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На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору (''Службени гласник РС'', број 68/15 и 81/16), члан 42.став 1. тачка 46. и члана
128. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања" бр. 3/2008, 7/2013,
11/2014, 24/2014 и 15/2018) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време
у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине
Војводине и систему локалне самоуправе за 201 7. годину (''Службени гласник РС'', број
61/17) Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 13.07.2018. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
СОКОБАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

I
одлуком
Одлуке
врши
Овом
се измена
о максималном броју запослених на неодређено
време за сваки организациони облике у систему локалне самоуправе Сокобања за 2017.
годину („Службени лист општине Сокобања“, бр. 32/17 ), и то тако што се мења тачка 1 и
сада гласи:
Максималан број запослених у систему локалне самоуправе Сокобања је:
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
44
Општинска управа општине Сокобања
Јавно комунaлно предузеће „Напредак“ Сокобања
72
6
T уристичка организација Сокобања
32
Предшколска установа „Буцко“ Сокобања
Народна библиотека „Стеван Сремац“ Сокобања
6
Јавно предузеће „Зеленило Сокобања“ Сокобања
12
Јавна установа спортско рекреативни центар „Подина“
2
УКУПНО:
174
–

II
Организациони облици из тачке 1. ове одлуке, код којих је дошло до промене броја
запослених, дужни су да своје опште акте којима се уређује број и структура запослених
ускладе са максималним бројем запослених на неодређено време утврђеним овом одлуком у
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Ова одлука се доставља Министарству финансија и Министарству државне управе и
локалне самоуправе .
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Сокобања''.
I Број: 11-14/2018
У Сокобањи, дана:13.07.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
2

Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке је у члану 6. Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору, према ком надлежни орган аутономне
покрајине, односно скупштина јединице локалне самоуправе, на основу акта Владе, утврђује
максималан број запослених за сваки организациони облик у систему аутономне покрајине,
односно систему локалне самоуправе.
Одлуком Владе РС о максималном броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и
систему локалне самоуправе за 201 7. годину, утврђен је број од 174 запослених на
неодређено време у систему локалне самоуправе Сокобања.
Чланом 30. Закона органи надлежни за доношење одлуке о максималном броју
запослених дужни су да своје одлуке доставе министарству надлежном за послове финансија
и министарству надлежном за послове државне управе и локалне самоуправе у року од 15
дана од доношења одлуке, ради праћења примене и спровођења овог Закона.
Скупштина општине Сокобања донела је Одлуку о максималном броју запослених на
неодређено време за сваки организациони облике у систему локалне самоуправе Сокобања за
2017. годину („Службени лист општине Сокобања“, бр. 32/17).
Како је у међувремену Комисија за давање сагласности за ново запошљавање
Закључком 51 број 112-4891/2018 од 31.05.2018.године, одобрила Предшколској установи
„Буцко“ Сокобања, пријем два радника на неодређено време, извршена је прерасподела броја
запослених у оквиру система локалне самоуправе Сокобања.
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На основу члана 29. став 2. Закона о јавној својини ( „Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14),
члана 42. став 1.тачка 14) Статута општине Сокобања ( „Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,
7/13, 11/14, 24/14 и 15/18), члана 11 и 25.Одлуке о прибављању и располагању ставрима у јавној својини
општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 20/13 и 21/14), Скупштина општине
Сокобања, на седници одржаној дана 13.07.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
о покретању поступка oтуђења превозног средства
из јавне својине општине Сокобања
путем прикупљања писмених понуда
Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак за отуђење превозног средства из јавне својине општине
Сокобања путем прикупљања писмених понуда.
Члан 2.
Превозно средство из члана 1. ове Одлуке, које се отуђује из јавне својине општине Сокобања
је:
Путничко моторно возило марке „Застава“, модел „Корал“ 1.1, број мотора: 128А0641581013,
број шасије:VX1145A0001082933, година производње 2005, снага мотора:40.4, запремина мотора:
1116, боја: ОМ бела, број седишта: 5.
Члан 3.
Поступак отуђења превозног средства из члана 2. ове Одлуке спровешће се путем прикупљања
писмених понуда.
–

Члан 4.
Почетна цена превозног средства из из члана 2. ове Одлуке, износи 18.785,85 динара.
Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају сва правна, физичка лица и
предузетници.
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена.
Члан 5.
Оквирни рокови:
-расписивање јавног огласа и отварање писаних понуда у року од 10 дана од дана ступања на снагу
одлуке и формирања комисије;
- извештај о спроведеном поступку у року од 5 дана од дана отварања писаних понуда;
закључење уговора у року од 10 дана од дана доношења одлуке о избору најповољније понуде.

-

Члан 5.
Детаљније услове за учешће у поступку прикупљања писмених понуда одредиће се јавним
огласом.
Члан 6.
Поступак прикупљања писмених понуда спровешће комисија коју ће Скупштина општина
Сокобање формирати посебним решењем.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“
I Број: 404-98/2018
У Сокобањи, 13.07.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 15. 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 , 24/14 и 15/18), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана
13.07.2018. године, доноси
Решење
о формирању Комисије за спровођење поступка
oтуђења превозног средства
из јавне својине општине Сокобања
путем прикупљања писмених понуда
I
Овим Решењем формира се Комисија за отуђење превозног средства из јавне својине
општине Сокобања путем прикупљања писмених понуда у следећем саставу:
1. Душица Станковић, председник комисије;
- Маја Михајловић 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 за отуђење превозног средства
из јавне својине општине Сокобања путем прикупљања писмених понуда у складу са Одлуком
о покретању поступка oтуђења превозног средства из јавне својине општине Сокобања путем
прикупљања писмених понуда 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 02 -73/2018
У Сокобањи, дана 13.07.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу чл. 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018 ), чл. 136. став 1. тачка 1.
Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 др. закон,
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 др. закон , 93/2014, 96/2015, 106/2015 и
др. закон) и члана 42. став 1. тачка 10. Статута општине Сокобања
113/2017
(''Службени лист општине Сокобања'', број 3/08,7/13, 11/14, 24/14 и 15/18), на седници
одржаној дана 13.07.2018 . године, Скупштина општине Сокобања, донела је
–

–

–

ОДЛУКУ
о давању сагласности на измене Статута
Дома здравља Сокобања
I
Даје се сагласност на измене Статута Дома здравља Сокобања, који је Управни одбор
Дома здравља Сокобања донео, на својој седници одржаној дана 26.03.2018. године
Одлуком о изменама Статута Дома здравља Сокобања број 01-198/4-18.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине Сокобања''.

Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама чл. 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др. закон,
101/2016- др. закон и 47/2018 ), чл. 136. став 1. тачка 1. Закона о здравственој заштити
( „Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009
др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011,
119/2012, 45/2013 др. закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/2017 др. закон) и члана
42. став 1. тачка 10. Статута општине Сокобања (''Службени лист општине Сокобања'',
број 3/08,7/13, 11/14, 24/14 и 15/18), којима је прописано да Скупштина општине
Сокобања, даје сагласност на статут установе чији је оснивач.
–

–

–

Како је Општина Сокобања сходно чл. 94. став 3. Закона о здравственој заштити („Сл.
гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012,
45/2013 др. закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/2017 др. закон) оснивач Дома
здравља Сокобања, то произилази и обавеза исте да поднесе Статут надлежном органу
на усвајање, што је Управни одбор наведене установе и учинио, а о чему је Скупштина
општине Сокобања донела одлуку.
–

–

–

I Број: 02-74/2018
У Сокобањи, дана 13.07.2018 . године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016), члана 42. став 1. тачка 9. и 128. Статута општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18) Скупштина општине Сокобања на седници
одржаној дана 13.07.2018. године, донела је

ОДЛУКУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели добити по редовном годишњем
финансијском извештају за 2016. и 2017. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, под бројем 01-120/3-2018, на седници одржаној
дана
28.05.2018. године.
II

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
БРОЈ: 401-538/2018
У Сокобањи, 13.07.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

СТРАНА 16
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На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени лист РС“, број 15/16),
члана 32. став 1. тачка 20 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 и 101/16), члана 42. став 1. тачка 37. и члана 128. Статута општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и
24/2014), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 13.07.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Други ребаланс Програмa пословања Јавног предузећа
„Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2018. године, који је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа „ Зеленило-Сокобања“ Сокобања под бројем 01-158/22018 oд 05.07.2018. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
I Број: 401-539/2018
У Сокобањи, дана 13.07.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14- др. Закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 20. став
1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/2005 - др.
закон, 81/2005 - испр. др. закона , 83/2005 - испр. др. Закона и 83/2014- др. закон), члана
18. и 42. став 1. тачка 10. и 128. Статута општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18) Скупштина општине Сокобања на
седници одржаној дана13.07.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР „ПОДИНА“
СОКОБАЊА
I
За председника и чланове Управног одбора Јавне установе Спортско рекреативни
центар „Подина“ Сокобања, именују се:
1. Радослав Лукић из Сокобање, Спортска бр. 8, за председника,
2. Миодраг Илић из Сокобање , Алексе Маркишића бр.60А за члана,
3. Александра Јаковљевић из Сокобање, Пјера Крижанића бр. 11, за члана,
II
Мандат именованог председника и чланова Управног одбора траје 4 (четири)
године.
III
Ово решење је коначно.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

Образложење
Правни основ за доношење наведеног Решења налази се у одредбама члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14- др.
закон), члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91,
71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона , 83/2005 - испр. др. Закона и 83/2014др. закон), члана 18. и 42. став 1. тачка 10. и 128. Статута општине Сокобања („Службени
лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18).
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да
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Скупштина општине у складу са Законом именује и разрешава управни и надзорни одбор
јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач што је прописано и
чланом 42. став 1. тачка 10. Статута општине Сокобања.
Чланом 20. став 1. Закон а о јавним службама прописано је да Управни одбор
установе именује и разрешава оснивач. Број чланова и састав управног одбора утврђује се
актом о оснивању с тим да се у управни одбор именују и чланови из реда запослених у
установи, сходно члану 20. став 3. наведеног Закона.
Чланом 18. Статута општине Сокобања прописано је да Скупштина општине
именује председнике и чланове управних и надзорних одбора и директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач на период од четири године
осим када је законом другачије предвиђено.
Сходно напред наведеним одредбама закона, одлучено је као у диспозитиву
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути
спор пред Виш им судом у Нишу у року од 30 дана о дана достављања решења

БРОЈ: 02-75/2018
У Сокобањи, 13.07.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14- др. Закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 ), члана 22. став
1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/2005 др.
закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. Закона и 83/2014- др. закон), члана 18,
42. став 1. тачка 10. и 128. Статута општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18) , Скупштина општине Сокобања на
седници одржаној дана 13.07.2018. године, донела је
-

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР „ПОДИНА“
СОКОБАЊА
I
За председника и чланове Надзорног одбора Јавне установе Спортско рекреативни
центар „Подина“ Сокобања именују се:
1. Наташа Давидовић из Сокобање, Николе Пашића бр. 27/5, за председника,
2. Александар Фабијан из Сокобање, Хајдук Вељкова бр. 21 , за члана,
3. Зоран Милошевић из Ниша, Синђелићев трг бр. 20, за члана;
II
Мандат именованог председника и чланова Надзорног одбора траје 4 (четири)
године.
III
Ово решење је коначно.

