУПНО

М

Ж

0-2

0

0

0

3-5

0

0

0

6 - 14

0

0

0

15 - 17

0

2

2

УКУПНО

0

2

2

60. Број решења о престанку старатељске заштите (стално старатељство) за децу донетих у току 2017. године према разлозима престанка старатељске
заштите
Разлози престанка старатељске заштите

Број решења

Донета правоснажна судска одлука о враћању родитељског права, односно о стицању или враћању пословне
способности родитеља

0

Малолетни штићеник навршио 18 година

2

Малолетни штићеник стекао потпуну пословну способност пре пунолетсва

0

Усвојење

0

Смрт детета

0

УКУПНО

2

61. Број одлука ЦСР о постављању привременог старатеља за децу донетих у току 2017. године

8

4.2. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ ДЕТЕТА
62. Број деце која су у току 2017. године издвојена из биолошке породице према узрасту и полу
Број деце
Број деце
УКУПНО

0-2
М
0

3-5
Ж

М

0

0

0

2

6 - 14
Ж

М

2

1

15 - 17
Ж

М

0

0

1

УКУПНО
Ж

М

0

1

0

63. Деца издвојена из биолошке породице у току 2017. године према средини у коју су смештена непосредно након издвајања (1. смештај детета)
Средина у коју је дете смештено непосредно након издвајања

Број деце

Дете смештено код сродника

0

Породични смештај

3

Прихватилиште/Прихватна станица

0

Домски смештај

0

Нешто друго

0

УКУПНО

3

Ж
2
3

64. Број деце издвојене из биолошке породице у току 2017. године према разлозима издвајања
Разлог издвајања

Број деце

Одсуство родитељског старања (родитељи преминули, родитељи непознати,
родитељи непознатог боравишта)
Одсуство родитељског старања (родитељи потпуно или делимично лишени
родитељског права, лишени пословне способности или нису стекли пословну
способност)

0
0

Спреченост родитеља да врше родитељско право (одслужење затворске казне,
болничко лечење, тешке болести, душевна обољења ...)

0

Родитељ није у могућности да одговори на здравствене потребе детета

0

Неадекватно родитељско старање

1

Насиље над децом

2

Смештај према одлуци суда

0

Проблеми у понашању детета

0

Остали разлози

0

УКУПНО

3

65. Број деце за коју је у току 2017. године тражена, а није добијена сагласност за смештај у установи СЗ од стране
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

0

4.3. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ
66. Број деце за коју је у току 2017. године донето решење о смештају у породични смештај (нови корисници) према узрасту и полу
Врста смештаја

0-2

3-5

6 - 14

15 - 17

УКУПНО

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Смештај у сродничку хранитељску породицу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Смештај у другу хранитељску породицу

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Укупно по полу

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

УКУПНО

0

1

0

0

1

67. Разлози упућивања деце (нових корисника) у породични смештај у току 2017. године
Разлози упућивања

Број деце на породичном смештају
М

Ж

Одсуство родитељског старања ( родитељи преминули, родитељи непознати, родитељи непознатог боравишта,
лишени родитељског права, делимично лишени родитељског права, лишени пословне способности, нису стекли
пословну способност

0

0

Спреченост родитеља да врше родитељско право (одслужење затворске казне, болничко лечење, тешке болести,
душевна обољења ...)

0

0

Родитељ није у могућности да одговори на здравствене потребе детета

0

1

Неадекватно родитељско старање

0

0

Насиље над децом

1

1

Проблеми у понашању детета

0

0

Остали разлози

0

0

УКУПНО по полу

1

2

УКУПНО

3

68. Укупан број деце корисника породичног смештаја на евиденцији ЦСР (пренети и нови корисници) према узрасту и полу у току 2017. године
Врста смештаја

0-2

3-5

6 - 14

15 - 17

УКУПНО

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Смештај у сродничку хранитељску породицу

0

0

0

0

1

1

0

2

1

3

Смештај у другу хранитељску породицу

0

1

1

2

0

2

0

0

1

5

Укупно по полу

0

1

1

2

1

3

0

2

2

8

УКУПНО

1

3

4

2

10

69. Број деце корисника породичног смештаја на евиденцији ЦСР (пренети и нови корисници) према узрасту и полу на дан 31.12.2017.
Врста смештаја

0-2

3-5

6 - 14

15 - 17

УКУПНО

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Смештај у сродничку хранитељску породицу

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

Смештај у другу хранитељску породицу

0

1

1

2

0

2

0

0

1

5

Укупно по полу

0

1

1

2

1

3

0

0

2

6

УКУПНО

1

3

4

0

8

15 - 17

УКУПНО

70. Број деце којој је прекинут породични смештај у току 2017. године према разлозима прекида смештаја, узрасту и полу
Разлог престанка смештаја

0-2

3-5

6 - 14

Разлог престанка смештаја

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Створени услови за повратак у
биолошку/сродничку породицу

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

Створени услови за усвојење

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

Услед утврђеног случаја занемаривања,
насиља или сумње на насиље над дететом

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Хранитељи неадекватно обављали
функције/обавезе (незадовољавање
функционалних стандарда)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Смештај у ХП не задовољава структуралне
стандарде (приступачност, итд.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Смрт детета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Смрт хранитеља

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Други разлози

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

УКУПНО по полу

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

Престанак потребе за смештајем услед
осамостаљивања
ХП не може да задовољи потребе детета
услед промена у психо-физичком стању
хранитеља или корисника

УКУПНО

0

1

1

0

2

71. Број деце којима је у току 2017. године прекинут породични смештај према исходима након прекида смештаја и узрасту
Исходи након прекида смештаја

0-2

3-5

6 - 14

15 - 17

УКУПНО

Повратак у биолошку породицу

0

1

1

0

2

Смештај у сродничку породицу

0

0

0

0

0

Усвојење

0

0

0

0

0

Смештај у другу хранитељску породицу

0

0

0

0

0

Смештај у установу СЗ

0

0

0

0

0

Становање уз подршку

0

0

0

0

0

Самосталан живот

0

0

0

0

0

Смрт детета

0

0

0

0

0

Друго

0

0

0

0

0

УКУПНО

0

1

1

0

2

72. Број деце на породичном смештају за коју је у току 2017. године ЦСР сачинио план сталности

12

73. Број сродничких и других хранитељских породица на евиденцији ЦСР у 2017. години
Хранитељске породице у којима су смештена деца (укључујући и сродничке
хранитељске породице) - ПУНЕ ХП на евиденцији ЦСР

4

Хранитељске породице са потврдом о подобности за бављење хранитељством
које чекају на смештај деце - ПРАЗНЕ ХП на евиденцији ЦСР

0

4.4. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОМСКИ СМЕШТАЈ
74. Број донетих решења о смештају деце у установу за смештај (нови корисници) према узрасту и полу у току 2017. године
Узраст
Врста смештаја

0-2

3-5

6 - 14

УКУПНО

15 - 17

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Домови за смештај деце и младих - бивши
домови за децу без родитељског старања

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Домови за смештај деце и младих - бивши
домови за децу са сметњама у развоју

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заводи за васпитање деце и младих

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мала домска заједница

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Укупно по полу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

УКУПНО

0

0

0

0

0

75. Разлози упућивања деце на услугу домског смештаја (нових корисника) у току 2017. године према решењу о смештају и полу детета
Разлог
Одсуство родитељског старања (родитељи преминули, родитељи непознати, родитељи непознатог боравишта,
лишени родитељског права, делимично лишени родитељског права, лишени пословне способности, нису стекли
пословну способност)

Број деце на домском смештају
М

Ж

0

0

Спреченост родитеља да врше родитељско право (одслужење затворске казне, болничко лечење, тешке болести,
душевна обољења ...)

0

0

Родитељ није у могућности да одговори на здравствене потребе детета

0

0

Неадекватно родитељско старање

0

0

Насиље над децом

0

0

Премештај из хранитељске породице

0

0

Смештај према одлуци суда

0

0

Проблеми у понашању детета

0

0

Остали разлози

0

0

УКУПНО по полу

0

0

УКУПНО

0

76. Број деце корисника домског смештаја на евиденцији ЦСР (сви - пренети и нови корисници) према узрасту и полу у 2017. години
Врста смештаја

0-2

3-5

6 - 14

15 - 17

УКУПНО

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Домови за смештај деце и младих - бивши
домови за децу без родитељског старања

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Домови за смештај деце и младих - бивши
домови за децу са сметњама у развоју

0

0

0

0

1

1

1

0

2

1

Заводи за васпитање деце и младих

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мала домска заједница

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Други домови за смештај у систему СЗ Домови за одрасле

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Укупно по полу

0

0

0

0

1

1

1

0

2

1

УКУПНО

0

0

2

1

3

15 - 17

УКУПНО

77. Број деце корисника домског смештаја на евиденцији ЦСР према узрасту и полу на дан 31.12.2017. години
Врста смештаја
Домови за смештај деце и младих - бивши
домови за децу без родитељског старања

0-2

3-5

6 - 14

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Домови за смештај деце и младих - бивши
домови за децу са сметњама у развоју

0

0

0

0

1

1

1

0

2

1

Заводи за васпитање деце и младих

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мала домска заједница

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Други домови за смештај у систему СЗ Домови за одрасле

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Укупно по полу

0

0

0

0

1

1

1

0

2

1

УКУПНО

0

0

2

1

3

15 - 17

УКУПНО

78. Број деце којима је у току 2017. године прекинут домски смештај према разлозима престанка смештаја и узрасту
Разлог престанка смештаја

0-2

3-5

6 - 14

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Створени услови за повратак у
биолошку/сродничку породицу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Створени услови за усвојење

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Престанак потребе за смештајем услед
осамостаљивања

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Премештени у хранитељску породицу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Премештени у другу установу за смештај

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Премештени у малу домску заједницу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Престанак или обустава васпитне мере

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Самовољно напустили установу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Умрли

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Други разлози

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

УКУПНО по полу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

УКУПНО

0

0

0

0

0

79. Број деце којима је у току 2017. године прекинут домски смештај према исходима након прекида смештаја и узрасту
Исходи након прекида смештаја

0-2

3-5

6 - 14

15 - 17

УКУПНО

Повратак у биолошку породицу

0

0

0

0

0

Смештај у сродничку породицу

0

0

0

0

0

Усвојење

0

0

0

0

0

Смештај у другу хранитељску породицу

0

0

0

0

0

Смештај у другу установу СЗ

0

0

0

0

0

Становање уз подршку

0

0

0

0

0

Самосталан живот

0

0

0

0

0

Смрт корисника

0

0

0

0

0

Друго

0

0

0

0

0

УКУПНО

0

0

0

0

0

80. Број деце узраста до навршене 3. године на евиденцији ЦСР, према дужини боравка у установи за смештај и полу
Дужина боравка у установи за смештај

Број деце у 2017.

Број деце на дан 31.12. 2017.

М

Ж

М

Ж

0 – 6 месеци

0

0

0

0

7 - 12 месеци

0

0

0

0

1 – 2 године

0

0

0

0

Преко 2 године

0

0

0

0

УКУПНО по полу

0

0

0

0

УКУПНО

0

0

81. Број деце на домском смештају на дан 31.12.2017. за коју је сачињен план сталности

3

4.5. УСВОЈЕЊЕ
82. Број деце на евиденцији ЦСР, пренети и нови, са донетим закључком о
општој подобности детета за усвојење у 2017. године

0

83. Број деце за коју су донета решења о заснивању усвојења у 2017. години према узрасту и полу
Узраст

Пол

УКУПНО

М

Ж

0-2

0

0

0

3 -5

0

0

0

6 - 14

0

0

0

15 - 17

0

0

0

УКУПНО

0

0

0

84. Број деце са сметњама у развоју за коју су донета решења о заснивању усвојења у 2017. години према узрасту и полу
Узраст

Пол

УКУПНО

М

Ж

0-2

0

0

0

3 -5

0

0

0

6 - 14

0

0

0

15 - 17

0

0

0

УКУПНО

0

0

0

85. Број деце за коју су у току 2017. године реализована усвојења према полу
Број деце према пребивалишту усвојитеља

Пол

УКУПНО

М

Ж

Број деце за коју је реализовано усвојење од стране држављана РС у току 2017. године

0

0

0

Број деце за коју је реализовано међународно усвојење у току 2017. године

0

0

0

УКУПНО

0

0

0

86. Број неуспешних међусобних прилагођавања деце и потенцијалних
усвојитеља у току 2017.

0

87. Број подобних усвојитељских парова на евиденцији ЦСР који чекају на
усвојење у 2017. години (и пренети и нови)

0

4.6. ВРШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА

88. Број решења о мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права и број деце обухваћене мером превентивног надзора у 2017. години
Број решења о мерама превентивног надзора над вршењем родитељког права донетих у току 2017. године

4

Број деце према чијим родитељима су предузете мере превентивног надзора над вршењем родитељског права
донетих у току 2017. године

4

89. Број решења о мерама корективног надзора над вршењем родитељског права и број деце према чијим родитељима су предузете мере у 2017. години
Врста мере корективног надзора

Број решења

Број деце

Упозорење родитељима о недостацима у вршењу родитељских права

4

4

Упућивање родитеља на разговор у породично саветовалиште или у установу специјализовану за посредовање у
породичним односима

0

0

Захтев родитељима да положе рачун о управљању имовином детета

0

0

УКУПНО

4

4

90. Број покренутих поступака пред судом од стране ЦСР у вези са вршењем родитељског права у 2017. години и број деце према чијим родитељима су
покренути поступци пред судом
Врста поступка

Број поступака

Број деце

Предлог за лишење родитељског права

0

0

Предлог привремене мере у споровима за вршење родитељског права

0

0

Покретање кривичног поступка у случајевима пропуста у вршењу родитељских права

0

0

Покретање поступка за заштиту права детета

0

0

УКУПНО

0

0

4.7. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ
91. Укупан број деце обухваћен материјалном подршком у 2017.
Број деце чланова породице корисника НСП

37

Број деце обухваћен правом на помоћ и негу другог лица

5

Број деце обухваћен правом на увећану помоћ и негу другог лица

3

5. ПОСЛОВИ У ВРШЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА
5.1. ПОРОДИЧНИ ОДНОСИ
92. Број спроведених поступака у породичним односима и број деце у току 2017.године
Врста поступка

Број поступака

Број деце

Мирење

3

4

Нагодба

0

0

Процена за вршење родитељског права

20

23

Процена споразумног предлога родитеља

0

0

93. 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 2017.године
Број налаза и
мишљења

Број деце

Вршење родитељског права

7

10

Регулисање личног односа детета и родитеља

4

5

Извршни поступак у регулисању виђања детета и родитеља

1

1

Издржавање детета

1

1

Лишење родитељског права

1

0

Кривични поступак против родитеља због занемаривања и злостављања детета

1

2

Прекршајни поступак

0

0

Поступак за заштиту права детета

0

0

УКУПНО

15

19

Поступак пред судом

94. Број захтева суда у поступцима који се односе на одрасле и старије у току 2017.године
Поступак пред судом

Број одраслих и
старијих

Супружничко издржавање

1

Издржавање других сродника

1

Поступак лишења пословне способности

1

Поступак враћања пословне способности

0

УКУПНО

3

5.2. ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
5.2.1. ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

95. Број пријава насиља у породици за децу (као жртве насиља) у току 2017. године, према врсти породице/домаћинства у којем дете живи и полу детета
Врста домаћинства у којој дете живи

Број деце
Девојчице

Дечаци

Једнородитељска породица (деца и један родитељ)

2

0

Потпуна биолошка породица (оба родитеља и дете/деца)

0

0

Потпуна проширена породица - деца, родитељи и сродници

2

4

Домаћинство бивших брачних партнера који након развода живе заједно

0

0

Сродничка или старатељска породица

0

0

Хранитељска породица

0

0

Усвојитељска породица

0

0

Укупно

4

4

УКУПНО

8

96. Број пријава насиља у породици за децу (као жртве насиља) у току 2017. године према доминантној врсти насиља и полу детета
Доминантна врста насиља

Број деце
Девојчице

Дечаци

Физичко насиље

2

1

Емоционално насиље

0

0

Сексуално насиље

1

0

Занемаривање или немарно поступање

1

3

Експлоатација детета

0

0

Укупно

4

4

УКУПНО

8

97. Поступци које је ЦСР предузимао у току 2017. године у случајевима заштите деце од насиља у породици
Врста поступка

Број деце

Укупно

Девојчице

Дечаци

Издвајање - број деце која су издвојена из породице
сама (без родитеља)

1

1

2

Издвајање - број деце која су из породице издвојена
заједно са ненасилним родитељем

1

3

4

Покретање поступака пред судом

0

0

0

Пружање материјалне, правне или стручно саветодавне
подршке и помоћи детету у ЦСР

2

0

2

Упућивање детета на услуге других одговарајућих
установа

0

0

0

Упозоравање родитеља на недостатке у вршењу
родитељског права - корективни надзор

0

0

0

Нешто друго

0

0

0

УКУПНО

4

4

8

98. Број поступака за заштиту деце жртава од породичног насиља које је ЦСР покренуо према суду, по службеној дужности у 2017. години, према врстама
поступка
Врста поступка

Број деце

Поступак за изрицање мере заштите од насиља у породици

0

Поступак за потпуно лишавање родитељског права

0

Поступак за делимично лишавање родитељког права

0

Кривична пријава

0

Поступак за доношење привремене мере принудног лечења

0

Поступак за заштиту права детета

0

0

УКУПНО

5.2.2. ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ
99. Број пријава упућених ЦСР у току 2017. године о вршњачком насиљу деце (до 18.година)

6

5.2.3. ЗАШТИТА КОРИСНИКА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
100. Број пријава насиља у породици и партнерским односима у току 2017. године према старости жртве и врсти домаћинства/породице
Врста породице

Број жртава насиља према старости
Млади

Одрасли

Старији

Укупно

Једнородитељска породица (деца и један родитељ)

0

5

3

8

Брачна или ванбрачна заједница без деце
Брачна или ванбрачна заједница са биолошком децом (оба
родитеља и деца)

0

9

0

9

2

18

4

24

Потпуна проширена породица (деца, оба родитеља и сродници)

0

8

1

9

Старатељска или сродничка породица

0

0

0

0

Самачко домаћинство

0

0

0

0

Уговорно домаћинство - Уговор о доживотном издржавању

0

5

4

9

Друге породице

0

0

0

0

УКУПНО

2

45

12

59

101. Број пријава породичног и партнерског насиља у току 2017. године према доминантној врсти насиља, старости и полу жртве насиља
Старост жртве насиља
Доминантна врста насиља

Млади

Одрасли

Старији

УКУПНО

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Физичко насиље

0

2

8

11

7

3

31

Сексуално насиље

0

0

0

1

0

0

1

Психичко насиље

0

0

6

14

1

1

22

Економско насиље

0

0

0

5

0

0

5

УКУПНО

0

2

14

31

8

4

59

102. Поступци које је ЦСР предузимао у току 2017. године у случајевима заштите пунолетних жртава породичног насиља
Старост корисника
Врста поступка

Млади

Одрасли

Старији

Укупно

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Издвајање жртве насиља из породице

0

0

0

1

0

0

0

1

Покретање поступака пред судом

0

0

0

0

0

0

0

0

Пружање материјалне, правне или стручно саветодавне подшке
жртви насиља у ЦСР

0

2

16

28

6

6

22

36

Упућивање жртве насиља на услуге других одговарајућих установа

0

0

0

0

0

0

0

0

Нешто друго

0

0

0

0

0

0

0

0

УКУПНО по полу

0

2

16

29

6

6

22

37

УКУПНО

2

45

12

103. Број обавештења тужилаштву и полицији о насиљу у породици поднетих од стране ЦСР у току 2017.године

59

1

104. Број свих пријава насиља у ЦСР према подносиоцима пријаве/обавештења у 2017. години (све пријаве насиља за кориснке свих старосних категорија)
Порекло пријаве

Укупно

Члан породице

7

Друго лице ван породице

4

Јавна установа (школа, дом здравља, вртић....)

