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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број

129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 42. став 1. тачка 1, и члана 132.
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

16.10.2018.године, донела је 
 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТАТУТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
 

 

Члан 1. 

  предлог председникаПриступа се изради Статута општине Сокобања, на

општине Сокобања  Броj: 011-9/2018 од 27.09.2018. године. 

 

Члан 2. 

  За израду нацрта предлога Статута општине Сокобања именује се Комисија за 
израду  Статута (у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 
 

1. Жељка Петровић, дипл. правник из Сокобање, за председника Комисије; 

2. Драгана Спасић Милићевић, дипл. правник из Сокобање, за члана; 
3. Милена Раденковић Гаћеша, дипл. правник из Сокобање, за члана. 

 

Члан 3. 

  Задатак Комисије из  члана 2. Одлуке је да утврди нацрт предлога Статута 

Општине Сокобања, а у складу са одредбама Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – др. закон и 47/2018) . 

 
   Члан 4. 

  Након утврђивања  нацрта предлога Статута општине Сокобања спровешће се 
јавна расправа. 

  Јавну раправу из става 1. овог члана организоваће председник Скупштине 

општине Сокобања као отворени састанак представника надлежних органа Општине са 

заинтересованим грађанима, представницима јавних служби, председницима месних 

заједница, представницима удружењима грађана и јавног информисања.  

  О месту и времену одржавања јавне расправе грађани ће бити обавештени путем 

средстава јавног информисања, истицањем обавештења на огласној табли Општинске управе 

општине Сокобања, на сајту општине Сокобања, месним канцеларијама и месним заједницама, 

најкасније 15 дана пре одржавања јавне расправе. 

 

Члан 5. 

  По истеку рока  за јавну расправу Комисија се обавезује да сачини коначан нацрт  

предлога Статута општине Сокобања и исти достави Општинском већу општине Сокобања 

ради утврђивања предлога Статута општине Сокобања. 
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Члан 6. 

  Општинско веће општине Сокобања, као овлашћени предлагач, доставиће 
Скупштини општине Сокобања предлог Статута општине Сокобања, на разматрање и 

одлучивање. 
 

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

општине Сокобања. 
 

 

 

 
 

 

 

              

          

I Број: 02-97/2018
У Сокобањи, 16.10.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Драгољуб Јевтић 
 

Члан 7.
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,

83/2014 - др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 14. и 15. Закона о јавном

здрављу („Сл гласник РС“, 15/2016) чл. 16 и чл. 42. 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 16.10.2018. године доноси  

 

 

  

  

 

     

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД

2018. -2025. ГОДИНЕ

Члан 1.

УСВАЈА СЕ План јавног здравља  Општине Сокобања за период 2018. - 2025.

година, са предложеним акционим планом који је његов саставни део.

Члан 2.

О имплементацији Плана јавног здравља општине Сокобања стараће се Савет за

здравље општине Сокобања.

Члан 3.

Савет за здравље ће подносити извештај о имплементацији и спроведеним

активностима на годишњем нивоу, Скупштини општине Сокобања.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 50-42/2018

У Сокобањи, 16.10.2018. године  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 

 



0 

 

 

САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

2018. – 2025. године 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -Нацрт- 

 

 

2018. година 
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УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

  

  

Здравље је најважнији предуслов за добар и срећан живот. Према СЗО дефиниција јавног 

здравља је наука и уметност превенције болести, продужавања живота и унапређења менталног 

и физичког здравља и ефикасности путем организованих напора заједница.  

Јавно здравље подстиче одговорност државе и друштва у обезбеђењу добробити за све грађане 

путем унапређења здравља и очувања здраве животне средине, побољшање социјалних, 

економских, културних и других детерминанти здравља. 

Наш циљ је побољшање здравља свих грађана, рад на превенцији, креирање активности 

у области промоције здравља и здравих стилова живота, усмереност ка подизању квалитета 

услуга, ефикасности и доступности здравствене заштите, као највећим вредностима сваког 

друштва. Посебну пажњу треба посветити успостављању и развоју партнерства, јачању 

капацитета и опремљености установа примарне здравствене заштите и улагању у људске 

ресурсе.  

 

План јавног здравља општине Сокобања представља подршку испуњавању друштвене 

бриге за здравље и обезбеђивању услова у којима грађани могу да буду здрави. Она такође чини 

основу за доношење одлука о мерама и акцијама за здравији и квалитетнији живот становника 

локалне заједнице.  

 

            

                                                                                                                               Председник 

Исидор Крстић 
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УВОД 

 

Здравствени проблеми у оквиру јавног здравља у Републици Србији се решавају на свим 

нивоима, али се најефикасније решавање проблема може постићи у јединицама локалне 

самоуправе. У обезбеђивању функционисања јавног здравља учествују грађани, породице, 

послодавци, образовне институције, хуманитарне, верске, спортске и друге организације, 

удружења, јавноздравствене институције, здравствене установе и други облици здравствене 

службе, организације за здравствено осигурање, месне заједнице, градови, општине, покрајине, 

Република. Основни принципи јавног здравља су наглашавање колективне одговорности за 

здравље и водеће улоге државе у очувању и унапређењу здравља народа, усмереност ка 

социоекономским детерминантама здравља и најважнијим факторима ризика, 

мултидисциплинарна заснованост и партнерство у детекцији и решавању јавноздравствених 

проблема. 

 

Према једној од новијих дефиниција здравствено стање је «опис и/или мерење здравља 

појединца, групе или целокупне популације према прихваћеним стандардима уз помоћ 

здравствених индикатора».  

Здравствени индикатори или показатељи су основни инструменти помоћу којих се процењује 

стање здравља становништва. Идеалног здравственог индикатора (валидан, објективан, 

сензитиван и специфичан) нема, без обзира на напоре који су у трагању за објективним 

мерилима здравља учињени кроз векове.  

Паралелно са развојем друштва мењао се и приступ здрављу. Процена (анализа) здравственог 

стања становништва пролазила је кроз више фаза, а у складу са насталим променама, мењали су 

се и показатељи коришћени за процену здравља популације.  

Последњих деценија мења се приступ мерењу здравственог стања становништва од 

„негативног“ (фокусираног на болест) ка „позитивном“ аспекту здравља који је заснован на 

перцепцији здравља, функционисању и могућности адаптације у животној средини. Овакав 

приступ подразумева да се за процену користе показатељи животног стила и квалитета живота.  

 

Циљеви процене здравственог стања становништва су: 

 

• очување и унапређење здравственог стања становништва, 

• праћење промена здравственог стања током времена, 

• идентификовање приоритетних здравствених проблема, 

• уочавање и анализа разлика између појединих територија или популационих група, 

• преиспитивање здравствене политике, стратегије здрав. заштите и здравствене 

технологије, 

• унапређење менаџмента у здравству.  

 

Као извор података коришћени су: подаци и публикације Републичког завода за статистику 

(www.stat.gov.rs), извештаји здравствене статистике (које према Закону о евиденцијама у 

здравству, службе здравствених установа достављају Центру за информатику и биостатистику у 

здравству ИЗЈЗ-Ниш), базе података из индивидуалних статистичких извештаја, Извештај о 

раду Института и база података о заразним болестима и имунопрофилакси, популациони 

регистри за нека од хроничних масовних незаразних болести, подаци СЗО 

(http://www.еurо.whо.int/hfadb) за 2015. годину.  

Анализа здравственог стања становника општине Сокобања базирана је на рутинским подацима 

демографске и здравствене статистике и представља праћење и надзор над стањем здравља 

становништва ових подручја, за 2015. годину. 
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На основу анализе стања здравља грађана општине Сокобања од стране Института за јавно 

здравље Ниш, као и на основу размене мишљења са носиоцима вршења јавног здравља у 

општини Сокобања Савет за здравље општине Сокобања је сачинио План јавног здравља 

општине Сокобања.   

 

 

ВИЗИЈА 

 

Наша визија је да будемо Општина са значајним унапређењем здравственог стања становника. 

Желимо да укупним ангажовањем сваког појединца створимо много повољније услове за живот 

на  нашој територији. Да ангажовањем Савета за здравље уз подршку локалне заједнице, јавних 

предузећа и становника живимо квалитетније, дуговечније и здравије. Дом здравља и 

Специјалне болнице да постану водеће здравствене установе на примарном и секундарном 

нивоу на пољу превенције, дијагностике и лечења поремећаја здравља на подручју југоисточне 

Србије. 

 

 

 

МИСИЈА 

 

План јавног здравља има за циљ подизање нивоа здравственог стања становника Општине 

Сокобања. Очекујемо ангажовање свих сегмената друштва уз пуну мобилност и учешће 

становника Општине Сокобања. План  јавног здравља далекосежно планира низ акција које 

имају задатак очување и унапређивање здравственог стања становника Општине. Мисија Плана 

јавног здравља реализоваће се уз ангажованост сваког становника и уз пуну сагласност и 

ангажованост руководства Општине и свих јавних служби. Наша очекивања су задовољни 

корисници здравствених услуга и здрава популација. 

 

 

ПРАВНИ ОКВИР  

 

Позитивном законском регулативом у Републици Србији, која је усклађена са законима ЕУ, 

створили су се потребни правни оквири да јединице локалне самоуправе у складу са 

специфичностима у својој средини, приступе решавању проблема карактеристичних за своју 

територију:  

 

Устав Републике Србије даје широко право на здравље и здравствену заштиту сваком 

грађанину.  

  

Закони:   

• Закон о јавном здрављу  

• Закон о здравственој заштити  

• Закон о здравственом осигурању  

• Закон о основама система образовања  и васпитања  

• Закон о заштити становништва од заразних болести  

• Закон о водама  

• Закон о здравственом надзору над животним намирницама и предметима опште   употребе  

• Закон о санитарном надзору  

• Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму  

• Закон о психоактивним контролисаним супстанцама 

• Закон о локалној самоуправи 

• Законодавство о животној средини  
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• Законодавство о храни  

• Законодавство о условима становања  

• Законодавство о условима рада  

• Законодавство везано за унапређење спорта  

• Законодавство о безбедности у саобраћају   

• Законодавство о индустријској производњи  

• Порески закони   

  

Стратегије:  

• Стратегија јавног здравља Републике Србије  

• Национални програм кардиолошке здравствене заштите  

• Стратегија за борбу против дрога у Републици Србији  

• Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији  

• Стратегија контроле дувана  

• Стратегија развоја заштите менталног здравља  

• Национална стратегија за борбу против ХИВ/АИДС-а  

  

Национални програми:  

• Национални програм Србија против рака  

• Национални програм за превенцију колоректалног карцинома  

• Национални програм за превенцију рака дојке  

• Национални програм превенције и ране детекције типа два дијабетеса  

• Национални програм за превенцију рака грлића материце  

• Национални програм превентивне стоматолошке заштите  

  

Правилници:  

• Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог 

осигурања  

 

УЧЕСНИЦИ У СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

Светска здравствена организација јавно здравље дефинише као: „науку и уметност унапређења 

здравља, спречавања болести и продужења живота људи кроз организоване напоре заједнице“. 

 

У обезбеђивању функционисања јавног здравља у заједници учествују здравствене и 

апотекарске установе, образовне и социјалне институције, полиција, хуманитарне и спортске 

организације, удружења, цркве и верска заједница, јавна предузећа, привредна друштва, 

предузетници, грађани и јединица локалне самоуправе. 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 

 

Дом здравља Сокобања 

 

 
У општини Сокобања примарном здравственом 

заштитом становништва бави се Дом здравља. Основан је  1977. 

године. Површина објекта је 4900 m2, док је површина простора 

на којој је објекат смештен 0. 48, 16 ha. 

Поред Дома здравља постоји једно саветовалиште и три 

сеоске амбуланте. Дом здравља има укупно 128 запослених од 
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тога је 37 лекара, остало медицинско особље броји 58 запослених док је број немедицинског 

особља 32 запослена.  

Организација рада Дома здравља је таква да постоје тимови код изабраног лекара и 

здравствене службе као други облици организације рада. Програми развоја капацитета особља 

су плански и структуирани.  Институција Дома здравља јавност информише путем локалних 

медија . Медији о делатности институције извештавају континуирано. 

 Дом здравља остварује квалитетну сарадњу како са институцијама у општини тако и са 

институцијама на регионалном нивоу и то нарочито из области едукације. У оквиру Дома 

здравља постоји скужба опште медицине, служба за здравствену заштиту деце, служба за 

заштиту здравља жена, служба хитне помоћи, служба медицине рада и патронажна служба. У 

оквиру патронажне службе одржавају се радионице из области репродуктивног здравља 

младих, као и радионице из области превенције од болести зависности. 

 

 

Специјалне болнице 

 

  
 

 

Специјална болница „Сокобања“ се бави лечењем и рехабилитацијом неспецифичних 

плућних обољења. Обавља делатност на секундарном нивоу и у свом саставу има одељења 

пулмологије, кардиологије, педијатрије и физикалне медицине и рехабилитације.  

Нови Завод је изграђен 1977.године ради лечења  неспецифичних плућних болести и смештај 

пацијената. Данас она успешно лечи обољења као што су астма, акутни и хронични бронхитис, 

емфизем, брохиектазије и др. Бави се и лечењем и рехабилитацијом дегенеративних реуматских 

болести, стања после повреда локомоторног система,  неуропатије неуромишићних болести, као 

и лечење акутних кардиолошких болести. Коришћење лековитог фактора, као што је термална 

вода и климатског са благотворном ружом ветрова и ваздухом пуним кисеоника, помаже да 

стандардни медицински третмани који се примењују по најсавременијим европским и светским 

протоколима, буду још ефикаснији. Пацијентима су на услузи типови смештаја: апартмани и 

собе као и пансиони. 

  

Spa centar Специјалне болнице нуди различите услуге уживање духа и тела. Купање у термалној 

води у Амаму, масаже, сауна, базен, аеросол терапија, слана соба и релаксација уз вежбе 

дисања као и козметички третмани, саставни су део понуде  spa centra. 

  

Специјална болница у Сокобањи је надалеко позната по успешном лечењу астме код деце јер се 

поред примене савремених метода и природног лековитог фактора примењују и едукација деце 

и родитеља о овој болести и мерама самопомоћи. 

 

Такође део понуде је и Римско купатило-Амама у центру града где је купање у топлој и 

минералној води  у кади у којој се купао и Милош Обреновић. 
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Специјална болница „Озрен“ 

 

  
 

Озрен Специјална болница у Сокобањи се бави лечењем плућних и очних болести, 

најстарија је здравствена установа у Сокобањи. Налази се на 5 km од центра града, окружена је 

зеленилом и питомом шумом. Болница на озрену има савремену дијагностику и стручно особље 

те пружа савремени третман неспецифичних и специфичних плућних болести. Специјализована 

је у лечењу опструктивних болести плућа, кардио васкуларних и очних обољења. Налази се на 

планини Озрен, на просечној надморској висини од 600 м. Лечење у овој болници базира се на 

комплементарној примени природних лековитих фактора (макро климатски услови и 

амбијенталне вредности високог степена атрактивности) као и савремених метода и достигнућа 

из области балнео-климатологије и одговарајућих медикамената.  

Разноврсна флора, специфична циркулација ваздуха побољшава психо-физичко стање 

болесника и убрзава њихов опоравак. 

 

 

 

Специјална болница за рехабилитацију „Бањица“ 

 

 
 

Бањица је специјализована за неколико потпуно различитих програма. Положај, особље, 

као и одлична сарадња са свим институцијама и предузећима на нивоу Сокобање, омогућавају 

болници да на високом нивоу, организује следеће програме:  настава у природи, припреме 

спортиста различитих спортских грана, одмор или бањско лечење радника и пензионера, SPA 

програм са елементима weelness-a, радничке спортске игре и др. 
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК“ ЗАЈЕЧАР 

 

 

 

 
 

 

 

 

Завод обавља социјално- медицинску, хигијенско - еколошку, епидемиолошку и 

микробиолошку здравствену делатност. 

 

Завод: 

 

- прати, процењује и анализира здравствено стање становништва и извештава надлежне органе 

и јавност; 

- прати и проучава здравствене проблеме и ризике по здравље становништва; 

- предлаже елементе здравствене политике, планове и програме са мерама и активностима  

  намењеним очувању и унапређењу здравља становништва; 

- врши информисање, образовање и обуку становништва за бригу о сопственом здрављу; 

- врши процену ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите; 

- планира развој стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника; 

- подстиче развој интегрисаног здравственог информационог система; 

- врши примењена истраживања у области јавног здравља; 

- сарађује и развија партнерство у друштвеној заједници на индентификацији и решавању 

здравствених проблема становништва; 

- врши бактериолошке, серолошке, вирусолошке, хемијске и токсиколошке прегледе и 

испитивања у вези са производњом и прометом животних намирница, воде, ваздуха, предмета 

опште употребе, као и у вези са дијагностиком заразних и незаразних болести; 

- координира, усклађује и стручно повезује рад здравствених установа из Плана мреже на 

територији Зајечарског и Борског управног округа; 
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- сарађује са другим здравственим установама на територији Зајечарског и Борског управног 

округа, као и са надлежним органима локалне самоправе и другим установама и организацијама 

од значаја за унапређење јавног здравља; 

- обавља послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији Зајечарског и 

Борског управног округа; 

- обезбеђује услове за стално стручно усавршавање својих запослених; 

- спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању 

здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка грађана у Заводу и 

обезбеђује сталну контролу ових мера; 

- организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета стручног рада; 

- организује и спроводи мере у случају елементарних и других већих непогода и ванредних 

прилика; 

- организује, односно обезбеђује мере за одлагање, односно уништавање медицинског отпада, у 

складу са законом; 

- обавља друге послове, у складу са законом. 

 

 

 
 

СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ 

 

Центар за социјални рад 

 

 
Центар за социјални рад је основан 1978. године и 

тренутно запошљава 6 људи. Доступност услуга корисницима 

је у оквиру радног времена, пасивног дежурства и теренског 

рада по потреби. 

 

Центар за социјални рад  у Сокобањи пружа услуге из 

области социјалне заштите, свим категоријама лица која су 

угрожена, у оквиру својих могућности и ингеренција. На тим 

пословима остварује добру сарадњу са другим центрима и 

институцијама било када је у питању институционална било ванинституционална заштита. 

Нарочито је добра сарадња са одељењима у Књажевцу, Алексинцу, Тешици, Крагујевцу, 

Невладиним организацијама, Црвеном крсту и другима. 

 

 

 

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Јавно комунално предузеће „Напредак“ из Сокобање  оформљено је 60-тих година када се 

из грађевинско-занатског предузећа „Монтер“ издвојила комунална радна организација. Тих 

првих година рада, основна делатност  Комуналне организације је била хигијена а јављају се и 

зачеци градског водовода јер је тада једини и главни снабдевач Сокобање водом био извор 

„Врело“.  Претежна делатност Јавног предузећа је  скупљање, пречишћавање и дистрибуција 

воде. Осим претежне делатности, Јавно предузеће  обавља и следеће делатности: уклањање 

отпадних вода, скупљање отпада који није опасан, третман и одлагање отпада који није опасан, 
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изградња хидротехничких објеката, постављање водоводних, канализационих, грејних и 

климатизационих система, погребне и сродне делатности идр. 

 

Јавно предузеће Зеленило-Сокобања је  новоосновано предузеће чија је претежна делатност 

услуге уређења и одржавања околине. 

 

 
 

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ У СОКОБАЊИ 
 

 
 Дечији вртић ''Буцко''  – је  једина предшколска 

установа која се бави васпитно – образовним радом са 
децом предшколског узраста. У свом саставу има  једну 
централну јединицу у Сокобањи и 9 истурених одељења 

по селима.Укупан број запослених радника је  40 који се 
непосредно старају о раду вртића. 
 

        
Основна школа '' Митрополит Михаило'' основана 

1834. год. - се бави основним образовањем која је уједно и једина осмогодишња школа на 
територији општине Сокобања. Састоји се из градске школе и 21 подручног одељења  са 1261 

учеником и 104 запослена наставника. Рад школе се одвија у две смене. 
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Средња  школа „Бранислав  Нушић''  основана 1962.  год. и једина  је  средња  

школа  на  територији општине  Сокобања. Као и многе друге средње школе из малих 

градова школа је променила низ струка и смерова покушавајући да се прилагоди разним 

септембру 2018. школа има 330 ученика у 15 

одељења. Образовни профили у редовном 
четворогодишњем школовању су гимназија општег 
смера, туристички техничар/туристичко-

хотелијерски техничар, финасијски администратор, а 
у трогодишњем трајању образовни профили су 
кувар, конобар и трговац. Обухват деце са 
територије општине Сокобање је 70-80% док близу 

20% ученика школе долази из других средина. 
Приближно 98% ученика који упишу средњу школу 
заврши овај ниво бразовања.  
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ЦРВЕНИ КРСТ СОКОБАЊА - има дугу традицију, скоро 130 година постојања. Као 

невладина и нестраначка организација ради и фукционише под покровитељством Црвеног 

крста Србије. Има 2  запослена радника и 1 волонтера који обавља послове секретара. Поред 

помоћи у животним намирницама лековима, одећи и  обући Црвени крст се стара и  о несталим 

лицима током последњих ратова. 

Црвени крст остварује добру сарадњу са осталим институцијама у општини (Основна и 

Средња школа, ЦСР, Дом здравља – патронажна служба, МУП). 

У току је реализација пројекта '' Програм бриге о старима'' кренуо 2003. године под 

покровитељством Црвеног крста Србије.  

Овај пројекат подразумева: 

- Мерење крвног притиска 

- Мерење шећера у крви 

- Обилазак старих и изнемоглих лица 

- Снабдевање потребним намирницама најугроженијих грађана 

- Прихват и информисање заинтересованих  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У школи ради 45 наставника и стручних сарадника, а настава се одвија у једној смени. 