IV

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

Образложење
Правни основ за доношење наведеног Решења налази се у одредбама члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14- др.
закон), члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91,
71/94, 79/2005 др. закон, 81/2005 испр. др. закона, 83/2005 испр. др. Закона и 83/2014
др. закон), члана 18 , 42. став 1. тачка 10. и 128. Статута општине Сокобања („Службени
лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18).
Чл аном 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да
Скупштина општине у складу са Законом именује и разрешава управни и надзорни одбор
-

-

-

-
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јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач што је прописано и
чланом 42. став 1. тачка 10. Статута општине Сокобања.
Чланом 22. став 1. Закона о јавним службама прописано је да надзорни одбор
установе именује и разрешава оснивач. Број чланова и састав надзорног одбора утврђују
се актом о оснивању, с тим да се у надзорни одбор именују и чланови запослених у
установи, сходно члану 22. став 2. наведеног Закона.
Чланом 18. Статута општине Сокобања прописано је да Скупштина општине
именује председнике и чланове управних и надзорних одбора и директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач на период од четири године
осим када је Законом другачије предвиђено.
Сходно напред наведеним одредбама закона, одлучено је као у диспозитиву
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути
спор пред Вишим судом у Нишу у року од 30 дана о дана достављања решења

БРОЈ: 02-76/2018
У Сокобањи, 13.07.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/201) и члана 128. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014 и 15/18), Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној 13.07.2018. године, донела је
ПРАВИЛНИК
о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Сокобања за спровођење
пројеката за успостављање и јачање земљорадничких задруга и удружења у области
пољопривреде

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником прописују се мерила, критеријуми и поступак доделе средстава за меру 102успостављање и јачање удружења и земљорадничких задруга у области пољопривреде из
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Сокобања за 2018.годину ( „Сл. Лист општине Сокобања“ бр. 22/18).
Члан 2.
Овим Правилником подржава се финансирање пројеката из следећих области:
1. Унапређење генетског потенцијала сименталске расе у говедарству кроз меру вештачког
осемењавања у износу од 1.700.000,00 динара.
2. Подршка функционисања удружења из области пољопривреде у износу од 300.000,00
динара.
Пројекти ће бити финансирани у износу од 100% из Буџета општине Сокобања.
Члан 3.
Висина средстава за дотације корисницима ових средстава из члана 1. овог Правилника
утврђена је Одлуком о буџету општине Сокобања за 2018. годину и Програмом мераподршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Сокобања за 2018.
годину ( „Сл. Лист општине Сокобања“ бр. 22/18) у укупном износу ос 4.700.000,00 динара.
Члан 4.
Средства из члана 3. овог Правилника додељују се на основу јавног конкурса.
У случају да по расписаном јавном конкурсу не буду расподељена сва средства, јавни конкурс
се може поновити
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КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Члан 5
Право на коришћење подстицајних средсњтава имају пољопривредна удружења и задруге
регистроване на територији општине Сокобања.

МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ
Члан 6
Основна мерила и критеријуми за избор пројеката који се финансирају из буџета општине
Сокобања:
усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном нивоу;
допринос развоју привредне делатности; допринос одрживом развоју;
усклађеност са јавним потребама и интересима грађана;
усмереност ка већем броју корисника.

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 7
Јавни конкурс за доделу средстава расписује Скупштина општине Сокобања, на предлог
Комисије за пољопривреду и село.
Члан 8
Конкурсни поступак спроводи Комисија за доделу средстава у пољопривреди.
Члан 9
Јавни позив се објављује на званичној интернет страни општине Сокобања, огласној
табли Општинске управе општине Сокобања, огласној табли месних заједница и у
Службеном листу општине Сокобања. Конкурс садржи:
- област и износ средстава за који се расписује конкурс;
- субјекте овлашћене за подношење пријаве;
- општа мерила и критеријуме за подносиоца пријаве;
посебна мерила и критеријуме за област за коју се расписује конкурс
(уколико постоје);
образац пријаве на конкурс;
списак прилога који се обавезно прилажу уз пријаву;
рок за подношење пријаве и адреса;
рок и начин објављивања Одлуке о избору програма и пројеката;
напомену да се непотпуне и неблаговремене пријаве које нису предате на
прописаном обрасцу неће узети у разматрање;
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друге одредбе од важности за реализацију конкурса.

Члан 10.
Пријаве се подносе Комисији, искључиво на прописаном обрасцу, који је у прилогу овог
Правилника и чини његов саставни део.
Уз пријаву, подносилац је дужан да обавезно приложи:
-

доказ да је оправдао средства из 2017. године ( Ако је користило средства из

Буџета општине Сокобања“
доказ о упису у регистар код надлежног органа;
-

копију Статута подносиоца пријаве (оверена);

-

одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу

годину;
одлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се
конкурише за средства буџета;
-

доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се

пројекат тако реализује;
детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или
суфинансирање се подноси пријава (детаљан опис програма, односно пројекта,
треба да садржи следеће податке: кориснике програма/пројекта, значај, место и
време реализације програма/пројекта и детаљан финансијски план);
потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима
на пројекту ако се пројекат тако реализује;
број чланова огранизације (Изјава надлежног органа удружења о броју
чланова потписана и печатирана);
доказ да рачун корисника није у блокади.
Члан 11.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса, сачињава предлог Одлуке о
избору програма и пројеката који ће се финансирати, са наведеним износима новчаних
средстава.
Пре достављања предлога решења, Комисија може кориснику предложити да изврши
одређене измене у програму или пројекту у погледу активности и трошкова њихове
реализације.
Члан 12.
О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава предлог Одлуке о избору
програма и пројеката који се финансирају из буџета општине Сокобања и исте доставља
председнику општине Сокобања у року од 15 дана од дана затварања конкурса.
На основу записника и предлога Одлуке Комисије, председник општине доноси Одлуку о
финансирању програма, односно пројеката из буџета општине Сокобања.
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Члан 13.
На основу Одлуке председника општине из члана 12. овог Правилника председник
општине Сокобања закључује Уговоре о финансирању и суфинансирању програма и
пројеката јавног интереса, средствима из буџета општине Сокобања.
Члан 15.
Корисници су у обавези да доставе коначни извештај у року од 30 дана од дана завршетка
програма/пројекта.
Извештај о реализацији програма, односно пројекта, корисник средстава подноси
председнику општине Сокобања, преко Одељења надлежног за послове финансија
Општинске управе општине Сокобања.
Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске управе или
поштом.
Недостављање или неблаговремено достављање извештаја има за последицу раскид
уговора. У случају раскида уговора удружење је у обавези да врати целокупан износ
додељених средстава са законском затезном каматом од дана трансфера средстава и губи
право на дотације у следећој календарској години.
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Сокобања“.
I Број: 401-540/2018
У Сокобањи, 13.07.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Jевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014 и 15/18), Скупштина општине
Сокобања на седници одржаној 13.07.2018 . године, донела је
ПРАВИЛНИК
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ У 2018. ГОДИНИ
I
Oвим Правилником утврђују се услови и начин коришћења подстицајних средстава за
унапређење говедарства при куповини женске телади за 2018. годину.
II
Право на коришћење подстицајних средстава имају:
-физичка лица носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним
статусом у 2018. години,са седиштем на територији општине Сокобања и имовином на подручју
општине Сокобања.
–

III
Услови које мора да испуни корисник субвенције су:
1. да корисник субвенције поседује регистровано пољопривредно газдинство са активним
статусом.
2. да газдинство корисника субвенције поседује објекат који задовољава минимално потребне
услове,
3. да је газдинство купило најмање једно уматичено женско теле отељено после
30.11.2017.године, а које ће бити предмет субвенције.
Обавезе корисника подстицајних средстава према општини Сокобања су следеће:
1. корисник не може 3 (три) године да отуђи субвенционисана грла,
2. да се придржава уговора који потписује са Општином Сокобања.
IV
Висина субвенције утврђује се у износу од 50% од укупне вредности инвестиције без
пореза, с тим што максимални износ субвенције по једном грлу не може бити већи од 25.000,00
динара (двадесетпетхиљададинара), а максимални износ по једном кориснику не може бити већи
од 75.000,00 динара (за три грла).
За млађа лица од 40 година ( на дан подношења захтева ), и за жене висина субвенција
износи 60% од укупне вредности инвестиције без пореза, тако да максимални износ по једном
грлу не може бити већи од 30.000,00 динара, а максимални износ по једном кориснику не може
бити већи од 90.000,00 динара (за три грла).
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V
Корисник подстицајних средстава је у обавези да реализује програм који предвиђа увећање
стада за број субвенционисаних женских грла у години добијања субвенције. Учешће општине
Сокобања представља 50%, односно 60% од вредности женске телади без пореза, за купљену
телад.
.
VI
Телад, која су предмет субвенционисања, морају да поседују комплетну документацију,
сагласно прописима који уређују област сточарства. Телад, која су предмет субвенционисања,
морају да потичу од уматичених плоткиња добрих производних особина, потичу од очева који су
позитивно тестирани.
VII
Право на коришћење подстицајних средстава из буџета општине Сокобања подносилац
захтева може да оствари само по једном основу једном годишње.
VIII
Захтев за коришћење подстицајних средстава (у даљем тексту Захтев) подноси се са
траженом документацијом Комисији за доделу средстава у пољопривреди општине Сокобања,
улица Светог Саве, број 23, са назнаком „ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСТВА КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ У 2018. ГОДИНИ“, искључиво
путем поште или писарнице Општине Сокобања.
Уз Захтев се прилаже :
1. Потврда о производним особинама грла издата од надлежне службе регистроване за
вођење матичне евиденције у говедарству;
2. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
3. Извод из регистра земљишних површина – пријављене површине;
4. Фотокопија личне карте;
5. Фотокопија наменског рачуна газдинства;
6. Рачун-отпремница за купљену телад.
7. Доказ о преношењу новчаних средстава са наменског текућег рачуна купца на рачун
продавца (пренос новчаних средстава у целости).

Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца Захтева и прилаже се у
фотокопијама, сем рачуна који мора бити оригинал или оверена фотокопија.
IX
Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до
утрошка средстава.
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Х
Средства се исплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства као корисника
подстицајних средстава, након потписивања Уговора о коришћењу подстицајних средстава за
унапређење говедарства за 2018. са општином Сокобања.
XI
Правилник објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, на веб сајту
општине Сокобања и огласној табли месних заједница.
XII
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Сокобања“.
I Број: 320-33/2018
У Сокобањи, 13.07.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИK
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013,11/2014, 24/2014 и 15/18), Скупштина општине Сокобања
на седници одржаној 13.07.2018 . године, доноси

ПРАВИЛНИК
ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У 2018.
ГОДИНИ
I
Oвим Правилником утврђују се услови и начин коришћења подстицајних средстава за
унапређење расног састава у овчарству и козарству при куповини приплодне јагњади и јаради у
2018. годину.
II
Право на коришћење подстицајних средстава имају:
-физичка лица носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава са активним
статусом у 2018. години са седиштем на територији општине Сокобања и са имовином на подручју
општине Сокобања.
–

III
Услови које мора да испуни корисник субвенције су:
-

да корисник субвенције поседује регистровано пољопривредно газдинство са активним
статусом ;

-

да газдинство корисника субвенције поседује објекат који задовољава минимално потребне
услове за држање оваца, односно коза;

-

Обавезе корисника подстицајних средстава према општини Сокобања су следеће:
корисник не може 3 (три) године да отуђи субвенционисана грла;
корисник је у обавези да даном добијања субвенције увећа своје стадо за број
субвенционисаних приплодних грла оваца односно коза, и да укупан бројн грла одржи у
најмање три године;
да се придржава уговора који потписује са Општином Сокобања.
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IV
Висина подстицаја утврђује се у износу од 50 % од вредности инвестиције по кориснику
без пореза ( регистрованом пољопривредном газдинству)Подстицај по једном грлу јагњади
односно јаради не може бити већи од 6.000,00 динара (шестхиљададинара), а максимални износ
по једном кориснику за купљену јарад и јагњад не може бити већи од 120.000,00 динара
(стодвадесетхиљададинара). Минимални број купљених грла по једном кориснику је 10 грла.
За млађа лица од 40 година ( на дан подношења захтева ) и за жене носсиоце
пољопривредних газдинстава висина сбвенције износи 60%, тако да максимални износ износ
субвенције по једном грлу износи 7.200,00 динара (седамхиљадаидвестадинара), а максимални
износ по
једном кориснику не може бити већи од
144.000,00 динара
(сточетрдесетчетирихиљадединара).
V
Јагњад и јарад, који су предмет субвенционисања, морају да поседују комплетну
документацију сагласно прописима који уређују област сточарства. Јагњад и јарад које су предмет
субвенционисања, морају да потичу од уматичених плоткиња добрих производних особина и
уматичених овнова и јарчева.
VI
Право на коришћење подстицајних средстава подносилац захтева може да оствари само по
једном основу једном годишње.
VII
Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са траженом
документацијом општини Сокобања, са назнаком „ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У
ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНЕ
ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У 2018. ГОДИНИ“ искључиво путем поште или писарнице Општине
Сокобања, ул.С.Саве бр.23.

Уз захтев се прилаже :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
Фотокопија личне карте;
Рачун за купљена грла;
Потписана отпремница;
Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна;
Доказ о упису грла у матични запат;
Фотокопија текућег рачуна;
Извод из земљишних површина-пријављене површине
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Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца Захтева и прилаже се у
фотокопијама, сем рачуна који мора бити оригинал или оверена фотокопија.
IX
Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до
утрошка средстава.
Х
Средства се исплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства као корисника
подстицајних средстава, након потписивања Уговора о коришћењу подстицајних средста за
унапређење oвчарствa, односно козарства за 2018. годину са општином Сокобања.

XI
Правилник објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, веб сајту општине
Сокобања и огласној табли месних заједница.
XII
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Сокобања“.

I Број: 320-34/2018
У Сокобањи, 13.07.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013,11/2014, 24/2014 и 15/18), Скупштина општине Сокобања
на седници одржаној 13.07.2018. године, доноси
ПРАВИЛНИК
ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У СВИЊАРСТВУ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНИХ НАЗИМИЦА И НЕРАСТОВА У ЧИСТОЈ РАСИ У 2018.
ГОДИНИ
I
Oвим Правилником утврђују се услови и начин коришћења подстицајних средстава за
унапређење расног састава у свињарству кроз покривање дела трошкова при куповини
приплодних назимица и нерастова у 2018. годину.
II
Право на коришћење подстицајних средстава имају:
-физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним
статусом у 2018. години са седиштем на подручју општине Сокобања и са имовином на територији
општине Сокобања.
III
Услови које мора да испуни корисник субвенције су:
-

да корисник субвенције поседује регистровано пољопривредно газдинство са активним
статусом.

-

да газдинство корисника субвенције поседује објекат који задовољава минимално потребне
услове за држање свиња.

-

Обавезе корисника подстицајних средстава према општини Сокобања су следеће:
корисник не може 3 (три) године да отуђи субвенционисана грла;
да се придржава уговора који потписује са Општином Сокобања.
IV

Висина субвенције утврђује се у износу од 50% од укупне вредности инвестиције без
пореза, с тим што максимални износ субвенције по једном нерасту односно назимици у чистој
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раси не може бити већи од 25.000,00 динара (двадесетпетхиљададинара), а максимални износ по
једном кориснику не може бити већи од 75.000,00 динара (седамдесетпетхиљададинара).
За млађа лица од 40 година ( на дан подношења захтева ), и за жене носиоце
пољопривредних газдинстава висина субвенција износи 60% од укупне вредности инвестиције
без пореза, тако да максимални износ по једном једном нерасту односно назимици у чистој раси
не може бити већи од 30.000,00 динара (тридесетхиљададинара), а максимални износ по једном
кориснику не може бити већи од 90.000,00 динара (деведесетхиљададинара) (за три грла).
V
Право на коришћење подстицајних средстава из буџета општине Сокобања подносилац
захтева може да оствари само по једном основу једном годишње.
VI
Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са траженом
документацијом општини Сокобања, са назнаком „ПРАВИЛНИКЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ
САСТАВА У СВИЊАРСТВУ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНИХ
НАЗИМИЦА И НЕРАСТОВА У ЧИСТОЈ РАСИ У 2018. ГОДИНИ“ искључиво путем поште
или писарнице Општине Сокобања, ул.С.Саве бр.23.
Уз Захтев се прилаже :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
Фотокопија личне карте;
Рачун за купљена грла;
Потписана отпремница;
Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна;
Доказ о упису грла у матични запат;
Фотокопија текућег рачуна.

Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца Захтева и прилаже се у
фотокопијама,сем рачуна који мора бити оригинал или оверена фотокопија.
VII
Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до
утрошка средстава.
VIII
Средства се исплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства , након потписивања
Уговора о коришћењу подстицајних средста за унапређење свињарства за 2018. годину са
општином Сокобања.
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IХ
Правилник објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, веб сајту
општине Сокобања и огласној табли месних заједница.
X
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Сокобања“.

I Број: 320-35/2018
У Сокобањи, 13.07.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013,11/2014, 24/2014 и 15/18), Скупштина општине Сокобања
на седници одржаној 13.07.2018. године, доноси
ПРАВИЛНИК
ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ПЧЕЛАРСКЕ ОПРЕМЕ, КОШНИЦА И РОЈЕВА ПЧЕЛА У 2018. ГОДИНИ
I
Oвим Правилником утврђују се услови и начин коришћења подстицајних средстава за
унапређење пчеларства кроз покривање дела трошкова за купљену пчеларску опрему, , кошнице
и ројеве пчела за 2018. годину.
II
Право на коришћење подстицајних средстава имају:
-физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава са активним
статусом у 2018. години са седиштем на територији општине Сокобања и имовином на подручју
општине Сокобања.
III
Услови које мора да испуни корисник субвенције су:
-

-

да корисник субвенције поседује регистровано пољопривредно газдинство са активним
статусом;
Обавезе корисника подстицајних средстава према општини Сокобања су следеће:
корисник не може 3 (три) године да отуђи субвенционисану опрему, пчелиња друштва,
кошнице и ројеве пчела.
да се придржава уговора који потписује са Општином Сокобања.
IV

Висина субвенције утврђује се у износу од 50% од вредности инвестиције, тако да
максимални износ подстицаја по једној купљеној кошници износи до 3.300,00 динара, по
једном роју пчела до 3.300,00 динара, а максимални износ подстицаја по једном кориснику износи
до 60.000,00 динара.
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За лица млађа од 40 година (на дан подношења захтева ) и за жене носиоце пољопривредних
газдинстава висина субвенција износи 60%,тако да максимални износ подстицаја по једној
купљеној кошници износи до 3.300,00 динара, а по једном роју пчела до 3.300,00 динара, а
максимални износ подстицаја по једном кориснику износи до 72.000,00 динара.
Висина подстицаја за осталу пчеларску опрему утврђује се у износу од 50 % од укупне
вредности инвестиције без пореза, у максималном износу до 50.000,00 динара без пореза по
једном кориснику.
За млађа лица од 40 година (на дан подношења захтева ) и за жене висина субвенција
износи 60% без пореза, а максимални износ субвенција по једном кориснику износи до
60.000,00дин.
VI
Право на коришћење подстицајних средстава из буџета општине Сокобања подносилац
захтева може да оствари само по једном основу једном годишње.
VII
Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са
траженом документацијом општини Сокобања, са назнаком „
ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ПЧЕЛАРСКЕ ОПРЕМЕ, КОШНИЦА И РОЈЕВА ПЧЕЛА У 2018. ГОДИНИ“ У 2018
ГОДИНИ, искључиво путем поште или писарнице Општине Сокобања, ул.С.Саве бр.23.
Уз захтев се прилаже :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рачун за реализовану инвестицију;
Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
Фотокопија личне карте;
Потписана отпремница;
Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна;
Фотокопија текућег рачуна;

Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца Захтева и прилаже се у
фотокопијама, сем рачуна који мора бити оригинал или оверена фотокопија.
VIII
Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до
утрошка средстава.
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IХ
Средства се исплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства као корисника
подстицајних средстава, након потписивања Уговора о коришћењу подстицајних средста за
унапређење пчеларства за 2018. годину са општином Сокобања.
X
Правилник објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, веб сајту општине
Сокобања и огласној табли месних заједница.
XI
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Сокобања“.
I Број: 320-36/2018
У Сокобањи, 13.07.201 8. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014 И 15/18), Скупштина општине
Сокобања на седници одржаној 13.07.2018. године, донела је
ПРАВИЛНИК
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ СУБ ВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ САДНОГ
МАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ
I
Oвим правилником уређују се услови и начин коришћења подстицајних средстава у виду
субвенционисања садног материјала за подизање производних засада воћака ( у даљем тексту:
подстицајна средства) и то: вишње, шљиве, дуње, крушке, брескве, кајсије, трешње, боровнице,
ароније, ораха, лешника, малине, купине, јабуке, јагоде и шипурка за јесењу садњу 2018. године.
II
Право на коришћење подстицајних средстава имају:
- физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним
статусом у 2018.години са седиштем у општини Сокобања,и са имовином на подрочју општине
Сокобања.
III
Лица из члана 2. став 1. овог правилника имају право на подстицајна средства ако:
1. су катастарске парцеле на којима се подижу производни засади у њиховом власништву или ако
на њима имају право закупа односно коришћења најмање 31.12.2028.године;
2. земљиште на коме се подижу производни засади није под било каквим теретом (хипотека и
друго);
3. је пре подизања засада на производним парцелама извршена основна агрохемијска анализа са
препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту.
IV
Износ подстицајних средстава:
Подстицајна средства се додељују у износу од 50 % од вредности садног материјала без
пореза, с тим што максимални износ по једном кориснику не може бити већи од 120.000,00
динара(стодвадесетхиљададинара).
За лица млађа од 40 година (на дан подношења захтева )и за жене носиоце
пољопривредних газдинстава висина субвенција износи 60% од вредности садног материјала без
пореза, а максимални износ по једном кориснику не може бити већи од 144.000,00 динара
(сточетрдесетчетирихиљадединара). Минимална површина за субвенционисање је 0,1 ха
јагодичастог - бобичастог и 0.2 xa осталог воћа.
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VI
Право на коришћење подстицајних средстава из буџета општине Сокобања подносилац
захтева може да оствари само по једном основу једном годишње.
VII
Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са
траженом документацијом Комисији за доделу средстава у пољопривре општине Сокобања,
улица Светог Саве, број 23, са назнаком
„ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ САДНОГ
МАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ“ искључиво путем поште или писарнице Општинске управе
општине Сокобања.
Уз захтев се прилаже :
1. Агрохемијска анализа земљишта са катастарских парцела на којима су подигнути
производни засади;
2. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства за 2018.год.
3. Фотокопија личне карте;
4. Фотокопија листа непокретности за површину која је предмет субвенционисања ,а за
пацеле у закупу или коришћењу уговор о закупу или коришћењу.
5. Рачун за купљен садни материјал;
6. Потписана отпремница;
7. Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна;
8. Сертификат о здравственој исправности садница.
9. Извод из регистра земљишних поцршина-пријављене површине
Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца Захтева и прилаже се у
фотокопијама, сем рачуна који мора бити оригинал или оверена фотокопија.
VIII
Услови које мора да испуни корисник субвенције су:
-да се придржава уговора који може бити потписан са Општином Сокобања.
IX
Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до
утрошка средстава.
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X
Правилник објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, веб сајту општине
Сокобања и огласној табли месних заједница.
XI
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Сокобања“.
I Број: 320-37/2018
У Сокобањи, 13.07.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014 и 15/18), Скупштина општине
Сокобања на седници одржаној 13.07.2018. године, донела је
ПРАВИЛНИК
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
КОНТРОЛЕ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА И ПЛОДОВА У 2018. ГОДИНИ
I
Oвим Правилником се утврђују услови и начин коришћења подстицајних средстава за
унапређење органске производње за 2018. годину.
II
Право на коришћење подстицајних средстава имају:
-физичка лица носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним
статусом у 2018. годиниkoja се налазе на подручју општине Сокобања и чија се имовина налази
на територији општине Сокобања.
–

III
Услови које мора да испуни корисник субвенције су:
-

да корисник субвенције поседује регистровано пољопривредно газдинство са активним
статусом.
Обавезе корисника подстицајних средстава према општини Сокобања су следеће:

-

да се придржава уговора који потписује са Општином Сокобања.
IV

Висина субвенције утврђује се максималном износу до 36.000,00 динара
(тридесетшестхиљада динара) без пореза по једном кориснику-регистрованом пољопривредном
газдинству годишње.
V
Корисник подстицајних средстава је у обавези да реализује програм органске производње
који предвиђа контролу и сертификацију производа.
.
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VI
Право на коришћење подстицајних средстава може се остварити само по једном основу,
једном годишње.
VII
Захтев за коришћење подстицајних средстава (у даљем тексту Захтев) подноси се са
траженом документацијом Комисији за доделу средстава у пољопривреди општине Сокобања,
улица Светог Саве, број 23, са назнаком „ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КОНТРОЛЕ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА И
ПЛОДОВА У 2018. ГОДИНИ“, искључиво путем поште или писарнице Општине Сокобања.
Уз Захтев се прилаже :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
Извод из регистра земљишних површина пријављене површине;
Фотокопија личне карте;
Фотокопија наменског рачуна газдинства;
Уговор са сертификационом кућом и рачун о плаћеној услузи
Доказ о преношењу новчаних средстава са наменског текућег рачуна корисника на рачун
пружаоца услуге(пренос новчаних средстава у целости).
–

Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца Захтева и прилаже се
фотокопијама, сем рачуна који мора бити оригинал или оверена фотокопија.

у

VIII
Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до
утрошка средстава.
IХ
Средства се исплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства као корисника
подстицајних средстава, након потписивања Уговора о коришћењу подстицајних средстава за
унапређење органске производње за 2018. годину са општином Сокобања.
X
Правилник објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, на веб сајту
општине Сокобања и огласној табли месних заједница.
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XI
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Сокобања“.

I Број: 320-38/2018
У Сокобањи, 13.07.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИK
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014, 15/18), Скупштина општине Сокобања
на седници одржаној 13.07.2018. године, донела је

ПРАВИЛНИК
O УНАПРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
КАМАТЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ У 2018. ГОДИНИ
I
Oвим Правилником се утврђују услови и начин коришћења подстицајних средстава за
финансирање камата и других трошкова на пољопривредне кредите у максималном износу до
20.000,00 динара
без пореза годишње по кориснику( регистрованом пољопривредном
газдинству ), у 2018.години.
II
Право на коришћење подстицајних средстава имају:
физичка лица носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним
статусом у 2018. години са седишем на територији општине Сокобања и са имовином на подручју
општине Сокобања.
-

–

III
Услови које мора да испуни корисник субвенције су:
-

-

да корисник субвенције поседује регистровано пољопривредно газдинство са активним
статусом,
да корисник субвенције закључи уговор са пословном банком о пољопривредном кредиту
по којем:
1 . Плаћа камату ивдруге трошкове у висини стопе утврђеним уговором, или
2 . Не плаћа камату, али плаћа накнаду и друге трошкове у висини изказаној у закљученом
уговору.
Обавезе корисника подстицајних средстава према општини Сокобања су следеће:
да добијена средства од кредита уложи у пољопривредну производњу.
IV

Висина субвенције утврђује се у износу од 100% од вредности камате за одобрен
пољопривредни кредит, а у максималном износу до 20.000,00 динара по једном кориснику
годишње.
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V
Право на коришћење подстицајних средстава из буџета општине Сокобања подносилац
захтева може да оствари само по једном захтеву једном годишње.
VI
Захтев за коришћење подстицајних средстава (у даљем тексту Захтев) подноси се са
траженом документацијом Комисији за доделу средстава у пољопривреди општине Сокобања,
са назнаком „ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
улица Светог Саве, број 23,
ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КАМАТЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА НА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ У 2018. ГОДИНИ искључиво путем поште или писарнице
Општине Сокобања.
Уз Захтев се прилаже :;
1. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
2. Фотокопија личне карте;
3. Фотокопија наменског рачуна газдинства;
4. Потврда пословне банке о плаћеној камати и другим трошковима на пољопривредни
кредит у 2018.години,или
5. Потврда пословне банке о плаћеној накнади идругим трошковима на пољопривредни
кредит у 2018.години.
Поребна документација мора да гласи на подносиоца Захтева и прилаже се
у
фотокопијама, сем потврде банке о плаћеној камати и другим трошковима, или потврде банке о
плаћеној накнади и другим трошковима, који мора бити у оригиналу или овереној фотокопији.
IX
Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до
утрошка средстава.
Х
Средства се исплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства као корисника
подстицајних средстава.Уговор о узајамним правима и обавезама може бити закључен између
општине Сокобања и корисника.
XI
Правилник објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, на веб сајту
општине Сокобања и огласној табли месних заједница.
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XII
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Сокобања“.
I Број: 320-39/2018
У Сокобањи, 13.07.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИK
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/201) и члана 128. Статута
општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014,
24/2014

и

15/18),

Скупштина

општине

Сокобања,

на

седници

одржаној

13.07.2018. године, донела је
ПРАВИЛНИК
о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Сокобања за спровођење
пројеката за успостављање и јачање удружења у области Противградне заштите на
територији општине Сокобања

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником прописују се мерила, критеријуми и поступак доделе средстава за
меру 102-успостављање и јачање удружења у области пољопривреде из Програма мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине
Сокобања за 2018. годину ( „Сл. Лист општине Сокобања“ бр. 22/18)
Члан 2.
Овим Правилником подржава се финансирање пројеката из следећих области:
1.Противградна заштита на територији општине Сокобања у износу од 2.700.000,00
динара.
Пројекти ће бити финансирани у износу од 100% из Буџета општине Сокобања.
Члан 3.
Висина средстава за дотације корисницима ових средстава из члана 1. овог Правилника
утврђена је Одлуком о буџету општине Сокобања за 2018. годину и Програмом мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине
Сокобања за 2018. годину ( „Сл. Лист општине Сокобања“ бр. 22/18) у укупном износу
од 4.700.000,00 динара.
Члан 4.
Средства из члана 3. овог Правилника додељују се на основу јавног конкурса.
У случају да по расписаном јавном конкурсу не буду расподељена сва средства, јавни
конкурс се може поновити.

КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Члан 5
Право на коришћење подстицајних средстава имају удружења регистрованa
на територији општине Сокобања.
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МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ
Члан 6
Основна мерила и критеријуми за избор пројеката који се финансирају из буџета општине
Сокобања:
усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном нивоу;
допринос развоју привредне делатности; допринос одрживом развоју;
усклађеност са јавним потребама и интересима грађана;
усмереност ка већем броју корисника.

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 7
Јавни конкурс за доделу средстава расписује Скупштина општине Сокобања, на предлог
Комисије за пољопривреду и село.
Члан 8
Конкурсни поступак спроводи Комисија за доделу средстава у пољопривреди.
Члан 9
Јавни позив се објављује на званичној интернет страни општине Сокобања, огласној
табли Општинске управе општине Сокобања, огласној табли месних заједница и у
Службеном листу општине Сокобања. Конкурс садржи:
-

област и износ средстава за који се расписује конкурс;
субјекте овлашћене за подношење пријаве;
општа мерила и критеријуме за подносиоца пријаве;
-

посебна мерила и критеријуме за област за коју се расписује конкурс

(уколико постоје);
образац пријаве на конкурс;
списак прилога који се обавезно прилажу уз пријаву;
-

рок за подношење пријаве и адреса;
рок и начин објављивања Одлуке о избору програма и пројеката;

-

напомену да се непотпуне и неблаговремене пријаве које нису предате на

прописаном обрасцу неће узети у разматрање;
друге одредбе од важности за реализацију конкурса.
Члан 10.
Пријаве се подносе Комисији, искључиво на прописаном обрасцу, који је у прилогу овог
Правилника и чини његов саставни део.
Уз пријаву, подносилац је дужан да обавезно приложи:
- доказ да је оправдао средства из 2017. године ( Ако је користило средства из Буџета
општине Сокобања“
доказ о упису у регистар код надлежног органа;
копију Статута подносиоца пријаве (оверена);
одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу
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годину;
одлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се
конкурише за средства буџета;
-

доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се

пројекат тако реализује;
детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или
суфинансирање се подноси пријава (детаљан опис програма, односно пројекта,
треба да садржи следеће податке: кориснике програма/пројекта, значај, место и
време реализације програма/пројекта и детаљан финансијски план);
потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима
на пројекту ако се пројекат тако реализује;
-

број чланова огранизације (Изјава надлежног органа удружења о броју

чланова потписана и печатирана);
доказ да рачун корисника није у блокади.
Члан 11.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса, сачињава предлог Одлуке о
избору програма и пројеката који ће се финансирати, са наведеним износима новчаних
средстава.
Пре достављања предлога решења, Комисија може кориснику предложити да изврши
одређене измене у програму или пројекту у погледу активности и трошкова њихове
реализације.
Члан 12.
О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава предлог Одлуке о избору
програма и пројеката који се финансирају из буџета општине Сокобања и исте доставља
председнику општине Сокобања у року од 15 дана од дана затварања конкурса.
На основу записника и предлога Одлуке Комисије, председник општине доноси Одлуку о
финансирању програма, односно пројеката из буџета општине Сокобања.
Члан 13.
На основу Одлуке председника општине из члана 12. овог Правилника председник
општине Сокобања закључује Уговоре о финансирању и суфинансирању програма и
пројеката јавног интереса, средствима из буџета општине Сокобања.
Члан 15.
Корисници су у обавези да доставе коначни извештај у року од 30 дана од дана завршетка
програма/пројекта.
Извештај о реализацији програма, односно пројекта, корисник средстава подноси
председнику општине Сокобања, преко Одељења надлежног за послове финансија
Општинске управе општине Сокобања.
Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске управе или
поштом.
Недостављање или неблаговремено достављање извештаја има за последицу раскид
уговора. У случају раскида уговора удружење је у обавези да врати целокупан износ
додељених средстава са законском затезном каматом од дана трансфера средстава и губи
право на дотације у следећој календарској години.
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Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Сокобања“.

I Број: 401-541/2018
У Сокобањи, 13.07.2018.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Jевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014 и 15/18), Скупштина општине
Сокобања на седници одржаној 13.07.2018. године, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
з а финансирање програма и пројеката земљорадничких задруга и удружења грађана из
области пољопривреде средствима буџета општине Сокобања у 2018. години

1. Расписује се Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана и
задруга регистрованих за област пољопривреде, из Буџета општине Сокобања у 2018.години
за
подстицање и развој привредних делатности
(пољопривредна производња).
2. Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету општине Сокобања за
2018.годину , на позицији 60 у износу од 2.000.000,00 динара.
3. Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају удружења
и задруге регистрована у складу са Законом о удружењима и задругама, која поднесу пријаву
за финансирање програма/пројекта од јавног интереса, под условом да им је регистровано
седиште на територији општине Сокобања, са тим да морају имати чланове са пребивалиштем
на територији општине Сокобања и да све активности морају реализовати на територији
општине Сокобања.
Удружења грађана и задруге која конкуришу по овом конкурсу могу поднети само једну
пријаву.
4. Прихватљиви трошкови за финансирање су:
–

Трошкови набавке услуга;

-Трошкови вештачког осемењавања;
Трошкови набавке основног и потрошног материјала и материјала за реализацију пројекта;
Остали трошкови који директно произилазе из предложених активности (нпр. обука
учесника, штампање пропагандног материјала,трошкови организације,студијска путовања,
заштита географског порекла, организовање сајамских манифестација и сл.)
–

–

Учешће у реализацији пројеката из сопствених средстава мора да буде минимум 50%, осим
за унапређење генетеског потенцијала у говедарству кроз вештачко осемењавање, а које ће
бити финансирано у 100% износу из Буџета Општине Сокобања.
5. Неприхватљиви трошкови за финансирање су :
- дугови и покривање губитака или дуговања;
мере које се финансирају из других пројеката;
-куповина земље или зграда, закуп, комуналне услуге и др. ”режијски трошкови”;
–
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6. Пријаве се подносе Општинској управи општине Сокобања -Комисији за доделу средстава
у пољопривреди на aдресу ул. Светог Саве бр.23, Сокобања, поштом или на писарници
општинске управе општинеСокобања, са назнаком ” Пријава на јавни конкурс за
финансирање програма и пројеката
удружења грађана и задруга из област
пољопривреде у 2018.години” у року од петнаест дана од дана важења овог конкурса,
искључиво на прописаном обрасцу који је у прилогу овог јавног позива и чини његов саставни
део.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:
доказ о упису у регистар код надлежног органа;
копију Статута подносиоца пријаве (оверена);
oдлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину;
–

–

–

oдлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се конкурише за средства
буџета;
доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако
реализује;
детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или суфинансирање се
подноси пријава (треба да садржи следеће податке: кориснике програма/пројекта, значај,
место и време реализације програма/пројекта и детаљан финансијски план);
потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се
пројекат тако реализује;
број чланова огранизације (Изјава надлежног органа удружења о броју чланова потписана и
печатирана);
једну штампану пријаву, потписану и оверену;
потписану изјаву о прихватању обавезе подносиоца пријаве;
доказ да рачун удружења није у блокади.
–

–

–

–

–

–

–

–

Образац пријаве се може преузети на Писарници Општинске управе општине Сокобања , ул.
Светог Саве бр.23, Сокобања или на сајту општине Сокобања www.opstinasokobanja.com
7.Непотпуне пријаве и пријаве које нису на прописаном обрасцу неће бити разматране.
Комисија, у року од 15 дана од дана пријема пројекта доставља предлог Одлуке о
финансирању програма, односно пројеката из буџета општине Сокобања, председнику
општине Сокобања и иста се након доношења објављује на званичном сајту општине
Сокобањаwww.opstinasokobanja.com и доставља подносиоцу прија ве.
8. Oсновна мерила и критеријуми за избор програма и пројекта који се финансирају из
буџета општине Сокобања :

– усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном
нивоу – 10 бодова
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допринос развоју привредне делатности 15 бодова
допринос одрживом развоју- 10 бодова
усклађеност са јавним потребама и интересима грађана 20 бодова
усмереност ка већем броју корисника -20 бодова
–

-

–

Посебна мерила и критеријуми:
Број чланова удружења/ задруге 0 20

–

-

0 бодова

Више од 20 чланова

- 5 бодова

Уколико су жене чланови удружења/ задруге-

- 20 бодова

Сокобања
9. Јавни позив објавити на званичној интернет страни општине
www.opstinasokobanja.com и oгласној табли Општинске управе општине Сокобања.

I Број: 401-542/2018
У Сокобањи, 13.07.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014 и 15 /18), Скупштина општине
Сокобања на седници одржаној 13.07.2018 .године, расписује
КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ У 2018. ГОДИНИ
1.Намена улагања
Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства)
2018. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава,
куповину женске телади у укупном износу од 1.500.000,00 динара (један милион
петстотинахиљададинара). По овом конкурсу, субвенционисаће се женска телад у складу
Правиником за субвенционисање пољопривреде за купљену женску телад у 2018.години.

за
за
и
са

2.Коришћење субвенцијe
Право на коришћење субвенцијe има породично пољопривредно газдинство уписано у
регистар пољопривредних газдинстава, са седиштем на територији општине Сокобања.
3. Критеријуми за оцену захтева
Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до
утрошка средстава.
4. Потребна документација за конкурисање
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Попуњен образац захтева;
Потврда да се купљена грла налазе у матичном запату;
Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
Извод из регистра земљишних површина – пријављене површине;
Фотокопија личне карте;
Фотокопија наменског рачуна газдинства;
Рачун-отпремница за купену телад.
Доказ о пеношењу новчаних средстава са наменског текућег рачуна купца на рачун продавца
(пренос новчаних средстава у целости).