5

Полиција

26

Суд/Тужилаштво

0

Удружење грађана

0

Орган старатељства по службеној дужности у другим поступцима

0

Жртва

17

Анонимна пријава

0

Неко други

0

УКУПНО

59

105. Број пријава насиља у ЦСР у току 2017. према починиоцима насиља означеним у пријави насиља и према односу/сродству са жртвом насиља
Починилац насиља према односу са жртвом

Број починилаца

Укупно починилаца

М

Ж

Родитељ

2

6

8

Брат/сестра

1

0

1

Син/ ћерка

9

2

11

Партнер једног од родитеља

1

1

2

Други члан породице или крвни сродник

3

0

3

Хранитељ/ старатељ

0

0

0

Брачни/ ванбрачни партнер

16

14

30

Бивши брачни/ванбрачни партнер

0

4

4

Неко други

0

0

0

УКУПНО

32

27

59

106. Број изречених мера заштите од насиља у породици (према Породичном закону) у ЦСР у 2017. години према врсти мера
Врста мере

Број изречених мера

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

Забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености

0

Забрана приступа у простор око места становања или места рада члана
породице

0

Забрана даљег узнемиравања члана породице

0

УКУПНО

0

107. Број хитних мера изречених учиниоцима у току 2017. године (према Закону о спречавању насиља у породици) према врсти мере и службеном лицу које
изриче меру
Број хитних мера

Службено лице које изриче меру

УКУПНО

Полицијски службеник

Суд

Мера привременог удаљења учиниоца из стана

2

2

4

Мера привремене забране учиниоцу да контактира
жртву насиља и прилази јој

24

18

42

УКУПНО

26

20

46

108. Број индивидуалних планова заштите и подршке жртви насиља, донетих на Групи за координацију и сарадњу у 2017. години према старости жртве
Старосна структура

Број индивидуалних планова заштите и подршке

Деца

5

Млади

2

Одрасли

28

Старији

6

УКУПНО

41

5.3. ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ МАЛОЛЕТНИКА
ПОДАЦИ О ДЕЦИ/МАЛОЛЕТНИЦИМА НА ЕВИДЕНЦИЈИ ЦСР
109. Малолетници са проблемима у понашању на евиденцији ЦСР у 2017. години према старости
Старосна структура

Пренети

Новоевидентирани

Реактивирани

Укупно у 2017.

до 14 год. (кривично неодговорна деца)

1

6

0

7

14 - 15

5

5

0

10

16 - 17

1

2

0

3

18 - 20

1

0

0

1

УКУПНО

8

13

0

21

Пренети

Новоевидентирани

Реактивирани

Укупно у 2017.

до 14 год. (кривично неодговорна деца)

0

0

0

0

14 - 15

5

6

0

11

16 - 17

1

6

0

7

18 - 20

1

1

0

2

УКУПНО

7

13

0

20

110. Малолетници у сукобу са законом на евиденцији ЦСР у 2017. години према старости
Старосна структура

111. Укупан број малолетника у сукобу са законом са рецидивом - поновљена кривична дела и поновни захтев
суда/тужилаштва, у 2017. години

7

112. Број малолетника на евиденцији ЦСР у току 2017. години са решењем суда о изреченим мерама према полу - сва деца (и пренети и нови)
Број малолетника

М

Ж

УКУПНО

Број малолетника са изреченим васпитним налогом

0

0

0

Број малолетника са изреченом васпитном мером посебне обавезе

0

0

0

Број малолетника са изреченом мером појачаног надзора

3

1

4

Број малолетника са мером упућивања у васпитну установу

0

0

0

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

113. Број малолетника и млађих пунолетника према којима су, након истека заводских мера и санкције малолетничког
затвора, предузимане мере заштите у процесу реинтеграције у 2017. години

5.4. ПОДАЦИ О МЕРАМА ИЗРЕЧЕНИМ У 2017. ГОДИНИ

Број малолетника
М

Ж

0

0

УКУПНО
0

114. Број васпитних налога изречених у 2017. години према врстама налога
Васпитни налог

Број васпитних налога
М

Ж

УКУПНО

Поравнање са оштећеним како би се накнадом штете, извињењем, радом или на неки
други начин отклониле, у целини или делимично, штетне последице дела

0

0

0

Редовно похађање школе или редовно одлажење на посао

0

0

0

Укључивање, без накнаде, у рад хуманитарних организација или послове социјалног,
локалног или еколошког садржаја

0

0

0

Подвргавање одговарајућем испитивању и одвикавању од зависности изазване употребом
алкохолних пића или опојних дрога

0

0

0

Укључивање у појединачни или групни третман у одговарајућој здравственој установи или
саветовалишту

1

0

1

УКУПНО

1

0

1

115. Број васпитних мера посебне обавезе изречених у 2017. години према врстама посебне обавезе
Васпитна мера посебне обавезе

Број васпитних мера за малолетнике
М

Ж

Укупно

Извињење оштећеном

1

0

1

Накнада штете оштећеном

0

0

0

Редовно похађање школе и неизостајање са посла

0

0

0

Оспособљавање за одговарајуће занимање

0

0

0

Укључивање без надокнаде у рад хуманитарних организација или обављање послова
социјалног, локалног и еколошког садржаја

0

0

0

Укључивање у спортске активности

0

0

0

Подвргавање одговарајућем испитивању и одвикавању од зависности изазване употребом
алкохолних пића или опојних дрога

0

0

0

Укључивање у појединачни или групни третман у одговарајућој здравственој установи или
саветовалишту

1

0

1

Похађање курсева за стручно оспособљавање или припремање и полагање испита којима
се проверава одређено знање

0

0

0

Да не може да напусти место пребивалишта или боравишта без сагласности суда и
посебног одобрења органа старатељства

0

0

0

УКУПНО

2

0

2

116. Број васпитних мера појачаног надзора изречених у 2017. години према врстама појачаног надзора
Број васпитних мера за малолетнике

Васпитна мера појачаног надзора

М

Ж

Укупно

Појачан надзор од стране родитеља, усвојитеља или старатеља

2

0

2

Појачан надзор у другој породици

0

0

0

Појачан надзор од стране органа старатељства

1

1

2

Појачан надзор уз дневни боравак у одговарајућој установи за васпитавање и образовање
малолетника

0

0

0

УКУПНО

3

1

4

117. Број заводских васпитних мера малолетницима и млађим пунолетницима изречених у 2017. години

Заводска васпитна мера

Број заводских мера за
малолетнике

Број заводских мера за млађе
пунолетнике (18 - 21)

УКУПНО

М

Ж

Укупно

М

Ж

Укупно

Упућивање у васпитну установу

0

0

0

0

0

0

0

Упућивање у васпитно-поправни дом

0

0

0

0

0

0

0

УКУПНО

0

0

0

0

0

0

0

118. Број кривичних санкција малолетничког затвора изречених у 2017.
години

Старији малолетници

Млађи пунолетници (18 - 21)

М

Ж

Укупно

М

Ж

Укупно

0

0

0

0

0

0

УКУПНО
0

119. Број мера безбедности изречених у 2017. години
Врста мере безбедности

Старији малолетници

Млађи пунолетници (18 - 21)

УКУПНО

М

Ж

Укупно

М

Ж

Укупно

Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи

0

0

0

0

0

0

0

Обавезно психијатријско лечење на слободи

0

0

0

0

0

0

0

Обавезно лечење наркомана

0

0

0

0

0

0

0

Обавезно лечење алкохоличара

0

0

0

0

0

0

0

Забрана управљања моторним возилом

0

0

0

0

0

0

0

Одузимање предмета

0

0

0

0

0

0

0

Протеривање странаца из земље

0

0

0

0

0

0

0

Јавно објављивање пресуде

0

0

0

0

0

0

0

Забрана приближавања и комуникације са оштећеним

0

0

0

0

0

0

0

Забрана присуствовања одређеним спортским приредбама

0

0

0

0

0

0

0

120. Број одбачених кривичних пријава против малолетника у 2017. години
Број пријава

Број деце

Деца до 14 година

0

0

Деца изнад 14 година

0

0

УКУПНО

0

0

121. Број прекршајних поступака покренутих према малолетницима у 2017. години

6

6. УСЛУГЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

6.1. НЕОДЛОЖНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
122. Број предузетих неодложних интервенција у току 2017.
Узраст корисника

Број интервенција

За децу

26

За младе

5

За одрасле

27

За старије

14

УКУПНО

72

6.2. УСЛУГЕ ПРОЦЕНЕ И ПЛАНИРАЊА
123. Број услуга процене и планирања према корисницима услуга ЦСР у 2017.
Стручни поступак

Број поступака

Укупно

За децу

За младе

За одрасле

За старије

Почетна процена

44

18

52

16

130

Усмерена процена корисника

1

0

0

1

2

Број сачињених планова

39

16

29

11

95

Број поновних прегледа

19

10

12

0

41

124. Број осталих процена у 2017. години
Врста процене

Број поступака процене

Процена опште подобности усвојитеља

0

Процена опште подобности старатеља

1

Број процена опште подобности хранитеља које спроводи ЦСР (средине у којима нема ЦПСУ)

0

Број донетих одлука о подобности сродника за пружање услуге породичног смештаја

0

Број донетих одлука о подобности потенцијалних хранитеља за пружање услуге породичног смештаја

3

Друго

0

125. Стручни послови супервизора и број реализованих послова у 2017.години
Број реализованих активности/ донетих
планова и извештаја

Стручни послови супервизора
Број индивидуалних планова професионалног развоја водитеља случаја

3

Број извештаја о напретку водитеља случаја

6

Број одржаних индивидуалних супервизијских састанака

178

Број одржаних групних супервизорских састанака

10

Број случајева у којима је супервизор члан тима као стручни радник

145

Број случајева где је супервизор радио као водитељ случаја

188

126. Број случајева код којих је примењено саветодавно усмеравање од стране водитеља случаја у 2017. години
Врста саветодавног усмеравања

Број случајева

Помоћ у васпитању и развојним проблемима деце

47

Психосоцијална подршка жртвама насиља

44

Помоћ у сређивању брачних и породичних односа

48

Усмеравање лица у стању социјалне потребе

117

Организовање животне и радне средине

0

6.3. ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ
127. Број упута које је ЦСР издао у току 2017. године за коришћење дневних услуга у заједници према старости упућених корисника
Врста услуге

Узраст корисника

УКУПНО

Врста услуге
Дневни боравак за децу и младе са телесним
инвалидитетом или интелектуалним
тешкоћама
Дневни боравак за децу и младе у сукобу са
законом, родитељима, школом или
заједницом
Дневни боравак за одрасле са
инвалидитетом

Одрасли

Млади

0

0

0

0

0

0
0

Дневни боравак за одрасле и старије којима
је потребна дневна нега и надзор
Помоћ у кући

0

0

Свратиште за децу улице

0

0

Свратиште за одрасле и старије

9

2

Друге услуге које подржавају боравак
корисника у породици и непосредном
окружењу

0

0

0

0

0

22

31
0

0

Лични пратилац детета

Старији

УКУПНО

Деца

0

0
2

0

0

0

0

6.4. УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛАН ЖИВОТ
128. Број упута које је ЦСР издао у току 2017. године за корушћење услуга подршке за самосталан живот према старости упућених корисника
Врста услуге

Узраст корисника
Деца и млади

Одрасли

Старији

УКУПНО

Становање уз подршку за младе који се осамостаљују

0

0

Становање уз подршку за особе са инвалидитетом

0

0

0

0

Персонална асистенција

0

0

0

0

Обука за самостални живот

0

0

0

0

Друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у
друштву

2

0

0

2

УКУПНО

2

0

0

2

6.5. САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ
129. Број упута које је ЦСР издао у току 2017. године за коришћење саветодавно терапијских и социо едукативних услуга које су реализоване изван ЦСР или у
посебној јединици ЦСР према старости упућених корисника
Врста услуге

Узраст корисника

УКУПНО

Деца

Млади

Одрасли

Старији

Породична терапија

0

0

0

0

0

Медијација
Друге саветодавне и едукативне услуге и
активности

0

0

0

0

0

3

0

0

0

3

УКУПНО

3

0

0

0

3

6.6. УСЛУГЕ ИНТЕНЗИВНЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ
130. Број упута које је ЦСР издао у току 2017. године за коришћење услуге породични сарадник
Број породица

0

Број деце

0

6.7. УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ПРИХВАТИЛИШТЕ И ПРЕДАХ СМЕШТАЈА
131. Број решења за смештај деце у прихватилишта/прихватне станице у току 2017. године према старости и полу
Узраст
Врста смештаја

0-2

3-5

6 - 14

15 - 17

УКУПНО

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Прихватилиште за ургентну заштиту деце од
насиља

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прихватилиште за децу и младе

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прихватна станица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Укупно по полу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

УКУПНО

0

0

0

0

0

132. Број решења ЦСР о смештају пунолетних корисника у прихватилиште у току 2017. године, према старости и полу корисника
Врста смештаја
Прихватилиште

Млади

Одрасли

Старији

Укупно

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

0

0

0

1

0

0

0

1

УКУПНО

0

1

0

1

Узраст

М

Ж

Деца

0

0

Млади

0

0

УКУПНО

0

0

133. Број деце и младих коју је ЦСР у току 2017. године упутио на коришћење услуге предах

6.8. ЦСР КАО ПРУЖАЛАЦ ДРУГИХ УСЛУГА
134. Подаци о другим услугама (које подлежу лиценцирању) које је ЦСР пружао у 2017. години у оквиру посебне организационе јединице: врста услуге,
статус лиценцирања и број корисника услуга на дан 31.12.2017.
Назив услуге
Прихватилиште (сигурна кућа, прихватна станица)

Пружа 1/ Не пружа 0

Има лиценцу 1/ Нема
лиценцу 0

Деца
0

Број корисника на дан 31.12.2017.
Млади
Одрасли
Старији
УКУПНО
0

0

0

0

Предах смештај

0

0

0

0

0

Дневни боравак

0

0

0

0

0

Помоћ у кући

0

0

0

0

0

Свратиште

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Лични пратилац детета
Становање уз подршку

0

0

0

0

0

Персонална асистенција

0

0

0

0

0

СОС телефон

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

УКУПНО

0

0

135. Број радника запослених или ангажованих на пружању услуга у оквиру организационе јединице ЦСР које подлежу лиценцирању на дан 31.12.2017.
године
Врста посла

Број радника, 31.12.2017.

Руководећи радници

0

Стручни радници

0

Стручни сарадници

0

Сарадници

0

Финансијско-административни радници

0

Технички радници

0

УКУПНО

0

136. Подаци о другим услугама/програмима (које НЕ ПОДЛЕЖУ ЛИЦЕНЦИРАЊУ) које је ЦСР пружао у 2017. години: врста услуге/програма и број корисника
услуга на дан 31.12.2017.
Назив услуге

Пружа 1/ Не пружа
0

Број корисника на дан 31.12.2017.
Деца

Млади

Одрасли

Старији

УКУПНО

Породични сарадник

0

0

0

0

0

Клуб

0

0

0

0

0

Саветовалиште

0

0

0

0

0

Телефонско саветовалиште

0

0

0

0

0

Третмански центар

0

0

0

0

0

Дневни центар

0

0

0

0

0

Храна на точковима

0

0

0

0

0

Нешто друго, уписати:

0

0

0

0

0

Нешто друго, уписати:

0

0

0

0

0

Нешто друго, уписати:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

УКУПНО

0

137. Број радника запослених или ангажованих на пружању услуга или програма које НЕ ПОДЛЕЖУ ЛИЦЕНЦИРАЊУ на дан 31.12.2017. године
Врста посла

Број радника, 31.12.2017.