Школска зградиа је реновирана 2017. године, тако да су услови за рад веома добри. 
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1. ОПШТИНА СОКОБАЊА 

 

1.1. Географски положај, климатске карактеристике и природни ресурси 

 

Сокобањска котлина је област која се налази у централном делу источне Србије. Са свих страна 

је окружена планинама, висине до 1600м. Са њене јужне стране уздижу се планине Озрен и 

Девица, а на северу Ртањ и Буковик. На западу прелази у Моравску долину, а на истоку у 

Тимочку. Највећим својим делом, Сокобања се ослања на планину Озрен, чија надморска 

висина износи 1 117м. Целом својом дужином, Сокобањска котлина се пружа у правцу исток-

запад, а дугачка је 15км.  

Сокобању карактерише умерено-континентална (блага) клима. Лета су без жеге, а зиме су 

благе. Јесен је топлија од пролећа, док су ноћи свеже, посебно лети, када је и мања влажност 

ваздуха. Облачност није равномерно распоређена. Најмање сунчаних дана има зима, а највише 

у јесен.  

Сокобању карактерише богатство зеленила - шума у околним планинама и богати извори 

минералних вода, чувених по својој лековитости. Термални извори Сокобање спадају међу 

најлековитије у нашој земљи. Постоји укупно 6 (шест) оваквих извора. Њихова температура се 

креће од 28 до 45°C. Богатство минералних вода привлачи реконвалесценте и оне који се лече 

од хроничног бронхитиса, бронхијалне астме, психонеурозе, неурастеније, повишеног крвног 

притиска, хроничног реуматизма, ишијаса, малокрвности, појединих женских болести, 

исцрпљености.  

 

1.2. Постојеће стање животне средине 
 

1.2.1. Воде 

Територију општине Сокобања карактерише разнолика хидрографска мрежа, нарочито 

извори топле и хладне минералне воде, који представљају темељне вредности и полазишта у 

њеном туристичком развоју. 

 Највредније хидрографске туристичке потенцијале Сокобање чине лековите минералне воде. 

Ове воде се на територији општине јављају на више места, при чему је могуће издвојити две 

основне зоне - Сокобањску и зону Јошанице.   

 У Сокобањи постоје топли, хладни и млаки извори минералне воде, који су сконцентрисани на 

три  локалитета: у централном бањском парку, на локалитету Бањица и у зони корита реке 

Моравице. Већина извора је каптирана и стављена у функцију развоја здравственог турузма. 

Температура воде се креће у распону од 28º Ц до 45º Ц, на основу чега је шест главних извора 

сврстано у две  основне групе:  

Хипертермални извори (купатило Парк) Температура воде 

између 39 и 45º Ц 

Хипотермални извори (купатило Бањица) температура воде од 28 

до 34º Ц 

 

Ове воде спадају у групу радиоактивних олигоминералних сулфидних хипертермних, односно 

хипотермних вода. Такође, постоји и извор хладне манганске воде Здрављак у близини 
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истоименог хотела. Коришћење најиздашнијих извора је омогућено, што преко природних 

извора, што преко вештачких бушотина – сонди. Постоји укупно шест оваквих извора. 

 Термо-минералне воде у Сокобањи се користе за лечење следећих болести: хронични 

реуматизам, ишијас, стање после повреда, неурастеније, хроничне гинеколошке болести, лакши 

облици повишеног крвног притиска, психонеуроза, анемија, исцрпљеност организма и др. 

термо-минералне и радиоактивне воде користе се у лечењу за купање, узимањем воде за пиће и 

кроз друге терапије.  

 У Бањи Јошаници, термо-минералне воде су сконцентрисане на једном месту, у мањем 

проширењу на левој обали реке Јошанице. На овом месту постоји пет врста лековитих вода: 

сумпорна, гвоздена I и II, црвена и стомачна, које спадају у групу олигоминералних хипотерми. 

Због својих својстава њихова употреба је благотворна код хроничних запаљења желуца и 

дванаестопалачног црева, поремаћаја моторике биљијарног тракта и дебелог црева, хроничне 

уринарне инфекције, запаљења бубрега, песка и камена у бубрегу, шећерне болести, анемије, 

стања после хируршких интервенција, кожних болести, екцема, итд. Медицинске индикације 

ових вода су прилично различите у односу на воде са подручја града, тако да се њиховим 

комбиновањем стварају услови за разноврсну и квалитетну здравствено-рехабилитациону 

понуду.  

Окосницу хидрографске мреже на територији општине Сокобања чини река Моравица, која је 

образовала свој ток после повлачења језера из котлине. Поред водотока хидролошку карту овог 

простора чине и бројни извори слатке - питке  воде, вештачка и природна језера. Река Моравица 

се одликује чистом и квалитетном водом (водоснабдевање Бање и наводњавање обрадивих 

површина у алувијалној равни), вировима и проширењима у кориту (купање), племенитим 

врстама рибе (спортски риболов).  

 Бованско језеро, дугачко око 8км и дубоко око 50м у близини бране, има разноврсне 

намене: одбрана од поплава у доњем делу Моравице, наводњавање пољопривредних површина, 

водоснабдевање Алексинца, Житковца и Сокобање, развој туризма, спорта и рекреације, итд. 

 Мало језеро на Озрену има доминантну позицију у атрактивном и еколошки 

квалитетном природном амбијенту овог излетишта. 

 Врмџанско језеро, смештено у непосредној близини истоименог села и у јужном подножју 

планине Ртањ, представља атрактивно излетиште и риболовачки пункт. 

1.2.2. Загађење површинских и подземних вода 

Сви постојећи подаци о стању система за прикупљање, каналисање и пречишћавање отпадних 

вода у општини Сокобања потичу из ЈКП НАПРЕДАК Сокобања (једина организација 

надлежна за ову врсту делатности), из пројеката који су рађени од стране надлежних 

институција, из општинских служби и РМУ «Соко». 

 У периоду до 1990. године на територији општине радила су нека предузећа која су била 

евидентирана као потенцијални индустријски загађивачи: Кристал (обрада стакла), Монтер 

(производња и дорада предмета од бакра), млекара, кланица и сервис за поправку аутобуса и 

камиона транспортног предузећа Сокопревоз. У неколико наврата изливање  хемикалија из 

ових постројења, појачане дозе дезинфекционих средстава, киселина, разних мазива и уља су 

довела до помора риба у реци Моравици. 

Река Моравица спада у мале водотоке, и поред комуналних отпадних вода из градског језгра 

Сокобање, оптерећена је и водом из бројних притока, које пролазе кроз мања урбана насеља и 
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са собом носе одређене количине опасних вода које производе сеоска домаћинства (септичке 

јаме, осока из стајњака..) и воде које настају спирањем пољопривредног земљишта - пестициди 

и вештачка ђубрива. 

 

1.2.3. Ваздух и климатске промене 

Општина Сокобања спада у оне делове наше Републике који се одликује чистим ваздухом и 

здравом животном средином. Сам двојни епитет-термална и ваздушна бања, говори о квалитету 

сокобањског ваздуха. Томе знатно доприноси и повољан однос јонизације у атмосфери, 

односно присуство позитивних и негативних јона у одговарајућој сразмери, што се у 

функционалном смислу може усмерити у правцу превентиве, лечења, рехабилитације и 

рекреације (нарочито у зони Озрен-Лесковик-Девица). 

Вишегодишњим праћењем  здравствених  ефеката боравка на овом простору утврђено је да 

сокобањски ваздух погодује оболелима од бронхитиса и бронхијалне астме. Међутим, и поред 

тога, присутни су одређени извори загађења  чије је дејство највише изражено у зимским 

месецима када је ваздушни притисак у најнижим деловима котлине нижи него на околним 

брдима. У главне изворе загађења ваздуха убрајамо: 

- интензивни транспортни саобраћај на релацији РМУ „Соко“(Читлук)-Сокобања-Алексинац, 

- индивидуална ложишта и стамбене зграде (регионално загађење) са територије целе 

општине (95%) која користе чврсто гориво за огрев, угаљ и дрво, што узрокује повећану 

концентрацију смога, прашине, чађи и других примеса у ваздуху, 

- емисију штетних гасова из котларнице и ложишта које користе фосилна горива 

(угљенмоноксид, сумпорни оксиди, азотни оксиди, гасовита неорганска једињења флуора и 

хлора и друге опасне материје), 

- градску депонију (локално загађење која се налази на 3км од Сокобање и представља 

велики извор загађења ваздуха, нарочито у зимским месецима, када се, због довожења 

пепела са осталим смећем, често пали и загађује ширу околину). 

 

 
1.2.4. Заштићена природна добра 

На територији општине Сокобања као заштићена природна добра постоје: 

 

•  Предео изузетних одлика „Лептерија-Сокоград“ 

 

Уредбом о заштити предела изузетних одлика “Лептерија-Сокоград“(„Службени гласник РС“, 

број 25/2002)  клисура реке Моравице ставља се под заштиту као предео изузетних одлика 

„Лептерија-Сокоград“, утврђује за природно добро од великог значаја и сврстава у II категорију 

заштите. Предео „Лептерија-Сокоград“ је подручје изванредне пејзажне разноликости са 

атрактивним геоморфолошким облицима и појавама, богатом и разноврсном флором и фауном 

и културно-историјским вредностима (средњевековно утврђење Сокоград, културно добро од 

великог значаја). 

На подручју „Лептерија-Сокоград“ установљава се режим заштите II степена и режим зaштите 

III степена. 

Заштита и развој предела „Лептерија-Сокоград“ спроводи се према Програму заштите и развоја. 

Програм садржи дугорочне циљеве на спровођењу режима заштите, приоритетне средњорочне 

и краткорочне активности и задатке на њиховом остваривању, нарочито на: заштити 

аутохтоних екосистема, природних реткости, спелеолошких објеката, регулисању вода и водног 

режима, задатке у спровођењу научно-истраживачких, културних, васпитно-образовних, 

информативно-пропагандних и других активности, задатке на успостављању и развијању 

сарадње са локалним становништвом и другим корисницима природног добра, средства за 

спровођење Програма, као и начин обезбеђења средстава. 

На подручју „Лептерија-Сокоград“ у режиму заштите II степена забрањује се: 



14 

 

- промена геоморфолошких карактеристика, експлоатације камена, шљунка, отварање 

позајмишта земље и песка, депоновање земље и шута, 

- испуштање непречишћених отпадних вода, 

- депоновање комуналног и индустријског отпада, 

- захватање вода и каптирање извора, 

- сеча или уништавање дрвећа, жбуња и остале вегетације на странама клисуре, као и на 

осталим деловима подручја кад се тиме угрожава биолошка разноврсност и стабилност 

природних екосистема и изазивају процеси ерозије, 

- уништавање, узнемиравање и сакупљање врста флоре и фауне заштићених као природне 

реткости, 

  -    лов дивљачи, осим санитарног лова, 

- уношење страних дивљих врста животиња и биљака у природне екосистеме, 

- изградња индустријских, привредних и инфраструктурних објеката, осим инфраструктурно 

опремање које је у функцији заштите, уређења и презентације природних и културних 

вредности природних добра, 

- изградња викенд објеката, 

- изградња стамбених, помоћних и других објеката становника подручја на неизграђеним 

парцелама до доношења одговарајућег урбанистичког плана у складу са Програмом заштите 

и развоја природног добра, 

- улазак, истраживање и други радови у спелеолошким радовима без дозволе стараоца, као и у 

другим деловима подручја одређеним актом о унутрашњем реду природног добра. 

 

•  Предео  „Озренске ливаде“ 

 

Решењем о стављању дела природног подручја планине „Озрен“ на мзв „Озренске 

ливаде“ под заштиту државе (Међуопштински службени лист - Ниш, број 34/72) ставља се под 

заштиту државе, део природног подручја планине „Озрен“ код Сокобање на мзв. „Озренске 

ливаде“ КО Сокобања, кат. парцеле приватних власника., Шумске секције Сокобања и 

санаторијума Озрен на Озрену. 

 

Предео подручја изузетних природних лепота на шумском комплексу „Озрен“ обилује 

бројним још неиспитаним понорима и пећинама, веома лепим просторима са шикарском и 

шумском вегетацијом која Сокобањи као бањском и климатском лечилишту даје посебан 

значај. Због својих особина , предeо-подручје „Озренске ливаде“ поред свог научног, културно-

просветног и др. значаја, има веома велики туристичко-рекреативни значај за даљи развој овога 

града као лечилиште и туристичко боравиште, које поред бањских извора има и познату 

болницу за лечење ТБЦ, плућа и очију.  

 

На овом простору забрањују се сви привредни, туристички, пољопривредни и шумарски 

радови и пројекти у заштићеном подручју и ван њега који могу, непосредно или посредно, 

наносити штету заштићеним објектима наведених у решењу  без одобрења Органа управе 

Скупштине општине Сокобања. 

 

 

•  Споменик природе „Рипаљка“ 

 

Уредбом о заштити споменика природе „Рипаљка“ (Службени гласник РС“, број 26/09) 

водопад Рипаљка и подручје изворишта речице Градашница на планини Озрен код Сокобање 

ставља се под заштиту као споменик природе под именом „Рипаљка“ и утврђује се заштићено 

природно добро од изузетног значаја, односно заштићено природно добро I категорије. 

Корито реке Градшнице са водопадом „Рипаљка“, представља интересантну амбијенталну 

целину и посебну природну туристичку атрактивност бањског окружења. Наиме, овај водопад 
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се сматра највишим у Србији (40 м укупне висине), са највишим одсеком од 11м и неколико 

веома атрактивних бигрених каскада. Иначе, овај простор је већ афирмисан као популарно, 

али недовољно уређено, излетиште како локалног становништва, тако и туристичких 

посетилаца Сокобање. 

На подручју  споменика природе „Рипаљка“ утврђује се режим заштите II степена . 

Заштита и развој Споменика природе „Рипаљка“ спроводи се према програму управљања који 

се доноси као средњорочни документ за период од пет година. 

На овом подручју забрањује се: 

- каптирање врела Градашнице, преграђивање, каналисање и други хидротехнички радови у 

кориту тог водотока, осим радова на регулацији преливања воде на бигреном одсеку 

Рипаљке у циљу научног истраживања, обнављања и одржавања процеса стварања бигра и 

појачања хидролошких функција и привлачности овог водопада, 

- експлоатације наслаге бигра и друге радње којима се оштећују и неповољно мења геолошка 

структура, рељеф и палеонтолошки садржај бигрених тераса, изглед и функције водопада, 

слапова и џиновских лонаца,осим радњи у оквиру научних истраживања које не изазивају 

неповољне последице по наведене вредности, 

- експлоатација камена и других минералних сировина и коришћење наносног речног 

материјала из корита и са обала водотока, 

- изградња објеката осим одржавања и реконструкције објеката јавног 

водоснабдевања,постојећих зграда и објеката саобраћајне, електроенергетске и телефонске 

инфраструктуре, 

- одлагање комуналног, грађевинског, медицинског и другог отпада, 

- радње које могу изазвати загађење вода, ваздуха, земљишта, стварати прекомерну буку и 

неповољно утицати на естетска обележја заштићеног простора, 

- радње којима се уништавају или угрожавају биљне и животињске врсте заштићене као 

природне реткости или су посебно значајне по другом основу, 

- лов и риболов, 

- садња, засејавање и насељавање биљних и животињских врста страних за природни живи 

свет  источне Србије, осим ограниченог и контролисаног коришћења алохтоних 

неинвазивних врста дрвећа, жбуња и трава за потребе парковског и пејзажног уређења и 

заштите тла од водне ерозије, 

- чиста сеча на већој површини у оквиру радова на реконструкцији деградираних шума, 

шикара и шибљака, 

На овом подручју врши се обезбеђивање: 

- истраживања режима физичких, хемијских и биолошких процеса и својстава вода, 

климатских, палеонтолошких, биолошких и других обележја заштићеног подручја, 

- радови и активности на техничкој и биолошкој заштити, 

- радови на приказивању и коришћењу вредности заштићеног подручја у научне, образовне, 

рекреативне, туристичке и културне сврхе, 

- радови на уређењу простора у циљу прихвата и услуживања посетилаца и унапређења 

естетике амбијента, 

- радови на унапређењу стања шума и заштити земљишта од ерозија, 

- контролисање сакупљања лековитог биља, гљива и других шумских плодова.  

 

 

 

•  Специјални резерват природе „Ртањ“ -  је у поступку заштите. Завод за заштиту природе 

Србије извршио је вредновање простора планине Ртањ и на основу законских овлашћења 

припремио Студију као предлог за заштиту . 

 

У складу са чланом 29. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/2009, 

88/2010 и 91/2010), Специјални резерват природе је подручје са неизмењеном или незнатно 
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измењеном природом, од нарочитог значаја због јединствености, реткости или 

репрезентативности, а које обухвата станиште угрожене дивље врсте биљака, животиња и 

гљива, без насеља или са ретким насељима у којим ачовек живо усклађено са природом, 

намењено очувању постојећих природних одлика, генског фонда, еколошке равнотеже, 

праћењу природних појава и процеса, научним истраживањима и образовању, контролисаним 

посетама и очувању традиционалног начина живота. 

У складу са чланом 29. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/2009, 

88/2010 и 91/2010), природно добро Специјални резерват „Ртањ“ је сврстано као I (прва) 

категорија – заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног значаја. 

Површина предложеног заштићеног добра је 4 997 17 01 ха. У оквиру природног добра 

предложеног за заштиту  издвојене су три зоне различитог степена заштите-први степен, други 

степен и трећи степен. 

 

 

1.2.5. Јавне зелене површине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела бр.1  Зелене површине  у Сокобањи 

 
Извор података: Локални план управљања отпадом на територији општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“, 

број 1/2012) 

 
         

1.2.6. Шуме 

 
На планском подручју, шуме и шумско земљиште обухватају укупно око 23.298,56ха (36,79% 

укупне површине), од чега су скоро три четвртине државне шуме. Код државних шума, високе 

састојине у укупно обраслој површини учествују са око 29% , изданичке састојине са око 28%, 

вештачки подигнуте састојине и културе са 19,5%, шикаре са 7,5% и шибљаци са око 16%. У 

укупној површини  високих и изданичких састојина, буква учествује са више од 70%. Остало су 

храстове, церове и грабове шуме, а има и багремових засада и мањих површина са четинарским 

засадима. Евидентирани су ареали лековитог биља и лековити учинак грабових шума, мада се 

њихово организовано коришћење граничи са истребљивањем и захтева контролу и ограничења. 

Зелене површине Укупна површина ( 

m²) 

Површина под 

травњацима (m²) 

парк Амам   23.489 m² 16.405 m² 

парк Бањица 25.991 m²       19.259 m² 

парк код биоскопа 1.530 m²         1.530 m² 

парк код општине и полиције 2.000 m² 2.000 m² 

травне баште на мермерном шеталишту 600 m² 600 m² 

травне површине око старе школе 2.576 m² 2.576 m² 

травне површине у делу званом Бучњак 990 m² 990 m² 

сквер на Врелу 72 m² 72 m² 

травњак код библиотеке 86 m² 86 m² 

травњаци код РТВ Соко 230 m² 230 m² 

травњаци у улици Немањиној  2.235 m² 2.235 m² 

површине под ружичњацима (код 

фонтане у центру старе школе, на скверу 

у ул. Иве Андрића, код поште, 

библиотеке, РТВ, банке, пензионерског, 

сквер у Палилули) 

300 m² 300 m² 

УКУПНА ПОВРШИНА 60.099 m² 46.283 m² 
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       За шуме у приватној својини не постоје програми газдовања или општа основа. Процењена 

дрвна маса је 66 т/ха, а 97% су шуме изданичког порекла. На око 85% површина су чисте 

састојине храста и цера са стаблимично примешаним другим врстама, а на око 15% површине 

су изданичке састојине букве. 

 

1.2.7. Земљиште 

 
Од укупно 525 км² колико покрива општина Сокобања, 30.357 ха је пољопривредно земљиште 

(подаци из 2000.г.). Од тога 12.779 ха је под ораницама и баштама, при чему више од 50% 

(7.693ха) ових површина је под житом а остатак под сточним, повртним и индустријским 

биљем. Преостали део је углавном под ливадама (око 5.500ха) и пашњацима (10.500 ха), а мањи 

део, око 1.300 ха је под воћњацима и виноградима. Што се тиче шумског покривача, укупна 

површина обрасла шумама је око 17.100 ха. 

Као што је већ наведено, 50% земљишта на територији општине Сокобања (око 303 км²) је 

приведено пољопривредној намени и то су претежно оранице и баште. 

Терени у ближој и даљој околини предметне локације, су под хумусним покривачем (најчешће 

ораницама и ливадама) и шумом. 

Ресурс пољопривредног земљишта чини земљиште претежно 4.5.и 6. бонитетне класе. 

На нижим деловима подручја су ратарске површине и воћњаци. Земљиште је углавном веће 

дубине (површине са плићим слојем већ јесу или потенцијално јесу ерозивне). На средњим 

висинама су ливаде и пашњаци и заступљено је сточарство. Земљиште је плиће и има мање 

вода. 

 

1.2.8. Отпад 

 
Сокобања, као познато туристичко, климатско и бањско лечилиште, има изразит проблем 

одлагања отпадних материја, с обзиром на конфигурацију, с једне стране, као и због 

ограничавајућих фактора избора локације и то атрактивних излетишта и изворишта 

термоминералних извора, с друге стране. Територија општине Сокобања заузима површину од 

525 км² на којој живи 16021 становника према попису из 2011. год., а сама бања има 7982 

становника.Организовано сакупљање отпада покрива 80% територије. 

У сеоским подручјима не постоји организовано прикупљање комуналног отпада, већ 

свако домаћинство самостално истоварује смеће, осим у 2 месне заједнице – Блендији и 

Жучковцу. 