5. Услови и начин одобравања средстава
О захтеву за коришћење подстицајних средстава, одлучује Комисија за доделу средстава у
пољопривреди именована од стране председника општине. Комисија неће разматрати непотпуне
захтеве.
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Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције уређују се Уговором који
закључује општина Сокобања и корисник средстава.
6. Подношење захтева за коришћење средстава субвенција
Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са
траженом документацијом Комисији за доделу средстава у пољопривреди општине Сокобања,
улица Светог Саве, број 23, са назнаком „ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСТВА КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ У 2018. ГОДИНИ“, искључиво
путем поште или писарнице Општине Сокобања.
Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном
захтеву.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.
Конкурс је отворен од 22.07.2018. године, па до утрошка средстава а најдаље до
15.11.2018. године. Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.
Лица која су остварила право на коришћењ средстава и субвенција по конкурсима из претходних
година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на коришћење
Средстава по овом конкурсу.
Конкурс објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, п утем
средстава јавног информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној табли месних
заједница.
Све додатне информације могу се добити на телефон:
018 830 030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе општине Сокобања, улица
Светог Саве, број 23.
I Број: 320-40/2018
У Сокобањи, 13.07.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014 и 15/18 ), Скупштина општине
Сокобања на седници одржаној 13.07.2018.године, расписује
КОНКУРС

ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У 2018.
ГОДИНИ
1.Намена улагања
Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства) за 2018. годину,
извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за набавку приплодне
јагњади и јаради, у укупном износу од 1.500.000 ,00 динара, а у складу са Правилником за унапређење

расног састава у овчарству и козарству кроз субвенционисање купљене приплодне јагњади и
јаради у 2018. години.
2.Коришћење субвенција
Право на коришћење субвенција има Породично пољопривредно газдинство уписано у регистар
пољопривредних газдинстава, са седиштем на територији општине Сокобања,и имовином на подручју
општине Сокобања.
3. Критеријуми за оцену захтева

Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до
утрошка средстава.
4. Потребна документација за конкурисање
1. Попуњен образац захтева;

Извод из регистра земљишних површина пријављене површине;
Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
Фотокопија личне карте;
Рачун за купљена грла;
Потписана отпремница;
Фотокопија текућег рачуна:
Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна;
9. Доказ о упису грла у матични запат;

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

–
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5. Услови и начин одобравања средстава
О захтеву за коришћење подстицајних средстава, одлучује Комисија за доделу средстава у
пољопривреди именована од стране председника општине Сокобања. Комисија неће разматрати непотпуне
захтеве.
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције може бити уређена уговором који
закључују општина Сокобања и корисник средстава.
6.Подношење захтева за коришћење средстава субвенција

Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са
траженом документацијом Комисији за доделу средстава у пољопривреди општине Сокобања,
улица Светог Саве број 23, са назнаком „ ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У
ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНЕ
ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У 2018. ГОДИНИ “ искључиво путем поште или писарнице Општинске
управе општине Сокобања.
.

Подносилац Захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном Захтеву.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.
Конкурс је отворен од 22.07.2018. године до утришка средстава,а накасније до 15.11.2018.године.
Непотпуни и неблаговремени Захтеви неће бити разматрани.
Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и субвенција по конкурсима
Фонда из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на
коришћење средстава по овом конкурсу.
Конкурс објавити на огласној табли Општинске упр аве општине Сокобања, путем средстава јавног
информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној табли М.З.
Све додатне информације могу се добити на телефон:
018830030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе општине Сокобања, улица Светог
Саве, број 23.

I Број: 320-41/2018
У Сокобањи, 13.07.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014 и 15/18), Скупштина општине
Сокобања на седници одржаној 13.07.2018.године, расписује
КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У СВИЊАРСТВУ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНИХ НАЗИМИЦА И НЕРАСТОВА У ЧИСТОЈ РАСИ У 2018.
ГОДИНИ
1.Намена улагања
Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства) за 2018.
годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за куповину
приплодних назимица
и нерастова у укупном износу
од 400.000,00 РСД
(четирстотинахиљададинара). По овом Конкурсу, субвенционисаће се набавка приплодних
назимица и нерастова, а у складу са Правилником за унапређење расног састава у свињарству кроз
субвенционисање куповине приплодних назимица и нерастова у чистој раси у 2018.години.
2.Коришћење субвенције
Право пријаве на конкурс имају носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са
подручја општине Сокобања, чија се пољопривредна имовина (земљиште, обј екти и друге
непокретности) налазе на подручју општине Сокобања. Подносиоци захтева морају имати
адекватне услове за смештај свиња.
3.Критеријуми за оцену захтева
Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до
утрошка средстава.
4. Потребна документација за конкурисање
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Попуњен образац захтева;
Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
Фотокопија личне карте;
Рачун за купљена грла;
Потписана отпремница;
Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна;
Доказ о упису грла у матични запат;
Фотокопија текућег рачуна.
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Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца захтева и прилаже се у
фотокопијама,сем рачуна који мора бити оригинал или оверена фотокопија.
5. Услови и начин одобравања средстава
О захтеву за коришћење субвенције за набавку квалитетних назимица и нерастова у
свињарству одлучује Комисија за доделу средстава у пољопривреди именована од стране
председника општине Сокобања.
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције може бити уређена уговором
који закључују Општина Сокобања и корисник средстава.

6. Подношење захтева за коришћење средстава субвенције
Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са
траженом документацијом Општини Сокобања, Комисији за доделу средстава у пољопривреди „
ЗА
УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ
САСТАВА У
СВИЊАРСТВУ
КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНИХ НАЗИМИЦА И НЕРАСТОВА У
ЧИСТОЈ РАСИ У 2018. ГОДИНИ“, искључиво путем поште или писарнице Општинске управе
општине Сокобања.
Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном
Захтеву.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.
Конкурс је отворен од 22.07.2018. године па до утрошка средстава, а најдаље до
15.11.2018. године. Непотпуни и неблаговремени Захтеви неће бити разматрани.
Лица која су остварила право на коришћење средстава и субвенција по конкурсима за
пољопривреду из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима,
немају право на коришћење средстава по овом конкурсу.
Конкурс објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, п утем
средстава јавног информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној табли месних
заједница.
Све додатне информације могу се добити на телефон:
018830030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе општине Сокобања,
улица Светог Саве број 23.
I Број: 320-42/2018
У Сокобањи, 13.07. 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013,11/2014, 24/2014 и 15/18), Скупштина општине Сокобања
на седници одржаној 13.07.2018.године, расписује
КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ПЧЕЛАРСКЕ ОПРЕМЕ, КОШНИЦА И РОЈЕВА ПЧЕЛА У 2018. ГОДИНИ
1.Намена улагања
Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства) за 2018.
годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за куповину
ројева пчела, пчеларске опреме и кошница
у укупном износу од 600.000,00 РСД
(шестохиљададинара). По овом Конкурсу, субвенционисаће се пчеларска опрема, кошнице, и
ројеви пчела, а у складу са Правилником за унапређење пчеларства кроз субвенционисање
куповине пчеларске опремуе, кошница и ројева пчела у 2018. години.

2.Коришћење субвенције
Право пријаве на конкурс имају носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са
подручја општине Сокобања, чија се пољопривредна имовина (земљиште, обј екти и друге
нepoкретности) налази на територији општине Сокобања.
3 . Критеријуми за оцену захтева
С редства субвенције предвиђена Програмом за развој пољопривреде општине Сокобања
додељиваће се према следећим критеријумима:
1. средства се одобравају за реализацију на подручју општине Сокобања;
2. корисници средстава морају да имају регистровано пољопривредно газдинство са
активним статусом у 2018.години ;
4 . Потребна документација за конкурисање
1.
2.
3.
4.
5.

Попуњен образац захтева;
Рачун за реализовану инвестицију;
Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
Фотокопија личне карте;
Потписана отпремница;
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6. Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна;
7. Фотокопија текућег рачуна;
Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца захтева и прилаже се у
фотокопијама,сем рачуна који мора бити оригинал или оверена фотокопија.
5. Услови и начин одобравања средстава
Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до
утрошка средстава.
6. Подношење захтева за коришћење средстава-субвенције
Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са
траженом документацијом Општини Сокобања, Комисији за доделу средстава у пољопривреди
„ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ПЧЕЛАРСКЕ ОПРЕМЕ, КОШНИЦА И РОЈЕВА ПЧЕЛА У 2018. ГОДИНИ“, искључиво
путем поште или писарнице Општинске управе општине Сокобања.
Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном
Захтеву.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.
Конкурс је отворен од 22.07.2018. године до утрошка средстава, а најдаље до
15.11.2018. године. Непотпуни и неблаговремени Захтеви неће бити разматрани.
Лица која су остварила право на коришћење средстава и субвенција по конкурсима из
претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на
конкурсу.
коришћење средстава по овом
Конкурс објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, путем
средстава јавног информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној табли месних
заједница.
Све додатне информације могу се добити на телефон:
018830030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе општине Сокобања,
улица Светог Саве број 23.
I Број: 320-43/2018
У Сокобањи, 13.07.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013, 11/2014,24/2014 и 15/18), Скупштина општине Сокобања
на седници одржаној 13.07.2018.године, расписује
КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ САДНОГ
МАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ
1.Намена улагања
Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства) за 2018. годину,
извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за подизање вишегодишњих
засада у воћараској производњи, у укупном износу од 500.000,00 динара, а у складу са Правилником за
унапређење воћарства кроз субвенционисање куповине садног материјала у 2018. години. По
овом Конкурсу, субвенционисаће се подизање засада под: вишњом, шљивом, дуњом, крушком, бресквом,
кајсијом, боровницом, трешњом, аронијом, орахом, лешником, купином, малином, јабуком, јагодом и
шипурком.
2.Коришћење субвенција
Право на коришћење субвенција има Породично пољопривредно газдинство уписано у регистар
пољопривредних газдинстава, са седиштем на територији општине Сокобања,и имовином на подручју
општине Сокобања.
3. Критеријуми за оцену захтева

Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до
утрошка средстава.
4. Потребна документација за конкурисање
1. Попуњен образац захтева;
2. Агрохемијска анализа земљишта са катастарских парцела на којима су подигнути

производни засади;
Извод из регистра земљишних површина пријављене површине;
Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
Фотокопија личне карте;
Фотокопија листа непокретности за површину која је предмет субвенционисања,или
уговора о озакупу-коришћењу.
7. Рачун за купљен садни материјал;
8. Потписана отпремница;
9. Фотокопија текућег рачуна:
10. Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна;
10. Сертификат о здравственој исправности садница.
3.
4.
5.
6.

–
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5. Услови и начин одобравања средстава
О захтеву за коришћење подстицајних средстава, одлучује Комисија за доделу средстава у
пољопривреди именована од стране председника општине Сокобања. Комисија неће разматрати непотпуне
захтеве.
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције може бити уређена уговором који
закључују општина Сокобања и корисник средстава.
6.Подношење захтева за коришћење средстава субвенција

Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са
траженом документацијом Комисији за доделу средстава у пољопривреди општине Сокобања,
са назнаком „ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ
улица Светог Саве број 23,
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ“ искључиво путем
поште или писарнице Општинске управе општине Сокобања.
.