Руководећи радници

0

Стручни радници

0

Стручни сарадници

0

Сарадници

0

Финансијско-административни радници

0

Технички радници

0

УКУПНО

0

СТРАНА 143

БРОЈ 10 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

.

30 март 2018.

69

На основу члана 42. став 1. тачка 42. 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 30.03.2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“
Сокобања за 2017. годину, усвојен Одлуком Управног одбора „Спортско рекреативног
центра Подина“ Сокобања број 1-31/2018-04 од 23.02.2018. године.

II
Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 66-4/2018
У Сокобањи, дана 30.03.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

СТРАНА 148

БРОЈ 10

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

.

30 март 2018.

70

На основу члана 200. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник
РС“, бр.36/2011, 99/2011,83/2014- др. закон и 5/2015), члана 42. став 1. тачка 45. 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 30.03.2018.
године, донела је

О ДЛ У К У

I
УСВАЈА СЕ Редовни годишњи финансијски извештај Јавног предузећа Дирекција за
урбанизам и изградњу Сокобања у ликвидацији за период од 01.01. до 31.12.2017.
године.
–

II
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-307/2018
У Сокобањи, дана 30.03.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИ К
Драгољуб Јевтић

СТРАНА157

БРОЈ 10

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

.

30 март 2018.

71

На основу члана 537. став 1. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“,
бр.36/2011, 99/2011,83/2014- др. закон и 5/2015), члана 42. став 1. тачка 45. 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 30.03.2018.
године, донела је

О ДЛ УКУ

I
УСВАЈА СЕ Годишњи ликвидациони извештај за 2017. годину Јавног предузећа
Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања у ликвидацији.
–

II
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-308/2018
У Сокобањи, дана 30.03.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

СТРАНА 160

БРОЈ 10

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

.

30 март 2018.

72

На основу члана 540. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник
РС“, бр.36/2011, 99/2011,83/2014- др. закон и 5/2015), члана 42. став 1. тачка 45. 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 30.03.2018.
године донела је

ОД Л У КУ

I
УСВАЈА СЕ Завршни ликвидациони биланс Јавног предузећа Дирекција за урбанизам
и изградњу Сокобања у ликвидацији од 27.03.2018. године.
–

II
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-309/2018
У Сокобањи, дана 30.03.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

СТРАНА 171

БРОЈ 10

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

.

30 март 2018.

73

На основу члана 540. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник
РС“, бр.36/2011, 99/2011,83/2014- др. закон и 5/2015), члана 42. став 1. тачка 45. 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 30.03.2018.
године донела је

ОД Л У КУ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о спроведеној ликвидацији Јавног предузећа Дирекција за
урбанизам и изградњу Сокобања у ликвидацији од 28.03.2018. године.
–

II
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-310/2018
У Сокобањи, дана 30.03.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

СТРАНА 179

БРОЈ 10

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

.

30 март 2018.
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На основу члана 540. став 1 . тачка 3. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник
РС“, бр.36/2011, 99/2011,83/2014- др. закон и 5/2015), члана 42. став 1. тачка 45. 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 30.03.2018.
године донела је

О ДЛ У К У

I
УСВАЈА СЕ Изјава ликвидационог управника Јавног предузећа Дирекција за
урбанизам и изградњу Сокобања у ликвидацији од 28.03.2018. године .
–

II
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-311/2018
У Сокобањи, дана 30.03.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

СТРАНА 180

БРОЈ 10

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

.

30 март 2018.

СТРАНА 181

БРОЈ 10

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

.

30 март 2018.
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На основу одредбе члана 540. став 1. тачка 4. и става 3. и члана 541. Закона о
привредним друштвима („ Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон
и 5/2015), члана 42. став 1. тачка 45. и члана 128. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14) у складу са
одредбама оснивачког акта Јавног предузећа Дирекције за урбанизам и изградњу
Сокобања- у ликвидацији, на предлог ликвидационог управника Јавног предузећа
Дирекције за урбанизам и изградњу Сокобања - у ликвидацији Скупштина општине
Сокобања, дана 30.03.2018.године, доноси
ОДЛУКУ
о расподели ликвидационог остатка
I
Над Јавним предузећем Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања-у
ликвидациј уписаним у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне
регистре, матични број 17015079, покренут је поступак ликвидације дана
25.10.2016. године .
Како у току поступка ликвидације сва пријављена а призната потраживања су
намирена, након чега је у имовини предузећа преостало: Основна средства,опрема
и комјутерски софтери (ПОПИСНА ЛИСТА I дата у прилогу) у износу од
965.863,08 динара и Ситан инвентар на залихама(ПОПИСНА ЛИСТА II дата у
прилогу) у износу од 51.420,00 динара, односно укупно процењене ликвидационе
вредности 1.017.283,08 динара, то скупштина доноси одлуку да се ликвидациони
остататак расподељује у 100% износу његовом једином оснивачу Општини
Сокобање, улица Светог Саве бр.23, 18230 Сокобања, матични број 07355815,
ПИБ:100880059, која ће по спроведеном брисању Јавног предузећа из Регистра
привредних субјеката бити једини власник преостале имовине.
II
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
I Број: 401-312/2018
У Сокобањи, дана 30.03.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Дрaгољуб Јевтић

СТРАНА 187

БРОЈ 10

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

.

30 март 2018.
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На основу одредбе члана 543. и одредбе члана 540. став 3. Закона о привредним
друштвима („ Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015 ),
члана 42. став 1. тачка 45. и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени
лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14) у складу са одредбама
оснивачког акта Јавног предузећа Дирекције за урбанизам и изградњу Сокобања - у
ликвидацији Скупштина општине Сокобања , дана 30.03.2018. године,
доноси
ОДЛУКУ
о окончању поступка ликвидације
I
ОКОНЧАВА СЕ поступак ликвидације над Јавним предузећем Дирекција за
урбанизам и изградњу Сокобања-у ликвидацији, са седиштем у Сокобањи , улица
Војислава Илића 2, уписаним у Регистар привредних субјеката Агенције за
привредне регистре, матични број 17015079, покренут дана 25.10.2016. године.
Како су истекли законом прописани рокови за обавештавање и пријаву
потраживања поверилаца и како је Јавно предузеће обавило све законом прописане
радње у сврху спровођења поступка ликвидације, те како се против предузећа не
воде никакви други поступци, то Скупштина општина Сокобања доноси Одлуку о
окончању поступка ликвидације.

II
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-313/2018
У Сокобањи, дана 30.03.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Др aгољуб Јевтић

СТРАНА 188

БРОЈ 10

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

.

30 март 2018.
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На основу одредбе члана 543. Закона о привредним друштвима („ Сл.
гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) Скупштина општине
Сокобања као оснивач Јавног предузећа Дирекције за урбанизам и изградњу
Сокобања -у ликвидацији, дана 30.03.2018 године, доноси
ОДЛУКУ
о чувању пословних књига и докумената Јавног предузећа које је престало
ликвидацијом
I
Целокупна документација Јавног предузећа, које је престало да постоји по
спроведеном поступку ликвидације поверава се на чување Општинској управи
општине Сокобња, матични број 07355815, ПИБ 100880059, са адресом 18230
Сокобања, улица Светог Саве 23.
II
Над Јавним предузећем Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања –у
ликвидацији, са седиштем у Сокобањи у улици Војислава Илића бр.2 уписаним
у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре, матични број
17015079, ПИБ 100880472, са пословним бројем рачуна 205 -240699-59,
покренут је поступак ликвидације дана 25.10.2016. године и исти је окончан
дана 30.03.2018 године.
С обзиром да је одредбом члана 543. став 4. Закона о привредним
друштвима предвиђено да се пословне књиге и документа привредног друштва
које је брисано услед окончања ликвидације чувају у складу са прописима
којима се уређује архивска грађа, а да се име и адреса лица коме су пословне
књиге и документа поверени на чување региструју у складу са Законом о
регистрацији, то скупштина доноси одлуку да се целокупна документација
Јавног предузећа које је престало да постоји по спроведеном поступку
ликвидације поверава на чување Општинској управи општине Сокобња,
матични број 07355815, ПИБ 100880059, са адресом 18230 Сокобања, улица
Светог Саве 23.
III
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
I Број: 401-314/2018
У Сокобањи, дана 30.03.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Дрa гољуб Јевтић

СТРАНА 189

78

БРОЈ 10

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

.

30 март 2018.

СТРАНА 221

БРОЈ 10

-
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На основу члана 42. став 1. 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 30.03. 2018. године, донела
је

ЗАКЉУЧАК

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе општине Сокобања за 201 7. годину.

II
Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-315/2018
У Сокобањи, 30.03.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНК
Драгољуб Јевтић

ОПШТИНА СОКОБАЊА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ИЗВЕШТАЈ О РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Сокобања
март 2018.године

На основу члана 77. став 1. тачка 7. Статута општине Сокобања ("Службени лист
општине Сокобања" бр. 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014)) и члана 31. став 2. Одлуке о
организацији Општинске управе општине Сокобања (''Службени лист општине Сокобања" број
19/17), начелнк Општинске управе општине Савски подноси:
И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ПРАВНИ ОКВИР РАДА И НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПОДАЦИ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Извештај о раду Општиснке управе општине Сокобања за 2017. годину садржи опште
податке о раду - преглед према одељењима и односи се а на период 01.01.2017.-31.12.2017.
године.
У складу са чланом 7. Одлуке о организацији Општинске управе општине Сокобања,
Општинска управа:
1.
Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, председник општине
и
Општинско веће;
2.
Извршава одлуке и друге акте Скупштине, председника општине и Општинског већа;
3.
Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
4.
Oбавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине;
5.
Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
6.
Oбавља стручне и друге послове које утврди Скупштина, председник општине и
Општинско веће;
7.
Доставља извештај о свом раду на извршавању послова из надлежности општине и
поверених послова председнику општине, Општинском већу и Скуштини по потреби, а
најмање једном годишње.
Општинска управа образује са као јединствени орган.
Општинска управа обавља послове из свог делокруга рада у складу са Уставом, Законом
и Статутом општине Сокобања.
Рад Општинске управе доступан је јавности, подложан критици и контроли грађана у
складу са законом и Статутом општине Сокобања.
Рад Општинске управе организује се тако да се омогући законито, ефикасно и
благовремено остваривање права и интереса грађана.
У оквиру Општинске управе образују се организационе јединице за вршење сродних
послова, подељене на основне, посебне и уже организационе јединице.
Основна организациона јединица је одељење.
Посебнa организационa јединицa je Кабинет председника општине.
Ако то природа и обим послова налажу, унутар основних и посебних организационих
јединица могу се образовати уже организационе јединице: одсеци, а унутар одсека – групе.
У Општинској управи се образују следеће основне организационе јединице:
1. Одељење за општу управу и друштвене делатности.
2. Одељење за урбанизам, стамбено комуналне делатности, 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.

Општинском управом руководи начелник, као службеник на положају.
За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине,
председнику Општине и Општинском већу у складу са законом, Статутом општине Сокобања
и овом одлуком.
Укупан број систематизованих радних места у Општинској управи у складу са Правилником о
организацији и систематизацији је :
- 2 службеника на положају,
-40 службеника на извршилачким радним местима и
- 6 на радним местима намештеника

I ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Одељење за општу управу и друштвене делатности 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 односе се 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.
Нормативно правни послови:
Израђено је 30 предлога одлука за Скупштину општине Сокобања и то: Одлука о утврђивању
просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2018. годину на територији општине Сокобања; Одлука о локалним комуналним
таксама за територију општине Сокобања; Одлука о локалним административним таксама;
Одлука о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за постављање мањих
монтажних објеката; Одлука о утврђивању Програма зимске службе на оптшинским путевима
и градским улицама општине Сокобања у зимској сезони 2017/2018 из делатности Јавног
предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања; Одлука о утврђивању Програма одржавања
зелених површина за 2017. годину из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“;
Одлука о утврђивању Програма летњег одржавања путева и улица на територији општине
Сокобања за 2017. годину из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“; Одлука о
утврђивању Програма одржавања споменика природе „Рипаљка“ за 2017. годину; Одлука о
утврђивању програма одржавања чистоће у 2017. години из надлежности ЈКП „Напредак“
Сокобања; Одлука о утврђивању програма одржавања фонтана и јавних чесми у 2017. години
из надлежности ЈКП „Напредак“ Сокобања; Одлука о утврђивању програма зоохигијене у 2017.
години из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања; Одлука о утврђивању делатности од значаја
за привредни развој општине Сокобања; Одлука о прибављању непокретности у јавну својину
општине Сокобања (3 одлуке); две одлуке о изменама и допунама оснивачких аката и то за
Народну библиотеку „Стеван Сремац“ Сокобања и Организацију за туризам и културу
Сокобања; 4 Одлука о изменама и допунама одлука о утврђивању програама из делатности
Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања и ЈКП „Напредак“ Сокобања; одлука о аутотакси превозу на територији општине Сокобања; Одлука о давању у закуп пословног простора
„Конак-Парк“; Одлука о усвајању Локалног антикорупцијског плана за период од 2017-2018
године; Одлуке о накнади за вршење одборничке и друге дужности у органима и јавним
службама општине; Одлука Скуптине општине Сокобања о реализацији буџета ЈЛС у делу
планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину; Одлука о ауто-такси превозу
путника на територији општине Сокобања; Одлука о монтажним објектина на територији
општине Сокобања;

Одлука о монтажним-покретним објектина на територији општине Сокобања; Одлука о
монтажним објектина на територији општине Сокобања.
Израђена су 2 нацрта одлука 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
2017. години, Одлука о доделу средстава из буџета општине Сокобања намењених
остваривању јавног интереса у области информисање - израђено 6 уговора о додели средстава
из буџета општине Сокобања за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисање за 2017. годину. Извршено пријављивање додељених средстава
медијима Агенцији за привредне регистре.
Извршена провера утрошених средстава додељених медијима за суфинансирање пројеката
за 2016. годину.
Израђено је 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, расписана 6 јавна конкурса: 1 за суфинансирање удружења
грађана и 5 за давање у закуп пословног простора, достављани извештаји (шест извештаја) и
сачињено укупно 29 нацрта уговора за програме и пројекте удружења грађана који се
финансирају из буџета општине Сокобања. Израђено 8 решења о именовању различитих
комисија.
Сачињени нацрти уговора, након усвајања Одлука о утврђивању Програма из делатности
јавних предузећа. Израђена сва решења за Општинско веће општине Сокобања, по жалбама.
Израђени извештаји о раду одељења, извештај о раду Интерресорне комисије за општину
Сокобања, извештаја о раду Општинске управе за управног инспектора, обрађена 9 захтева
за Интерресорну комисију, покренута 5 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.
Скупштински послови:
Стручно-технички послови за потребе Скупштине општине, Општинског већа, радних тела
Скупштине општине и председника општине.
Oдржана је 21 седница Општинског већа општине Сокобања на којина је разматрано 377
тачака. Одржане је и 13 седница Скупштине општине Сокобања на којима су разматране 243
тачке.
Послови матичне службе
У изветајном периоду урађено је:
Основног уписа у МКР

45

Основних уписа у МКУ

351

Основних уписа у МКВ

96

Упис ЈМБГ

3

Записника о признавању очинства

17

Издато извода из МКР

1167

Издато извода из МКВ

496

Издато извода из МКУ

476

Издато међународних извода

200

Издато уверења КД

1274

Издато извода из ЕМК

2537

Извршено промена у МК

85

Издато уверења о сл.брачном стању

26

Достављено извештаја за промене у матичним књигама и КД

894

Достављено извештаја о смрти ПС

351

Достављено извештаја за бирачки списак

351

Достављено извештаја за ПИО

331

Достављено извештаја МО за брисање војних обвезник

10

Написано и достављено статистичких листића

492

Унето основних уписа у елек. систем

492

Извршена уношење промена у елек. систем

84

Сачињаено Записнка о венчању

92

Сачињено Записника о промени презимена након развода

1

Извршено архивирање матићне грађе , ковертирање и одашиљање поште, а редовно су
достављени и одговори по захтеву других органа.
Послови дечје заштите
Служба дечије заштите примењује Закон о финансијској подршци породици са децом и
одлуке Скупштине општине Сокобања донете у складу са овим законом. У оквиру ових
прописа обухваћена су следећа права:
1. Остваривање права на дечији додатак;
2. Оставривање права на родитељски додатак 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. Упућивање на комисију за оцену психофизичке ометености деце и
7.Остваривање права на регресирање трошкова боравка трећег и сваког наредног детета у
Предшколској установи „Буцко“Сокобања (општинска одлука).

Остваривање права на дечији додатак
Укупан број управних предмета у раду у 2017.години био је 341 предмет а донето је 321
решење.