  

Услове за обављање комуналних делатности на територији општине Сокобања уређује 

Општина Сокобања на тај начин што је основала Јавно комунално предузеће “Напредак” које се 

првенствено бави пословима сакупљања, одвожења и депоновања отпада на поменутом 

подручју. ЈКП „Напредак“ послује као јавно комунално предузеће од 24.11.1989. године.  

Одржавање чистоће и извожење смећа и другог материјала, прецизирано је Одлуком о 

комуналном уређењу на територији општине Сокобања. 

 
Табела  бр.2  Основни подаци о ЈКП ''Напредак'' 

1.1. Порески идентификациони број 

(ПИБ) 
100691606 

1.2 Назив предузећа ЈКП ''НАПРЕДАК'' 

 

 

1.3 Адреса 

 

 

 

Место: Сокобања 

Шифра места:  

Поштански 

број: 

18230 

Улица и број: Хајдук Вељка бр. 22 

Телефон: +381 18 830 670 
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Факс: +381 18 830 977 

1.4 Општина: СОКОБАЊА 

1.5. Шифра општине: 75110 

1.6. Шифра делатности: 41000 

1.7. Облик својине: Јавно предузеће 

Извор: ЈКП ''Напредак'', 2017. 
 
 

  Табела   бр.3 Број домаћинстава покривен одвожењем комуналног отпада 

 Укупно 

домаћинства 

(2002) 

Број домаћинстава обухваћен сакупљањем и одношењем 

комуналног отпада 

2009 % 2010 % 2011 % 
Обухват 

сакупљања 

(%) 

5851  90  96  98 

      Извор: ЈКП ''Напредак'' 

 

Напомена: % сакупљања  отпада изражен је у односу  на  број домаћинстава у Сокобањи, МЗ Блендија и МЗ Жучкова 

 

Табела бр.4  Предузећа, школе, медицински центар и установе по зонама 

НАЗИВ УСТАНОВЕ Бр.контејнера Зона Број одношења 

отпада/недељно 

Приватно предузеће „Узор“ 1  1 

Приватно предузеће Адонис 1  1 

Хотел Моравица 2  2 

Хотел Здрављак 2  1-3 

Специјална болница Сокобања 1+1  2-6 

Специјална болница Озрен 1  2 

Дом здравља 1  1-2 

Средња школа Бранислав Нушић 1  1-3 

Основна школа Митрополит 

Михаило 

1  1-3 

Укупно: 12  23 
              Извор: ЈКП ''Напредак'' 

 

 

1.2.9. Одржавање чистоће у граду и насељима 

 

Одржавање чистоће у градовима и насељима у општини је сакупљање смећа вештачких 

и других отпадака из стамбених, пословних и других објеката, осим индустријског отпада и 

опасних материја, њихово одвожење и одлагање, уклањање отпада из посуде за отпадке на 

јавним местима, као и смеће и другог отпада са улица и јавних површина, чишћење и прање 

улица, тргова, паркиралишта и других јавних површина. 

Послове одржавања чистоће у граду и насељима обавља Јавно комунално предузеће, 

друго предузеће или предузетник коме ова делатност буде поверена од стране Скупштине 

општине Сокобања на начин утврђен Законом, по програму одржавања чистоће на јавним 

површинама (у даљем тексту: јавне хигијене). 

Програм јавне хигијене обухвата јавне површине предвиђене за одржавање (чишћење, 

прање и рашчишћавање) износ накнаде за извршене послове из Програма, техничко 

технолошке услове за извршење програма, време и начин одржавања чистоће, број и врсту 

потребних посуда сакупљање смећа и корпи за отпадке на јавним површинама и динамику 

њиховог пражњења, који усваја Управни одбор Дирекције за урбанизам и изградњу Сокобања 

на предлог Управног одбора ЈКП „Напредак“. 

На јавним површинама овлашћено предузеће поставља довољан број посуда за 

сакупљање смећа и корпи за отпадке у складу са програмом јавне хигијене. 
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Посуде за сакупљање смећа морају имати поклопце и бити тако подешене и постављене да се 

могу лако празнити, прати и одржавати. 

Место на којима се постављају посуде за сакупљање смећа и корпе за отпадке где то није 

одређено урбанистичким планом на основу урбанистичко техничких услова одређује Јавно 

комунално предузеће уз сагласност Одељења за урбанизам, стамбено комуналне делатности и 

грађевинарство. 

Смеће са јавних површина се прикупља у посуде за смеће које поставља овлашћено 

предузеће које је дужно да их редовно празни и чисти простор око њих. 

Овлашћено предузеће је дужно да кућно смеће односи према програму изношења кућног смећа, 

а корисник је дужан да посуду за кућно смеће изнесе на место које је приступачно за приступ 

возила за сакупљање истог. 

Овлашћено предузеће је дужно да прикупља и односи према програму изношења смећа 

које садржи нарочито време, врсту посуда (врећа) и начин изношења кућног смећа. 

Овлашћено предузеће је дужно да упозна кориснике са програмом изношења смећа. 

Смеће се до доношења држи у посудама за смеће или ПВЦ врећама и то на удаљености од 1 м 

од коловоза. 

Инвеститори стамбено пословне зграде су дужни да пре добијања употребне дозволе за 

зграду, набаве посуде за смеће. 

Корисници су дужни да обезбеде пролаз до места на коме се налази посуда за смеће као 

и само место буде приступачна, отворена и осветљена. 

При изношењу смећа овлашћено прдузеће је дужно да води рачуна да се смеће не расипа, не 

подиже прашина и не ствара бука, не прљају и не оштећују посуде за смеће и површине на 

којима се налазе посуде за смеће, расуто смеће одмах покупи и уколни, а након пражњења 

посуду врати на своје место, односно 1м од коловоза, а корисници их враћају на место унутар 

дворишта, уколико посуде за смеће, до изношења, тамо стоје. 

О одржавању чистоће на просторима око сразмерних зграда  за колективно становање 

старају се солидарно власници станова и других просторија у згради. Овлашћеном предузећу 

припада накнада за одржавање чистоће на јавним површинама за изношење и депоновање 

смећа. 

Накнада се утврђује на почетку сваке године на основу уговора који закључује Општина, 

а на основу Програма рада чистоће. Средства за одржавање чистоће на јавним површинама 

обезбеђују се према програму јавне хигијене. Цену за одржавање чистоће у заједничким 

просторијама зграда за изношење и депоновање кућног смећа и кућних отпадака плаћају 

корисници услуга. Средства за куповину и одржавање посуда за смеће обезбеђују корисници 

услуга. Цена за изношење смећа се утврђује по м2 стамбеног простора, овлашћено предузеће 

има право да наплати накнаду за одржавање чистоће и депоновање смећа и када корисник 

онемогући извршење услуга. 

Овлашћено предузеће нема право да наплати цену у случају кад изношење и депоновање 

није извршено због тога што је објекат био ненастањен или није био коришћен више од месец 

дана, а о томе је Јавно комунално предузеће било на време обавештено, односно писменим 

путем су корисници услуга привремено одјавили коришћење услуга. 

 

1.2.10. Одржавање депоније 

 

Одржавање депонија је опремање депонија за безбедно одлагање, обраду и уништавање 

комуналног отпада. Коришћење, одржавање, чување и уређивање депоније врши Јавно 

комунално предузеће које има искључиво право искоришћавања смећа.Депонија се ограђује 

жичаном оградом висине најмање 3м ради спречавања разношења отпада. На сваком уласку у 

депонију поставља се табла која садржи: назив депоније, радно време, забрањене и дозвољене 

врсте отпада, као и да је улаз у депонију дозвољен само радницима ЈКП и лицима која врше 

истовар отпадног материјала. Ова табла је од тврдог материјала са неизбрисивим натписима. 
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Утицај чврстог комуналног отпада на животну средину може се разматрати са два 

аспекта. Први се испољава кроз недовољну покривеност територије општине Сокобања на којој 

се пружа услуга одношења смећа. Такође, велики проблем представљају сметлишта у околним 

селима, јер се тамо не врши организовано сакупљање отпада. Ово условљава формирање 

дивљих сметлишта на необухваћеним подручјима, а самим тим и стварање могућности појаве 

заразних болести код становништва и угрожавање животне средине. Други фактор који својим 

садржајем може да угрози животну средину на разне начине јесу депоније, сметлишта и друге 

врсте одлагалишта. Сметлишта, настала одлагањем отпада из домаћинства, индустрије и 

пољопривреде, својом великом површином, количином и хетерогеним саставом, значајно утичу 

на животну средину. Тај утицај се огледа у следећем: 

•  Загађење ваздуха, услед издвајања депонијског гаса и спаљивања смећа; 

• Загађење вода (површинских и подземних), посебан проблем представља одлагање отпада у 

долинама потока и река, које низводно од њих постају водотоци без живота, процедне воде 

комуналних и дивљих депонија које такође загађују водотокове; 

• Загађење земљишта комуналним отпадом, који ветар и животиње разносе са неуређених и 

дивљих депонија, уништење земљишта површинским коповима; 

• Здравље људи, које је угрожено коришћењем загађених површинских и подземних вода и 

употребом контаминираних пољопривредних намирница. 

 

Тренутно се одлагање комуналног отпада врши на локацији “Трговишки пут” још од 

1970. године, и из године у годину количина смећа на годишњем нивоу је све већа. Постојећа 

локација депоније, на удаљености од око 3,5 км од града, налази се поред саме обале реке 

Моравице (око 5м), и као таква представља опасан извор загађења реке, која је главни 

снабдевач акумулације код места Бован, одакле се тренутно снабдевају водом насеља у 

општини Алексинац. Током 2001. године, уз помоћ Немачке невладине организације HELP 

изведена је санација депоније, што подразумева ограђивање, израду дренажног система за 

прикупљање оцедних вода са базеном, израду бунара за отплињавање, формирање зелене 

површине као и зеленог појаса. Комунално предузеће не поседује булдожер или набијач на 

градској депонији, тако да при одлагању отпада није могуће компактирање. 

У општини Сокобања тарифе за услуге управљања отпадом везане су за величину простора 

корисника услуга и наплаћују се месечно. Систем је дестимулативан за превенцију стварања 

отпада – трошак корисника је фиксиран и не зависи од количине отпада који продукује и начин 

на који га одлаже. 

Табела бр.5  Цене изношења смећа у Сокобањи 

Корисници Јединица мере Цена по јединици мере 

домаћинства  дин/m2 корисног простора 5,97 (без ПДВ-а) 

Правна лица и предузетници  дин/m2 корисног простора 14,77 (без ПДВ-а) 

 

Oриjeнтaциoни сaстaв oтпaдa би изглeдao:  

  • пaпир                                  30%                                

  • стaклo                                 10% 

  • плaстикa                             12% 

  • кухињски oтпaд                 20% 

  • тeкстил                                  5% 

  • мeтaли                                    1% 

  • гумa                                         1% 

  • oстaли oтпaд                        21% 

 

Нa oснoву сaстaвa oтпaдa кao и укупних кoличинa  oтпaдa  у табели 6.  прикaзaнe су кoличинe 

oтпaдa пo пojeдиним пaрaмeтримa сaстaвa крoз врeмeнскe прeсeкe дo 2023.  гoдинe .  («ВOДO – 

ИНЖEЊEРИНГ», Бeoгрaд, Гeнeрaлни прojeкaт дeпoниje кoмунaлнoг oтпaдa у Сoкoбaњи, 2003.) 

 

Папир 

30% 

Остало 

21% 
Пластика 

12% 

Стакло 

10% 

Органски 

отпад 

20% 

Тексти
л 5% 

lМетали 

1% 

Гума 

1% 
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Тaбeлa  бр.6  Сaстaв oтпaдa дo 2023. гoдинe 

 

Врeмeнски прeсeк 

 

 % 

 

   2003 

 

 2008   

 

  2013 

 

  2018 

 

  2023 

Пaпир  ( м³ ) 30   3620   4124   4693   5336   6063 

Стaклo ( м³ ) 10   1207   1375   1564   1779   2021 

Плaстикa ( м³ ) 12   1448   1649   1877   2135   2425 

Кухињски oтпaд( 

м³ ) 

20   2413   2749   3129   3558   4042 

Тeкстил  ( м³ )  5    603    687    782    889   1010 

Мeтaли  ( м³ )  1    121    137    156    178     202 

Гумa   ( м³ )  1    121    137    156    178     202 

Oстaли oтпaд  ( м³ 

) 

21   2534   2887   3285  3735   4244 

Измeшaни oтпaд( 

м³ ) 

100 12067 13746 15644 17788 20209 

 

 

На основу анализе стања може се закључити да су основни проблеми Сокобање у 

области управљања отпадом следећи: 

• недовољна опремљеност Јавног комуналног предузећа „Напредак’‘ опремом и возилима 

за ефикасан систем сакупљања отпада; 

• недовољна опремљеност Јавног комуналног предузећа „Напредак’‘ опремом за рад на 

депонији; 

• недовољан број стручних кадрова одређених профила за спровођење савремених 

принципа управљања отпадом; 

• непостојање докумената, опреме и инфраструктуре за управљање комуналним отпадом 

који може имати својство опасног отпада и управљање посебним токовима отпада; 

• непостојање санитарне депоније; 

• недостатак капацитета за третман отпада у циљу смањења количине отпада који се 

одлаже и у складу са савременим принципима управљања отпадом, 

• недостатак финансијских средстава за спровођење утврђених мера смањења негативног 

утицаја сметлишта на животну средину. 

 

У складу са Стратегијом управљања отпадом, општина Сокобања је сагласна да је потребно 

да буде део региона управљања отпадом општина окупљених око града Ниша. Такође, до 

изградње регионалне депоније према стратегији развоја општине Сокобања и просторном 

плану планира се коришћење постојеће депоније. 

 

Општина Сокобања је 2018.године донела Одлуку о управљању амбалажним отпадом. 

Овакав начин управљања отпадом има економски и еколошки значај.  

Еколошки значај се огледа у  заштити животне средине кроз издавајање секундарних 

сировина у посебне судове за сакупљање ради рециклаже, док економски значај се огледа у 

продаји секундарних сировина оператерима који су регистровани за тај вид сакупљања.  
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2. Демографски и социо-економски показатељи 
 

  2.1.  Витално-демографске крактеристике 
 
         2.1.1. Територија и становништво 
 

 

Општина Сокобања, која 

територијално припада 

Зајечарском округу, али је у 

делокругу рада Института за јавно 

здравље Ниш, простире се на 525 

км2, има 15019 становника 

средином 2015. год., у 25 насеља, а 

број становника на 1 км2 износи 

29. Становништво живи у 5347 

домаћинстава са 3 члана, 

просечно. 

Витално-демографске 

карактеристике 

 

❖ Демографски врло старо 

становништво 

❖ Ниска стопа наталитета 

❖ Врло високе опште стопе 

морталитета 

❖ Негативан природни прираштај 

❖ Ниска општа стопа фертилитета 

❖ Очекивано трајање живота све дуже 

❖ Веома ниске стопе морталитета 

одојчади 

❖ Водећи узроци смрти су КВБ, 

тумори и  недовољно дефинисана 

стања 

 
Табела бр.7. Број становника на територији Општине Сокобања, 2009-2015.год. 

ТЕРИТОРИЈА 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Сокобања 16763 16524 16021 15783 15524 15265 15019 

*Попис становништва 2011.год. и процене Републичког завода за статистику 

 

У Сокобањи се, такође, континурано смањује број становника (индекс 2015/2011=93,7%) 

2.1.2. Старосна и полна структура 

Анализа биолошких карактеристика становништва служи за процену приоритетних 

здравствених потреба, а истовремено је основ за планирање мера здравствене заштите и 

развој здравствених ресурса. 

 

 

          Табела бр.8 . Старост становништва Сокобање (процена за 2015.год.) 

 

Старост 

(у годинама) 

Сокобања  

Укупно М Ţ 

0 110 55 55 

1-4 422 203 219 

5-9 557 295 262 

10-14 635 339 296 

15-19 704 371 333 

20-24 788 408 380 
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25-29 740 392 348 

30-34 774 402 372 

35-39 867 457 410 

40-44 984 504 480 

45-49 915 460 455 

50-54 889 438 451 

55-59 1122 574 548 

60-64 1358 603 755 

65-69 1290 622 668 

70-74 1045 468 577 

75-79 811 311 500 

80-84 585 214 371 

85 и више 423 147 276 

УКУПНО 15019 7263 7756 

Извор: Републички завод за статистику, база података 

Расподела становништва, према полу и животном добу, сликовито се приказује 

пирамидом старости (дрво живота, арбор витае). Облик пирамиде је  

карактеристичан за демографски старо становништво (графикон бр.1). 

Графикон  бр.1. Пирамида старости становништва Сокобање у 2015.год. 

На територији Сокобање број мушкараца на 1000 жена (стопа маскулинитета) у 2015. 

години била је 932. 

Табела  бр.9. Процењен број становника 2015.године у Сокобањи 

 

Општине Укупно Мушки Женски 
Стопа 

маскулините

та 

Сокобања         15019 7263 7756 936 

 
Према свим релевантним показатељима, становништво Сокобање спада у категорију врло 

старог становништва. 
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Табела бр.10. Основни показатељи старења становништва Сокобање, 2009-2015.год. 

 

Основни показатељи 

старења 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Зрелост (% старијих од 65 год) 25,3 25,1 24,7 25,7 26,4 27,1 27,7 

Индекс старости 181,4 185,1 189,8 216,2 221,6 225,8 227,0 

Просечна старост 46,2 46,3 46,4 47,3 47,4 47,5 47,6 

Просечна старост преко 30 година означава одмакао процес старења популације. Према 

критеријуму просечне старости становништво Сокобање спада у старо становништво. 

Просечна старост у периоду 2011-2015. године приближно је једнака на територији 

Нишавског и Топличког округа и износи око 43 године  у Сокобањи становништво старије 

за 3 године (Табела бр.10). 
Зрелост становништава је индикатор који представља процентуално учешће особа старих 

65 и више година у укупној популацији (становништво је врло старо ако је зрелост већа од 

10%).  

На територији Европског региона 2012. било је 15,3% старијих од 65 година, у Немачкој 

чак петина становника (20,7%), у Хрватској 18,0%. 

Индекс старости за Сокобању у анализираном периоду је у константном порасту.  

Табела бр.11. Биолошки тип становништва Сокобање у 2015.години 

 

СТАРОСТ 
Сокобања 

број % 

0-14 год. 1724 11,5 

15-49 год. 5772 38,4 

50 и више 

год. 

13295 88,5 

УКУПНО 15019 100,0 

Извор: Републички завод за статистику, база података (процена) 

Биолошки тип становништва Сокобање припада регресивном биолошком типу. У 

петогодишњем периоду учешће млађих од 15 година се смањује (Табела бр.11), док особе 

старости 50 и више година чине преко 40,0% укупног становништва. 

  
        

 

2.1.3. Рађање и обнављање становништва 

Промене броја становника условљене су феноменима рађања и умирања. Природно 

кретање становништва, поред продужења животног века, је основни чинилац који утиче на 

формирање старосне структуре. На овај облик кретања становништва утичу наследни и 

социјално-економски фактори, оболевање, склапање и разводи бракова, као и други 

чиниоци. 
Табела бр.12. Стопа наталитета и општа стопа фертилитета у Сокобањи 2009-2015. 

године 

 

Параметри рађања 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Број становника 16763 16524 16272 15783 15524 15265 15019 

Број живорођених 102 98 107 95 105 106 115 
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Стопа наталитета 6,1 5,9 6,6 6,0 6,8 6,9 7,7 

Број жена 15-49 година 3222 3174 3119 2918 2874 2834 2778 

Општа стопа 

фертилитета 

31,7 30,9 34,3 32,6 36,5 37,4 41,4 

 
Сокобања представља нисконаталитетно подручје. Стопа наталитета испод 12‰ сматра 

се неповољном стопом.  
 

Стопа наталитета је 2015.године у Европској унији (ЕУ 28) износила 10‰, у Немачкој 9‰, 

Финској 10,1‰, у Аустрији 9,8‰, Хрватској 8,9‰, Турској 16,9‰, Србији 9,3‰. Неразвијене 

земље припадају високонаталитетним подруĉјима (2013.год.- Авганистан – 34,1‰, Бурунди – 

44,7‰, Таџикистан - 33‰. 

Ниска општа стопа фертилитета (мања од 50‰) доприноси негативном тренду природног 

кретања становништва. Последњих седам година општа стопа фертилитата у је у Сокобањи још 

нижа, али лагано расте (Табела бр.12). 

 

 
2.1.4. Смртност становништва (морталитет) 

 

Стопа општег морталитета преко 11‰ карактерише висок морталитет, а уколико 

вредности прелазе границу од 15‰ категоришу се као врло висока стопа. 

Табела бр.13. Општа стопа морталитета у Сокобањи, 2009-2015.године 

 

Година 
Сокобања 

Број умрлих стопа 

2009 345 20,6 

2010 354 21,4 

2011 316 19,4 

2012 344 21,8 

2013 337 21,7 

2014 313 20,5 

2015 344 22,9 

 
У Сокобањи су 2015.године умрле 344 особе или 23 на 1000 становника, тако да је 

смртност врло висока и блиска општем морталитету на подручју региона и у социјално-

економски развијеним срединама. 
 

Табела бр.14 . Очекивано трајање живота на рођењу, општине Сокобања 2009-2015.год. 

 

Округ/Општ

ина 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Укупно 74,47 74,63 71,72 73,76 74,70 75,31 74,93 

Сокобања Мушко 72,08 71,27 70,88 71,12 71,41 73,14 72,43 

Ţенско 77,31 77,71 77,93 78,31 78,23 77,48 77,47 

Извор:Статистички годишњак „Батута“ за 2009-2015. 
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Очекивано трајање живота на рођењу је један од најбољих показатеља здравственог стања 

становништва. 