Подносилац Захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном
Захтеву.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.
Конкурс је отворен од 22.07.2018. године до утрошка средстава, а најдаље до
05.12.2018. године. Непотпуни и неблаговремени Захтеви неће бити разматрани.
Лица која су остварила право на коришћење средстава и субвенција по конкурсима из
претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на
коришћење средстава по овом конкурсу.
Конкурс објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, путем
средстава јавног информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној табли месних
заједница.
Све додатне информације могу се добити на телефон:
018830030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе општине Сокобања, улица
Светог Саве, број 23.
I Број: 320-44/2018
У Сокобањи, 13.07.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013,11/2014,24/2014 и 15/18), Скупштина општине Сокобања
на седници одржаној 13.07.2018.године, расписује
КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КОНТРОЛЕ И
СЕРТИФИКАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА И ПЛОДОВА У 2018. ГОДИНИ
1.Намена улагања
Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства) за 2018. годину,
извршиће се субвенционисање израде елабората и добијање сертификата за органску производњу на
регистрованим пољопривредним газдинствима у укупном износу од 200.000,00 динара, а у складу са

Правилником за унапређење органске производње кроз субвенционисање
контроле и
сертификације земљишта и плодова, у укупном износу од 50% од укупне вредности инвестиције.
2.Коришћење субвенција
Право на коришћење субвенција има Породично пољопривредно газдинство уписано у регистар
пољопривредних газдинстава, са седиштем на територији општине Сокобања,и имовином на подручју
општине Сокобања.
3. Критеријуми за оцену захтева

Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до
утрошка средстава.
4. Потребна документација за конкурисање

Попуњен образац захтева;
Извод из регистра земљишних површина – пријављене површине;
Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
Фотокопија личне карте;
5. Уговор са сертификационом кућом и рачун за извршену услугу;
5. Доказ о пренешеним средствима са текућег рачуна корисника;
6. Фотокопија текућег рачуна;
1.
2.
3.
4.

5. Услови и начин одобравања средстава
О захтеву за коришћење подстицајних средстава, одлучује Комисија за доделу средстава у
пољопривреди именована од стране председника општине Сокобања. Комисија неће разматрати непотпуне
захтеве.

СТРАНА 166

БРОЈ 25

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

13 јул 2018.

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције може бити уређена уговором који
закључују општина Сокобања и корисник средстава.
6.Подношење захтева за коришћење средстава субвенција

Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са
траженом документацијом Комисији за доделу средстава у пољопривреди општине Сокобања,
улица Светог Саве број 23, са назнаком „
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
КОНТРОЛЕ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА И ПЛОДОВА
У 2018.
ГОДИНИ“ искључиво путем поште или писарнице Општинске управе општине Сокобања.
.

Подносилац Захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном
Захтеву.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.
Конкурс је отворен од 22.07.2018. године до утрошка средстава, а накасније до
15.11.2018. године. Непотпуни и неблаговремени Захтеви неће бити разматрани.
Лица која су остварила право на коришћење средстава и субвенција по конкурсима из
претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на
коришћење средстава по овом конкурсу.

Конкурс објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, путем
средстава јавног информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној табли М.З.
Све додатне информације могу се добити на телефон:
018830030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе општине Сокобања, улица
Светог Саве, број 23.
I Број: 320-45/2018
У Сокобањи, 13.07.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014, 15/18), Скупштина општине Сокобања
на седници одржаној 13.07.2018.године, расписује
КОНКУРС

O УНАПРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
КАМАТЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ У 2018. ГОДИНИ
1.Намена улагања
Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства) за 2018. годину,
извршиће се субвенционисање камата и других трошкова на пољопривредне кредите код регистрованих
пољопривредних газдинстава, у укупном износу од 800.000,00 динара , а у складу са Правилником за

унапређење пољопривредне производње кроз субвенционисање камата и других трошкова на
пољопривредне кредите у максималном износу до 20.000.00 динара без пореза
2.Коришћење субвенција
Право на коришћење субвенција има Породично пољопривредно газдинство уписано у регистар
пољопривредних газдинстава, са седиштем на територији општине Сокобања и имовином на подручју
општине Сокобања.
3. Критеријуми за оцену захтева
Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до утрошка
средстава.
4. Потребна документација за конкурисање
1.
2.
3.
4.
5.

Попуњен образац захтева;

Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
Фотокопија личне карте;
Фотокопија текућег рачуна
Потврда пословне банке о плаћеној камати и другим трошковима на пољопривредни
кредит у 2018.години,или
6. Потврда пословне банке о плаћеној накнади и другим трошковима на пољопривредни
кредит у 2018.години.
5. Услови и начин одобравања средстава

О захтеву за коришћење подстицајних средстава, одлучује Комисија за доделу средстава у
пољопривреди именована од стране председника општине Сокобања. Комисија неће разматрати непотпуне
захтеве.
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције може бити уређена уговором који
закључују општина Сокобања и корисник средстава.
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6.Подношење захтева за коришћење средстава субвенција

Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са
траженом документацијом Комисији за доделу средстава у пољопривреди општине Сокобања,
улица Светог Саве број 23, са назнаком „ O УНАПРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КАМАТЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ У 2018. ГОДИНИ “ искључиво путем поште или писарнице
Општинске управе општине Сокобања.
.

Подносилац Захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном
Захтеву.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.
Конкурс је отворен од 22.07.2018. године до утрошка средстава, а најкасније до
05.12.2018. године. Непотпуни и неблаговремени Захтеви неће бити разматрани.
Лица која су остварила право на коришћење средстава и субвенција по конкурсима из
претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на
коришћење средстава по овом конкурсу.
Конкурс објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, путем
средстава јавног информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној табли месних заједица.
Све додатне информације могу се добити на телефон:
018830030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе општине Сокобања, улица
Светог Саве, број 23.
I Број: 320-46/2018
У Сокобањи, 13.07.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014 и 18/18), Скупштина општине
Сокобања на седници одржаној 13.07.2018 .године, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање програма и пројеката из области противградне заштите на територији
општине Сокобања средствима буџета општине Сокобања у 2018. години

1. Расписује се Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката из области
противградне заштите на територији општине Сокобања средствима буџета општине
Сокобања у 2018. години.
2. Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету општине Сокобања за
2018.годину , на позицији 60 у износу од 2.700.000,00 динара.
3. Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају удружења
у области противградне заштите, која поднесу пријаву за финансирање програма/пројекта од
јавног интереса, под условом да им је регистровано седиште на територији општине
Сокобања, с тим да морају имати чланове са пребивалиштем на територији општине
Сокобања и да све активности морају реализовати на територији општине Сокобања.
Удружења грађана у области противградне заштите која конкуришу по овом конкурсу
могу поднети само једну пријаву.
4. Прихватљиви трошкови за финансирање су:
Трошкови набавке услуга;
Трошкови набавке основног и потрошног материјала и материјала за реализацију пројекта;
Остали трошкови који директно произилазе из предложених активности ( нпр. обука
учесника, штампање пропагандног материјала,трошкови организације,студијска путовања и
сл.)
–

–

–

5. Неприхватљиви трошкови за финансирање су :
- дугови и покривање губитака или дуговања;
мере које се финансирају из других пројеката;
-куповина земље или зграда, закуп, комуналне услуге и др. ”режијски трошкови”;
–

6. Пријаве се подносе Општинској управи општине Сокобања -Комисији за доделу средстава
у пољопривреди на aдресу ул. Светог Саве бр.23, Сокобања, поштом или на писарници
општинске управе општинеСокобања, са назнаком ” Пријава на јавни конкурс за
финансирање програма и пројеката из области противградне заштите на територији
општине Сокобања средствима буџета општине Сокобања у 2018. години” у року од
петнаест дана од дана важења овог конкурса, искључиво на прописаном обрасцу који је у
прилогу овог јавног позива и чини његов саставни део.
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Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:
доказ о упису у регистар код надлежног органа;
копију Статута подносиоца пријаве (оверена);
oдлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину;
oдлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се конкурише за средства
буџета;
детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или суфинансирање се
подноси пријава (треба да садржи следеће податке: кориснике програма/пројекта, значај,
место и време реализације програма/пројекта и детаљан финансијски план);
потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се
пројекат тако реализује;
број чланова огранизације (Изјава надлежног органа удружења о броју чланова потписана и
печатирана);
једну штампану пријаву, потписану и оверену;
потписану изјаву о прихватању обавезе подносиоца пријаве;
доказ да рачун удружења није у блокади.
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Образац пријаве се може преузети на Писарници Општинске управе општине Сокобања , ул.
Светог Саве бр.23, Сокобања или на сајту општине Сокобања www.opstinasokobanja.com
7.Непотпуне пријаве и пријаве које нису на прописаном обрасцу неће бити разматране.
Комисија, у року од 15 дана од дана пријема пројекта доставља предлог Одлуке о
финансирању програма, односно пројеката из буџета општине Сокобања, председнику
општине Сокобања и иста се након доношења објављује на званичном сајту општине
Сокобањаwww.opstinasokobanja.com и доставља подносиоцу пријаве.
8. Oсновна мерила и критеријуми за избор програма и пројекта који се финансирају из
буџета општине Сокобања :
усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном
нивоу 10 бодова
–

–

–

–

–

–

допринос развоју привредне делатности 15 бодова
допринос одрживом развоју- 10 бодова
усклађеност са јавним потребама и интересима грађана -20 бодова
усмереност ка већем броју корисника -20 бодова
–

Посебна мерила и критеријуми:
Број чланова удружења/ задруге 0-20

–

Више од 20 чланова

- 5 бодова

Уколико су жене чланови удружења/ задруге-

- 20 бодова
2

0 бодова
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9. Јавни позив објавити на званичној интернет страни општине Сокобања www.opstinasokobanja.com и oгласној табли Општинске управе општине Сокобања.