Оствaривање права на родитељски додатак
Укупан број примљених предмета у 2017. години је 95 предмета а донето је 95 решења.
Остваривање права на једнократну новчану помоћ новорођеног детета
Укупан број примљених захтева у 2017. години био је 99 захтева а донето је 98 решења.
Остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета:
Укупан број примљених захтева у 2017. години био је 50 захтева а донето је 50 решења.
Остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге
детета:
Укупан број примљених захтева у 2017. години био је 38 захтева а донето је 28 решења.
Захтеви за комисију за оцену психофизичке ометености деце.
У 2017. години поднето је 38 захтева за комисију и сви су решени.
Остваривање права на регресирање трошкова боравка трећег и сваког наредног детета у
Предшколској установи „Буцко“Сокобања.
У 2017. години, поднето је 27 захтева и сви су решени.
Послови пријемне канцеларије и писарнице
У 2017. години примљено, заведено и преко интерних књига достављено 11.579 захтева,
рачуна и др. поднесака. Извршена је оверено преписа, потписа и рукописа и то 7048.
Запаковано је и уписано у књигу поште и у курирску књигу укупно 10.580 пошиљки. Издато је
154 потврда о животу и 203 уверења за дом за ученике и студенте и за ученичке и студентске
кредите.
У извештајном периоду доставу по налогу и редовну пошту за Сокобању 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 2.400 поднесака и решења.

Послови архиве
У 2017. години:
- у Архивску књигу уписано је обрађено и разврстано по фасциклама 27 предмета;
- Из претходних година сређени је и формирани предмети (10 фасикли);
- Поднето је 175 писмених захтева за доставу података-копирање из архиве-депоа,
- Извршено је 250 овера правоснажности решења;
- из архиве-депоа по захтеву службених лица достављено је 120 предмета, од тога враћено 49
предмета;
-Издато је 50 различитих уверења;

Послови инвалидско борачке заштите
У обвљању послови инвалидско борачке заштите примењују се 2 закона о правима борац,

војних инвалида и цивилних инвалида рата.
Према савезном закону утврђена права 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 31.12.2017. године био је :
- личних инвалида.......................................26
- породичних инвалида...............................23
- корисника МНП.......................................…..9
- корисника додатка за негу и помоћ...........1
- корисника ортопедског додатка.................2
- борачког додатка ....................................…..3
Свим корисницима борачко инвалидске заштите је послат писмено позив ради виђања и
убацивања датума виђања у Бази Борци Србије.
У области личне инвалиднине донето је 4 решења о признавању права на исплату заосталих
потраживања на основу решења о наслеђивању. Донета су 2 решења којим се признаје право
на борачки додатак, 1 решење којим кориснику престаје право на борачки додатак, 1 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, а након тога донето је решење о признавању права именованој и предмет је
уступљен ресорном Министарству на ревизију.
Урађена су 2 решења којим се признаје право на погребне трошкове подносиоцима захтева,
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, извшена је посета свих корисника МНП-а, за исте су послати захтеви за доставу
уверења надлежним органима и донета су 8 решења о превођењу права на мнп, која су
послата ресорном Министарсту на ревизију. Једно превођење није окончано због кашњења
података из Хрватске.
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.
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.

Послови вођења бирачких спискова и радни односи
а)Бирачки списак
У 2017. години по основу ажурирања бирачких спискова урађено је:

Донето је решења о упису у бирачки списак по основу пријаве пребивалишта

152

Донето је решења о упису у бирачки списак по основу пунолетства:

154

Донето је решења о брисању из бирачког списка по основу смрти;

442

Донето је решења о промени адресе становања;

168

Донето је решења о промени личног имена;

119

Донето је решење о брисању из бирачког списка по основу oдјаве пребивалишта;

149

Донето је решења брисање места боравка интерно расељеног лица;

6

Донето је решења о пријави боравишта интерно расељених лица;

5

Донето је решења за гласање ван места становања у земљи и иностранству.

18

Укупно је донето 1213 решења o променама у ЈБС и достављена странкама. Поред ажурирања
бирачког списка прикупљени су подаци за децу која су у 2017. години постала пунолетна из
матичних служби општине Сокобања, Књажевац, Алексинац и града Ниша и прослеђенису
Полицијској станици у Сокобањи ради провере адресе пребивалишта. Извршена је провера
уписаних бирача који су рођени пре 1927 године кроз матичну књигу умрлих. Извршена је
провера бирачког права за све чланове сталног и проширеног састава бирачких одбора а
обављане су и друге активности 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 урађено је 241 решење и то за:
1. пријем у радни однос .......................................................................................11;
2. престанак радног односа .................................................................................10;
1. остала решења (прековр. и ноћни рад, сол.помоћ отпремн., пл.дсуство)...74;
2. годишњи одмор ............................................................................................…..57;
3. решења о распоређивању ............................................................................….77;
Уговори о раду...............................................................................................……..….12.

Послови повереништва, миграната, ромских и мањинских питања и питања родне

равноправности
У току 2017. год. Општина Сокобања је наставила са пружањем помоћи избеглим и интерно
расељеним лицима која су смештена на територији наше општине, и то кроз доделу пакета
помоћи у виду новчаних средстава, пакета хуманитарне помоћи, грађевинског материјала, као
и доделом робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности. Као
и ранијих година, највећи део средстава обезбеђен је кроз сарадњу са Комесаријатом за
избеглице Републике Србије.
У 2017. години, за помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима општина Сокобања
је издвојила 150.000 динара, и са средствима која је обезбедио Комесаријат за избеглице
Републике Србије, у износу од 1.600.000 динара, помогла седам породица избеглих и
расељених лица.
Једна породица интерно расељених лица добила је 200.000 динара на име помоћи кроз
доходовне активности. Три породице избеглица добиле су по 200.000 динара на име помоћи
у виду економског оснаживања домаћинства. Једна расељеничка породица добила је 550.000
динара, кроз пакет грађевинског материјала за завршетак куће, као и три избегличке породице
– по пакет грађевинског материјала у вредности од 200.000 динара.
Уз то, једној избегличкој породици је прибављена сеоска кућа са окућницом, у вредности
780.000 динара, и додељена бесповратна помоћ за набавку грађевинског и другог материјала
у износу од 180.000 динара, а изгрђена је и једне монтажна куће, за коју су издвојена средства
у износу од 1.620.000 динара.
Поред тога, четрнаест корисника је добило једнократну новчану помоћ у износу од
15.000 динара, а једанаесторо у виду хуманитарних пакета.
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:
-Редовна израда BACKUP-а података;
-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;
- 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;
-Издавање странкама образаца за АПР – 31.
Послови јавних набавки
У 2017.години спроведено је укупно 25 поступака јавних набавки и то 19 јавних набавки мале
вредности, 5 јавне набавке у отвореном поступку и 1 преговарачки поступак.
Вршене су и набавке путем наруџбенице -10 наруџбеница и испитивања тржишта за набавке
на које се Закон не примењује.
Израђен је План јавних набавки за 2017. годину за наручиоца Општинска управа општине
Сокобања и два плана набавки за наручиоце Општина Сокобања-Председник општине и
Скупштину општине Сокобања. Изврене су 3 измене и 1 техничка исправка Плана јавних

набавки за 2017. годину за наручиоца Општинска управа општине Сокобања.
Израђени су квартални извештаји за четврти квартал за 2016. годину и први, други и трећи
квартал за 2017. годину за наручиоце Општинска управа општине Сокобања, Општина
Сокобања-Председник општине и Скупштина општине Сокобања. Израђени су Правилници о
начину обављања послова јавних набавки за све наручиоце.
II ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗМА, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне делатности, грађевинарство и имовинско
правне послове обавља 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
У 2017.години на пословима организовања обједињене процедуре за издавање грађевинских
дозвола и послови урбанизма обављани су следећи послови:
Р.Б.

НАЗИВ

БРОЈ

1

Издато је информација о локацији

79

2

Издато је услова за израду пројекта
парцелације и препарцелације

8

3

Издато је услова за израду урбанистичког
пројекта

1

4

Издато је локацијских услова

43

5

Извршена је комуникација са имаовцима јавних
овлашћења

149

6

Издато је обавештења о усклађености са
планским документом

18

7

Издато је уверења

7

8

У поступку озакоњењанелегално изграђених
објеката

обавештења- 22
записника - 5
допуна уплата за таксу –19
обавештења од инспекције – 10
допис катастру -4
решење – 6
закључка – /

допуне - /
9

Овено је урбанистичких пројеката којима
претходи јавна презентација и комисија за
планове

1

10

Оверено је пројекта парцелације и
препарцелације

7

11

Издавање обавештења и допуна

39

12

Издато је извода из планског документа

1

13

Комисија за планове

14

ПГР подручја Сокобања

-Организовање и вођење састанака радне групе
-Координација са обрађивачем плана
-Прегледање достављених предлога
-Прибављање подлога за израду плана
-Прибављање услова за израду плана
-Организовање и вођење Раног јавног увида
-Припрема огласа и оглашавање
-Достављање смерница обрађивачу
-Писање извештаја и обавештења

15

ПГР насеља Трубаревац

-Организовање и вођење састанака радне групе
-Координација са обрађивачем плана
-Прегледање достављених предлога
-Прибављање подлога за израду плана
-Прибављање услова за израду плана
-Организовање и вођење Раног јавног увида
-Организовање и вођење Јавног увида
-Припрема огласа и оглашавање
-Достављање смерница обрађивачу
-Писање извештаја и обавештења

18

Извршено је обиласка терена

3

19

Достављни су списи Министарству

3

Одржано је 8 седница комисије у 2017, 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

2.Послови грађевинарства
У 2017.години на пословима издавања грађевинске и употребне дозволе и уписа права
својине на изграђеном објекту обављани су следећи подлови:
У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОЗВОЛА
Издато Решења од одобрењу по члану 145.ЗПИ

76

Издато Решења о грађевинској дозволи

27

Издато Потврда о пријави радова

53

Издато Потврда о завршњтку израде темеља

14

Издато Потврда о завршетку објекта у конструктивном смислу

13

Сагласности у погледу мера заштите од пожања од МУП-а

3

Издато Решења о употребној дозволи

31

Остали поступци у ЦИС-у

71

Упис својине код РГЗ-а

18
ВАН СИСТЕМА ЕЛЕКТОРНСКИХ ДОЗВОЛА

Издато Уверења о времену градње

6

Донето Решења о озакоњењу нелегелано изграђених објеката

226

Остали поступци

13

3.Инспекцијски послови
У 2017.години инспекцијске службе су вршиле су редовне, ванредне, контролне и допунске
инспцијске надзоре. Инспекцијски надзор вршен је путем теренске и канцеларијске
контроле.
а) Послови грађевинске инспекције
У 2017.години на пословима грађевинске инспекције обављани су следећи послови:
Сачињено Записник на лицу места
41
Сачињено Записника о усменој расправи
8
Обрађено захтева странака
32
Донето Решења о обустави радова
3
Донето Решења о затврању градилишта
4
Донето Решења о рушењу
21
Донето Решења о рушењу у поступку озакоњења
750
Донето Решења о реконструкцији, санацији, адаптацији
3
Донето Решења о забрани коришћења
4
Донето Закључака о дозволи извршења
10
Поступци по жалби
14
Донето Решења за странке у поступку
1
Уређено обавештења, службених белешки и извештаја
66
Донето Закључака о одлагању
14
Пријаве градилишта
1
Донето закључака о исправци грешке
2
Налога
19

б)Послови инспектора за заштиту животне средине
У 2017. години на пословима инспектора за заштиту животне средине, обављани су следећи
послови:
Извшено инспекцијских надзора из области управљања отпадом
Извшено инспекцијских надзора из области заштите животне
средине

5
5

Извшено инспекцијских надзора из области заштите ваздуха
Извшено инспекцијских надзора из области заштите од буке
Извшено инспекцијских надзора из области заштите природе
Извршено саветодавних и превентивних контрола
Сачињено службених белешки о извршеним саветодавним и
превентивним контролама
Донето решења о мерењу емисије загађујућих материја у ваздух
Донето решења о заштити од буке у животној средини
Донето решења о испуњености услова заштите животне средине за
обављање пословa енергетске делатности
Донето решења о заштити природе

8
3
3
3
3
8
3
2
2

в)Послови саобраћајно-комуналног инспектора
У 2017. години на пословима саобраћајно комуналног инспектора, обављани су следећи
послови:
Извшено инспекцијских надзора у области такси превоза
6
Извшено инспекцијских надзора у области контроле путева
6
Извшено инспекцијских надзора у комуналној онласти
48
Извршено саветодавних и превентивних контрола
7
Сачињено службених белешки о извршеним саветодавним и
7
превентивним контролама
Донето решења у области такси превоза
6
Донето решења – одобрења за паркирање инвалида
5
Донето решења – одобрења за одржавање манифестација
8
Донето решења за реконструкцију улица и саобраћајне
5
сигнализације
Донето решења из комуналне области
30
Донето је закључака
3
Поднето је захтева за покретање прекршајног поступка
17
Издато је прекршајних налога
3
г) Комунални инспектор
У 2017. години на пословима комуналног инспектора, обављани су следећи послови:
Донето решења – одобрења за улаз и заустављање возила за
10
снабдевање објеката робом
Донето решења – одобрења за јавне саобраћајно - комуналне
8
површине
Донето решења о уклањању
16
Донето решења ЈП „Зеленило Сокобања“
11
Донето решења – одобрења за коришћење јавне површине
12
Донето решења ЈКП „Напредак“ Сокобања
9
Донето решења о привременој обустави саобраћаја
3
Донето решења – одобрења инвалидима за бесплатно паркирање 10
Поднето је захтева за покретање прекршајног поступка
2
Издато је прекршајних налога
2
2. Имовинско правни послови
У 2017. години на имовинско правним пословима, обављани су следећи послови:

Донето решења којим је одбијен захтев странке

4

Донето решења којим је усвојен захтев странке

1

Послато замолница за саслушање странака

2

Поднето је захтева за упис код СКН

10

Донето решења о утврђивању права својине по уговору

1

Поднето захтева за стављање клаузуле правоснажности

1

Обрађено жалби на решења

3

Донето закључака о прекиду поступка

2

Поднето захтева за конверзију

1

Донето закључака о одбацивању

2

Достављено списа предмета Агенцији за реституцију

7

Донето закључака о одређивању вештачења

2

Донето закључака странци за вештачење

2

Донето решења о прекиду поступка

1

Поднетих захтева Агенцији за реституцију

3

Поднето је захтева за кретање уписа предмета код СКН

4

Експропријација саобраћајнице 24-24

1

Донето решења о експропријацији

10

Закључено споразума и исплата накнада за експропријацију

10

Експропријација саобраћајнице 19а-19а

1

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 имовине.

III ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА
Одељење за финансије и наплату јавних прихода обавља 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
1.Послови буџета, трезора и ликвидатуре
У 2017. години на пословима буџета, трезора и ликвидатуре, обављани су следећи послови:
- припрема буџета и допунског буџета (координисан је поступак припреме буџета, разрађене
су смернице за припрему буџета, анализирани су захтеви за финансирање директних и
индиректних корисника буџетских средстава и предлажени су износи апропријација који су
унети у нацрт буџета);
- извршење буџета (контролисан је план извршења буџета директних и индиректних
корисника буџетских средстава, вршене су евентуалне корекције и прослеђени кориговани
планови трезору, контролисане су преузете обавезе ради усклађивања са донетим буџетом и
пратћена су примања и издаци буџета);
- врешена је интерна контрола свих плаћања за Општинску управу и све остале кориснике
буџетских средстава, што подразумева да је за свако плаћање вршена 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 и формалном смислу, контролу да ли је набавка
планирана у Плану набавки, и вршене су корекције евентуалних неправилности;
- израђени су финансијски планови директних корисника буџет за 2017 годину у складу са
одобреним апропријацијама и измене финансијских планова директних корисника буџета за
2017 годину;
- вршено је финансијско планирање које обухвата пројекцију и праћење прилива на
консолидованом рачуну трезора локалне власти и обрађивани су захтеви за извршавање
издатака и дефинисање тромесечних квота преузетих обавеза и плаћања;
- вршено је 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;
- вршено је управљање дугом, који обухвата управљање преговорима о задуживању, вођење
евиденције о дугу, управљање примањима од задуживања;
- вршено је финансијско извештавање – припрема и израда свих извештаја месечних и
тромесечних, шестомесечних и деветомесечних;
-вршена је контрола расхода која обухвата управљање процесима преузимања обавеза и
одобравање плаћања на терет буџетских средстава;
-праћено је кретања масе зарада и контрола цена у локалним јавним предузећима (ЈКП
Напредак и ЈП Зеленило;
- вршено је фактурисање закупа за пословни простор и грејање;
- вршен је обрачун, поднете су пореске пријава за комисије, уговоре о делу, одборнике,
већнике, награде ученицима и студентима;
- кроз ликвидатуру вршен је 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 вршена је њихова контрола рачунске и формалне исправности;
-вршен је унос основних средстава у програму за основна средства набављених у
2017.години,а касније у току године вршен је унос у Програм за основна средства и земљиште
које је Општина набавила изузимањем и по судским пресудама;

-вршен је унос у Програм за основна средства за набављена основна средства у 2017.години
као и унос ситаног инвентара,
- вођене су аналитичке евиденције;
- вршено је извештавање за РИНО-регистар комерцијалних трансакција;
2.Послови књиговодства
У 2 0 1 7 . г од и н и
послови:
-