На територији општине Сокобања 2015. године очекивано трајање живота је готово 76 

година очекивано трајање живота жена је пет године дуже него код мушкараца. (Табела ). 

Међу показатељима здравственог стања, морталитет одојчади је најпознатији, широко 

прихваћен и за многе земље света, још увек врло осетљив индикатор здравља, не само 

одојчади, већ и целокупне популације. Он одражава и ниво здравља мајке, ниво 

антенаталне и постнаталне заштите мајке и детета, политику планирања породице, 

хигијенске прилике и уопште, ниво социјално-економског развоја друштва. 

Поред тога, стопа смртности одојчади је користан индикатор у процени доступности, 

коришћења и ефективности здравствене заштите, а тиме и организације и квалитета рада 

здравствене службе. 

Постоје велике разлике у висини стопе морталитета одојчади између боље и слабије 

развијених подручја, као и одређених популационих група различитог социјално-

економског стања, унутар сваке земље. Генерално се може рећи да је смртност деце у првој 

години живота висока у неразвијеним земљама, а ниска у развијеним, где је услед бољег 

животног стандарда и контроле егзогених нокси постала индикатор, првенствено, 

перинаталне заштите. 

Стопе смртности одојчади се сматрају ниским уколико је њихова вредност мања од 30‰, а 

веома ниске стопе су испод 18‰. 

 Сокобања је општина у којој је за седам година умрло само двоје деце млађих од годину 

дана , 2010. и 2011. године по једно. Стопа морталитета одојчади је само одраз „игре малих 

бројева“ када и најмања промена значајно мења стопу – 10,2‰ и 9,3‰. 

У развијеним земљама стопа морталитета одојчади је мања од 5‰, а доминира смртност 

настала у првих шест дана живота. Стопа смртности одојчади 2014. године у Европској 

унији била је само 3,7‰. Још нижу стопу имале су Финска 2,2‰ и Словенија 1,8‰, али је 

зато стопа морталитета одојчади у Турској 11,1‰ и чак 70,2 промила 2013.године у 

Авганистану  и 88,5‰ у Ĉаду. 

 
      Структура умирања одојчади према старости је најбољи показатељ интензитета и     
фрекфентности дејстава егзогених и ендогених фактора као узрока смрти. У оквиру 

морталитета одојчади посебно се прате: 

➢ неонатална смртност (смртност одојчади у приоду од рођења до 28 дана 

живота), која  се анализира кроз два временска периода: рана неонатална смртност (од 

0-6 дана) и касна неонатална смртност (од 7-27 дана живота); 

➢ постнеонатална смртност или морталитет деце од навршених 28 дана живота 

до краја прве године; 

Стопа ране неонаталне смртности у Европском региону 2012. била је 3,2‰. Развијене 

земље (Финска, Немачка, Аустрија) имају ниске стопе (1-2‰), а неразвијене високе: 

Казахстан, Киргистан – и до15‰. Стопа ране неонаталне смртности се годинама одржава 

на ниском нивоу у Немачкој. 

На рани неонатални морталитет делују, скоро искључиво, ендогени фактори, 

недонешеност и повреде при порођају, док су чести узроци умирања одојчади у 

постнеонаталном периоду фактори спољне средине (на које се може значајније утицати 

путем квалитетне  здравствене заштите и здравственог васпитања). 
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Стопа мортинаталитета или мртворођености је индекс касне феталне смрти (после 

28 недеља трудноће) и представља број мртвородјених на 1000 укупно родјене деце. На 

висину стопе мортинаталитета утичу бројни фактори: неповољна телесна грађа мајке, пол 

детета (више је мртворођене мушке деце), пушење мајке, одређене болести, тровање 

тешким металима, као и ефикасност контроле тока трудноће и обухват стручном помоћи 

при порођају. 

Перинатални морталитет одојчади подразумева мртворођеност и рану неонаталну 

смртност. Изражава се стопом на 1000 укупно рођене деце у току године (живорођене и 

мртворођене).. У 2012. години стопа перинаталног морталитета одојчади у Аустрији била 

је 2,3‰, у Финској – 2,6, у Европском региону – 7,4‰, а са друге стране: у Казахстану 

11,1‰, у Таџикистану 18,2‰ ) . 

Развој научних сазнања у области медицине која су довела до унапређења превенције, 

дијагностике и лечења, продужење животног века, бољи социјално-економски услови и 

развој здравствене делатности, довели су до значајних промена у структури морталитета. 

Промене се огледају у смањењу учешћа заразних болести и већем уделу хроничних 

масовних незаразних обољења. Овде треба нагласити да је оболевање, а последично и 

смртност од АИДС-а у  порасту. Такође, новооткривена респираторна заразна обољења са 

високом стопом леталитета, као и друга слична заразна обољења треба да буду, свакако, у 

жижи интересовања здравствене делатности. За сада, ове болести нису узеле значајног 

удела у укупној смртности. 
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Табела бр.15. Умрли према узроцима смрти у Општини Сокобања, 2009-2015.године 

 

Групе болести према МКБ-X 
2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Н  % Н  % Н  % Н  % Н  % Н  % Н % 

Заразне и паразитарне болести (А00-Б99) 1  0,3 3  0,8 3  0,9 2  0,6 1  0,3 1  0,3 1 0,3 

Тумори (Ц00-Д48) 51  14,8 51  14,4 50  15,8 47  13,7 54  16,0 59  18,8 52 15,1 

Болести крви, крвотворних органа и поремећаји имунитета (Д50-Д89) 1  0,3 1  0,3 0  0,0 1  0,3 1  0,3 0  0,0 0 0,0 

Болести ţлезда са унутрашњим луĉењем, исхране и метаболизма (Е00-

Е90) 

10  2,9 12  3,4 9  2,8 17  4,9 9  2,7 8  2,6 5 1,5 

Душевни поремећаји и поремећаји понашања (Ф00-Ф99) 2  0,6 5  1,4 2  0,6 1  0,3 2  0,6 2  0,6 4 1,2 

Болести нервног система (Г00-Г99) 1  0,3 0  0,0 1  0,3 4  1,2 2  0,6 4  1,3 5 1,5 

Болести ока и припојака ока (Х00-Х59) 0  0,0 0  0,0 0  0,0 0  0,0 0  0,0 0  0,0 0 0,0 

Болести ува и болести мастоидног наставка (Х60-Х95) 0  0,0 0  0,0 0  0,0 0  0,0 0  0,0 0  0,0 0 0,0 

Болести система крвотока (И00-И99) 216  62,6 229  64,7 192  60,8 219  63,7 194  57,6 182  58,1 209 60,8 

Болести система за дисање (Ј00-Ј99) 14  4,1 14  4,0 16  5,1 15  4,4 20  5,9 17  5,4 21 6,1 

Болести система за варење (К00-К93) 8  2,3 12  3,4 11  3,5 12  3,5 15  4,5 13  4,2 8 2,3 

Болести коţе и поткоţног ткива (Л00-Л90) 1  0,3 0  0,0 0  0,0 1  0,3 0  0,0 1  0,3 0 0,0 

Болести мишићно-коштаног система и везивног ткива (М00-М99) 0  0,0 0  0,0 1  0,3 0  0,0 0  0,0 1  0,3 0 0,0 

Болести мокраћно-полног система (Н00-Н99) 9  2,6 5  1,4 6  1,9 6  1,7 7  2,1 8  2,6 10 2,9 

Трудноћа, радјање и бабиње (О00-О99) 0  0,0 0  0,0 0  0,0 0  0,0 0  0,0 0  0,0 0 0,0 

Стања у породјајном периоду (П00-П96) 0  0,0 1  0,3 0  0,0 0  0,0 0  0,0 0  0,0 0 0,0 

Уродјене наказности,деформације и хромозомске ненормалности (Q00-

Q99) 

0  0,0 0  0,0 1  0,3 1  0,3 0  0,0 0  0,0 0 0,0 

Симптоми, знаци и патолошки клиниĉки и лабораторијски налази (Р00-

Р99) 

17  4,9 9  2,5 12  3,8 12  3,5 18  5,3 9  2,9 13 3,8 

Повреде, тровања и последице деловања спољних фактора (С00-Т98) 14  4,1 12  3,4 12  3,8 7  2,0 14  4,2 8  2,6 16 4,7 

УКУПНО 345 100,0 354 100,0 316 100,0 344 100,0 337 100,0 313 100,0 344 100,0 

Извор: Општине и региони у Републици Србији 2010-2016.год. 
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У Сокобањи, удео болести система крвотока као узрок смрти кретао се преко 60% . На 

другом месту, као узорци смрти, налазе се тумори који чине око 15% укупно умрлих. На 

трећем месту по учесталости, 2015.године, су болести система за дисање. Учешће ових 

болести у укупном морталитету је 6,1%. Следе повреде и тровања, а затим симптоми, 

знаци и ненормални клинички и лабораторијски налази (Табела  бр.15). 

 
    2.1.5. Природни прираштај 

 

Природни прираштај као резултат деловања наталитета и морталитета, добар је показатељ 

динамике становништва. 

 

Табела бр.16. Природни прираштај у општини Сокобањи, 2009-2015.године 

 

 
 

Година 

 Сокобања  

Број 

живорођени

х 

Број 

умрли

х 

Природ

ни 

прираш

тај 
 Број Стопа 

2009 102 345 -243 -14,5 

2010 98 354 -256 -15,5 

2011 107 316 -209 -12,8 

2012 95 344 -249 -15,8 

2013 105 337 -232 -14,9 

2014 106 313 -207 -13,6 

2015 115 344 -229 -15,2 

Извор: Општине и региони у Републици Србији 2010-2016.год. 

У периоду од 2009-2015. године на подручју општине Сокобања стопа природног прираштаја 

је негативна и одрţава се на нивоу од око -6,0‰. У Сокобањи је стопа природног прираштаја 

такође негативна и скоро три пута већа (Табела  бр.16). 

 

 
   2.1.6. Склопљени и разведени бракови 

Репродукција становништва се, већином, обавља кроз институцију брака. У Републици Србији 

око 75% живорођене деце рађа се у брачној заједници. 
 

У 2015.години стопа нупцијалитета (број склопљених бракова на 1000 становника) била је у 

Сокобањи 4,5‰.  

 
 

Табела бр. 17. Стопа склапања и развода бракова у Сокобањи, 2009-2015. године 

 

Стопа 

склапања и 

развода 

бракова 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Склопље

ни 

бракови 

Број 52 58 60 61 56 71 68 

Стопа/1000ст 3,1 3,5 3,8 3,8 3,6 4,7 4,5 
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Разведен

и 

бракови 

Број 22 9 20 16 26 17 26 

Стопа/1000 ст 1,3 0,54 1,3 1,0 1,7 1,1 1,7 

Стопа на 1000 

склопљених 

бракова 

423,1 155,2 333,3 262,3 464,3 239,4 382,4 

 
Стопа диворцијалитета (број развода на 1000 венчања) у Републици Србији у 2015. години 

износи свега 254 (сваки четврти брак је разведен). 

У Сокобањи стопа диворвцијалитета, у истом периоду, варира и 2015. износи 382,4‰ (Табела 

бр.17). Стопа разведених бракова на 1000 склопљених бракова је у порасту. 

 

2.2. Пољопривредна делатност 

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

Пољопривредна делатност 

Структура становништва – удео пољопривредног 

становништва у активном стнаовништву  

39,5% је пољопривредно 

становништво (17,5% 

активно) 

Број газдинстава 2013 2135 

1-5 ха 1200 

5-20 ха 923 

Већа од 20 до 100 7 

Структура пољопривредних газдинстава Од укупног броја 

газдинстава 13,77% су 

некомерцијална  

газдинства, 86,21% 

мешовитог типа  

 

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

Начин коришћења пољопривредних површина (2013) 

Оранице и баште 60,36% 

Воћњаци 2,79% 

Виногради 0,36 

Пашњаци и ливаде 36,01% 

Заступљеност ратарских култура у укупном приносу Србије 

Кромпир 1,00% 

Пшеница 0,40% 

Пасуљ 0,43% 

Кукуруз 0,20% 

 

Пољопривредна производња у Сокобањи је углавном базирана на индивидуалној 

пољопривредној производњи. Велики потенцијал Сокобање у пољопривреди се углавном налази 

у производњи здраве хране и лековитог и шумског биља, имајући у виду здраву и незагађену 

животну средину.  

Од воћа најзаступљенија је производња шљиве са укупним уделом у производњи Србије 0,71%. 

Када је у питању сточарство, најзаступљенији је узгој живине, оваца и свиња.   

За подршку развоју пољопривреде Општина је основала Фонд за развој пољопривреде, који ће 

регистрованим пољопривредним произвођачима пружати финансијску подршку. Одлука о 

оснивању Фонда је донета децембра 2008. године на Скупштини општине Сокобања. 
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2.3. Социјално-економски показатељи 
 

2.3.1. Демографски подаци и људски ресурси 

 

    Већи удео у становништву чини рурално становништво са 50,18%, као и жене са 51,76%.   

Проценат активног становништва које обавља занимање је доста низак - 33,95%, док је проценат 

издржаваног становништва 29,99%. 

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

Демографски подаци 

Број становника према попису из 2011. 

Године 

16021 

Број становника у 2013. (према процени 

Републичког завода за статистику) 

15524 (за 497 мање него у 2011. 

години) 

Негативан природни прираштај изнад 

републичког просека 

13,73% 

 

С обзиром на број становника, Сокобања има само 1 основну и 1 средњу школу, док високо 

образовне институције не постоје. Најближи универзитет Сокобањи је Нишки универзитет (на 

65км). 

 

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

Образовна структура становништва1 

Више и високо образовање 10,12% 

Средњошколско образовање 38,53% 

Са 4-7 завршених разреда 48,92% 

 

Према подацима из децембра 2013. године, Сокобања има укупно 3170 запослених и 1556 

незапослених становника (годишњи просек).  Највећи проценат запослених ради у правним 

лицима (привредна друштва, предузећа, установе, задруге и друге организације)- 67,82%, док је 

проценат запослених у приватним предузећима и самосталним облицима делатности 32,17%. 

Гледано према секторима, највећи број радника је запослен у здравству (27,11%) и у сектору 

вађења руда и камења (27,50%), док је најмањи број запослен у сектору финансијског 

посредовања. Како је Сокобања туристички веома познато место, број запослених у том сектору 

(хотели и ресторани) је 8,23% и већи је за 6,83% у односу на број запослених у овом сектору на 

нивоу Србије. Просечна зарада у Сокобањи  без пореза и доприноса у  току 2013. године је 

износила 338,5 €, док је у истом периоду у Србији износила 382,33 €.  

Стопа запослености на територији општине Сокобања у периоду од 2009- 2015. године се мењала 

из године у годину. У Сокобањи је просечна годишња стопа запослености била 202‰. Последње 

године је порасла и износи 222/1000 становника (Табела 12). Проценат оних који су запослени у 

приватном сектору је висок. Овоме, свакако, доприноси чињеница да је Сокобања туристичко место. Без 

обзира на тај податак, стопа запослености је за чак 44,4% мања него у Београду 2015.године . 

Табела бр.18. Запосленост на територији општине Сокобања, 2009-2015.године 

 

Параметри 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Број запослених 3656 3000 3027 3091 3170 3005 3336 

                                                           
1 Извор: Републички завод за статистику- Становништво старо 15 и више година према школској спреми и полу, по општинама и 

градовима    
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Стопа на 1000 становника 218 194 185,9 192,9 204,2 196,9 222,1 

% заполесних код 

приватних предузетника 
35,3 30,4 25,2 29,3 32,2 32,2 23,6 

 

 Број запослених/незапослених, зараде и бруто друштвени производ 

 

                                      

 

 Извор: Национална служба запошљавања 

 

 

Табела бр.19. Незапосленост у Сокобањи, 2009-2015.године 

 

Параметри 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Број незапослених 1679 1456 1484 1580 1556 1615 1564 

% без квалификација 35,9 32,5 31,3 32,3 32,7 31,0 28,2 

% жена 51,8 51,2 52,2 53,0 53,3 53,1 53,3 

Стопа незапослених 

на 1000 становника 
100,0 88,0 91,0 100,0 100,2 105,8 104 

 

 

Процентуално учешће жена у укупном броју незапослених креће се на територији општине 

Сокобања (Табела  бр. 19) са трендом повећања у петогодишњем периоду. Међу незапосленима 

је било око 30% особа без квалификација у општини Сокобања (у Београду свега 17%). 

 
По евиденцији НСЗ-а општина Сокобања  је на дан 31.08.2014. имала 1479 незапослених. Стопа 

незапослености у општини Сокобања је  22,89%  (2011.година)  док је републички ниво у том 

периоду износио 24,86%. Стопа незапослености у земљама ЕУ  (Еврозона) износила је у том 

периоду 9,3%. 

Према степену образовања највише незапослених има средњу стручну спрему и чине 28,87% од 

укупног броја, док одмах затим следе они са основним образовањем са 27,92%. Становништво 

са високом стручном спремом учествује са 14,68% у укупном броју незапослених.  

 

Број незапослених према степену стручне спреме 

Укупно 

31.08.2014. 

Степен стручне спреме 

I II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII 

1479 413 44 372 427 6 64 30 123 0 0 

100% 27,92 2,97 25,15 28,87 0,41 4,33 2,03 8,32 0,00 0,00 

 

 2017. година 

 Број запослених 549 

 Број незапослених 1.446 

Просечна нето зарада (у РСД) 39.293 
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Највећи број незапослених према старосној структури чини популација између 25 и 29 година са 

15,75%, док одмах иза њих следи популација од 40 до 44 година са 14,00%. 

 
Укупно 

31.08.2014. 

15-19 20-

24 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-

59 

60-

64 

1479 43 166 233 187 193 207 151 109 134 56 

100% 2,91 11,22 15,75 12,64 13,05 14,00 10,21 7,37 9,06 3,79 

       

 

Стопа незапослености у Сокобањи, у периоду од 2009-2015.године, кретала се око 100 (Табела 

бр.19). Просечна годишња стопа је била 98,4‰, а 2015.године 104/1000 становника. 

 
Табела  бр.20. Просечне месечне зараде (нето) у РСД по запосленом на територији 

општине Сокобање , 2009-2015. године 

 

Територија 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

 
Сокобања 

Зарада 23689 23689 33690 37030 38807 55458 39250 

Индекс у односу 

на Р. Србију 
68,8 69,4 88,7 97,5 88,3 90,5 88,3 

Индекс у односу 

на Београд 
55,8 55,8 71,1 78,8 71,2 72,5 70,7 

 
 
Просечна месечна зарада  

У Сокобањи је просечна зарада у периоду 2011-2015.године у порасту са 33690 на 55458 динара 

2014,године и 39250 динара 2015. Индекс зараде у односу на Р. Србију у овом периоду се кретао 

око 90,0%, са скоком у 2012.година на 97,5%. Индекс зараде у односу на Београд се кретао око 

70,0%, са скоком у 2012.години на 78,8%. 
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2.4. Оболевање становништва (морбидитет) 
 

Индикатори обољевање су група класичних показатеља здравственог стања становништва. У 

нашој земљи, званично регистровани морбидитет, чине подаци о броју и врсти обољења, 

основним демографским карактеристикама особе, дужини лечења, врсти терапије и исходу, 

али само оног дела становништва које се обрати здравственој установи (било ког нивоа 

здравствене заштите) ради пружања услуга. 

 
2.4.1. Ванболнички морбидитет 

 

Подаци о морбидитету регистрованом у примарној здравственој заштити резултат су рутинске 

здравствене статистике: бележе се само она стања која су пацијента, због субјективних 

сметњи, навела да затражи помоћ здравствених радника. Већи број евидентираних дијагноза 

не мора, обавезно, да значи већи број болесних у популацији, већ може бити последица и 

учесталијег коришћења здравствене службе или неправилно евидентираних хроничних 

болести више пута  годишње. 

 
Служба опште медицине 

 

У служби опште медицине Дома здравља у Сокобањи, 2015. године регистровано је 4297 

обољења, стања и повреда, тако да је стопа износила 333,4‰. 

Најзаступљенија група болести јесу болести система за дисање (42,1%). Стопа 

морбидитета је у 2015. години 140,4 на 1000 становника старијих од 18 година. Најчешћа 

дијагноза из ове групе је акутно запаљење ждрела и крајника (74,% дијагноза ове групе). 

Следе кардиоваскуларна обољења са учешћем у укупном морбидитету од 22,4% и стопом 

74,7‰. Исте године, на трећем месту су болестима мишићно-коштаног система и 

везивног ткива (8,8%), а затим болести мокраћно-полног система (5%) и болести 

система за варење (3,1%) . 

Пет водећих дијагноза у структури ванболничког морбидитета регистрованог у служби 

опште медицине ДЗ у Сокобањи 2015.године биле су: акутно запаљење ждрела и крајника 

са 31% укупног морбидитета, повишен крвни притисак са 17,4%, запаљење душница, 

емфизем и друге обструктивне болести плућа (6,5%), друга обољења леђа (5%) и упала 

мокраћне бешике (2,8%). Оне чине 62,7% свих обољења и стања евидентираних у овој 

служби. 

 

❖ Водеће групе обољења у служби опште медицине су 
респираторне и кардиоваскуларне болести 

❖ Најчешће дијагнозе су акутна  упала ждрела и повишен крвни 
притисак 
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Служба за здравствену заштиту предшколске деце 

 

 

У служби за здравствену заштиту деце предшколског узраста у Сокобањи, 2015. године 

регистровано је 3534 обољења, стања и повреда, тако да је стопа износила 4743‰. 

Најзаступљенија група болести, које чине готово две трећине морбидитета, јесу болести система 

за дисање (2180 или 62%). Стопа морбидитета је у 2015. години 2918 на 1000 деце узраста 0-6 

година. Најчешћа дијагноза из ове групе је акутно запаљење ждрела и крајника (више од 

половине дијагноза ове групе и 31,3% укупног морбидитета службе). На другом и трећем месту 

су симптоми, знаци и патолошки и клинички лабораторијски налази (стопа –434‰ у 2015. 