I Број: 401-543/2018
У Сокобањи,13.07.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

3
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На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“, бр.
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 усклађен дин. изн., 125/2014 усклађен дин. изн.,
95/2015 усклађен дин. изн., 83/2016, 91/2016 усклађен дин. изн., 104/2016 др . Закон и
96/2017 - усклађен дин. изн. ), чланa 104. Закона о туризму („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009,
88/2010, 99/2011- др. закон, 93/2012 и 84/2015), Уредбе о највишем и најнижем износу
боравишне таксе („Сл.гласник РС“, бр. 44/2013 и 132/2014 ) и на основу члана 16. ст. 1. тачка
24. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 3/08, 7/13,
11/14,24/14,15/18),
Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана
13.07.2018. године, доноси
–

–

–

–

-

ОДЛУКУ
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Члан 1
Овом Одлуком утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања боравишне
таксе за боравак у угоститељском објекту за смештај (у даљем тексту: боравишна такса) на
територији општине Сокобања.
Члан 2
Обвезник боравишне таксе је лице које користи услуге смештаја у угоститељском објекту,
изван свог пребивалишта, на територији општине Сокобања .
Члан 3
Под угоститељским објектом за смештај у смислу ове Одлуке подразумева се: хотел, мотел,
туристичко насеље, камп, пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште, кућа, апартман, соба,
сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, кућа или колиба и други објекти за пружање
услуга смештаја.
Члан 4
Боравишна такса се плаћа за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај лица у
висини утврђеној овом Одлуком.
Члан 5
Боравишна такса из члана 4. ове Одлуке плаћа се у дневном износу у свим угоститељским
објектима за смештај назначених у члану 3. ове Одлуке и то:
- У насељу Сокобања у износу од 70,00 РСД
У осталим насељеним местима у износу од 60,00 РСД.
-

Члан 6
Боравишну таксу из члана 5. ове одлуке не плаћају:
1. Деца до 7 година старости;
2. Лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану рехабилитацију од
стране надлежне лекарске службе;
3. Особе са инвалидитетом, телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве до
пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од
дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних обољња, параплегије и квадриплегије,
целебралне и дечије парализе и мултиплекс склерозе, ос обе ометене у развоју, као и пратилац
наведених особа;
4. Ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради
извођења спортско-рекреативних и других активности по програму министарства надлежног
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за послове просвете, студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај
ради извођења обавезне наставе у складу са наставним планом и програмом образовне
установе, као и учесници републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама;
5. Страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођеним
плаћања таксе као што је хуманитарни рад и друго;
6. Лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана..
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 година старости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени
услови из става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе односно образовне установе,
упут лекарске комисије и друго).
Члан 7
Наплату боравишне таксе врше субјекти који пружају услугу смештаја, као и физичка лица
које пружају угоститељске услуге у домаћој радиности или сеоском туристичком
домаћинству (у даљем тексту: давалац смештаја) преко локалне туристичке организације,
туристичке агенције, привредног субјекта или другог правног лица регистрованог за
обављање привредне делатности, на основу уговора.
Уговор из става 1. овог члана физичко лице доставља, ради евидентирања, организационој
јединици надлежној за туризам при Општинској управи општине Сокобања.
Организациона јединица из става 2. води евиденцију категорисаних кућа, апартмана и соба
као поверени посао и дужана је да Регистру туризма квартално доставља евиденцију коју
води у писаној и штампаној форми.
Члан 8
Боравишна такса се не може наплатити у износу већем или мањем од прописане.
Члан 9
Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом услуге смештаја.
Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати износ
ненаплаћене боравишне таксе. Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја у
угоститељском објекту посебно искаже износ боравишне таксе, као и да наведе основ
ослобађања од плаћања или умењења износа боравишне таксе, у члану 6 ове Одлуке.
Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује у року од пет дана по
истеку сваких 15 дана у месецу, на прописан уплатни рачун јавних прихода – Боравишна
такса.
Члан 10
Средства од боравишне таксе уплаћују се на одговарајући уплатни рачун буџета општине
Сокобања, број: 840-714552843-83, модел: 97 позив на број: 33094100880059.
Члан 11
Средства од наплаћене боравишне таксе приход су буџета општине Сокобања и користе се за
обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке
вредности и културно-историјско наслеђе општине Сокобања, обезбеђивање туристичке
сигнализације и рад туристичко информативног центра, у складу са програмом, који за сваку
календарску годину доноси Туристичка организација општине Сокобања, а на који
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сагласност даје Скупштина општине Сокобања, као и за послове које обавља туристичка
организација у складу са чланом 39. Закона о туризму.
Члан 12
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска управа општине Сокобања.
Инспекцијски надзор у делу контроле наплате и уплате боравишне таксе врши организациона
јединица надлежна за инспекцијске послове Општинске управе општине Сокобања.
Члан 13
Новчаном казном у исносу од 100.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај правно лице
ако:
1. Не наплати боравишну таксу;
2. Наплати боравишну таксу у износу вићем или мањем од утврђеног;
3. Не наплати таксу истовремено са наплатом услуге смештаја;
4. У рачуну за услугу смештаја не искаже посебно износ боравишне таксе и не наведе основ
ослобађања или умањења износа боравишне таксе;
5. Не уплати средства боравишне таксе у прописаном року ( члан 9. ове Одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од
5.000,00 динара до 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу које пружа
услуге смештаја и физичко лице које пружа услуге смештаја у домаћој радиности и сеоском
туристичком домаћинству, новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара.
Члан 14
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси („Службени
лист општине Сокобања“, бр. 6/08, 19 /09 и 10/11.
Члан 15
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у („Службени лист општине
Сокобања“,.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Број: 332-229/2018
У Сокобањи, 13.07.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгољуб Јевтић
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На основу чланова 68., 69. и 70. Одлуке о начину обављања комуналних делатности на територији
општине Сокобања ( Сл.лист општине Сокобања 4/14, 24/14 и 42/16) и чланa 16. став 1. тачка 6. Статута
општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 3/08, 7/13, 11/14,24/14,15/18), Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној дана 13.07.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о утврђивању Програма одржавања градске чистоће из делатности ЈКП
„Напредак“ Сокобања
Члан 1.
Овом Oдлуком врше се измене Програма одржавања градске чистоће из делатности ЈКП „Напредак“
Сокобања за 2018/2019. годину ( у даљем тексту: Програм) („Службени лист општине Сокобања“, бр.
32/17 и 19/18) и то на следећи начин:
-

У Програму код позиције под редним бројем 34 Ручно чишћење снега од 5 10 цм дању мења
се количина уместо „270“ износи „1.000“, а износ од „1.895,40“ у износ од „7.020,00“ динара;
У Програму код позиције под редним бројем 35 Ручно чишћење снега преко 10цм дању додаје
се количина „2.100“ и износ од 18.417,00 динара ;
У Програму код позиције под редним бројем 41 Машинско чишћење снега преко 10цм дању
додаје се количина „9.612,50“ и износ од „56.137,00 динара“;
-

–

-

–

–

-

У Програму код позиције под редним бројем 4 4 Машинско чишћење снега преко
10цм ноћу додаје се количина „2.500“ и износ од „19.000,00 динара“;

-

У Програму код позиције под редним бројем 47 Одвожење и прање 11ком, малих контејнера,
запремине 1,1 м3 са Бованског језере и Требичке чесме мења се количина уместо „64“ износи
„45“, а износ од „332.526,08“ у износ од „233.807,40“ динара;

–

–

У осталим деловима Програм остаје непромењен, као и укупан износ Програма.
Програм одржавања градске чистоће из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања за 2018/2019 годину са
извршеним изменама је саставни део ове Oдлуке.
Члан 2..
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Сокобања“.
I Број: 352-509/2018
У Сокобањи, 13.07.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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183
На основу чланова 68., 69. и 70. Одлуке о начину обављања комуналних делатности на
територији општине Сокобања ( Сл.лист општине Сокобања 4/14, 24/14 и 42/16) и чланa 16.
став 1. тачка 6. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 3/08,
7/13, 11/14,24/14,15/18), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана
13.07.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о утврђивању Програма одржавања фонтана и јавних градских чесми из
делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања
Члан 1.
Овом Oдлуком вршe се измене Програма одржавања фонтана и јавних градских чесми из
делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања за 2018/2019. годину (у даљем тексту: Програм)
(„Службени лист општине Сокобања“, бр. 32/17 и 18/18) и то на следећи начин:
Мења се Програм у делу В/ Остали радови на инвестиционом одржавању фонтана тако што
се:
- позиција 3 мења и гласи „Набавка и уградња унутрашње изолације на фонтани код
завичајног музеја са нивелацијом пода фонтане, јединица мере м2 околичина 90, цена
по јединици мере 5.765,55 и укупна цена 518.900,00“;
-

позиција 4 – Набавка и уградња спољне облоге од гранита фонтане код завичајног
музеја износи уместо „1.700.000,00“ динара износи 1.583.812,60 динара;

-

код позиције 4 под р. бр. 1 - Облагање вертикала унутрашњих зидова фонтана гранитом
Sady wave d=2cm у плочици ширине 40см на слоју грађевинског лепка јаче чврстоће
мења се количина и уместо „22“ износи „20“ и укупна цена уместо „529.181,00“ динара
износи „441.073,60 динара;

-

-

-

код позиције 4 под р. бр. 2 Облагање зидова фонтана завршном плочом гранитом Sady
wave d=3cm различитих дужина и ширина на слоју грађевинског лепка јаче чврстоће
мења се количина и уместо „19“ износи „18“ , цена уместо „280.080,00“ у 28.008,00“ и
укупна цена уместо „533.520,00“ динара износи „505.440,00 динара;
-

код позиције 4 под р. бр. 4, 5 и 6 јединица мере мења се тако то се уместо „м2“ означава
са „м“.
иза позиције 4 додаје се позиција 5 која гласи „Израда осветљења-лед расвета и износи
92.180,00 динара, а у оквиру позиције 5 додају се тачке 1,2,3,4,5,6, и 7 које гласе:

„
1
2
3
4
5
6
7

Лед трака RGB 14,4 W/m, 12V DC
RF контролер RGB даљинским управљачем
Трафо електронски 200W 230Vac/12VDc
Кабл 5х1,5
Кабл CGJ4x1
Потошни материјал (силикон, разводне
кутије)
Инсталација, пуштање у рад и обука
корисника.

М
Ком
Ком
М
М
Сет

40
3
3
50
50
1

675,00
3.750,00
6.260,00
98,00
165,00
4.000,00

27.000,00
11.250,00
18.780,00
4.900,00
8.250,00
4.000,00

Ком

1

18.000,00

18.000,00
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Укупан износ Програма под В/ Остали радови на инвестиционом одржавању фонтана, као и
укупан износ целог Програма остају непромењени.
У осталим деловима Програм остаје непромењен.
Измене Програма одржавања фонтана и јавних градских чесми из делатности ЈКП „Напредак“
Сокобања у 2018 години у делу В/ Остали радови на инвестиционом одржавању фонтана
саставни су део ове O длуке, а део програма В/ Остали радови на инвестиционом одржавању
фонтана објављен „Службеном листу општине Сокобања“, бр. 18/18 престаје да важи
ступањем на снагу ове Одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“.
I Број: 401-544/2018
У Сокобањи, 13.07.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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