на

пословима

к њ и г о в од с т в а ,

обављани

су

следећи

вршен је унос Одлуке о буџету за 2017. годину и три ребаланса;
вршен је унос решења о текућим резервама и промени апропријације - укупно 37;
припремљен је завршни рачун за извршење буџета општине за 2016.годину;
вршено је свакодневно књижење прихода, расхода, обавеза и потраживања, имовине
и капитала по изводима, фактурама - укупно 282 налога за књижење;
вршено је месечно усаглашавање класа, извршења и остало;
вршени је усаглашавање стања са корисницима буџета.
послато је ИОС-а 50;
достављани су 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 в о д с т в е н и п о с л о в и
У 2017. години на пословима благајне о б р а ч у н а з а р а д а и р а ч у н о в од с т в е н и м
п о с л о в и м а обављани су следећи послови:
- урађена је годишња пријава /ППП/ о примањима запослених за сваког појединачно;
- урађен годишњи извештај за 2016.годину о утрошеним средствима и ,,кретању”
корисника права за исплате корисницима права на борачко -инвалидску заштиту;
- урађен је завршни рачун за 2016. годину за исплате породиљских права за све
кориснике на територији Сокобање;
- урађен је и предат образац М-4К за радни- пензијски стаж за 2016. годину;
- урађено је сравњења стања са Пореском управом у вази обавеза за порезе и
доприносе Општинске Управе као и пореских пријава о чему су сачињени записници и
донета решења;
- урађени су захтева за прекњижење;
- припремани су докази о исплатама за суд и судског вештака;
- вршен је обрачун зарада , накнада зарада и других примања запослених.
- вршена је исплата путних трошкова запосленима;
- припремани су налози за службена путовања - 620 путних налога.
- Вршено је издавње потврда и уверења;
- вршене су исплате једнократних новчаних помоћи за новорођенчад - укупно 97
исплата;
- вршен је обрачин породиљског боловања за власнице самосталних радњи;
- за наследнике корисника месечних новчаних примања су вршена требовања средстава
за заостала примања и погребне трошкове;
- вршени су обрачуни за кориснике борачког додатка;
- припремани су статистички извештај о исплаћеним зарадама;
4. Рачун оводствени послови месних з ај едни ца
У 2017. години на пословима благајне о б р а ч у н а з а р а д а и р а ч у н о в од с т в е н и м
п о с л о в и м а обављани су следећи послови:

- извршено је завршно књижење закључно са 31.12.2016. године за све месне заједнице као
и остале индиректне буџетске кориснике.
- извршено је усаглашавање финасијског стања пренешених средстава из буџета општине и
њихово трошење од стране месних заједница;
- израђено је 27 завршних рачуна за индиректне буџетске кориснике ( све месне заједнице,
Организацију резервних војних старешина и Организацију СУБНОР-а) за 2016. годину.
- израђен је збирни извештај о извршењу буџета;
- вршено је преузимање извода из Управе за трезор и вршена је провере да ли су налози
реализовани као и провера прилива средстава из сопствених извора и средстава пренетих из
буџета;
-за период јануар-децембар 2017. године извршено је књижење налога и задужења по
рачунима добављача;
-вршена је припрема и провера рачуна, предрачуна, одлука и усклађеност тражених средстава
са финансијским плановима за 2017. годину и програмским активностима према контном
плану;
СЛУЖБА НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА
У 2017. години на пословима сслужбе за наплату јавних прихода обављани су следећи
послови:
извршено је књижење извода за накнаду за коришћење грађевинског земљишта 78
извршена је исправка и књижење неисправних извода за порез на имовину и 18
животну средину
извршено је књижење Р-налога

14

извршена је промена адреса пореских обвезника

25

извршено је затварање евиденције по ПИБ-у

18

извршена је контрола и унос пореских пријава за порез на имовину

234

донето је решења за порез на имовину за физичка лица

7511

донето је решења за заштиту и унапређење животне средине за физичка лица 7955
извршено књижење по решењима за порез на имовину физичких лица

6018

извршено књижење по решењима за заштиту и унапређење животне средине 6365
за физичка лица
донето је решења за прекњижење

61

донето је опомена за све пореске обвезнике

3250

донето је решења за репрограм дуга

185

донето је решења за утврђивање висине закупнине испред пословног простора 11
издато је пореских уверења

447

донето је решења о принудној наплати

2

урађено је записника о канцеларијској контроли

27

урађено је записника о усаглашавању дуга

10

донето је решења у поступку контроле

30

донето је опомена за накнаду за коришћење грађевинског земљишта

820

достављено је предмета другостпеном органу по жалби

6

донето је решења за заштиту и унапређење животне средине за правна лица

79

донето је решења за комуналну таксу за истицање фирме

35

донето је решења за порез на имовину за правна лица

93

донето је решења за јавно неизграђено замљиште

14

донето је решења о одобрењу за коришћење јавних површина

6

донето је решења за одлагање пореског дуга

135

припремљено је уговора о закупу за јавне површине

17

припремљено је уговора о закупу за монтажне објекте

15

припремљено је анекса уговора о закупу за монтажне објекте

28

припремљено је уговора о закупу за пословни простор

1

IV ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за привреду, локално-економски развој и заштиту животне средине
обавља 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 стручнотехничке 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 а
1.Послови туризма
Одељење је у складу Закону о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др.
закон и 93/2012) обављало послове категоризације смештаја у домаћој радиности. У
извештајном периоду примљено је укупно 232 захтева 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.
2.Послови из области пољопривреде и руралног развоја
У 2017.години у оквиру послова из облсти пољопривреде у руралног развоја урађени су
следећи послови:
припремљен Годишњи програм заштите, коришћења и уређивања 1
пољопривредног земљишта за 2017. Годину
издато је уверења о суши за мировање ПИО
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пружена је стучна помоћ око регистрације и обнове регистрације

510

израђен је Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 1
политике руралног развоја општине Сокобања за 2016.годину: на програм је
добијена сагласност надлежног министарства.
припремљена је
пољопривреде

конкурсна

документација

и

правилници

за

развој 1

расписани су конкурси за унапређење говедарства, воћарства, пчеларства,
овчарства и свињарства
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 Књажевца. Обуку
је успешно завршило тридесетак пољопривредних произвођача.
у складу са Правилником за унапређење примарне производње, обрађено је и 128
упућено захтева ка министарству за повраћај дела средстава за купљену нову
механизацију;
У складу са Правилником о оснивама и начину остваривања права на подстицаје 16
у сточарству за краве за узгој телади за тов, обрађено је и упућено Министарству
захтева
У складу са Правилником о подстицајима програма за диверсификацију доходка 2
и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим
пољопривредницима, обрађено је и упућено министарству захтева;
У складу са Правилником о условима и начину остваривања права на подстицаје 97
у сточарству за тов јунади и тов јагњади, обрађено је и упућено министарству
захтева.

3.Област реализације развојних пројеката и промоције инвестиционих потенцијала
У извештајном периоду Одељење је припремило, координисало и/или реализовало следеће
пројекте:
- Припремљен је Програм у области путне и комуналне инфраструктуре општине Сокобања за
2017.годину;
- Реализоване су мере активне политике запошљавања за 2017.годину у сарадњи са НСЗ;
-Извршена је реконструкција и адаптација објекта средње школе „Бранислав Нушић“ у
сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима РС;
- Извршена је изградња моста на Лептерији;
- Извршена је изградња теретане на отвореном „Free move zone“ у парку на Бањици у сарадњи
са Министарством омладине и спорта РС;
- Извршени су радови на текућем одржавању сале за венчања;
- Извршени су радови на текућем одржавању тоалета у згради општине;
- Извршени су радови на одржавању општинских путева ОП 6 (од ОП-5 до БОГДИНЦА) Л-1km и
ОП 2 (од села Шарбановац према Сокобањи) Л-3,5км у сарадњи са Министарством привреде
РС;
- Започета реализација пројекта „2. фаза изградње летње позорнице Врело“ у сарадњи са
Министарством трговине, туризма и телекомуникација РС;
-Израђена је или је започета израда следећа пројектно техничка документација:

а)претходнa студијa оправданости са Генералним пројектом за за изградњу локалног пута L-19
од државног пута IIA реда број 217 (Р121) Алексинац-Сокобања-Књажевац, Mали цвет –
надвожњак изнад аутопута Београд–Ниш, Коридор X (Е-75), код села Рутевац, планирана
петља“Сокобања“;
б)Пројектно - техничка документација са техничком контролом за реконструкцију главног
градски колектора;
ц) Пројектно техничка документација за санацију градских улица: Светозара Марковића,
Омладинска, Бранка Ђурића, Миће Панића, Бањичка;
д) Пројектно-техничка документација за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у
Сокобањи у улицама:Миладина Живановића, 27.Марта, Митрополита Михаила, Краља Петра
I, Бранка Ђурића, Миће Панића, Светог Саве и градског парка Центар
- Започета су хидрогеолошка испитивања за изворишта термо-минералне воде за изворишта:
„Парк“, „Бањица“ , „Лимун Бања“ и потенцијално извориште ИБ 4-1 на Подини, и изворишта
пијаће воде: Лептерија, Озренске ливаде и Кркино кућиште. Хидрогеолошка испитивања
обухватају израду пројеката хидро-геолошких испитивања подземних вода на напред
наведеним извориштима и израду Елабората о резервама подземних вода за термо
минералне изворе.
Одељење је административно спровело конкурс за пројектно финансирање месних
заједница и помогло реализацију следећих пројекта:
МЗ Сесалац
МЗ Читлук
МЗ Милушинац
МЗ Шарбановац
МЗ Врмџа
МЗ Трубаревац

Уређење излетишта Сесалачка пећина
Уређење и опремање дечијег игралишта у Читлуку
Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију
крова на Дому културе
Израда Пројекта детаљних хидрогеолошких испитивања за
потребе снабдевања водом у МЗ Шарбановац
Фестивал туристичко – документарног филма „ВРМЏА ФЕСТ“
Уређење насипа на улазу у село Трубаревац и садња
зимзеленог дрвећа
Инвестиционо одржавање сале Дома културе у језеру

Мз Језеро
Потписани су уговори о реализацији следећих пројеката:
1. Социјална инклузија – Подршка за будућност, ГИЗ
2. Уређење парка на Бањици, Прекогранични програм Бугарска – Србија
4.Послови стратешког планирања, одрживог развоја, заштите животне средине и процене
ризика
У извештајном периоду урађени су следећи послови:
-Припремљена је документација и извршена пријава на конкурс за суфинансирање код
Министарства привреде:
- пројекат израда техничке документације за реконструкцију ППВ Царина и
- пројекат израда техничке документације за изградњу главног градског колектора
за одвођење отпадних вода у насељу Сокобања.
-Реализаовани су пројекати и достављени извештаји Министарству:
- израда техничке документације за изградњу главног градског колектора за
одвођење отпадних вода у насељу Сокобања,
- израда техничке документације за реконструкцију ППВ Царина,

- израда техничке документације за санацију општинских путева ОП-2 и ОП-6
-Прибављање су сагласности власника/корисника земљишта за изградњу главног градског
колектора за одвођење отпадних вода у насељу Сокобања - позивање, саслушање странака и
сачињавање 30 записника о изјави странака;
-Припремљена је спецификација личних заштитних средстава за потребе запослених у ОУ
Сокобања и извршено истраживање тржишта за потребе спровођења јавне набавке, а
спроведени су поступци за обављање периодичних лекарских прегледа запослених у ОУ
Сокобања;
-Учестовање у комисијама за јавне набавке и тиму за планирање јавних набавки;
-Учествовање у радној групи за решавање питања водоснабдевања на територији општине
Сокобања, израда акционих планова са приоритетима и сарадња са Министарством заштите
животне средине, учествовање на састанцима у Нишу у вези пројекта „ водоснабдевање у
школама у МЗ Сокобања“ са Нишким регионом;
-Вршено је испитивање тржишта и избор понуђача за анализу воде на јавним чесмама на
територији општине Сокобања, излазак на терен у вези узимања узорака анализе воде,
достављање анализа инспектору за заштиту животне средине;
-Сарадња и достава података на изради стартешке процене утицаја за ПГР Трубаревац и ПГР
за насеље Сокобања;
-Врешено је испитивање тржишта и сарадња са координатором за безбедност и здравље на
раду у фази пројектовања и у фази извођења радова за потребе реализације пројеката које
спроводи општина Сокобања;
-Присуствовање састанцима Савета за јавно здравље у вези израде Плана јавног здравља на
територији општине Сокобања, сарадња са председником Савета за јавно здравље у вези
израде докумената предвиђених Законом о јавном здрављу;
- Учествовање у Комисијама за доделу помоћи избеглим и расељеним лицима на територији
општине Сокобања;
-Вршено је Прикупљање података, попуњавање упитника и достава података о енергетској
ефикасности
у
јавним
зградама
на
територији
општине
Сокобања;
-Донето је 10 решења у управним предметима;решено –10 предмета;
Одељење је учествовало у припреми Одлуке о буџету општине Сокобања за 2018 годину и то
за следеће програме: Програм 1, Програм 2, Програм 3, Програм 5, Програм 6, Програм 7
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:
- 49 чланaкa/вести на насловној страници
- 44 јавних набавки (комплетна конкурсна документација, допуне, обавештења и
објаве, ПДФ докумената са основном обрадом, скенирањем и конвертовањем)
- 29 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
- 122 ПДФ документa дневне реализације буџета општине Сокобања (у сарадњи са
систем администратором мреже ОУ Сокобања)
- 32 Службена листа општине Сокобања (укупно 261 Одлукa, Решења и Закључка)
Сви службени листови су у електронској форми објављени су и на званичном сајту
локалне самоуправе општине Сокобања.

У току 2017. године у оквиру пројекта е-скупштина обрађен је и прослеђен материјал у
електрoнском облику за 20 седница Већа општине Сокобања и 14 седница СО Сокобања.
У области примене закона о приступу информацијама од јавног значаја и заштити
података личности примљено је у 2017. години укупно 51 захтев. Достављене су информације
за 49 захтева, а два захтева су одбијена.
6.Послови вршења надзора над обављањем комуналних делатности
У 2017.години вршен је надзор над обављањем комуналних делатности, и то:
Надзор над извршењем радова на градској чистоћи од стране ЈКП «Напредак»:
- издавање налога за рад, усмено и уписивањем у дневник, свакодневно
- контрола изведених радова, свакодневно
- потписивање документације о изведеним радовима – грађевинских дневника и
књиге, свакодневно
- контрола месечних ситуација за изведене радове
- израда годишњег програма одржавања градске чистоће на улицама Сокобање за
2018/19 годину.
Надзор над извршењем радова на одржавању градских фонтана, јавних градских чесми и
парковског мобилијара од старне ЈКП «Напредак»:
- издавање налога за рад, усмено и уписивањем у дневник, свакодневно
- контрола изведених радова, свакодневно
- потписивање документације о изведеним радовима – грађевинских дневника и
књиге, свакодневно
- контрола месечних ситуација за изведене радове
- израда годишњег програма одржавања градских фонтана и јавних чесми за 2018
годину.
Надзор над извршењем радова на јавној расвети од стране ИР «Маркони»:
- поправке јавне расвете, по пријави грађана и периодично
- испитивање, поправка и монтажа декоративне новогодишње расвете, као и њена
свакодневна поправка због хаварија од стране вандала
- контрола изведених радова,
- потписивање документације о изведеним радовима,
- контрола месечних ситуација за изведене радове.
Надзор над извршењем радова на градском зеленилу од стране ЈП «Зеленило»
- издавање налога, усмено и уписивањем у дневник, свакодневно
- контрола изведених радова, свакодневно
- потписивање документације о изведеним радовима, свакодневно
- контрола месечних ситуација за изведене радове
Надзор над извршењем радова на уређењу и одржавању излетишта од стране ЈП «Зеленило»
- издавање налога, усмено и уписивањем у дневник, свакодневно
- контрола изведених радова, свакодневно
- потписивање документације о изведеним радовима, свакодневно
- контрола месечне ситуације за изведене радове

Надзор над извршењем радова на редовном одржавању улица и локалних путева,
хоризонтралне, вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације од стране ЈП «Зеленило»
- издавање налога, усмено и уписивањем у дневник, по потреби
- контрола изведених радова, по изведеним радовима
- потписивање документације о изведеним радовима
Надзор над извршењем радова на зимском одржавању улица и локалних путева од стране ЈП
«Зеленило»
- издавање налога, усмено и уписивањем у дневник, по потреби
- контрола изведених радова, по изведеним радовима
- потписивање документације о изведеним радовима и дежурству, свакодневно
- контрола месечних ситуација за изведене радове.
Надзор над извршењем радова на одржавању спортских терена и «мини-пич» игралишта од
стране ЈП «Зеленило»
- издавање налога, усмено и уписивањем у дневник, по потреби
- контрола изведених радова, по изведеним радовима
- потписивање документације о изведеним радовима
- контрола месечних ситуација за изведене радове.
Израђен је годишњи програма одржавања градских фонтана и јавних градских чесми за
2018. годину, извођач ЈКП « Напредак»
Израђен је годишњег програма одржавања парковског мобилијара и справа за игру деце за
2018 годину, извођач ЈП «Зеленило»

7. Послови вршење стручног надзора над јавним инвестицијама
Озакоњењу објеката

10

Извршен је обрачуну доприноса за уређење грађевинског земљишта

18

Учешће у комисијама за јавне набавке

10

Извршен је стручни преглед стамбених објеката и сачињаен извештаја о стању 3
и потребним улагањима за објекте који се купују за смештај избеглих лица
Извршена је процена употребљивости зграде бивше рудничке дирекције и 1
сачињен је оквирни предрачуна за довођење зграде у употребљиво стање
Извршена је процена оштећења настала пожаром стамбеног објекта у селу
Трубаревац.