години) и фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом 

(стопа –393,6‰).  

Пет водећих дијагноза у структури ванболничког морбидитета регистрованог у служби у за 

здравствену заштиту деце предшколског узраста у Сокобањи 2015.године биле су: акутно 

запаљење ждрела и крајника са 31% укупног морбидитета, акутне инфекције горњих 

респираторних путева (569 или 16,1%), акутни бронхитис и бронхиолитис (331 или 9,4%) . 

Дијагностичка категорија лица која траже здравствене услуге ради прегледа и испитивања се 

налази на четвртом месту по учесталости (256 или 7,2%), док су друге болести црева и 

потрбушнице на петом месту и учешћем у укупном морбидитету службе 6,5%. Само ових 5 

дијагноза чине 70% свих обољења и стања евидентираних у овој служби. 

 

Служба за здравствену заштиту школске деце и омладине 

У служби за здравствену заштиту деце школског узраста у Сокобањи, 2015.  године регистровано 

је 4504 обољења, стања и повреда, тако да је стопа износила 3252‰. 

Најзаступљенија група болести, које чине више од половине морбидитета, јесу болести система 

за дисање (2327 или 52%). Стопа морбидитета је у 2015. години 1680 на 1000 деце 7-18 година . 

Просечно 5-6 дијагноза годишње по 

детету, доминирају респираторна 

обољења 

 

 

 



❖ Недовољно познати узроци оболевања међу првих пет 
група  

❖ Најмање три од пет најзаступљенијих дијагноза припадају 
респираторним обољењима  

❖ Просечан број дијагноза по детету школског узраста је 3 
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Најчешћа дијагноза из ове групе је акутно запаљење ждрела и крајника (1182 или 26,2% 

укупног морбидитета службе). На другом и трећем месту су симптоми, знаци и патолошки и 

клинички лабораторијски налази (стопа –406,5‰ у 2015. години) и фактори који утичу на 

здравствено стање и контакт са здравственом службом (стопа –383,4‰). На четвртом месту 

су болести система за варење са стопом оболевања 206/1000 деце школског узраста у 2015. 

години. Повреде и тровања учествују са 4,9% у укупном ванболничком морбидитету школске 

деце Сокобање и налазе се на петом месту по учесталости 2015.године. Наведене групе обољења 

чине 87,2% укупно регистрованих стања. 

У службама за здравствену заштиту деце школског узраста Сокобање 2015. године првих пет 

водећих дијагноза чине 65% регистрованог морбидитета. Међу њима су три дијагнозе из групе 

респираторних обољења и то: акутно запаљење ждрела и крајника (1182 или 26,2% укупног 

морбидитета), акутне инфекције горњих респираторних путева (618 или 13,7%) и на петом месту 

акутни бронхитис и бронхиолитис (315 или 7%). Дијагностичка категорија лица која траже 

здравствене услуге ради прегледа и испитивања се налази на трећем месту по учесталости (490 или 

10,3%). Други симптоми, знаци и ненормални клинички и лабораторијски налази су на четвртом 

месту (324 или 7,2%) 2015.године. 
 

Служба за здравствену заштиту жена 
 

У служби за здравствену заштиту жена у Сокобањи, 2015. године регистровано је 1.054 обољења, 

стања и повреда, тако да је стопа износила 152,2‰. 

Најзаступљенија група болести, које чине 80% морбидитета, јесу болести мокраћно-полног 

система (848 или 122,5 на 1000 ţена старијих од 15 година). Најчешћа дијагноза из ове групе  су 

друга запаљења женских карличних органа (19,7%) која је евидентирана при свакој петој посети. 

На другом месту су тумори  са учешћем у укупном морбидитету службе 2015.године са  7,2% 

(стопа 11‰). Треће место припада групи фактори који утичу на здравствено стање и контакт 

са здравственом службом (50 или 4,7%; стопа –7,2‰). Следе болести коже и поткожног ткива 

као и симптоми, знаци и патолошки и клинички лабораторијски налази. Ове две 

дијагностичке групе чине по 1,9% регистрованог морбидитета и имају стопу оболевања 2,9‰ у 

2015. години. 

Пет водећих дијагноза у структури ванболничког морбидитета евидентираног у служби у за 

здравствену заштиту жена у Сокобањи 2015.године биле су: друга запаљења женских карличних 

органа (208 или 20%; стопа - 30‰), поремећаја менструације (150 или 14,2%: стопа -22‰), 

циститиси (117 или 11,1%; стопа - 17‰), климактеричне тегобе (110 или 10,4%; стопа - 16‰) и 

болести дојке (93 или 8,8%; стопа – 13,4‰). Само ових пет дијагноза жине 64,3% свих обољења 

и стања евидентираних у овој служби.           

Служба за заштиту и лечење болести уста и зуба 

У стоматолошкој служби ДЗ Сокобања 2015.године је евидентирано 411 различитих обољења 

❖ Болести мокраћно-полног система  су најзаступљеније и чине око o 50-80% укупнг 
морбидитета 

❖ Најчешће појединачне дијагнозе су: поремећаји менструације, лица која траже 
здравствене услуге ради прегледа и испитивања, друга запаљења карличних 
органа, цистити 



37 

 

и стања зуба, меких ткива усне дупље и потпорних структура. Стопа морбидитета је 27,4/1000 

становника. 

 

Једна трећина свих дијагноза евидентираних у дрţавној стоматолошкој служби Сокобање у 

2015.години био је каријес (135 или 33%). 
 

 

         Табела бр.21. Морбидитет регистрован у стоматолошкој служби Сокобање 2015. године 

 

Група болести према МКБ-X 
Предшколск
и 

Школски Остали Укупно 

Н % Н % Н % Н % 

Зубни каријес (К02) 36 37,1 83 34,6 16 21,6 135 32,8 

Друге болести зуба и 

потпорних структура (К00-

К01, К03-К08) 

59 60,8 150 62,5 47 63,5 256 62,3 

Друге болести усне дупље, 

пљувачних жлезда и вилица (К09-

К14) 

2 2,1 7 2,9 11 14,9 20 4,9 

УКУПНО 97 100,0 240 100,0 74 100,0 411 100,0 

 

Стопа оболевања од каријеса код деце предшколског узраста износила је 48,2 промила, а 

код деце школског узраста 59,9/1000. 

 

2.4.2 Болнички морбидитет и морталитет 
 

Табела бр.22. Структура болничког морбидитета и стопа хоспитализације (на 1000) 
становништва Сокобање 2015.године 

 

Групе болести према МКБ-X Број % Стопа 

Заразне и паразитарне болести (А00-Б99) 16 0,5 1,1 

Тумори (Ц00-Д48) 304 8,8 20,2 

Болести крви, крвотворних органа и поремећаји имунитета (Д50-Д89) 47 1,4 3,1 

Болести жлезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма (Е00-

Е90) 

84 2,4 5,6 

Душевни поремећаји и поремећаји понашања (Ф00-Ф99) 66 1,9 4,4 

Болести нервног система (Г00-Г99) 31 0,9 2,1 

Болести ока и припојака ока (Х00-Х59) 47 1,4 3,1 

Болести ува и болести мастоидног наставка (Х60-Х95) 0 0,0 0,0 

Болести система крвотока (И00-И99) 957 27,8 63,7 

Болести система за дисање (Ј00-Ј99) 820 23,8 54,6 

Болести система за варење (К00-К93) 164 4,8 10,9 

Болести коже и поткожног ткива (Л00-Л99) 23 0,7 1,5 

Болести мишићно-коштаног система и везивног ткива (М00-М99) 75 2,2 5,0 

Болести мокраћно-полног система (Н00-Н99) 170 4,9 11,3 

Трудноћа, рађање и бабиње (О00-О99) 132 3,8 47,5* 

Стања у порођајном периоду (П00-П96) 3 0,1 0,2 
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Уродјене наказности, деформације и хромозомске ненормалности (Q00-

Q99) 

5 0,1 0,3 

Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази (Р00-

Р99) 

142 4,1 9,5 

Повреде, тровања и последице деловања спољних фактора (С00-Т98) 125 3,6 8,3 

Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са 

здравственом службом (З00-З99) 
237 6,9 15,8 

УКУПНО 3448 100,0 229,6 

 

У 2015. године становништво Сокобање је остварило 3.448 епизода болничког лечења у 

стационарним здравственим установама са територије Нишавског и Топличког округа, као и 

Сокобање. Стопа хоспитализације је 229,6‰ (висока стопа).  

 

Мушкарци су остварили већи број хоспитализација (1.733 или 50,3%) и стопа хоспитализације 

износи 238,6/1000. Становништво женског пола је у 2015.години остварило 1.715 епизода 

болничког лечења (49,7%), тако да је стопа хоспитализације жена 221,1‰. Узрок више од 

четвртине хоспитализација јесу болести система крвотока (957 или 27,8%). На другом месту 

по учесталости су болести система за дисање (820 или 23,8%). Следе тумори са 304 епизоде 

стационарног лечења (8,8%), што чини стопу од 20,2‰ (Табела бр.22). 

У 2015.години разлог за 237 хоспитализација били су фактори који утичу на здравствено 

стање и контакт са здравственом службом. У структури морбидитета су учествовали са 

7%, а стопа хоспитализације је износила 15,8‰. На петом месту у структури болничког 

морбидитета су обољења система за варење због којих је 2015.године било 164 

хоспитализација (11/1000 становника Сокобање). Наведених 5 група обољења чини 72% 

хоспитално лечених становника Сокобање 2015.године. 

 

 
Табела бр.23. Водећи узроци хоспитализације становништва Сокобање, 

2015.године 
 

Дијагноза (шифра МКБ-X) 
Број 

хоспитализац

ија 

% Стопа 

УКУПНО 3448 100,0 229,6 

Артеријска хипертензија (И10) 387 11,2 25,8 

Хронична опструктивна болест плућа (Ј44) 331 9,6 22,0 

Бронхијална астма (Ј45) 212 6,1 14,1 

Срчана инсуфицијенција (И50) 144 4,2 9,6 

Друга медицинска нега (З51) 110 3,2 7,3 

Запаљење плућа, микроорганизам неозначен (Ј18) 103 3,0 6,9 

Кардиомиопатија (И42) 68 2,0 4,5 

Акутни бронхитис (Ј20) 62 1,8 4,1 

Ангина пекторис (И20) 59 1,7 3,9 

Присуство другог функционалног имплантата (З96) 53 1,5 3,5 
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МУШКАРЦИ 1733 100,0 238,6 

Хронична опструктивна болест плућа (Ј44) 235 13,6 32,4 

Артеријска хипертензија (И10) 161 9,3 22,2 

Бронхијална астма (Ј45) 102 5,9 14,0 

Срĉана инсуфицијенција (И50) 64 3,7 8,8 

Запаљење плућа, микроорганизам неознаĉен (Ј18) 48 2,8 6,6 

Кардиомиопатија (И42) 40 2,3 5,5 

Друга медицинска нега (З51) 36 2,1 5,0 

Ангина пекторис (И20) 35 2,0 4,8 

Злоћудни тумор мокраћне бешике (Ц67) 32 1,8 4,4 

Бол у грлу и грудима (Р07) 32 1,8 4,4 

ЖЕНЕ 1715 100,0 221,1 

Артеријска хипертензија (И10) 226 13,2 29,1 

Бронхијална астма (Ј45) 110 6,4 14,2 

Хронична опструктивна болест плућа (Ј44) 96 5,6 12,4 

Срчана инсуфицијенција (И50) 80 4,7 10,3 

Друга медицинска нега (З51) 74 4,3 9,5 

Спонтани породјај код једноплодне трудноће (О80) 62 3,6 8,0 

Запаљење плућа, микроорганизам неозначен (Ј18) 55 3,2 7,1 

Акутни бронхитис (Ј20) 37 2,2 4,8 

Присуство другог функционалног имплантата (З96) 31 1,8 4,0 

Кардиомиопатија (И42) 28 1,6 3,6 
 

Најчешћи узроци хоспитализације становника Сокобање у 2015.години укупно и по 

полу, са стопом хоспитализације, приказани су у табели број 23. 

 

Ако изузмемо хоспитализације због порођаја, посматрано према појединачним дијагнозама, 

најчешћи узроци стационарног лечења становника Сокобање су били: артеријска 

хипертензија, хронична опструктивна болест плућа, бронхијална астма, срчана 

инсуфицијенција, друга медицинска нега. 

          Међу становништвом мушког пола најчешћи узроци хоспитализације били су хронична  

опструктивна болест плућа, артеријска хипертензија, бронхијална астма, срчана 

инсуфицијенција и запаљење плућа. 

 

Жене су најчешће стационарно лечене од повишеног крвног притиска, бронхијалне астме, 

хроничне опструктивне болести плућа, срчане инсуфицијенције, а хоспитализоване су и због 

друге медицинске неге . 

Укупан број фаталних исхода стационарно лечених становника Сокобање у 2015.години је 74, 

што даје општу стопу болничког морталитета од 3,5% (лечена 2.101 особа). Стопа болничког 

морталитета 4,9/1000 становника Сокобање 2015.године. Међу умрлима је 39 (52,7%) 

мушкараца и 35 или 47,3% жена. Већина умрлих (60 или 81%) била је старија од 65 година. 

 

Највише је умрлих од кардиоваскуларних обољења (71%), тумора, респираторних, 
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неуролошких и гастроинтестиналних обољења. Значајан и неповољан податак јесте да су 

недовољно јасна стања и непознати узроци смрти на другом месту у структури болничког 

морталитета Сокобање 2015.године. 
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Графикон . Структура болничког морталитета становника Сокобање 2015.године 
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3. Организација, кадрови, рад и коришћење здравствене заштите 

 

3.1. Мрежа здравствених установа и кадрови 
 

Уредба о Плану мреже здравствених установа (последње измене и допуне објављене у 

„Службеном гласнику РС“ бр. 37/12, 8/14 и 92/15) утврђује број, структуру, капацитете и 

просторни распоред здравствених установа у дрţавној својини и њихових организационих  

јединица по нивоима здравствене заштите. Уредбом је одређено да, на подручју за које је 

надлежан Институт за јавно здравље Ниш, здравствену заштиту становништва обезбеђују 32 

самосталне здравствене установе (22 на територији Нишавског управног округа, 7 на 

територији Топличког управног округа и 3 у општини Сокобања). 

У општини Сокобања 2015.године било је 420 запослених, од чега 260 (62%) здравствених 

радника. Са високом стручном спремом радило је 77 здравствених радника (од тога  67 лекара). 

У општини Сокобања запослен је 51 лекар специјалиста (76%). У овој општини запослена су 3 

стоматолога и 4 фармацеута 2015.године (Табела  23). 

Табела  бр.23. Радници у здравствени установама општине Сокобања, 2009-2015. 

године 

 

Запослени (неодређено радно време) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Здравстве

ни 

Висока Лекари 80 80 79 77 76 70 67 

радници стручна Стоматолози 4 4 4 4 4 3 3 

 спрема Фармацеути 3 3 3 4 4 4 4 

  Сарадници 4 4 4 4 5 4 3 

  Свега 91 91 90 89 89 81 77 

 Виша СС  33 28 28 32 28 30 31 

 Средња 

СС 

 
174 171 168 164 157 156 152 

 Нижа СС  0 0 0 0 0 0 0 

Укупно здравс твених радн ика 298 290 286 285 274 267 260 

Немедицински радници 210 205 205 199 183 172 160 

Укупан број радника 508 495 491 484 457 439 420 

У периоду 2009-2015.године смањио се број и здравствених (за 12,7%; индекс 2015/09.=87,3%) 

и немедицинских радника (за 23,8%; индекс 2015/09.=76,2%), што се одразило и на тренд 

смањивања укупног броја радника у здравственим установама у Сокобањи (y=304,6-6,14x). 
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Графикон . Број лекара на 100.000 становника у изабраним државама Европе 
2013.год. 

 

Велике су варијације у покривености становништва лекарима међу европским државама: од 128 

лекара на 100.000 становника у Албанији, 176/100.000 у Турској до 619 у Грчкој 2013.године, 499 

у Аустрији, 405 у Немачкој и Швајцарској, 319 у Француској, 302 у Финској, у Словенији 

263/100.000, у Хрватској 303/100.000, Европски Регион 308/100.000. Покривеност популације 

лекарима на подручју Нишавског округа 2015.године је 401 на 100.000 становника 2015.године, а  

је 446/100.000 у Сокобањи. 
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3.2. Рад и коришћење здравствених капацитета 
 

3.2.1. Рад и коришћење примарне здравствене заштите 

Примарну здравствену заштиту у 2015. години на територији општине Сокобања примарну 

здравствену заштиту је обезбеђивао ДЗ Сокобања. 

 

У анализи коришћења ванболничке здравствене заштите, параметри који су одабрани за 

евалуацију процењивани су у односу на стандарде одређене Правилником о ближим 

условима за  обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим 

облицима здравствене службе („Сл. гласник РС бр. 43/2006, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12, 

119/12, и 22/2013). 

3.2.2. Служба опште медицине 
 

 

У здравственим установама у службама опште медицине у Сокобањи у 2015.години радило је 

16 лекара и 21 медицинска сестра-техничар. Однос броја лекара/медицинских сестара је мањи 

од 1:1,5 и у границама је кадровске обезбеђености за примарну здравствену заштиту. 

Покривеност популације лекарима опште медицине у Сокобањи 2015.године је 106 на 100.000 

становника. 
 

        Табела бр.24. Кадрови и посете у служби опште медицине општине Сокобања, 2009-2015. год. 

 

Парамет

ри 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Број корисника 10359 13943 13948 13783 13543 13095 12887 

Број лекара 16 15 15 16 15 16 16 

Број корисника на 1 лекара 647 929,5 930 861 903 818 805 

Број медицинских сестара 20 21 15 22 18 21 21 

Број медицинских сестара на 1 лекара 1,2 1,4 1,0 1,4 1,2 1,3 1,3 

Број 

посет

а 

лекар

у 

Укупно 83566 79445 86725 78725 88865 77222 81837 

% превентивних прегледа 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Дневно по лекару 19 24,1 26,3 22,4 26,9 21,9 22,7 

По кориснику 8,1 5,7 6,2 5,7 6,6 5,9 6,4 

 

Број посета по кориснику у Сокобањи у последњих седам година, смањио се са 8 на 6,4 

2015.године (Табела 18). Један лекар ове службе обезбеђује здравствену заштиту, просечно, за 

805 корисника, што је двоструко повољније у односу на нормативе. Овде треба узети у обзир да 

је Сокобања туристички центар, тако да се у сезони број корисника знатно увећа. 

Највероватније је да подаци о превентивним посетама нису валидни. Дневна оптерећеност 

лекара ове службе је 23 прегледа 2015.године (норматив: 36 посета на дан). 
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3.2.3. Служба за здравствену заштиту предшколске деце 
 

 

Број предшколске деце на једног лекара повећао се са 581 на 701 (у периоду 2009-2015.год.), али је 

тај однос повољан и у границама норматива. Према Правилнику треба обезбедити једног педијатра и 

једну педијатријску сестру за 850 деце узраста 0-6 година, а на два оваква тима још једну 

педијатријску сестру. 

На крају 2015.године, у служби за здравствену заштиту предшколске деце Сокобање, радила 

су два лекара и две медицинске сестре. Однос броја лекара у овој служби и броја  деце 

предшколског узраста, у последњих седам година, смањио се са 924 на 747, а број посета по 

кориснику је остао, приближно, исти - 13-14 (Табела 25). 
 

            Табела бр.25. Кадрови и посете у службама за здравствену заштиту деце 

предшколског узраста општине Сокобања, 2009-2015. године 

 

Парамет

ри 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Број корисника 924 873 826 786 758 741 747 

Број лекара 2 2 2 2 2 2 2 

Број корисника на 1 лекара 462 436,5 413 393 383 371 374 

Број медицинских сестара 2 4 3 2 1 2 2 

Број медицинских сестара на 1 лекара 1 2 1,5 1 0,5 1 1 

Број 

посет

а 

лекар

у 

Укупно 12056 12313 11444 9102 8556 10925 10668 

% превентивних прегледа 11,9 14,4 13,4 12,9 14,0 13,0 11,8 

Дневно по лекару 22 28,0 26,0 20,7 19,4 24,8 23,7 

По кориснику 13,0 14,1 13,9 11,6 11,3 14,7 14,3 

 
Овде треба нагласити да је Сокобања један од значајних туристичких центара Србије, тако 

да се основни број корисника здравствене заштите, нарочито у сезони, увећава за број 

придошлих туриста млађих од 6 година. Обезбеђеност предшколске деце Сокобање 

педијатријским тимовима је адекватна у односу на Правилник. Дневна оптерећеност лекара 

2015.године је 24 посете/прегледа. Превентивне активности варирају из године у годину, али 

чине мали део укупног рада, мање од 15% (Табела 25). 

 
3.2.4. Служба за здравствену заштиту школске деце и омладине 

 

На крају 2015.године  у Сокобањи, у служби за здравствену заштиту школске деце био је запослен 

један лекар и две медицинске сестре, што је недовољно. Број деце 7-18 година на једног лекара у 

служби за здравствену заштиту школске деце Сокобање је 2015.године 1.385 и у оквиру је 

норматива. Међутим, ако се узме у обзир чињеница да је Сокобања један од значајних туристичких 

центара Србије, тако да се основни број корисника здравствене заштите, нарочито у сезони, увећава за 

број придошлих туриста школског узраста, однос је неадекватан. Таквом закључку доприноси и 

податак да је дневна оптерећеност лекара у 2015. години износила је 55 посета/прегледа (норматив 

предвиђа 30). 
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Табела бр.26. Кадрови и посете у службама за здравствену заштиту деце школског 

узраста општине Сокобања, 2009-2015. године 

 

Параметри 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Број корисника 1765 1750 1703 1482 1465 1429 1385 

Број лекара 1 2 2 2 2 1 1 

Број корисника на 1 лекара 1765 875 852 741 733 1429 1385 

Број медицинских сестара 2 2 2 1 2 1 2 

Број медицинских сестара на 1 

лекара 

2 1,0 1,0 0,5 1,0 1 2 

Број 

посет

а 

лекар

у 

Укупно 16789 16694 14491 12271 12245 13651 12261 

% превентивних прегледа 9,0 8,3 9,4 9,8 9,2 8,8 5,8 

Дневно по лекару 60 37,9 32,9 27,9 27,8 62,0 54,5 

По кориснику 9,5 9,5 8,5 8,3 8,4 9,6 8,8 

Просечан број посета по кориснику је 7-9 (Табела 19). Другим речима, у просеку, свако дете 

школског узраста у Сокобањи годишње посети лекара 7-9 пута. Мали је удео превентивних 

прегледа и 2015.године износи 5,8%. 

 
3.2.5. Служба за здравствену заштиту жена 

 

Након 2009.године у Сокобањи се број корисника на једног гинеколога дома здравља мењао у 

зависности од броја запослених лекара којих је било само један или два (Табела 20) и у 

границама је норматива за ову службу. Свака жена старија од 15 година је једном годишње 

посетила гинеколога примарне здравствене заштите, у просеку. 

Табела бр.27. Кадрови и посете у службама за здравствену заштиту жена 

општине Сокобања, 2009-2015. год. 

 

Параметри 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Број жена старијих од 15 година 7706 7588 7426 7295 7184 7055 6924 

Број лекара 1 2 2 2 2 2 1 

Број корисника на 1 лекара 7706 3794 3713 3648 3592 3528 6924 

Број медицинских сестара 1 2 2 2 2 2 1 

Број медицинских сестара на 1 лекара 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Број 

посет

а 

лекар

у 

Укупно 4710 4300 4723 7004 9916 7795 4703 

% превентивних прегледа 48,1 49,0 34,2 34,3 52,9 47,0 51,1 

Дневно по лекару 20,9 9,6 10,5 15,6 22,0 17,3 20,9 

По кориснику 0,6 0,6 0,6 1,0 1,4 1,1 0,7 

Просечан број прегледа који је гинеколог запослен у овој служби имао дневно је највећи 

2013.године и износи 22, док је последње 2015.године тај број 21 (Табела  27). 

 
3.2.6. Служба за заштиту и лечење болести уста и зуба 

У служби за здравствену заштиту и лечење уста и зуба дома здравља у Сокобањи 2015.године, 

радило је 3 стоматолога (3 специјалисте) и 3 здравствених радника са вишом и средњом 
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стручном спремом (Табела 28). Број корисника (укупно процењено становништво средином 

године) на једног стоматолога је, у последњих седам година, око 4000-5000. 

Табела бр.28. Кадрови и посете у службама за здравствену заштиту и лечење 

болести уста и зуба општине Сокобања, 2009-2015. године 

 

Параметри 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Број корисника 16763 16524 16021 15783 15524 15265 15019 

Број стоматолога 4 4 4 4 4 3 3 

Број корисника на 1 стоматолога 4191 4131 4005 3946 3881 5088 5006 

Број медицинских сестара 5 6 6 5 5 5 3 

Број медицинских сестара 

на 1 стоматолога 
1,2 1,5 1,5 1,3 1,3 1,7 1,0 

Број 

посета 

стоматологу 

Укупно 9552 10366 9737 9599 9995 7296 6337 

% превентивних 
прегледа 

15,3 12,2 11,7 15,4 12,0 26,5 11,4 

Дневно по стоматологу 10,6 11,5 10,8 10,7 11,1 11,1 9,4 

По кориснику 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 

 
Према Извештају службе за заштиту и лечење уста и зуба у периоду од 2009-2015.године 

остварене су 62.882 посете или просечно годишње 8.983, дневно по стоматологу 11 (10,7), а по 

становнику 0,6 (норматив – у дечјој и превентивној стоматологији 12 посета на дан, а у општој 

стоматологији – 15). 

3.2.7.  Рад и коришћење болничке здравствене заштите 

Болничка (стационарна) здравствена заштита на подручју општине Сокобања у 2015. 

остваривала се кроз рад: 

▪ Специјалне болнице за неспецифичне плућне болести „Сокобања“ у Сокобањи 

(290 постеља) и 

▪ Специјалне болнице за плућне болести “Озрен” у Сокобањи (150 постеља). 

У Сокобањи се налазе две стационарне здравствене установе, две специјалне болнице са 

укупно 440 постеља у 2015.години. 

Табела бр.29. Рад и коришћење болничке здравствене заштите на територији 

општине Сокобања у периоду 2009-2015. године 

 

Параметри 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Број лекара 50 52 51 50 51 46 46 

Број специјалиста 38 35 36 34 34 32 32 

Виша и средња СС 148 135 133 142 136 134 138 

Број постеља 450 450 670 440 440 440 440 

Болеснички дани 14124

7 

144315 145505 141713 141539 123885 127186 

Број исписаних пацијената 9500 9485 9974 9329 9470 8395 8932 

Просечна дужина лечења 14,9 15,2 14,9 15,2 14,9 14,8 14,2 

Заузетост постеља 86,0 87,9 86,0 88,2 88,1 77,1 79,2 

Број болесника на 1 лекара 190 182 196 187 186 183 194 

Број болесника на 1 МС 64 70,3 71,4 65,7 69,6 62,6 51,0 
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Број лекара/100 постеља 11 11,6 11,8 11,4 11,6 10,5 11,4 

Број сестара/100 постеља 33,0 30,0 29,6 32,3 30,9 30,5 39,8 

 

У ове две здравствене установе радило је 46 лекара (67% специјалиста) и 138 медицинских 

сестара-техничара (12 лекара и 40 сестра на 100 постеља). За специјалне болнице Правилником 

је предвидјено да је 80% лекара специјалиста одговарајуће гране медицине. 

Просечна дужина хоспитализације у седмогодишњем периоду износи приближно 15 дана 

(Табела 29), а искоришћеност постељних капацитета је са 86 -88% у периоду 2009-2012. 

смањена на 77-79% последње две календарске године. Просечан број исписаних пацијената по 

лекару годишње је 188 и у оквиру је Правилником одређене мере извршења: 170-210. 
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4. Анализа епидемиолошке ситуације 

 

 
Intohicatio alimentaris bacterialis   

 

У општини Сокобања у једној колективној епидемији оболела је 71 особа, а 

хоспитализованих нема. Пут преношења је неутврђен. Патогени узрочник није утврђен. 

 
Diarrhoea et gastroenteritis causa infectionis suspecta   

 

У општини Сокобања у 2 колективне епидемији оболело је 155 особа. Пут преношења је 

неутврђен у једној, а у другој је претпостављен. У обе епидемије патогени узрочник није 

изолован. Епидемије су одјављене. 
 

         4.1. Имунопрофилакса заразних болести 

 
Приметно је прогресивно смањење обухвата планиране деце у посматраном периоду. 

Један од разлога је непотпуна и неблаговремена дистрибуција вакцина, све до 2012. 

године.  Ситуација се променила у 2013. години, када се снабдевање побољшало, а 

решавању проблема допринеле су прерасподеле вакцина између установа. Постојање 

антивакциналног лобија, добрим делом и међу педијатрима, доприноси смањеном 

обухвату. Дезинформације које се шире значајно утичу на мотивацију родитеља да 

вакцинишу децу. Често се дешава да се деца неоправдано не вакцинишу због личних 

контраиндикација које утврђују педијатри. 

Сви наведени разлози и објективни и субјективни, доприносе смањеном обухвату. 

Ситуација се може поправити кроз афирмативне прилоге и популаризацију вакцинација у 

медијима. Потребна је боља едукација запослених у педијатријским службама, као и 

редовна и благовремена дистрибуција вакцина. Неопходан је савременији приступ уз 

примену нових вакцина. 

Недостатак вакцине против беснила у другој половини посматраног периода онемогућио 

је адекватно спровођење антивирусне заштите у складу са Правилником. 
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Табела  Извештај о обављеној ревакцинацији против малих богиња, заушака и рубеоле у 

периоду 2011-2015 година 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.2. Болничке инфекције 
 

Основа за рад Одсека за хоспиталне инфекције и клиничку епидемиологију центра за 

контролу и превенцију болести Института за јавно здравље Ниш су Закон о здравственој 

заштити становништва од заразних болести и Програм здравствене заштите 

становништва од заразних болести. 
 

 

4.3. Контрола и превенција незаразних болести 
 

Законским прописима регулисана је обавеза здравствених радника и здравствених 

установа у Републици Србији о прикупљању података и вођењу регистара оболелих и 

умрлих од 11 (једанаест) обољења из групе масовних хроничних незаразних болести (у 

даљем тексту: МХНБ). Вођење регистара има за циљ сагледавање основних 

епидемиолошких карактеристика оболевања и умирања од ових болести и предузимање 

што адекватнијих превентивних мера за смањење оболевања/умирања од истих. Одсек за 

масовне хроничне незаразне болести, Центра за контролу и превенцију болести, 

Института за јавно здравље у Нишу у обавези је да води популационе Регистре МХНБ за 

територију Нишавског и Топличког округа и то:  

1. рака и леукемије, 

2. ендемске нефропатије, 

3. психозе, 

4. шећерне болести, 

5. реуматске грознице, 

6. прогресивне мишићне дистрофије, 

7. хемофилије, 

8. хроничне инсуфицијенције бубрега, 

9. наркоманије, 

10. коронарне болести срца, и 

Нишавски 
округ 

 
Општина 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 
П О % П О % П О % П О % П О % 

1 Алексинац 449 449 100 437 416 95,2 398 340 85,4 403 293 85,4 372 329 88,4 

2 Гаџин Хан 52 52 100 40 40 100 43 36 83,7 35 30 85,7 33 33 100 

3 Дољевац 165 162 98,2 170 166 97,6 166 160 96,4 160 152 95,0 160 130 81,2 

4 Мерошина 138 138 100 132 132 100 120 105 87,5 103 94 91,3 90 85 94,4 

5 Ниш 2414 2338 96,8 247 2115 85,4 2480 2091 84,3 2431 1902 78,2 2468 1915 77,6 

6 Ражањ 62 60 96,8 58 55 94,8 53 53 100 53 53 100 50 49 98,0 

7 Сврљиг 115 113 98,3 95 95 100 96 90 93,7 96 94 97,9 92 92 100 

8 Сокобања 123 122 99,2 114 111 97,4 111 109 98,2 109 106 97,2 92 92 100 

Укупно 

Нишавски округ 
3518 3434 97,6 1293 3130 88,9 3467 2984 86,1 3390 2724 80,4 3357 2725 81,2 
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11. опструктивне болести плућа. 

 

Подаци о оболелима/умрлима од: малигних болести, шећерне болести и акутног 

коронарног синдрома прикупљени активним и пасивним наĉином уносе се у комјутерске 

базе података, обрађују и достављају Републичком Институту за јавно здравље где се 

воде популациони регистри за целокупну територију Републике Србије изузев Косова и 

Метохије. Подаци за остале МХНБ које су по предвиђеној законској регулативи 

евидентирају и прате на наведеном одсеку за територију оба округа такође се уносе у 

комјутерске базе података, обрађују и на основу доступних података врши анализа 

оболевања/умирања и од ових болести. 

 

 

Учешће у оболевању од МХНБ у поменутом периоду приказана је на табели: 

 
обољење %  обољење % 

Малигне болести 46,9 Психозе 2,3 

Акутни коронарни синдром (АКС) 17,3 Хемофилија 0* 

Шећерна болест (ДМ) 20,9 Прогресивна мишићна 
дистрофија 

0* 

Опструктивна болест плућа (ХОБП) 6,7 Ендемска нефропатија 0 

Хронична бубреţна инсуфицијенција 
(ХБИ) 

4,8 Реуматска грозница 0 

Наркоманија 1,1  

* учешће у оболевању ≤0,01% 

 

Највеће учешће у оболевању бележе малигне болести а најмање хемофилија. На основу 

доспелих пријава не бележи се оболевање од ендемске мефропатије и реуматске 

грознице. 

 
 

Учешће у умирању од МХНБ у поменутом периоду приказана је на табели: 

 
обољење %  обољење % 

Малигне болести 44,2 Психозе 0,6 

Акутни коронарни синдром (АКС) 15,8 Хемофилија 0 

Шећерна болест (ДМ) 17,2 Прогресивна мишићна 
дистрофија 

0* 

Опструктивна болест плућа (ХОБП) 12 Ендемска нефропатија 0 

Хронична бубрежна инсуфицијенција 
(ХБИ) 

10,1 Реуматска грозница 0 

Наркоманија < 0,1  

* учешће у оболевању <0,01% 

 

Највеће учешће у умирању бележи се код малигних болести а најмање код прогресивне  

мишићне дистрофије. На основу доспелих података не бележи се умирање од 

хемофилије, ендемске нефропатије и реуматске грознице. 
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4.3.1. Оболевање од малигних тумора 

У наведеном периоду од малигних болести укупно је регистровано 7623 новооболелих 

(4024 мушкарца и 3599 жена) са просечном нестандардизованом стопом инциденције од 

405,12/100.000 становника. Учешће оболелих мушкараца је нешто веће у односу на жене 

52,8:47,2%. Дистрибуција оболевања по узрасним групама бележи више стопе 

инциденције у старијим узрасним групама (од 55 –те године живота) и то код оба пола. 

 

 
Водеће локализације у оболевању од малигних тумора код оба пола приказани су на табели: 

 
мушкарци жене 

локализација % локализација % 

плућа и бронх 20,4 дојка 24,3 

колон/ректум 13,6 колон/ректум 10,1 

простата 11,1 грлић материце 7,5 

кожа 7,9 кожа 7,4 

мокраћна бешика 7 тело материце 7,2 

желудац 4,6 плућа и бронх 7 

ларyнx 3,7 јајник 5,1 

панкреас 3,4 јетра 3 

јетра 3,2 панкреас 2,9 

мозак 2,8 мозак 2,7 

лимфоми 2,7 желудац 2,5 

бубрег 2,5 лимфом 2,5 

малигни меланом 2,3 мокраћна бешика 2,2 

леукемије 2,2 малигни меланом 2,1 

усна шупљина и 
пхарyнx 

1,8 леукемије 1,7 

тестис 1,4 бубрег 1,4 

једњак 1,2 штитна жлезда 1,1 

др. локализације 8,2 усна шупљина и 
пхарyнx 

1 

 др.локализације 8,3 

Најучесталије локализације малигних тумора код мушкараца су: плућа и бронх, 

колон/ректум и простата а код жена: дојка, колон/ректум и грлић материце. 

 
 

4.3.2. Оболевање од шећерне болести 

Шећерна болест (у даљем тексту: ДМ) је једно од најчешћих масовних хроничних 

незаразних обољења и представља велики јавно-здравствени проблем. Иако се највише 

стопе инциденције региструју у развијеним земљама света, највећи пораст броја оболелих 

очекује се у земљама у развоју, где спада и наша земља. По распрострањености и 

учесталости јављања, дужини лечења, компликацијама које га прате, последицама које 

оставља и високом морталитету, шећерна болест представља у здравственом и социо-

економском погледу, један од најтежих проблема савремене медицине и здравствене 

заштите. Инсулин-независни дијабетес мелитус (у даљем тексту: ИНДМ) чини 90% свих 

дијагностикованих облика шећерне болести, док остали део у учешћу заузима инсулин-

зависни дијабетес мелитус (у даљем тексту: ИЗДМ).  
           Жене су умирале у просеку 1,2 пута чешће од мушкараца. 
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4.3.3. Оболевање и умирање од акутног коронарног синдрома 

Акутни коронарни синдром (у даљем тексту: АКС) је такође један од најчешћих масовних 

хроничних незаразних обољења и представља велики јавно-здравствени проблем. 

 
 

*Већи број регистрованих новооболелих од АКС-а у просеку 2,5 пута више у 2015. 

години него у 2014. последица је уноса новооболелих и умрлих од АКС-а из хоспиталних 

листи ради повећања обухвата новооболелих/умрлих и побољшања квалитета података. 

 

У посматраном периоду укупно је регистровано 5998 новооболелих са дијагнозом АКС 

(3491 мушкарац и 2507 жена). Просечан број новооболелих био је 1199,6 (778-2341). 

 

 

Мушкарци су у просеку оболевали 1,6 пута чешће од жена. 
 

Од 2011. до 2015. године укуно је регистровано 1512 умрлих од АКС_а (894 мушкарца и 

618 жена). Просечан број умрлих износио је 364 (257-318). 

 

Мушкарци су умирали просечно 1,3 пута чешће од жена. 

 

Знатно мање учешће у оболевању око 15% и у умирању око 23% бележе друге МХНБ 

које се прате на Одсеку за МХНБ и због тога неће бити детаљније анализиране. 
 
 
 

 

5.  Стање животне средине и хигијенских прилика 
 

               

5.1. ПОЛЕН 

Праћење алергеног полена у ваздуху, Агенција за заштиту животне средине је 14.08.2015. 

године, у сарадњи са општином Сокобања  и ЗЗЈЗ “Тимок” Зајечар, успоставила ново мерно 

местo за праћење алергеног полена у Сокобањи.  

Уређај за узорковање алергеног полена у ваздуху (тзв. Клопка), је постављена на платоу зграде 

Специјалне болнице “Сокобања” у Сокобањи. Уз наведену сарадњу и потписан уговор о 

техничкој и стручној сарадњи, Сокобања постаје 19. мерно место у Републици Србији за праћење 

врсте и концентрације алергеног полена а друга, поред Златибора, туристичка дестинација где се 

мери и прати плен у ваздуху. Мониторинг алергеног полена  у ваздуху у Сокобањи започет је 

18.08.2015.године. 

    5.1.1. Аеропалинолошки извештај за Сокобању и околину за 2017. годину 
Временски период континуираног узорковања полена у 2017. години у Сокобањи почео је  

06.02.2017. године, односно од 6. календарске недеље,  и трајао је до краја октобра, закључно са 

44. календарском недељом. ЗЗЈЗ “Тимок” Зајечар je на основу вредности концентрација 

алергеног полена на годишњем нивоу, по завршеној сезони полинaције израдио 
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аеропалинолошки извештај за Сокобању и околину за 2017. годину (прилог Табела). На основу 

аеропалинолошког  извештаја може се предвидети и дати прогноза у вези полинације за следећу 

мерну сезону. Једногодишња мерења не могу да дају праву слику и карaктеристике полинације 

на годишњем нивоу, која у многоме зависи од низа еколошких фактора средине који су врло 

променљиви током године. Сходно томе, мерења на једној територији треба да трају 5-10 

година да би се добила реална слика о полинацији на основу које се може предвидити и дати 

прогнозу поленисања унапред. Овај начин извештавања грађанства, који иначе имају проблема 

са алергијама, има велику улогу у превенцији. 
 На основу табеларног приказа се може константовати да су заступљене све три сезоне 

полинације (сезона полинације дрвенастих биљака, сезона полинације трава и сезона 

полинације коровских врста), које се међусобно преклапају. 

 Највећи број дана са концентрацијама алергеног полена изнад максимално дозвољених вредности 

био је у сезони поленисања дрвенастих биљака (од 8. до 19. календарске недеље- фебруар, март, 

април, до средине маја), што се објашњава чињеницом да се Сокобања и околина простиру у 

шумовитом делу Србије између планина Озрен и Ртањ. Од дрвенастих врста, са полинацијом 

прва почиње леска због чега су у последњој недељи фебруара и првој недељи марта (8. и 9. 

недеља) концентрације алергеног полена биле изнад максимално дозвољених вредности 9 дана. 

Вредности за концентрацију полена тисе, тује и чемпреса су биле изнад  максимално дозвољених 

41. дан (од 9. до 19. календарске недеље). Полен ових врста спада у слабе алергене. Вредности 

концентрације полена тополе (умерени алерген) су биле  повећане током 10.,11. и 12. недеље, 

укупно 5 дана.  Вредности концентрације полена врбе (слаб алерген) су биле повећане 3 дана (13. 