1

Израђен је пројекта инвестиционог одржавања зграде СО Сокобабања у 1
ул.Војислава Илића бр.2.
Израђен је пројекат инвестиционог одржавања зграде дома културе у 1
Милушинцу.
Поднети су пројекати у поступку обједињене процедуре: локацијски услови, 20
одобрење за извођење радова или грађевинска дозвола, правоснажност
решења, пријава радова

Израђен је пројекта инвестиционог одржавања зграде општинске управе

1

Израђени су предмери радова за уклањање нелегално саграђених објекатаза 9
грађевинску инспекцију
Стручни надзор:
- Мермерно шеталиште
- Теретана на отвореном
- Водовод у улици 14. Бригаде, 23.дивизије и Стевана Синђелића
- Летња позорница Врело
- Монтажна кућа у Ртањској бб
- Сала за венчања

6

У току 2017.године извешено је 4 редовна и контрола инспекцијска надзора од стране
Министарства за државну управу и локалну самоуправу сектор управне иснпекције. Извршен
је и један редовни инспекцијски надзор од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре као и један редовни инспекцијски надзор од стране Министарства
пољопривреде.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Марија Јовановић
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На основу члана 42. став 1. 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 30.03.2018. године, донела
је

ЗАКЉУЧАК

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Правобранилаштва општине Сокобања за период 01. 01.
2017. до 31. 12. 2017. године.

II
Закључак oбјавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-316/2018
У Сокобањи, 30.03.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИK
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 19. став 1., тачка 2), члана 27. став10. члана 26. став 1. тачка 1) Закона о јавној
својини („Службени гласник РС„ број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16 и 113/17), члана 3.
став 2. тачка 2. и члана 6. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини
општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 20/13 и 24/14) и члана 42. став
1. тачка 20. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,7/13,
11/14 и 24/14), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 30.03.2018. године,
донела је
Одлуку
о преносу права коришћења и управљања без накнаде превозним средством
у јавној својини општине Сокобања
I
Овом Одлуком, Јавној установи „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања са
седиштем у Сокобањи ул. Ратарска бб, ПИБ:110114103, матични број 17910426, претежна
делатност 93.11 (у даљем тексту Корисник), чији је оснивач Општина Сокобања, преноси се
право коришћења и управљања превозним средством у јавној својини општине Сокобања, без
накнаде.
II
Превозно средство у јавној својини општине Сокобања на којој се кориснику преноси
право коришћења и управљања без накнаде је:
-Путничко возила марке LADA KARAVAN 1,5, са бројевима шасије: XTA21043020913823,
бројем мотора: 2103-6946025, године производње 2002 и радном запремином од 1490ccm.
III
Након ступања на снагу ове Одлуке, закључиће се Уговор о преносу права коришћења
и управљања превозним средством из тачке II ове Одлуке, које се налази јавној својини
општине Сокобања а којим ће се регулисати права и обавезе Општине Сокобања и Јавне
установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања.
Превозно средство из тачке II ове Одлуке, преноси се на коришћење и управљање без
накнаде Кориснику на неодређено време ради обављања делатности за коју је основан.
IV
Уговор из тачке III ове Одлуке, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе
уговорних страна, у име општине Сокобања, закључиће Председник општине Сокобања уз
претходно добијену сагласност Правобраниоца општине Сокобања.
V
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о преносу права
коришћења и управљања без накнаде на превозним средством у јавној својини општине
Сокобања („Службени лист Општине Сокобања“ број 22/2015) у члану II став 1. алинеја 1. која
се односи на путничко возило LADA KARAVAN 1,5.
I Број: 401-317/2018
У Сокобањи, дана 30.03.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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Образложење
Чланом 19. став 1. тачка 2) Закона о јавној својини одређено је да су корисници јавне својине
органи и организације аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини предвиђено је да о прибављању и располагању
ствари и располагању стварима у јавној својини јединице локалне самоуправе одлучује орган
јединице локалне самоуправе одређен, у складу са законом и статутом јединице локалне
самоуправе.
Чланом 26. став 1. тачка 1) Закона о јавној својни предвиђено је да се под располагањем
стварима у јавној својини сматра давање ствари на коришћење.
Чланом 3. став 2. тачка 2. и чланом 6. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Сокобања предвиђено је да носиоци права корићења могу бити органи и
организације на основу одлуке о давању ствари на коришћење и да одлуку о давању на
коришћење доноси Скупштина општине Сокобања, као и садржај одлуке.
Чланом 42. став 1. тачка 20. Статута општине Сокобања прописано је да Скупштина општине
Сокобања, у складу са законом, одлучује о преносу права коришћења на сварима у јавној
својини месним заједницама установама и другим организацијама чији је оснивач општина.
У конкретном случају предметно превозно средство се не користи дуже од годину дана од
стране Предшколске установе „Буцко“ за обављање делатности. а са друге стране „Спортско
рекреативном центру „Подина“ Сокобања ово превозно средство је неопходно ради обављања
делатности, те се доношењем ове одлуке остварује принцип економичности и рационалности
у располагању стварима у јавној својини.
Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној дана 22.03.2018. гоидине
утврдило је предлог Одлуке о преносу права коришћења и управљања без накнаде
превозним средством у јавној својини општине Сокобања и предлаже Скупштини општине
Сокобања да предлог усвоји.
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На основу члана 19. став 1., тачка 3), члана 26. став 1. тачка 1) Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС„ број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16 и 113/17), члана 3. став 2.
тачка 3. и члана 6. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 20/13 и 24/14) и члана 42. став 1. тачка
20. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,7/13, 11/14 и
24/14), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 30.03.2018. године, донела је
Одлуку
о преносу права коришћења и управљања, без накнаде, превозним средством
у јавној својини општине Сокобања
I
Овом Одлуком, Јавном комуналном предузећу „Напредак“ Сокобања са седиштем у
Сокобањи ул. Хајдук Вељкова бр. 22, ПИБ 100691606, Матични број 07254814, основна
делатност 56.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (у даљем тексту Корисник),
чији је оснивач Општина Сокобања, преноси се право коришћења и управљања превозним
средством у јавној својини општине Сокобања, без накнаде.
II
Превозно средство у јавној својини општине Сокобања на којој се кориснику преноси
право коришћења и управљања без накнаде је:
Путничко возила марке CHEVROLET AVEO 4DR, број шасије: KL1SF69WJAB145478,
број мотора: F14D4054431KA, године производње 2010 и радном запремином мотора од
1399 ccm.
-

III
Након ступања на снагу ове Одлуке, закључиће се Уговор о преносу права коришћења
и управљања на превозним средством из тачке II ове Одлуке, које се налази јавној својини
општине Сокобања а којим ће се регулисати права и обавезе Општине Сокобања и Јавног
комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања.
Преозно средство из тачке II ове Одлуке, преносе се на коришћењ е и управљање без
накнаде Кориснику на неодређено време ради обављања делатности за коју је основан.
IV
Уговор из тачке III ове Одлуке, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе
уговорних страна, у име општине Сокобања, закључиће Председник општине Сокобања уз
претходно добијену сагласност Правобраниоца општине Сокобања.
V
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“.

I Број: 401-319/2018
У Сокобањи, дана 30.03.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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Образложење
Чланом 19. став 1. тачка 3) Закона о јавној својини одређено је да су корисници јавне својине
јавна предузећа чији је основач Републикса Србија, аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе, на основу уговора закљученог на основу акта надлежног органа.
Чланом 26. став 1. тачка 1) Закона о јавној својни предвиђено је да се под располагањем
стварима у јавној својини сматра давање ствари на коришћење.
Чланом 3. став 2. тачка 3. и чланом 6. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Сокобања предвиђено је да носиоци права корићења могу бити јавна
предузећа и друштва капитала чији је оснивач општина Сокобања уколико им се право
копишћења на ствари уговором пренесе, а на основу одлуке Скупштина општине Сокобања,
као и садржај одлуке.
Чланом 42. став 1. тачка 20. Статута општине Сокобања прописано је да Скупштина општине
Сокобања, у складу са законом, одлучује о преносу права коришћења на сварима у јавној
својини месним заједницама установама и другим организацијама чији је оснивач општина.
Општина Сокобања има у својини више возила, а ЈКП „Напредак“ Сокобања има потребу за
непрекидним коришћењем једног путничког возила, ради обављања делатности које су им
поверене, те је из тог разлога потребно извршити пренос права коришћења на једном возилу у
јавној својини којим располаже општина Сокобања.
Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној дана 22.03.2018. године
утврдило је предлог Одлуке о преносу права коришћења и управљања без накнаде
превозним средствому јавној својини општине Сокобања и предлаже Скупштини општине
Сокобања да предлог усвоји.
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На основу члана 2. став 3. тачка 13) Закона о кoмуналним делатностима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 88/11 и 104/16), члана 20. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др. закон) и члана 16. став 1. тачка 6. Статута
Општине Сокобања (''Службени лист Општине Сокобања'', бр. 3/08, 17/13,11/14 и 24/14), Скупштина
Општине Сокобања, на седници одржаној дана 30.03.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин и услови обављања димничарских услуга на територији општине
Сокобања, права и дужности корисника услуга, као и накнада за вршење димничарских услуга.
Члан 2.
Димничарским услугама, као комуналном делатношћу од јавног интереса, обезбеђује се исправно
функционисање димоводних и ложишних објеката, као и уређаја тих објеката.
Димничарске услуге, у смислу ове Одлуке су:
1. чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја;
2. вађење и спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима;
3. димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја;
4. димничарски преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја; и
5. чишћење вентилационих канала и уређаја.
Члан 3.
Димоводним и ложним објектима и уређајима тих објеката, у смислу Одлуке, сматрају се: димњаци и
димоводне цеви, цилиндри, димњаци са каналима и ложиштима за парно, ваздушно, централно, етажно и
плинско грејање, димњаци и ложишта производних и погонских постројења, као и други слични објекти и
уређаји.
Члан 4.
Под корисницима димничарских услуга у смислу Одлуке, сматрају се: власници односно корисници
станова у стамбеним зградама колективног становања, власници односно корисници индивидуалних
стамбених и стамбено-пословних зграда, пословних и производних односно погонских зграда и просторија,
као и других зграда и просторија са димоводним и ложишним објектима из члана 3. Одлуке.
II НАЧИН И УСЛОВИ ОБАВЉАЊА ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Члан 5.
Димничарске услуге из члана 2. став 2. ове одлуке, на територији општине Сокобања, обавља ЈКП
„Напредак“ Сокобања (у даљем тексту: ЈКП).
Члан 6.
ЈКП је дужно да доноси годишњи програм димничарских услуга, најкасније до 1. децембра текуће
године за наредну годину.
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Члан 7.
Димничарске услуге врши квалификовани димничарски радник (димничар).
При вршењу димничарских услуга, димничар мора поседовати легитимацију.
Легитимацију из става 2. овог члана издаје ЈКП.
Члан 8.
Димоводни и ложишни објекти и уређаји чисте се у складу са програмом из члана 6. одлуке, и то:
1. два пута годишње - димњаци и ложишни објекти и уређаји, у објектима и просторијама за масовно
спремање хране, (у хотелима, домовима здравља, пекарима, кланицама и другим сличним објектима) а
вентилациони канали и уређаји у објектима и просторијама чисте се два пута годишње;
2. један пут годишње - димњаци, димоводне цеви и ложишта за парно, ваздушно, централно, етажно и
плинско грејање у стамбеним зградама колективног становања, пословним и погонским зградама и
просторијама, индивидуалним, стамбеним и стамбено-пословним зградама.
Вентилациони канали и уређаји у објектима и просторијама из претходног става чисте се једанпут
годишње.
Димоводи и ложишни објекти, независно од Програмом утврђеног обавезног временског периода
чишћење током године, чисте се и по захтеву корисника услуга.
Члан 9.
Спаљивање чађи у димоводним објектима врши се по захтеву корисника услуга.
Код комуналне услуге из става 1. овог члана врши се генерално чишћење димоводних објеката, уз
вађење и изношење чађи.
Члан 10.
Контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја врши се по захтеву корисника
услуга.
Приликом димничарске услуге из става 1. овог члана врши се спаљивање чађи у смислу члана 9.
Одлуке.
Члан 11.
Инвеститор новоизграђеног објекта, односно просторија са димоводним и ложишним објектима, као
изграђених - дограђених димоводних и ложишних објеката у постојећем објекту односно просторији, дужан је
да по завршетку радова на истим ЈКП поднесе захтев за преглед димоводних и ложишних објеката.
Члан 12.
Димовидни и ложишни објекти граде се у складу са пројектно-техничком документацијом и морају се
одржавати у исправном стању.
Члан 13.
ЈКП дужно је да води евиденцију:
- о стамбеним, пословним и производним, односно погонским зградама и просторијама, као и о
другим објектима и просторијама са димоводним и ложишним објектима;
- о извршеним димничарским услугама;
- о константовању неправилностима на димоводним и ложишним објектима и
- о другим подацима у вези вршења димничарских услуга.
За вођење евиденције у смислу става 1. овог члана, ЈКП дужно је да за све објекте са димовидним и
ложишним објектима, установи радне књижице.
III ПРАВА И ДУЖНОСТИ КОРИСНИКА УСЛУГА
Члан 14.
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Корисници услуга благовремено се обавештавају писаним путем о дану и часу обављања
димничарских услуга.
Члан 15.
Корисник услуга дужан је да ЈКП писаним путем одјави коришћење димоводних и ложишних
објеката, односно пријави коришћење истог, одмах по престанку коришћења, односно чим отпочне са
коришћењем истог.
За димоводне и ложишне објекте који су одјављени у смислу става 1. овог члана као и за димоводне и
ложишне објекте за које се утврди да се не користе, не врши се чишћење у смислу члана 8. Одлуке.
Члан 16.
Корисници услуга дужни су да омогуће извршење димничарских услуга из члана 8. Одлуке.
Власници односно корисници станова у стамбеним зградама за колективно становање дужни су да
омогуће интервенцију на димоводним објектима у стану уколико је то потребно за вршење димничарских
услуга на димоводним објектима у суседним становима као и димоводним и ложишним објектима у другим
просторијама у згради.
Члан 17.
Корисници услуга, потписом на радном налогу утврђују извршене димничарске услуге.
На захтев корисника услуга ЈКП издаје потврду о извршеним димничарским услугама.
IV НАКНАДА
Члан 18.
За вршење димничарских услуга плаћа се накнада.
Цену димничарских услуга утврђује ЈКП уз сагласност оснивача у смислу Закона о комуналним
делатностима.
V НАДЗОР
Члан 19.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши комунална инспекција.
Члан 20.
Решењем комуналног инспектора наложиће се власнику односно кориснику објекта, да у одређеном
року изврши преправку - реконструкцију или доградњу димњака и других димоводних и ложишних објеката и
уређаја, од којих прети опасност од пожара и загађења ваздуха.
Решење из става 1. овог члана доноси се на бази налаза и мишљења Комисије, коју образује
Општинска управа општине Сокобања.
Комисија из става 2. овог члана састоји се од инжењера грађевинске струке, квалификованог
димничарског радника и радника Општинске управе општине Сокобања надлежног за комуналне послове.
Решењем из става 1. овог члана одредиће се услови, под којима се димоводни и ложишни објекти и
уређаји могу користити , док се не изврши преправка - реконструкција односно доградња истих.
Члан 21.
Прекршајни налог комунални инспектор издаје у писаној форми у складу са законом којим је
прописана садржина прекршајног налога.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две копије. Оригинал се уручује лицу против кога се
издаје прекршајни налог, а копије задржава надлежно одељење.
Прекршајни налог се уручује присутном лицу за кога се сматра да је учинило прекршај у моменту
откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог својим потписом на одговарајућем месту у налогу
потврђује његов пријем.
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Члан 22.
Ако је лице за кога се сматра да је учинило прекршај одсутно и када околности откривања или
природа прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога ће се извршити путем поште или доставне
службе, у складу са одредбама о достављању из закона који уређује општи управни поступак.
Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни налог одбије да прими налог, комунални
инспектор ће га упозорити на последице одбијања пријема, унети у прекршајни налог забелешку о одбијању
пријема, дан и час када је пријем одбијен чиме се сматра да је прекршајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем половине
изречене казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога, чиме се ослобађа плаћања друге
половине изречене казне.
Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року од осам дана од дана пријема прекршајног
налога не плати изречену казну или не поднесе захтев за судско одлучивање о издатом прекршајном налогу,
сматраће се да је прихватило одговорност пропуштањем, а прекршајни налог ће постати коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна није плаћена,
комунални инспектор доставља надлежном прекршајном суду ради спровођења извршења у складу са
законом.
Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и након истека
рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења добровољно плати целокупан
износ изречене новчане казне.
Члан 23.
За све што није прописано овом Одлуком о прекршајном налогу , примењиваће се одредбе Закона о
прекршајима.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
од
динара
Новчаном казном 75.000,00
казниће се за прекршај ЈКП услуга:
1. ако не донесе годишњи програм димничарских услуга у смислу одредбе члана 6.;
2. ако димоводни и ложишни објекти уређаја не чисти у смислу одредбе члана 8.;
3. ако спаљивање чађи у димоводним објектима не врши у смислу члана 9.;
4. ако контролу исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја не врши у смислу одредбе
члана 10.;
5. ако преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката не врши по захтевима
власника односно корисника тих објеката, односно по извршеном прегледу не достави писмени извештај у
смислу члана 11 . ;
6. ако не води евиденцију и не поседује радне књижице у смислу одредбе члана 13.;
7. ако поступи противно одредби члана 14.;
8. ако не поступи у смислу одредбе члана 17. става 2.
Новчаном казном од 25.000,00 динара за прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице
ЈКП
у
Услуга .
Изузетно од одредаба става 1. и 2. овог члана, на месту извршења може се наплатити новчана казна за
ЈКП у износу од 40.000,00 динара, а за одговорно лице у ЈКП- у износу од 10.000,00 динара.
Члан 25.
Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице:
1. ако димоводни и ложишни објекти гради супротно одредби члана 12.;
2 ако не одјави коришћење, односно не пријави коришћење димоводних и ложишних објеката на
начин из одредбе члана 15. став 1.;
3. ако не омогући вршење димничарских услуга у смислу одредбе члана 16.;
4. ако не поступи у смислу одредбе члана 17. из става 1. и
5. ако не поступи по налогу комуналног инспектора у смислу одредби члана 20.
Новчаном казном од 25 .000,00 динара за прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице
у предузећу или другом правном лицу .
Новчаном казном од 10.000,00 динара за прекршај из става 1. овог члана, казниће се и физичко лице
.