и 14 недеља), а вредности концентрације полена јасена 7 дана током 12. и 13. недеље. Вредности 

концентрације полена брезе који се сматра најјачим алергеном међу дрвенастим врстама су биле 

повећане 9 дана током 11., 13. и 14 недеље. Полен граба, као слаб алерген  је током ове мерне 

сезоне имао повећане вредности концентрација 7 дана у марту и априлу.  Од дрвенастих врста, 

повећане концентрације алергеног полена имали су и: орах (умерени алерген) - 5 дана, храст 

(умерени алерген) -7 дана, четинари (бор, јела, смрча, ариш - слаби алергени) -11 дана,  буква 

(умерени алерген) -8 дана и дуд (слаб алерген) -3 дана. 
 Полен траве као јак алерген је имао повећане вредности концентрација 15 дана од средине маја до 

краја јуна и прве недеље јула, односно од 20. до 26. календарске недеље. 
 Полен амброзије као коровске врсте, и најјачег алергена међу алергеним биљкама је имао 

повећане вредности концентрација 20 дана у другој половини августа и првој половини 

септембра односно од 33. до 37.  недеље. Коприва такође спада у коровске врсте и има најдужи 

период цветања и поленисања. Полен ове врсте је имао повећане концентрације 39 дана, у 

периоду од средине априла до краја августа. Полен коприве спада у слабе алергене, али ако се 

нађе у комбинацији са јаким алергеном, може да појача алергено дејство других врста. 
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Табела  1.     Аеропалинолошки извештај за Сокобању и околину за 2017. годину 

Недеља у календарској години 
 

Алерген 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4
4 

Леска     4 5                                    

Јова                                          
Тисе, 
Чемпреси 

      6 3 4 7 4 4 5 1 4 2 1                          

Брест                                          
Топола       1 3 1                                 
Јавор                                          
Врба          2 1                               
Јасен         3 4                                
Бреза        1  5 3                               
Граб          5 1 1                              
Платан            1                              
Орах            5                              
Храст           1  1 3 2                           
Бор              3 5 2  1                        

Конопља                   1                       
Траве                 2 2 6  1 3 1                   
Липа                                          
Боквица                                          
Киселица                                          
Коприва            4 1  2  1 3 7  6 7 5 1        2          
Пепељуга, 
Штир 

                                         

Пелин                                          
Амброзија                              3 2 6 6 3                                              
Дуд              1 2                           
Буква            4 1 3                            
 

Легенда:  Жута боја означава да су константоване концентрације полена испод критичних вредности 

 Зелена боја означава да концентрација полена прелази критичне вредности док број означава колико дана у току недеље 
концентрација полена прелази критичну вредност 
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5.2. Контрола квалитета воде 
 

5.2.1. Здравствена исправност воде за пиће 

 

 
Здравствено безбедна вода за пиће одговара нормама важећег Правилника о хигијенској 

исправности воде за пиће који прихвата препоруке Светске здравствене организације и Европске 

уније и подлеже континуираном мониторингу који реализују овлашћене здравствене установе 

одређеном динамиком и опсегом испитивања у акредитованим лабораторијама. Према 

Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Службени  лист СРЈ, бр. 42/98, 44/99), у 

односу на број еквивалент становника Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар врши редовну 

контролу воде за пиће са централног водовода у Сокобањи. Након узорковања и адекватног 

транспорта, врши се пријем узорака и анализе у акредитованој лабораторији ЗЗЈЗ „Тимок“ 

Зајечар. Комплетан извештај о испитивању воде има у свом саставу и стручно мишљење које 

конципирају доктори медицине - специјалисти хигијене. Стручним мишљењем се оцењује 

усаглашеност воде за пиће нормама Правилника и дозвољава се или забрањује употреба воде. У 

случају неисправности воде, уколико она подлеже континуираном мониторингу, даје се предлог 

мера за обезбедјивање њене исправности. 

 

 

 

5.2.2. Централни водовод Сокобања 

 

   

Сокобања се снабдева водом за пиће из три изворишта, “Озрен”, “Беле воде” И “Врело”, током 

целе године, док лети додаје се и вода са фабрике воде”Царина” и бушотине “Лептерија”. На 

фабрици воде “Царина”, сирова вода из Моравице се захвата, пречишћава и прерађује помоћу 

спорих и брзих филтера и дезинфикује, док са бушотине “Лептерија” се само пречишћава и 

дезинфикује. 

Проблеми са водоснабдевањем у Сокобањи су недовољна количина воде , лош квалитет сирове 

воде и застарелост водоводне мреже. Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар врши физичко-

хемијско и микробиолошко испитивање воде за пиће у складу са уговором потписаним са ЈКП 

“Напредак” Сокобања, три пута месечно, и то три узорка сирове воде и 5 узорака хлорисане воде 

из водоводне мреже 

 

 

 Резултате анализа воде за пиће са овог водовода, приказани у табели: 

 

Табела бр.30 . Здравствена исправност воде за пиће из водовода у Сокобањи у периоду од 

2015.-2017. године 

 

 

Редни 

број 

 
Година 

Микробиолошка 

испитивања 

Физичко-хемијска 

испитивања 

 

Разлог неисправности 

Број 

узорака 

Неисправних Број 

узорака 

Неисправних 

Број % Бро

ј 

% 

1. 2015 21 1 1,11 21 1 11.11 АМБ, УКБ, мутноћа 

2. 2016 187 12 6,42 187 10 5,35 АМБ, СФП, КБФП, УКБ, 

мутноћа и КМnО4 

3. 2017 236 7 2,97 236 12 5,08 АМБ, УКБ, мутноћа  

УКУПНО 444 20 4,50 444 23 5,18 / 
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АМБ-Аеробне мезофилне бактерије, УКБ-Укупне колиформне бактерије, КБФП- колиформне 

бактерије фекалног порекла, СФП-стрептококе фекалног порекла 

 

       У периоду од 2015 до 2017. године, Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар је извршио 

анализу 444 узорака воде из градског водовода. Бактериолошки је било неисправно 20 узорака или 

4,50% и 23 или 5,18% узорака физичко-хемијски неисправних. На основу резултата испитивања 

стручне службе Центра за хигијену и хуману екологију ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар су дошле до 

закључка да је у већини случајева узрок бактериолошке неисправности био повећан број аеробних 

мезофилниох бактерија, а ретко и појава и бактерије фекалног порекла, док је у физичко-хемијском 

погледу разлог неисправности била мутноћа, обзиром да је дистрибутивна мрежа доста стара и 

дотрајала. У 2015.години ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар извршио је анализе мањег броја узорака, обзиром 

да је контролу воде те године вршио ИЗЈЗ Ниш.   

 

5.2.3. Централни начин водоснабдевања сеоских насеља, сеоски водоводи 

 

     На подручју општине Сокобања у 25 сеоских насеља живи 8039 становник. У 23 насеља 

становници се снабдевају водом за пиће на централни начин из сеоских водовода, док у два села 

вода се користи из бунара и са јавних чесми. У сеоским водоводима се не врши се дезинфекција 

воде и контрола, само повремене анализе. Резултати анализа приказани су у табели :  

 

Табела бр.31. Здравствена исправност воде за пиће из сеоских водовода у општини Сокобања, 

у периоду од 2015.-2017. године 

 

 

Редни 

број 

 
Година 

Микробиолошка 

испитивања 

Физичко-хемијска 

испитивања 

 

Разлог 

неисправности Број 

узорака 

Неисправних Број 

узорака 

Неисправних 

Број % Број % 

1. 2015 13 1 7,69 13 0 0 АМБ, СФП 

2. 2016 3 2 66,67 3 2 66,67  КБФП, мутноћа 

3. 2017 3 2 66,67 3 2 66,67  УКБ, мутноћа 

УКУПНО 19 5 26,315 19 4 21,05 / 

 

АМБ-Аеробне мезофилне бактерије, УКБ-Укупне колиформне бактерије, КБФП- колиформне 

бактерије фекалног порекла, СФП-стрептококе фекалног порекла 

 

 

       У периоду од 2015 до 2017. године, из сеоских водовода општине Сокобања, Завод за јавно 

здравље „Тимок“ Зајечар је извршио анализу само 19 узорака воде. У бактериолошком погледу је 5 

узорака воде за пиће било неисправно, или 26,32% и 4 или 21,05% узорака физичко-хемијски 

неисправних узорака. На основу резултата испитивања стручњаци ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар дошли су 

до закључка да је у већини случајева узрок бактериолошке неисправности био повећан број и 

присуство колиформних бактерија фекалног порекла, као и аеробних мезофилниох бактерија, док 

је у физичко-хемијском погледу разлог неисправности била мутноћа. 

Сеоски водоводи нису грађевински и технички уређени, не контролишу се редовно, а вода која се 

користи за пиће се не хлорише .   
 

5.2.4. Други јавни водни објекти: јавне чесме, каптирани извори и др. 

 

    Локални начин снабдевање воде за пиће из других јавних објеката у општини Сокобања је путем 

јавних чесама, каптираних извора и других објеката, који се не контролишу у прописаном броју и 

фреквенци. У овом периоду ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар је са локалном самоуправом постигао договор о 

контроли истих, а контроле се вршиле два пута годишње, у летњој сезони. Контрола је појачана у 

бвреме ванредни прилика или по захтеву неких корисника. Нешто већи обим контроле је био 2017. 
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године,због епидемиолошких индикација. Резултати анализа приказани у табели.  

 

Табела  бр.32.  Здравствена исправност воде за пиће из других јавних обеката (јавне чесме) у 

Сокобањи, у периоду од 2015.-2017. године 
 

 

Редни 

број 

 
Година 

Микробиолошка 

испитивања 

Физичко-хемијска 

испитивања 

 

Разлог неисправности 

Број 

узорака 

Неисправних Број 

узорака 

Неисправних 

Број % Број % 

1. 2015 12 5 41,66 12 0 0 КБФП, СФП 

2. 2016 23 6 26,08 23 1 4,34 АМБ, КБФП, СФП, 

Pseudomonas aerug., 

итрати, нитрити, боја, 

pH, мутноћа 

3. 2017* 64 20 31,25 64 3 4,68 АМБ, УКБ, СФП, 

нитрати 

УКУПНО 99 31 31,32 99 4 4,04 / 

АМБ-Аеробне мезофилне бактерије, УКБ-Укупне колиформне бактерије, КБФП- колиформне бактерије 

фекалног порекла, СФП-стрептококе фекалног порекла 

 

*епидемија 

 

 

 

       У периоду од 2015 до 2017. године, из других јавних водних објеката, (јавне чесме) у 

Сокобањи, Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар је извршио анализу 99 узорака воде, у 

бактериолошком погледу је 31 узорак воде за пиће показао неисправност, или 31,32% и 4 или 

4,04% узорака физичко-хемијски неисправна. На основу резултата испитивања стручњаци ЗЗЈЗ 

„Тимок“ Зајечар дошли су закључка да је главни разлог бактериолошке неисправности воде за 

пиће био повећан број колиформних бактерија фекалног порекла, аеробних мезофилниох бактерија 

и ретко присуство Pseudomonas aeruginosa, док у физичко-хемијском погледу разлози 

неисправности су поред мутноће били и повећане концентрације нитрата, нитрита, амонијака, као 

и вредности pH и боје. 

Ови водни објекти, водоводи нису грађевински и технички уређени, нити се хлорише вода у њима. 

 

5.2.5. Здравствена исправност базенских вода 

 

        Мониторинг базенских вода у Сокобањи, у комплексу “Подина” са 4 базена за купање и 

рекреацију, од 2015- 2017.године, се врши редовно, на основу уговора са одговорним за контролу 

базенске воде. Завод за јавно здравље “Тимок” Зајечар, врши недељно узорковање воде из базена 

на физичко – хемијску и микробилошку исправност, према Правилнику о здравственој 

исправности базенске воде. Базенски комплекс се снабдева водом из градског водовода из 

Сокобање, која се додатно хлорише пре уласка на базене а након коришћења преливним системом 

одлази на постројење за пречишћаве и поновно хлорисање и таква се поново користи за купање.  

Резултати анализа су приказани у табели. 

 

Табела бр.33 . Здравствена исправност воде за купање из базена у Сокобањи за период 2015.-

2017. године. 

 

 

Редни 

број 

 
Година 

Микробиолошка 

испитивања 

Физичко-хемијска 

испитивања 

 

Разлог неисправности 

Број 

узорака 

Неисправних Број 

узорака 

Неисправних 

Број % Број % 

1. 2015       35 2 5,71 35 18 51,43 АМБ, хлориди, КМnО4, 

eлектропровoдљивост., 
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pH, резидуалан. Cl. 

2. 2016 23 4 17,39 23 9 39,79 АМБ, хлориди, 

електропроводљивост. 

3. 2017 20 0 0 20 8 40,00 pH 

УКУПНО 78 6 7,69 78 35 44,87 / 

         
На основу резултата испитивања ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар утврђена је здравствена неисправност 

базенске воде у бактериолошком погледу, у малом броју узорака, док физичко-хемијска 

неисправност је већа. У 35 узорака базенске воде или 44,87% узетих узорака је утврђена физичко-

хемијска неисправност. Разлог неисправности су били повећани хлориди и базни pH воде.  

Стручна служба Одељења хигијене и заштите животне средине у оквиру Центра за хигијену и 

хуману екологију ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар, када се појави неисправност воде или неки други проблем 

на базену даје предлог мера и врши поновну контролу квалитета воде из базена. 

 

5.3. Здравствена безбедност хране и ниво санитарно-хигијенских прилика 

 

5.3.1. Предшколска установа 

 
   Стручне службе Центра за хигијену и хуману екологију, Завода за јавно здравље “Тимок” 

Зајечар, у периоду од 2015-2017, према Уговору са Предшколском установом “Буцко” Сокобања, 

врше контролу хране, произведене у кухињи предшколске установе, на параметре микробиолошке 

исправности и контрола санитарно-хигијенског режима у централној и дистрибутивним кухињама 

предшколске установе.  

 

Резултати анализа су приказани у табели: 

 

Табела бр.34. Здравствена безбедност хране и ниво санитарно-хигијенских прилика у 

предшколској установи “Буцко” у Сокобања, 2015-2017.год. 

 

Ред 

. 

 

Година 
Прегледано брисева Прегледано намирница 

Укупно Неисправних Укупно Неисправ Узрок 

Неисправности 

брисева 

 Број % Број % 

1 2015           40 2 5,00 8 0 0 УБК 

2 2016 40 1 2,50 8 0 0 УБК 

3 2017 40 3 7,50 8 0 0 УБК 

 Укупно 120 6 5,00 24 0 0 / 

 

  УКБ: Укупан број колонија 

 

    У извештајном периоду испитивана је здравствена безбедност хране-оброка у 24 узорака, са 

аспекта микробиолошких параметра у припремљеној храни од термички обрађених намирница и 

салата, одн. храни од термички необрађених намирница. Узорковање се врши у 5 јединица, према 

новој законској регулативе. У истом периоду узето је 120 бриса са радних површина, руку и радне 

одеће запослених, прибора и посуђа и утврђено је само 6 неусаглашености, где је био повећан 

укупан број колонија. Када се утврди неусаглашеност специјалиста хигијене доноси стручно 

мишљење са предлогом мера. 
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5.4. Закључци 
 

 

Анализом изабраних показатеља (ваздух, вода за пиће, вода из базена, надзор над јавним 

објектима за припремање хране, полен) здравственог стања становништва  општине Сокобање 

стручни тим Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар дошао је до следећих 

 
 

ЗАКЉУЧАКА 

О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ХИГИЈЕНСКИХ ПРИЛИКА 

 

 ВАЗДУХ 

 

Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар није вршио контролу квалитета ваздуха према 

Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл. гласник РС бр. 

11/2010,75/2010 и 63/2013. За процену стања на годишњем нивоу, расположивост параметара 

испитивања мора бити најмање 90%, што значи да је потребан континуални мониторинг ваздуха 

током године како би се оценио квалитет ваздуха.  Сходно томе, за овај период ЗЗЈЗ „Тимок“ 

Зајечар не може дати оцену квалитета ваздуха јер није било података. 

 

 ВОДА ЗА ПИЋЕ 

 

Стање водоснабдевања из градског водовода у Сокобањи (ЈКП “Напредак” Сокобања), који 

je под контролом Завода за јавно здравље “Тимок” Зајечар се оцењује као здравствено небезбедно, 

обзиром да је проценат забележених неисправности у 2016-ој години већи од 5. (током године је 

дозвољена неисправност до 5 % )  

 

Како ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар нема увид у водоснабдевање из сеоских водовода за комплетну 

територију општине Сокобања,  воду из ових објеката оцењујемо здравствено ризичном и не 

препоручујемо је за конзумирање од стране потрошача.      

 

Контрола воде за пиће са јавних чесми у Сокобањи ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар врши редовно у 

летњој сезони, а по потреби и у ванредним приликама. 

 Контрола воде са сеоскох водовода се недовољно контролише, док се хигијенска 

исправност јавних чесама проверава два пута годишње како је прецизирано уговором са 

Општинском управом у Сокобањи, док је по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће 

(Службени лист СРЈ, бр.42/98 и 44/99), предвиђено четири пута годишње. 

 

 

 ВОДА ИЗ БАЗЕНА 

 

    Анализом резултата испитивања базенских вода ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар утврдио је 

незадовољавајућу здравствену исправност у физичко-хемијском погледу, чак 51,43% у 2015. 

години, али се касније исправност поправља. За отклањање овог недостататка је неопходна већа 

количина воде за напајање базена током лета. 

 

 ПЛАЖЕ   
 

   Сваке године у летњем периоду, користи се неколико места за купање туриста на отвореним 

рекама у Сокобањи (нпр. река Моравица) и због тога треба редовно контролисати плаже, пре 

почетка сезоне, у току сезоне и при крају сезоне (3 пута).      На основу резултата физичко-

хемијског и бактериолошког испитивања утврдила би се класа површинских воде-плажа и да ли се 

као такве могу користити за купање и рекреацију и утврдили њен утицај на здравље купача. 
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 НАДЗОР НАД ЈАВНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ 

 

         Контролом ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар обухваћена је Предшколска установа у Сокобањи, а на 

основу извршених санитарно-хигијенских надзора, бактериолошке анализе брисева и узорака 

хране закључује се да је санитарно–хигијенска ситуација у објекту била задовољавајући, а узорци 

хране здравствено безбедни. 

 

 

АЛЕРГЕНИ ПОЛЕН У ВАЗДУХУ 
Континуирано узорковање и одређивање концентрације поленових зрна у ваздуху у Сокобањи  

ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар почео је 18.08.2015.године, по препоруци Агенције за заштиту животне 

средине из  Београда и у складу са споразумом саа општином Сокобања. Обзиром да 

једногодишња мерења не могу дати праву слику и карктеристике полинације која у многоме зависи 

од низа еколошких фактора средине и који су врло променљиви током године мерења на једној 

територији треба да трају 5-10 година да би се добила реална слика о полинацији на основу које се 

можемо предвидити и дати прогноза поленисања унапред. Током протеклог периода мерења 

концентрације полена у ваздуху се може константовати да су заступљене све три сезоне 

полинације (сезона полинације дрвенастих биљака, сезона полинације трава и сезона полинације 

коровских врста), које се међусобно преклапају. Почетак сезоне полинације зависи од климатских 

услова, почетка пораста температуре ваздуха у спољној средини након зиме и сунчаног периода. У 

периоду повећане концентрације полена у Сокобањи, потребно је редовно обавештавати јавност о 

предложеним превентивним мерама које даје стручна служба ЗЗЈЗ “Тимок” Зајечар. Овај начин 

извештавања грађанства, а посебно вулнерабилних група има  велику улогу у превенцији.     

Извор података: ЗЗЈЗ “Тимок” Зајечар 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА 

          На основу одредби Закона о јавном здрављу и Закона о локалној самоуправи, локална 

самоуправа је обавезна да преко својих установа и организација врши контролу воде за пиће, 

хране, фактора животне средине (ваздух, бука, полен и др.), површинске воде које служе за спорт, 

рекреацију и купање, отпадних вода, да спроведе мере заштите од инсеката и глодара (ДДД 

послови), диспозицију комуналног отпада, депоније и др, у надлежном Заводу за јавно здравље. 

    Због свега напред наведеног Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар  је дао следеће предлоге: 

1. Контрола воде за пиће из сеоских водовода у општини Сокобања, поготово са појачаним 

надзором у делу школских водовода, као и локалних јавних чесми у Сокобањи, четири пута 

годишње, сходно Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.Лист СРЈ, бр. 44/98 

и 44/99). 

 

2. Сеоске водоводе је неопходно довести у техничко и грађевински исправно стање, са свим 

неопходним фазама пречишћавања воде, нарочито дезинфекција воде, обзиром на велики 

проценат бактериолошке неисправности истих. 

3.   Контрола хране која се ставља у промет (на основу Закона о безбедности хране (Сл. гласник РС 

бр. 41/2009 и пратећих подзаконских аката), и то : 

- На зеленим пијацама, као и на другим местима ван пословног простора (вашари, разне тезге, 

тенде, пиљаре и тд.). поготово сезонско воће и поврће, мед, пољопривредни производи који се 

израђују на занатски начин (џемови, компоти, слатко, колачи и др.).  
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- Контрола ђачких ужина и хигијене у школама где се услужује храна, 

- Контрола брзе хране у близини школа, на шеталишту и др. јавним местима, код оних послодаваца 

који не врше контролу (на трговима, спортским теренима, базену и др.) 

4. Мониторинг буке 

 Према члану 8. Закона о заштити од буке у животној средини (Сл. гласник РС бр. 15/09 и 

88/10), јединица локалне самоуправе би требала да обезбеди финансирање мониторинга буке у 

животној средини на својој територији, што до сада није урађено. Обзиром да је бука један од 

битнијих загађивача животне средине, стога препорука је вршити редован мониторинг буке. 

5. Успоставити контролу квалитета ваздуха у насељу на једном мерном месту са праћењем SO2, 

NO2, чађи, укупних таложних материја са садржајем тешких метала у ваздуху, током целе године,  

6. Контрола површинских вода и отворених купалишта,  тј. редовна контрола воде са плажа у 

Сокобањи, пре почетка сезоне, у току сезоне и при крају сезоне (3 пута).       

 

ЗАКЉУЧАК 

 Почетак сезоне полинације зависи од климатских услова, почетка пораста температуре 

ваздуха у спољној средини, након зиме и сунчаног периода. У периоду повећане концентрације 

полена у Сокобањи, потребно је редовно обавештавање јавности и предложити превентивне мере 

које даје стручна служба ЗЗЈЗ “Тимок” Зајечар. 

    Извор података: ЗЗЈЗ “Тимок” Зајечар 

ПРЕДЛОГ МЕРА: 

      

               На основу одредби Закона о јавном здрављу и Закону о локалној самоуправи, локална 

самоуправа је обавезна да преко својих установа и организација врши контролу у надлежном 

Заводу за јавно здравље, воде за пиће, хране, фактора животне средине (ваздух, бука, полен и др.), 

површинске воде које служе за спорт, рекреацију и купање, да спроведе мере заштите од инсеката 

и глодара (ДДД послови), диспозицију комуналног отпада, депоније и др,  с тога Завод за јавно 

здравље Тимок из Зајечара  је дао следеће предлоге:  

 

I.  Контрола хране која се ставља у промет: 

- На зеленим пијацама, као и на другим местима ван пословног простора (вашари, разне тезге, 

тенде, пиљаре и тд.). поготово сезонско воће и поврће, мед, пољопривредни производи који се 

израђују на занатски начин (џемови, компоти, слатко, колачи и др.).  