.
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Изузетно од одредаба става 1, 2. и 3. овог члана, на месту извршења прекршаја може се наплатити
новчана казна за предузеће или друго правно лице у износу од 40.000,00 динара, а за одговорно лице у
предузећу или другом правном лицу и физичко лице у износу од 10.000,00 динара.
Члан 26.
Новчане казне изречене за прекршаје који су прописани овом Одлуком приход су буџета општине
Сокобања.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
За све што није регулисано овом О длуком, примењиваће се одредбе Закона о комуналним
делатностима и Закона о заштити од пожара.
Ступањем на снагу ове Oдлуке престају да важе чланови 75, 76, 77, и 78. Одлуке о начину обављања
комуналних делатности на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 4/2014 и
42/2016).
Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Сокобања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 352-128/2018
Сокобања, 30.03.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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Образло жење
Правни основ за доношење ове Одлуке је у чланu 2. став 3. тачка 13) Закона о кoмуналним
делатностима, члану 20. став 1. тачка 5 ) Закона о локалној самоуправи и члану 16. став 1. тачка 6.
Статута општине Сокобања.
Чланом 2. став 3. Закона о комуналним делатностима одређене су комуналне делатности од
значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне
самоуправе дужна да створи услове за обезбеђивање оговарајућег квалитета, обима, доступности и
континуитета, као и надзор над њиховим вршењем, а под тачком 13) одређене су, као комуналне
делатности, димничарске услуге
Чланом 20. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи предвиђено је да општина, преко
својих органа, уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности као и организационе,
материјалне и друге услове за њихово обављање.
Чланом 16. став 1. тачка 6. Статута општине Сокобања прописано да јединица локалне
самоуправе уређује и обезбеђује, обављање и развој комуналних делатности, као и организационе,
материјалне и друге услове за њихово обављање, оснива јавна предузећа ради обављања комуналних
делатности на својој територији.
Овом одлуком, у складу са законом и специфичностима општине Сокобања, уређен а је
комунална делатност димничарске услуге на територији Општине Сокобања, права и обавезе
вршиоца комуналне делатности у обављању делатности и казнене одредбе за непоштовање одредаба
ове Одлуке.
Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној дана 22.03.2018. године утврдило
предлог
је
Одлуке о димничарским услугама и предлаже Скупштини општине Сокобања да
предлог усвоји.
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На основу члана 2. став 3. тачка 6. и 6а) Закона о кoмуналним делатностима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 88/11 и 104/16), члана 20. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16 др. закон), члана 2. Одлуке о начину обављања
коминалних делатности на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 4/2014 и
42/2016) и члана 16. став 1. тачка 6. Статута Општине Сокобања (''Службени лист Општине Сокобања'', бр.
3/08, 17/13,11/14 и 24/14), Скупштина Општине Сокобања, на седници одржаној дана 30.03.2018.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УПРАВЉАЊУ ГРОБЉИМА И
ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
-

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се сахрањивање умрлих, одређивање и стављање ван употребе гробља ,
уређивање и одржавање гробља, као и други услови везани за обављање погребних услуга на територији
Општине Сокобања.
Управљање гробљима и погребва делатност је комунална делатност од општег интереса.
Члан 2.
Гробље је земљиште које је одговарајућим урбанистичким планом одређено за сахрањивање умрлих ,
као и сви објекти и уређаји који се налазе на том земљишту, а служе за сахрањивање , уређивање и коришћење
гробља.
Гробље се одређује и ставља ван употребе одлуком Скупштине Општине Сокобања у складу са
одговарајућим урбанистичким планом, на предлог Надзорног одбора ЈКП „Напредак“ Сокобања
Гробља у употреби, као и гробља стављена ван употребе су комунални објекти.
Члан 3.
На подручју насељеног места Сокобања, гробље одређено за сахрањивање је Градско гробље (старо и
ново).
У осталим насељеним местима (селима) на територији Општине Сокобања гробља одређена за
сахрањивање су гробља која као таква одређена планским актом.
Члан 4.
Сахрањивање , уређивање и одржавање гробља из члана 3. став 1. ове одлуке, обавља ЈКП „Напредак“
Сокобања (у даљем тексту Предузеће).
Сахрањивање, уређивање и одржавање гробаља из члана 3. став 2. ове одлуке, обавља Месна заједница
насељеног места где се гробље налази, до времена када ће те послове преузети Предузеће .
Превоз умрлих, као поједини посао из оквира ове комуналне делатности, може да врши и друго
предузеће или предузетник, који испуњава техничке, санитарно-хигијенске и друге посебне услове , а
регистрован је за обављање те делатности.
Члан 5.
Поједине послове уређивања и одржавања гробља из члана 4. став 1. и 2. ове Одлуке, Предузеће,
односно месна заједница , може поверити другом предузећу или предузетнику, уз сагласност оснивача.
II УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА
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Члан 6.
Уређивање и одржавање гробља у смислу ове Одлуке је опремање простора за сахрањивање,
уређивање, опремање и одржавање објеката и уређаја на гробљу који служе за обављање погребне услуге
(капеле, јавне чесме, и сл.), уређивање и одржавање путева и стаза унутар гробља и простора између гробних
места, одржавање зеленила, јавне расвете, чистоће и реда на гробљу, уклањање снега унутар гробља, као и
обављање других послова који су у вези са уређивањем и одржавањем гробља и одржавањем гробних места и
надгробних обележја.
Члан 7.
Уређивање и одржавање гробља обавља се у складу са одредбама ове Одлуке и Програмом
инвестиционог и текућег одржавања гробља.
Програм доноси Предузеће, односно месна заједница, уз сагласност Општинског већа општине
Сокобања.
Програм из става 2. овог члана нарочито садржи: врсту, обим и динамику радова, као и висину
средстава потребних за његову реализацију.
Члан 8.
Урбанистичким планом и пројектом гробља, простор на гробљу намењен за сахрањивање дели се на
парцеле унутар којих се налазе гробна места. Парцеле и гробна места обележавају се бројевима.
Под гробним местом у смислу ове Одлуке, подразумева се гроб, уређено гробно место и гробница.
Гробна места уређују се и одржавају у складу са Пројектом гробља.
Предузеће је дужно да води евиденцију парцела и гробних места, сахрањених лица са уписаним
презименом, именом оца и именом сахрањеног, датумом и местом рођења, датумом и местом смрти и датумом
и местом сахране, бројем гробног места, подацима о лицу које је сносило трошкове сахране и преносу
посмртних остатака и друге евиденције у вези са обављањем ове комуналне делатности.
Члан 9.
Спомен гробна места на гробљима на територији Општине Сокобања, утврђује се посебном одлуком
Скупштине Општине Сокобања, на предлог надлежног Завода за заштиту споменика културе и на начин
утврђен прописима којима се уређују културна добра.
Гробља - споменици културе, спомен гробна места, спомен гробнице и споменици који су утврђени за
културно добро - споменике културе, уређују се и одржавају на начин утврђен прописима којима се уређују
културна добра.
Члан 10.
Гробнице морају бити саграђене у складу са санитарним прописима. Сандуци могу да леже један изнад
другог, само на гвозденим носачима.
Надгробни споменици, спомен плоче и слично (у даљем тексту: спомен обележја), морају одговарати
естетским критеријумима и пијетету према умрлима.
Спомен обележја морају бити изграђена од трајног материјала: камена, мермера, бетона и слично.
Ако је гробно место закупљено по основу из члана 26. ове одлуке, спомен обележја се могу спојити.
Члан 11.
На гробљима се могу изводити радови у вези са подизањем надгробних споменика и других спомен
обележја, као и други радови који не спадају у текуће одржавање у складу са пројектом гробља и уклањање
надгробних споменика и других спомен обележја, уз претходно решење одељења Општинске управе
надлежне за послове урбанизма, просторног планирања и изградње објеката (у даљем тексту: надлежно
Одељење).
Радове из става 1. овог члана могу изводити искључиво правна лица и предузетници регистровани за
извођење ових врста радова.
Предузеће је дужно да без одлагања обавести комуналног инспектора о извођењу радова из става 1.
овог члана, ако се ти радови изводе без решења надлежног Одељења.

2
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Члан 12.
О одржавању гробних места и надгробних обележја на њима, старају се искључиво њихови корисници,
породица и сродници, који могу уређивање и одржавање гробних места поверити Предузећу.
Ако лица из става 1. овог члана не одржавају гробно место, Предузеће ће их писмено опоменути.
Ако се и после писмене опомене радови на одржавању не изврше, радове ће на њихов терет извршити
Предузеће, а по налогу комуналне инспекције.
Члан 13.
За радове који спадају у текуће одржавање на гробним местима, као што су демонтажа, монтажа,
поставка мермерних плоча и слични радови, потребно је писмено одобрење Предузећа.
За предузимање било какве радње на споменику или другом предмету на гробљу, или гробници која
има својство споменика културе, потребно је претходно прибавити сагласност надлежног Завода за заштиту
споменика културе.
Предузеће је дужно да без одлагања обавести комуналног инспектора о извођењу радова без одобрења
из става 1. и 2. овог члана.
Члан 14.
Занатски радови на гробљу, за које је прибављено одобрење у смислу члана 13. ове Одлуке, могу се
обављати под следећим условима:
1. да се изводе у радне дане и суботом, у периоду од 1. априла до 30. септембра, по правилу, од 7,00 до
14,00 часова, а у периоду од 1. октобра до 31. марта, по правилу, од 7,00 до 13,00 часова и то тако да се до
највеће мере очува мир и достојанство гробља;
2. да извођач занатских радова поступи по налогу овлашћеног лица Предузећа, отклони уочене
недостатке и у остављеном року радове усагласи са нацртом - скицом надгробног споменика, односно других
спомен обележја, која чини саставни део одобрења из члана 13. став 1. ове Одлуке и техничким нормативима;
3. грађевински материјал (песак, шљунак и др.), дозвољено је држати на гробљу само за најкраће време
које је неопходно за извршење радова, и то тако да се тиме не омета приступ и кретање посетилаца гробља, а у
случају прекида као и после завршетка радова, извођач је дужан да радилиште без одлагања доведе у
првобитно стање;
4. за превоз материјала потребног за извођење занатских радова на гробљу могу се користити само
путеви и стазе које одреди Предузеће;
5. ако се приликом извођења радова пронађу делови сандука, кости и сл. радови се морају одмах
обуставити и о томе без одлагања обавестити предузеће;
6. ако се приликом извођења радова нађу предмети од вредности, они се морају без одлагања предати
предузећу;
7. чесме на водоводу морају се после употребе затворити, а алат се не сме прати на чесми;
8. занатски радови се не изводе у време државних и великих верских празника који се празнују у
Републици Србији у смислу одредаба Закона о државним и другим празницима у Републици Србији.
Предузеће може да забрани извођење занатских радова на гробљу или појединим деловима гробља у
одређено доба дана, или одређене дане, или одређено доба године.
Извођачу занатских радова, који се не придржава одредаба овог члана или других одредаба о реду на
гробљима, комунални инспектор може забранити рад на гробљима.
Против решења комуналног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу Општине Сокобања,
у року од 15 дана од доношења решења. Жалба не одлаже извршење решења.
Ако извођач занатских радова, приликом извођења радова, учини штету, дужан је да је отклони, у
супротном ће то учинити Предузеће о трошку извођача.
Члан 15.
Предузеће може да уклони све додатне предмете и засаде чије је постављање, односно сађење
забрањено овом Одлуком и то о трошку закупца гробног места.
Члан 16.
На гробљу је забрањено подизање и постављање обележја или других ознака, која нису у вези са
сахрањеним лицима на гробљу.
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На спомен обележју могу се постављати епитафи који одговарају достојанству гробља и пијетету
умрлих. Поред личних података умрлог и имена ожалошћених, епитаф може да садржи и неки други пригодни
натпис, цртеж или орнамент.
Забрањен је епитаф:
- којим се оптужују или вређају жива или мртва лица,
- који је у другом нескладу са пијететом, моралним начелима и достојанством гробља и
- који је у супротности са позитивним прописима и месним обичајима.
Забрањено је постављање обележја на гробницама, споменицима и спомен-обележјима који изгледом ,
знацима или натписом вређају патриотска, верска, национална и друга осећања грађана.
III САХРАЊИВАЊЕ
а) Опште одредбе
Члан 17.
Под сахрањивањем у смислу ове Одлуке подразумева се укоп посмртних остатака умрлог и друге
радње које се у том циљу предузимају.
Члан 18.
Сахрањивање се врши у већ постојећа гробна места и гробнице и у њима могу да се сахрањују
посмртни остаци сродника умрлих лица уз писмену сагласност носиоца закупа гробног места.
Сродницима у смислу одредаба става 1. овог члана сматрају се: брачни друг умрлог лица, сродници по
крви у правој линији закључно са четвртим степеном сродства и брачни другови тих лица.
Члан 19.
Сахрањивање се може извршити након утврђивања смрти, а најраније по истеку 24 часа од момента
наступања смрти.
Сахрањивање се пријављује Предузећу најкасније 12 часова пре сахране.
Пријаву из претходног става овог члана подносе чланови породице , лице код кога се умрло лице
налазило у тренутку смрти или Центар за социјални рад Сокобања у Сокобањи.
На основу пријаве Предузеће издаје одобрење за сахрањивање и утврђује време сахране.
Одобрење из претходног става садржи податке о умрлом, број парцеле и гробног места, као и назив
гробља на које се умрли сахрањује.
Члан 20.
Посмртне остатке умрлог, Предузеће, односно предузетник, превози и преноси на гробље где ће бити
сахрањени. Приликом преноса посмртни остаци морају бити смештени у одговарајући сандук.
Пренос посмртних остатака умрлог на гробље, врши се након прибављања потврде о смрти коју издаје
надлежни орган. Овај превоз мора се извршити у року од 24 часа од када је овлашћени лекар констатовао смрт.
Посмртни остаци се до сахране чувају у посебно за то одређеној просторији - капели.
До сахране , умрло лице се налази на одру, одевено или увијено у тканину и смештено у ковчег.
Ако је смрт наступила услед заразне болести, предузимају се мере које налажу санитарни прописи.
Ако се умрли сахрањује у гробницу, потребно је да посмртни остаци буду у лименом улошку сандука,
који је по прописима херметички затворен.
Пренос посмртних остатака од просторије одређене за испраћај посмртних остатака до гробног места,
врши се специјалним колицима, а по жељи сродника може се и носити до гробног места.
Члан 21.
Предузеће, односно предузетник, дужно је да превоз посмртних остатака умрлих на гробље , где ће
бити сахрањени, обезбеди сваког дана у времену од 00,00 до 24,00 часа.
4
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Члан 22.
Предузеће је дужно да за сахрањивање умрлих обезбеди службу сваког дана (радним даном, у дане
викенда и државним празником). Сахрањивање се врши у периоду од априла до септембра, по правилу , од
14,00 до 16,00 часова, а у периоду од октобра до марта , по правилу, од 13,00 до 15,00 часова.
Дубина појединачног гроба треба да износи 1,6 метара, а ширина и дужина се одређују према
димензијама ковчега .
б) Закуп гробног места
Члан 23.
Гробно место из члана 8. став 2. ове Одлуке даје у закуп Предузеће.
Код прве сахране гроб , гробница или уређено гробно место дају се у закуп на период од 10 година.
Члан 24.
место
се
код прве сахране даје у закуп сродницима умрлог по следећем редоследу: брачни друг
Гробно
умрлог , дете умрлог (брачно, ванбрачно, усвојено), родитељи умрлог.
У случају да нема лица из става 1. овог члана гробно место даје се у закуп лицу по следећем редоследу:
остали сродници умрлог по крви у побочној линији до четвртог степена сродства , брачни другови сродника
наведених у овом ставу.
Изузетно, ако нема лица из става 1. и 2. овог члана, гробно место даје се у закуп лицу које обезбеди
сахрањивање умрлог.
Ако има више лица истог степена сродства са умрлим , закупац гробног места је лице које они
споразумно , између себе, одреде . У супротном , Предузеће ће одредити корисника гробног места .
Члан 25.
обавезе
и
лица
Међусобна права
између
које закупљује гробно место (у даљем тексту : закупац гробног
места ) и Предузећа, уређују се писаним уговором који се закључује одмах , а најкасније у року од 30 дана од
дана сахрањивања умрлог .
Уговор из става 1. овог члана закључује се на одређено време , сагласно ставу 2. члана 23. ове Одлуке.
Гробно место које је дато у закуп не може се стављати у правни промет .
Закупац гробног места из члана 8. став 2. ове Одлуке , може да уступи гробно место искључиво
Предузећу .
Члан 26.
После прве сахране у исто гробно место могу се уз писмену сагласност закупца гробног места
сахранити лица из члана 24. став 1. и 2. ове Одлуке. У случају одсутности закупца гробног места, сагласност
дају лица по редоследу сродства из члана 24. ове Одлуке .
Члан 27.
случају
закупца
закупа гробног места припада физичком лицу које је
смрти
гробног
право
У
места,
оглашено за његовог наследника.
Ако је више лица оглашено за наследнике, ова лица дужна су једног између себе да одреде као
заједничког пуномоћника и да примерак пуномоћја , овереног код јавног бележника, доставе Предузећу . У
противном, то лице у складу са одредбама Одлуке одредиће Предузеће, а остала лица евидентираће као са
закупцем гробног места.
Члан 28.
Посмртни остаци сахрањених лица почивају у гробном месту најмање 10 година од дана сахрањивања
(у даљем тексту : рок обавезног почивања).
У гроб за који није истекао рок обавезног почивања могу се сахрањивати само лица из става 1. члана
Одлуке
, уз писмену сагласност закупца гробног места.
ове
24.
5
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Члан 29.
Закупац гробног места, породица, сродници и друга лица имају право да по истеку рока обавезног
почивања продуже рок почивања, под условом да се гробно место уредно одржава и да је плаћен закуп, за
протекло време почивања а у складу са одредбама ове одлуке ,.
Не може се продужити рок почивања за гробна места на гробљу или делу гробља, која су стављена ван
употребе.
Члан 30.
Посмртне остатке из гробова и гробница којима је истекао рок обавезног почивања, а рок почивања
није продужен, Предузеће преноси у посебан заједнички гроб или гробницу - осаријум, о чему Предузеће води
посебну евиденцију и трајно чува податке о лицима чији су посмртни остаци пренети.
Пре преноса посмртних остатака у смислу става 1. овог члана Предузеће, односно предузетник, дужно
је да писмено опомене закупца гробног места да ће, уколико у року од 30 дана не плати накнаду и на тај начин
продужи рок почивања, извршити пренос посмртних остатака у посебан заједнички гроб или гробницу и
одредити другог закупца тог гробног места, а надгробна обележја и друге предмете уклонити без обавезе
њиховог чувања .
У случају када се писмена опомена није могла уручити из било којих разлога, Предузеће ће путем
обавештења у средствима јавног информисања позвати закупца гробног места да поступи у складу са
одредбама става 2. овог члана, указујући на последице пропуштања Обавештење се објављује према потреби
и, по правилу, користи се за истовремено обавештавање већег броја закупаца гробних места.
.

Члан 31.
У случају када наследник закупца гробног места није физичко лице, по истеку обавезног рока
почивања , као и у случају ископавања посмртних остатака када гробно место остане празно, Предузеће даје то
гробно место у нови закуп.
Члан 32.
Ископавање посмртних остатака врши се у складу са Законом о сахрањивању и гробљима и другим
прописима .
IV РЕД НА ГРОБЉУ
Члан 33.
На гробљу се одржава ред и потпун мир
Предузеће је дужно да обезбеди одржавање реда и мира на гробљу.
.

Члан 34.
Гробље је отворено за посетиоце сваки дан , осим ноћу .
Предузеће може из нарочито оправданих разлога привремено да забрани приступ на гробље.
Члан 35.
гробљу
је
забрањено
:
На
1. улажење и задржавање ван времена када је гробље отворено за посетиоце;
2. приступ деци млађој од 10 година без пратње одраслог лица;
3. прескакање ограде, гажење зелених површина , ломљење дрвећа, кидање цвећа и других засада;
4. гажење, прљање и скрнављење гробних места;
5. наношење штете надгробним обележјима (споменицима и другим предметима на гробним местима);
6. нарушавање мира на гробљу ;
7. увођење животиња;
8. вожење бицикла, мотоцикла и другог моторног возила ако то није одобрено посебном дозволом
предузећа ;
9. на стазама, путевима и зеленим површинама стварати нечистоћу , бацати увело цвеће и друге
предмете;
10. остављање хране на гробним и другим местима на гробљу;
11. фотографисање у виду заната и вршење других услуга без одобрења предузећа и лица које се стара
о сахрани;
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12. продавање било какве робе без одобрења Предузећа, као и рекламирање производа и услуга, што
подразумева каталошку продају, дељење и остављање на видним местима визит карти, флајера и слично;
13. улажење у капелу ван времена одређеног за сахрану;
14. паљење свећа на гробном месту изван кућишта за свеће;
15. монтирање жардињера, клупа, кандила, кућишта за свеће , ограда и др. на патосу гроба , односно
гробнице уколико то није предвиђено нацртом - скицом надгробног споменика;
16. сађење око гробова и гробница свих дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и другог растиња
без дозволе Предузећа.
Члан 36.
Одредбе ове Одлуке којима се прописује ред на гробљу и акта из члана 35. ове Одлуке Предузеће је
дужно да истакне на видном месту на улазу у гробље.
V СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 37.
Средства за обављање комуналне делатности сахрањивања обезбеђују се из цене комуналне услуге коју
плаћају закупци.
Средства за уређивање и одржавање гробља обезбеђују се из средстава Предузећа, средстава
намењених за комунално опремање , закупа гробног места , као и других извора у складу са законом.
Члан 38.
За сахрањивање и друге погребне услуге у вези са сахрањивањем (припрема покојника за сахрану,
превоз посмртних остатака , чување посмртних остатака до сахрањивања, спровођење церемоније
сахрањивања, есхумација и др.), Предузеће утврђује цену услуге на основу елемената за образовање цена
комуналних услуга утврђених Законом о комуналним делатностима, уз сагласност надлежног органа оснивача,
у складу са законом.
Члан 39.
За закуп, уређивање и одржавање објеката на гробљу, као и за коришћење услуга на гробљу
(одржавање путева и стаза , простора између гробних места, зелених површина, јавне расвете , чистоће и реда и
др.) код прве сахране , закупац гробног места плаћа закупнину за обавезни рок почивања (период од 10 година).
По истеку обавезног рока почивања, закупнина се плаћа за период од једне до 10 година унапред ,
најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за који је закупнина већ плаћена.
Закупнину из става 1. и 2. овог члана, утврђује Предузеће уз сагласност надлежног органа оснивача, у
складу са законом.
VI ПОСТУПАЊЕ И ОВЛАШЋЕЊЕ ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 40.
Ако дође до поремећаја или прекида у обављању послова на уређивању и одржавању гробља и
сахрањивању услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити ,
Предузеће је обавезно да одмах, без одлагања, предузме мере на отклањању узрока поремећаја , односно
прекида, и то:
1. радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је дошло до
прекида у обављању послова одржавања и уређивања гробља и сахрањивања;
2. хитно поправи и замени инсталације и уређаје којима се обезбеђује обављање послова, као и заштити
комуналне објекте и уређаје од даљих кварова или хаварија и
3. предузме и друге мере које утврди општинска управа надлежна за комуналне и инспекцијске
послове.
Члан 41.
У случајевима из члана 40. ове одлуке Предузеће је обавезно да, истовремено са предузимањем мера,
обавести Одељење Општинске управе надлежно за комуналне и инспекцијске послове о разлозима поремећаја
или прекида, као и о предузетим мерама.
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Када Одељење Општинске управе надлежно за комуналне и инспекцијске послове прими обавештење,
дужн о је да без одлагања:
1. нареди мере за заштиту комуналних објеката који су угрожени , као и друге имовине;
2. предложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере у циљу обављања
комуналне делатности ;
3. ангажује друго предузеће или предузетника да обавља послове уређивања и одржавања гробља и
сахрањивање до отклањања поремећаја, као и да
4. утврди разлоге и евентуално одговорност за поремећај , односно прекид у обављању делатности, као
и одговорност за накнаду евентуалне штете
.

Члан 42.
У случају прекида у обављању послова на уређивању и одржавању гробља и сахрањивању услед
штрајка, Предузеће је обавезно да обезбеди минимум процеса рада у складу са актом оснивача. Кад такав акт
није донет, могу се предузети посебне мере утврђене Законом о комуналним делатностима ако би услед тога
могла да наступи непосредна опасност или изузетно тешке последице за живот и здравље људи и безбедност
људи и имовине
VII НАДЗОР
.

Члан 43.
Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и других аката донетих на основу ове
Одлуке врши комунална инспекција.
Члан 44.
Прекршајни налог комунални инспектор
издаје у писаној форми у складу са законом којим је
прописана садржина прекршајног налога.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две копије. Оригинал се уручује лицу против кога се
издаје прекршајни налог, а копије задржава надлежно одељење.
Прекршајни налог се уручује присутном лицу за кога се сматра да је учинило прекршај у моменту
откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог својим потписом на одговарајућем месту у налогу
потврђује његов пријем.
Члан 45.
Ако је лице за кога се сматра да је учинило прекршај одсутно и када околности откривања или природа
прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога ће се извршити путем поште или доставне службе, у
складу са одредбама о достављању из закона који уређује општи управни поступак.
Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни налог одбије да прими налог, комунални
инспектор ће га упозорити на последице одбијања пријема, унети у прекршајни налог забелешку о одбијању
пријема, дан и час када је пријем одбијен чиме се сматра да је прекршајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем половине
изречене казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога, чиме се ослобађа плаћања друге
половине изречене казне.
Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року од осам дана од дана пријема прекршајног
налога не плати изречену казну или не поднесе захтев за судско одлучивање о издатом прекршајном налогу,
сматраће се да је прихватило одговорност пропуштањем, а прекршајни налог ће постати коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна није плаћена,
комунални инспектор доставља надлежном прекршајном суду ради спровођења извршења у складу са
законом.
Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и након истека
рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења добровољно плати целокупан
износ изречене новчане казне.
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Члан 46.
За све што није прописано овом Одлуком о прекршајном налогу, примењиваће се одредбе Закона о
прекршајима.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај Предузеће, ако:
1. не донесе програм уређивања и одржавања гробља у складу са чланом 7. ове одлуке;
2. не уреди гробна места у складу са чланом 8. ове одлуке;
3. не води евиденције у складу са чланом 8. став 5. ове одлуке;
4. не обезбеди превоз посмртних остатака у времену и року утврђеном чланом 21. ове одлуке;
5. не обезбеди службу за сахрањивање умрлих сваког дана у смислу одредаба члана 22. став 1. ове
одлуке;

6. не обезбеди одржавање реда и мира на гробљу;
7. не истакне на видном месту одредбе ове одлуке којима се прописује ред на гробљу;
8. не сагради гробнице у складу са санитарним прописима, не обезбеди да спомен обележја буду
изграђена у складу са одредбама члана 10. ове одлуке;
9. не обезбеди да гробље буде отворено за посетиоце сваки дан у периоду утврђеном чланом 34. ове
одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара и
одговорно лице у Предузећу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара
предузетник.
Члан 48.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице које
изводи занатске радове из члана 13. и 14. ове одлуке, ако:
1. не прибави писано одобрење и писану сагласност Завода за заштиту споменика културе у смислу
одредаба члана 13. ове одлуке и
2. поступи противно одредбама тачке 1 6. става 1. члана 14. ове одлуке.
За прекршај из става 1. тачка 1. и 2. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара и одговорно лице у Предузећу.
За прекршај из става 1. тач. 1. и 2. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од
50.000,00 динара предузетник.
-

Члан 49.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице које
поступи противно одредбама чл. 13, 14. и 16. ове одлуке.
Члан 50.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице и
предузетник који изводи занатске радове ако:
1. и зводи радове противно времену и начину утврђеном чланом 14. став 1. тачка 1. ове Одлуке;
2. радове изводи у време државних и верских празника који се празнују у Републици Србији у смислу
одредаба Закона о државним и другим празницима у Републици Србији.
За прекршај из става 1 . овог члана, новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се
одговорно лице у правном лицу и физичко лице.
Члан 51.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. улази и задржава се на гробљу ван времена када је гробље отворено за посетиоце;
2. на гробље приступи дете млађе од 10 година без пратње одраслог лица;
3. прескаче ограде , гази зелене површине , ломи дрвеће, кида цвеће и друге засаде;
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4. гази, прља и скрнави гробна места;
5. наноси штету надгробним обележјима (споменицима и другим предметима на гробним местима);
6. нарушава мир на гробљу;
7. уводи животиње на гробље;
8. вози бицикл, мотоцикл и друго моторно возило ако то није одобрено посебном дозволом Предузећа;
9. на стазама, путевима и зеленим површинама ствара нечистоћу, баца увело цвеће и друге предмете;
10. оставља храну на гробним и другим местима на гробљу;
11. фотографише у виду заната и врши друге услуге без одобрења Предузећа и лица које се стара о
сахрани;
12. продаје било какву робу без одобрења Предузећа, као и рекламира производе и услуге, што
подразумева каталошку продају, дељење и остављање на видним местима визит карти, флајера и слично;
13. улази у капелу ван времена одређеног за сахрану ;
14. пали свеће на гробном месту изван кућишта за свеће;
15. монтира жардињере, клупе, кандила, кућишта за свеће , ограде и др. на патосу гроба , односно
гробнице уколико то није предвиђено нацртом - скицом надгробног споменика;
16. сади око гробова и гробница било коју врсту дрвенастих лишћара, четинара, шибља и другог
растиња без дозволе Предузећа.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 52.
Одредбе ове Одлуке о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању, сходно се примењују на
уређивање и одржавање гробаља из члана 3. став 2., као и сахрањивање на тим гробљима, до њиховог потпуног
преузимања од стране Предузећа.
Члан 53.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука уређењу, одржавању гробља и сахрањивању
(''Службени лист општине Сокобања, број 13/09 ).
Члан 54.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Општине Сокобања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Број: 352-129/2018
Сокобања, 30.03.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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Образло жење
Правни основ за доношење ове Одлуке је у чланu 2. став 3. тачка 6. и 6а) Закона о кoмуналним
делатностима, члану 20. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи и члану 16. став 1. тачка 6.
Статута општине Сокобања.
Чланом 2. став 3. Закона о комуналним делатностима одређене су комуналне делатности од
значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне
самоуправе дужна да створи услове за обезбеђивање оговарајућег квалитета, обима, доступности и
континуитета, као и надзор над њиховим вршењем, а под тачком 6. и 6а одређене су, као комуналне
делатности, делатност управљања гробљима и сахрањивање и погребна делатност.
Чланом 20. тачка 5) Закона о локалној самоуправи предвиђено је да општина, преко својих
органа, уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности као и организационе,
материјалне и друге услове за њихово обављање.
Чланом 16. став 1. тачка 6. Статута општине Сокобања прописано да јединица локалне
самоуправе уређује и обезбеђује, обављање и развој комуналних делатности, као и организационе,
материјалне и друге услове за њихово обављање, оснива јавна предузећа ради обављања комуналних
делатности на својој територији.
Чланом 2. Одлуке о начину обављања коминалних делатности на територији општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, бр. 4/2014 и 42/2016) одређена је као комунална делатност Управљање
гробљима и сахрањивање.

Овом одлуком, у складу са законом и специфичностима општине Сокобања, уређено је
сахрањивање умрлих, одређивање и стављање ван употребе гробља, уређивање и одржавање гробља,
као и други услови везани за обављање погребних услуга на територији Општине Сокобања, права и
обавезе вршиоца комуналне делатности у обављању делатности и казнене одредбе за непоштовање
одредаба ове Одлуке.
Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној дана 22.03.2018. године утврдило
је предлог Одлуке о управљању гробљима и погребне услуге и предлаже Скупштини
општине Сокобања да предлог усвоји.
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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 и давања у закуп ствари у јавној својини,
односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/18.), 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 30.03.201 8. 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 ул. Ратарска бб (у даљем тексту: непокретност) за сезону 2018. 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.
Почетна цена износи 800.000,00 динара месечно.
Депозит за учешће на лицитацији у износу од 800.000,00 динара
Лицитациони корак износи 20.000,00 динара.
Приод издавања је од 16.06.2018 године до 10.09.2018. 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 30 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
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од дана спроведеног јавног надметања.
У случају неуспеха сповођења јавног оглашавања, у поновљеном поступку почетна цена ће
бити нижа за 1% од одређене почетне цене.
IV
Право учешћа имају сва правна лица и предузетници који:
испуњавају услове прописане Законом о условима за обављање промета робе, вршење
услуга у промету робе и инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 39/96,
др.закон, 80/2002
др.закон и 101 /2005
др.закон) и
20/97, 46/98, 34/2001
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 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.
-

–

–

–

-

-

-

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

I Број: 401 -319/2018
У Сокобањи, дана 30.03.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу чланова 26.- 36. 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 30.03.2018. 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. Јасмина Миленовић, председник комисије;
- Бојана Ћирић, заменик председника комисије;
2. Ивана Дрљача, члан комисије;
3. Наташа Јанковић, члан комисије;
4. Драган Милутиновић, члан комисије;
5. Милена Ђорђевић, 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 401-320/2018
У Сокобањи, дана 30.03.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 22. став 6. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016- др. закон и 108/2016) , члана 42. став 1. тачка 21. 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 30.03.2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Дому здравља Сокобања, за давање у закуп пословног простора
апотека , а у складу са Одлуком Управног одбора Дома здравља број 01 200/2 18 од
26.03.2018. године.
-

-

II
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 50-18/2018
У Сокобањи, дана 30.03.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Дрa гољуб Јевтић
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