- Контрола ђачких ужина и хигијене у школама где се услужује храна, 

- Брза храна у близини школа, на шеталишту и др. јавним местима, код оних послодаваца који не 

врше контролу ( на трговима, спортским теренима, базену и др.) 

 

II. Мониторинг буке 

               Према члану 8. Закона о заштити од буке у животној средини (Сл. гласник РС бр. 15/09 и 

88/10), јединица локалне самоуправе, између осталог, дужна је да изврши акустичко зонирање на 

својој територији, као и да обезбеди финансирање мониторинга буке у животној средини на својој 
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територији, што до сада није урађено. Обзиром да је бука један од битнијих загађивача животне 

средине, препорука је вршити редован мониторинг буке. 

 

 

III. Контрола површинске воде и отворених купалишта 

                Сваке године у летњем период, користе се неколико места за купање туриста на 

отвореним рекама у Сокобањи (нпр. река Моравица), стога би требало да се редовно контролишу 

плаже. Контролом би се на основу резултата физичко-хемијског и бактериолошког испитивања 

утврђено је да припада II-ој или III-ој класи површинских воде и као таква може да се користи за 

купање.  

                На основу ове добре праксе из дела контроле воде са купалишта, неопходно је само 

започети са контролама квалитета и здравствене безбедности воде, како би имали могућност 

анализе резултата и утврдили њен утицај на здравље купача. 
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6. АКЦИОНИ ПЛАН за период 2018-2025 

6.1. ЦИЉЕВИ (Стратешки циљ и специфични циљеви) 
 

Стратешки циљ:  Унапређење здравља грађана превенцијом, подизањем квалитета услуга,  

учешћем свих учесника у области јавног здравља у локалној заједници, улагањем у људске 

ресурсе и опремањем установа примарне здравствене заштите 
 

Специфични циљ 1: Унапредити превенцију и контролу заразних, незаразних и других обољења  

 

Активности: 

•   едукација и стручно усавршавање кадрова у здравственим установама у Сокобањи 

• организовање скрининг прегледа за рано откривање рака дојке, женских полних органа, рака 

дебелог црева 

• организовање редовних систематских прегледа предшколске и школске деце, редовна 

профилакса против заразних болести 

• набавка ултразвучног апарата за потребе Дома здравља у Сокобањи 

• набавка рнтген  апарата за потребе Дома здравља у Сокобањи 

 

 

Специфични циљ 2: Побољшање услова и начина живота грађана у локалној заједници 

Активности: 

• промоција здравих стилова живота (штетност конзумације дувана, алкохола, дроге и осталих 

ризичних понашања, значај правилне исхране и физичке активности и др.) 

• унапредити снабдевање здравом пијаћом водом у месним заједницама  

•  унапредити квалитет хране кроз едукацију пољопривредних произвођача, повећање  броја 

контрола и прегледа намирница   

•  изградња постројења за пречишћавање отпадних вода 

•  увести организовано сакупљање чврстог и рециклабилног отпада у свим месним заједницама на 

територији општине Сокобања,  

•  организовати мониторинг ваздуха,  земљишта, буке, нејонизујућег зрачења 
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ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА  

Специфични циљ 1:  Унапредити 

превенцију и контролу заразних, 

незаразних и других обољења 

                                   

 

Очекивани резултат Индикатор 

  

Активности  

Рок 

(почетак и 

крај 

активности) 

Очекивани 

резултат  
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Едукација и стручно 

усавршавање кадрова у 

здравственим установама у 

Сокобањи 

 

2018.-

2025.година 
 

Спроведене 

обуке  

Број обука, 

Број 

стручних 

трибина, 

Број 

семинара 

Извештај 

здравствених 

ценатара 

Здравствене установе 

у Сокобањи 

Општина Сокобања, 

Савет за здравље 

Организовање скрининг 

прегледа за рано откривање 

рака дојке, женских полних 

органа, рака дебелог црева 

 

2018.-

2025.година 
 

 Обавештено 

становништво, 

Организовани 

прегледи 

Број 

прегледа 

Извештај 

здравствених 

ценатара 

Здравствене установе 

у Сокобањи 

Општина Сокобања, 

Савет за здравље 

Организовање редовних 

систематских прегледа 

предшколске и школске 

2018.-

2025.година 
 

Обавештено 

становништво, 

Организовани 

Број 

прегледа 

Извештај 

здравствених 

ценатара 

Здравствене установе 

у Сокобањи 

Општина Сокобања, 

Савет за здравље 
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деце, редовна профилакса 

против заразних болести 

 

прегледи 

Набавка ултразвучног 

апарата за потребе Дома 

здравља у Сокобањи 

 

2019.-

2025.година 
 

Набављен 

апарат 

Повећан 

број 

прегледа  

Извештај Дома 

здравља  

Сокобања 

Дом здравља 

Сокобања, 
 

Општина Сокобања, 

Савет за здравље 

Набавка рентген  апарата за 

потребе Дома здравља у 

Сокобањи 

2019.-

2025.година 
 

Набављен 

апарат 

Повећан 

број 

прегледа 

Извештај Дома 

здравља  

Сокобања 

Дом здравља 

Сокобања, 
 

Општина Сокобања, 

Савет за здравље 

 

 

Специфични циљ 2: Побољшати услове и 

начин живота грађана у локалној заједници 

                                   

 

Очекивани резултат Индикатор 

  

Активности  

Рок 

(почетак и крај 

активности) 

Очекивани 

резултат  
Индикатор 

Извори 

верификације 

Носиоци и учесници 

Одговорна 

институција 

Институције које 

учествују 

Промоција здравих стилова 

живота (штетност 

конзумације дувана, 

алкохола, дроге и осталих 

2018.-

2025.година 

 

Реализоване 

едукације, 

семинари, 

Број едукација, 

број учесника 

на трибинама, 

Извештај Савета 

за здравље,  

Општина 

Сокобања,  

   

Завод за јавно 

здравље, 

Спортски савез, 

Црвени крст 
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ризичних понашања, значај 

правилне исхране и физичке 

активности и др.) 

трибине на семинара Сокобања, МУП РС 

– ПС у Сокобањи, 

Удружења грађана 

Унапредити квалитет хране 

кроз едукацију 

пољопривредних 

произвођача, повећање  

броја контрола и прегледа 

намирница 

2018.-

2025.година 

 
 Број учесника 

на едукацијама 

Извештај 

реализатора 

Општина 

Сокобања, 

ЈКП 

„Напредак“ 

Завод за јавно 

здравље 

Унапредити снабдевање 

здравом пијаћом водом у 

месним заједницама  

2018.-

2025.година 

Прибављена 

техничка 

документација, 

Реконструисан

и/изграђени  

водоводи у МЗ, 

Број израђене 

пројектно 

техничке 

документације, 

Број 

реконструисан

их/изграђених 

водовода 

Извештај 

реализатора  

Општина 

Сокобања,  

 

ЈКП „Напредак“ 

Сокобања, МЗ , 

Завод за јавно 

здравље, 

 

Изградња постројења за 

пречишћавање отпадних 

вода у Сокобањи 

2020.-

2025.година 

Изграђено 

ППОВ у 

Сокобањи 

Извештај о 

техничком 

пријему 

објекта, 

Употребна 

дозвола 

Извештај 

реализатора 

Општина 

Сокобања,  

ЈКП„Напредак“ 

Сокобања  

РС-

Министарствио 

заштите животне 

средине, 

Донатори 

Увести организовано 

сакупљање чврстог и 

рециклабилног отпада у 

свим месним заједницама на 

територији општине 

Сокобања 

2018.-

2025.година 

 

Постављени 

контејнери у 

МЗ, повећано 

издвајање 

секундарних 

сировина за 

50% 

Број 

постављених 

контејнера  

Извештај ОУ 

Сокобања, 

Извештај ЈКП 

„Напредак“ 

Сокобања 

Општина 

Сокобања,  

ЈКП„Напредак“ 

Сокобања 

РС-

Министарствио 

заштите животне 

средине, 

Оператери 
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Увести системе за праћење 

квалитета елемената 

заштите животне средине- 

воде, ваздуха, земљишта, 

буке, нејонизујућег зрачења  

2018.-

2025.година 

 

Уведен 

мониторинг 

ваздуха, 

мониторинг 

буке, 

мониторинг 

земљишта, 
мониторинг 

нејонизујућег 

зрачења 

Извештаји о 

мерењима 
Извештај ОУ 

Сокобања 

Општина 

Сокобања,  

 

Завод за јавно 

здравље, 

Донатори 
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7. ИМЛЕМЕНТАЦИЈА, ПРАЋЕЊЕ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О 

СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА 

У имплементацији Плана јавног здравља, Савет за здравље сарађује са локалном 

самоуправом, свима из здравственог система, као и са свим другим партнерима ван 

сектора здравства.  

Праћење спровођења Плана јавног здравља обавља Савет за здравље општине 

Сокобања у сарадњи са Заводом за јавно здравље и  установама које имају општи увид 

у све секторске активности.  

Евалуација спровођења Плана јавног здравља обавља се у свакој фази процеса 

спровођења Акционог плана. За евалуацију се користе здравствени показатељи и 

индикатори изабрани од стране стручњака одговорних за спровођење појединих 

активности.   

Годишње извештавање је обавезно и садржи: резултате спроведених активности, 

тешкоће и проблеме у реализацији.              

Акциони план у оквиру Плана јавног здравља на територији општине Сокобања је 

оквир за развој здравства у општини за период  2018-2025. године и основа за 

доношење годишњих планова рада Савета за здравље у складу са назначеним 

временским одредницима у Акционом плану. 
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На основу члана 18. став 6, 26. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник
РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016 и 113/2017), члана 5. став 1.
тачка 1. и члана 6. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 20/13 и 24/14) и члана 42. став 1. тачка

20. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања“ бр.3/08,7/13, 11/14, 24/14
и 15/18) , Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 16.10.2018. године донела 
је

О Д Л У К У
о преносу права коришћења и управљања на непокретностима

у јавној својини општине Сокобања

Јавном предузећу „Зеленило -Сокобања“ Сокобања

I

Овом одлуком Јавном предузећу „Зеленило-Сокобања“ Сокобања са седиштем у

Сокобањи, ул. Војислава Илића бр. 2, ПИБ: 109750670, матични број: 21235423, преноси се

право коришћења и управљања на непокретностима у јавној сојини Општине Сокобања, без

накнаде.

 
 

II 

 
 Непокретности у јавној својини општине Сокобања, на којима се преноси право 

коришћења и управљања без накнаде су објекат бр. 6 (бивша котларница) укуп. пов. 510м2, на 
кп. бр. 2502/12 у КО Сокобања, у улици Алексе Маркишића бр. 173 , као и део катастарске 
парцеле 2502/12 у КО Сокобања, уз објекат бр. 6, површине 7010м2. 

 
III 

 

 Право коришћења на непокретностима из тачке II ове Одлуке преноси се без накнаде, 

ради обављања регистроване делатности Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања. 

Непокретности  из тачке II ове Одлуке преноси се на коришћење без накнаде кориснику 
на неодређено време. 
 IV 

 

 Јавно предузеће „Зеленило- Сокобања“ Сокобања има право да непокретности из тачке  
II  ове Одлуке држи и користи у складу са њеном природом и наменом, као и да управља истим 

у складу са Законом којима се уређује јавна својина. Наведена непокретност не може се давати 
у подзакуп или на коришћење трећим лицима. 
 Право коришћења на непокретностима у својини општине престаје у случају њиховог 
отуђења из јавне својине општине, на основу одлуке надлежног органа, независно од воље 
носиоца права коришћења на тим непокретностима као и другим случајевима утврђеним 

Законом.  
V 

 Након ступања на снагу  основу ове одлуке, закључиће се уговор о преносу права 
коришћења и управљања на непокретностима у јавној својини општине Сокобања, без 
накнаде, а којим ће се регулисати права и обавезе Општине Сокобања и  Јавног предузећа 

„Зеленило - Сокобања“ Сокобања.  

Уговор из става 1 овог члана, у име општине Сокобања закључиће председник општине 
Сокобања, уз претходно добијену сагласнот Правобраниоца општине Сокобања. 
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивањ у Службеном листуа

Општине Сокобања. 

 

 

 

 

VI

I Број: 361-15/2018
У Сокобањи, дана 16.10.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Драгољуб Јевтић 
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На основу члана 18. став 6, 26. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник

РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016 и 113/2017), члана 5. став 1.

тачка 1. и члана 6. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 20/13 и 24/14) и члана 42. став 1. тачка

20. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања“ бр.3/08,7/13, 11/14, 24/14

и 15/18) , Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 16.10.2018. године донела 

је

О Д Л У К У

о преносу права коришћења и управљања на непокретностима

у јавној својини општине Сокобања

Јавном комуналном предузећу „Напредак“ Сокобања

I

Овом одлуком Јавном комуналном предузећу „Напредак“ Сокобања са седиштем у

Сокобањи, ул. Хајдук Вељкова бр. 22, ПИБ:100691606, матични број: 07254814, преноси се

право коришћења и управљања на непокретностима у јавној сојини Општине Сокобања, без

накнаде.

II

Непокретности у јавној својини општине Сокобања, на којима се преноси право

коришћења и управљања без накнаде су просторије у објекту бр. 2, на кп. бр. 2502/12 КО

Сокобања, у улици Алексе Маркишића бр. 173, и то:

1. Канцеларија за састанак укуп. пов. 54м2;

2. Канцеларија бр. 1 укуп. пов. 19,72м2;

3. Канцеларија бр. 2 укуп. пов. 19,72м2;

4. Канцеларија бр. 3 укуп. пов. 19,72м2;

5. Канцеларија бр. 4 укуп. пов. 20,40м2;

6. Предпростор укуп. пов. 11,60м2;

7. Канцеларија бр. 5 укуп. пов. 17,63м2;

8. Канцеларија бр. 6 укуп. пов. 41,36м2;

9. Ходник укуп. пов. 32,30м2;

10. Ходник бр. 2 укуп. пов. 27,00м2;

11. ВЦ укуп. пов. 14,00м2;

12. ВЦ укуп. пов. 8,00м2;

13. Канцеларија бр. 7 укуп. пов. 22,00м2;

14. Гаража са припадајућим просторијама укуп. пов. 430,70м2;

III

Право коришћења на непокретностима из тачке II ове Одлуке преноси се без накнаде,

ради обављања регистроване делатности Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања.

Непокретности  из тачке II ове Одлуке преноси се на коришћење без накнаде кориснику

на неодређено време.
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IV

Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања има право да непокретности из тачке

II  ове Одлуке држи и користи у складу са њеном природом и наменом, као и да управља истим

у складу са Законом којима се уређује јавна својина. Наведена непокретност не може се давати
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

у подзакуп или на коришћење трећим лицима.

Право коришћења на непокретностима у својини општине престаје у случају њиховог

отуђења из јавне својине општине, на основу одлуке надлежног органа, независно од воље

носиоца права коришћења на тим непокретностима као и другим случајевима утврђеним

Законом.

V

Након ступања на снагу  основу ове одлуке, закључиће се уговор о преносу права

коришћења и управљања на непокретностима у јавној својини општине Сокобања, без
накнаде, а којим ће се регулисати права и обавезе Општине Сокобања и Јавног комуналног

предузећа „Напредак“ Сокобања

Уговор из става 1 овог члана, у име општине Сокобања закључиће председник општине
Сокобања, уз претходно добијену сагласнот Правобраниоца општине Сокобања.

VI

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у Службеном листу Општине

Сокобања.

I Број: 361-16/2018
У Сокобањи, дана 16.10.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Драгољуб Јевтић 
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На основу члана 34. и 36. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број
62/2006, 65/2008-др. закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), чл. 42. и чл. 128. Статута општине

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14) и  у  складу са
Програмом Комасације („Службени лист општине Сокобања“ број 23/18) Скупштина општине

Сокобања, на седници одржаној 16.10.2018. године, донела је  
 

 

О Д Л У К У О 

СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ  У ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ 

 ОПШТИНА БЕЛИ ПОТОК, ЖУЧКОВАЦ ПОРУЖНИЦА, РЕСНИК, 
СОКОБАЊА, ТРГОВИШТЕ И ТРУБАРЕВАЦ 

 

 

Члан 1. 
 Одређује се спровођење комасације пољопривредног земљишта на делу катастарских 

општине  Бели Поток, Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац 
општина Сокобања. 

 

Члан 2. 
 Предмет комасације (комасациона маса) су сва земљишта на комасационом подручју у 

укупној површини од око 956 хектара на 5703 парцеле. Граница комасационог подручја из 

става 1. овог члана описана је у програму комасације. 

 

Члан 3. 

 Учесници комасације су власници земљишта која су обухваћена комасационом масом и 

сва друга лица која на тим земљиштима имају стварна права или на закону заснован правни 
интерес. 

 

Члан 4. 

 Комасацију, на основу ове Одлуке о спровођењу комасације, спроводи Комисија за 

спровођење комасације, коју Скупштина општине Сокобања образује посебним решењем. 

 Поступак комасације на делу катастарских општина Бели Поток, Жучковац, 

Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац општина Сокобања, спроводиће се на 

основу Закона о пољопривредном земљишту, према Програму комасације дела катастарских 

општина Бели Поток, Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац 
општина Сокобања,  који је донела Скупштина општине Сокобања дана 29.06.2018. године под 

бројем 320-21/2018 и у складу са Начелима комасације које ће донети Скупштина општине 

Сокобања. 
 

 

Члан 5. 

 Од дана објавиљвања Одлуке о спровођењу комасације не може се вршити изградња 

објеката и подизање дугогодишњих засада на комасационом подручју.   

 Власник односно корисник земљишта нема право накнаде за улагање у објекат или 

вишегодишњи засад и усев на земљишту из предходног става, уколико је та улагања извршио 
после дана објављивања Одлуке о спровођењу комасације. 
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Члан 6. 
 Финансијско пословање Комисије за спровођење комасације спроводи Одељење за 

финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове Општинске управе општине 

Сокобања . 

Члан 7. 
Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Сокобања ће након ступања 

на снагу ове Одлуке извршити забележбу о покретању поступка комасације, на парцелама које 

су предмет комасације. 

 

Члан 8. 

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

општине Сокобања“. 
 

 

 I Број: 320-157/2018
У Сокобањи, дана 16.10.2018. године  
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 



 

  
 

   

 
 

 

 

  

На 

 

основу 

 

члана 

 

32. 

 

став 

 

3. 

 

Закона 

 

о 

 

пољопривредном 

 

земљишту 

 

(„Сл. 

 

гласник 

 

РС“,

 

број 

 

62/2006, 

 

65/2008-др. 

 

закон, 

 

41/2009, 

 

112/2015 

 

и 

 

80/2017), 

 

чл. 

 

42. 

 

и 

 

чл. 

 

128. 

 

Статута

 

општине

 

Сокобања

 

(„Службени 

 

лист 

 

општине 

 

Сокобања“

 

број

 

3/08, 

 

7/13, 

 

11/14, 

 

24/14)

 

и  

 

у

 

складу 

 

са 

 

Програмом 

 

Комасације

 

(„Службени 

 

лист 

 

општине 

 

Сокобања“ 

 

број 

 

23/18)

Скупштина општине

 

Сокобања

 

на  седници одржаној

 

дана 16.10. 2018. године, донела је

О Д Л У

 

К У О

НАЧЕЛИМА КОМАСАЦИЈЕ

У ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА

 

БЕЛИ ПОТОК, ЖУЧКОВАЦ

ПОРУЖНИЦА, РЕСНИК, СОКОБАЊА, ТРГОВИШТЕ И ТРУБАРЕВАЦ 

 
 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овим начелима уређује се: 

1. Предмет комасације; 

2. Утврђивање фактичког стања; 

3. Принципи расподеле комасационе масе и груписања пољопривредног земљишта учесника 

комасације; 

4. Комасациона процена земљишта; 
5 . Пројекат мреже пољских путева; 

6. Дугогодишњи засади и стални објекти; 

7. Обезбеђење земљишта за заједничке потребе; 
8. Време и начин привремене примопредаје земљишта из комасационе масе;  

9. Трошкови комасације; 
10. Решење о расподели комасационе масе; 
11. Остале одредбе. 

 
Члан 2. 

 Комасацију у деловима катастарских општина Бели Поток, Жучковац, Поружница, 
Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац општина Сокобања, спроводи Комисија за 
комасацију (у даљем тексту: Комисија) формирана Одлуком Скупштине општине Сокобања. 

 
Члан 3. 

 У поступку комасације сви учесници комасације су равноправни, без обзира на 
величину поседа и квалитет земљишта којег су унели у комасациону масу и без обзира да ли 

се ради о имаоцима права својине на земљишту у јавној (државној), задружној и приватној 
својини. 
 

Члан 4. 
 Све радње у поступку комасације Комисија за комасацију и извођачи радова врше јавно, 

уз учешће учесника комасације. 

 Учесници комасације у току целог поступка комасације имају право увида у писмене 

исправе (записнике о утврђивању фактичког стања, исказе земљишта, прегледне планове, 
комасационе процене, мреже пољских путева) и осталу документацију. 
 Комисија је дужна да учеснику комасације пружи сва потребна обавештења и да на увид 

податке у вези са комасацијом. 

У току поступка комасације учесници комасације могу подносити приговоре и друга правна 

средства, у складу са законом. 
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Члан 5. 

У поступку комасације није допуштен повраћај у пређашње стање и обнова поступка. 

 

II ПРЕДМЕТ КОМАСАЦИЈЕ 

 

Члан 6. 

 Предмет комасације су сва земљишта у комасационом подручју (пољопривредна, 

шумска, грађевинско земљиште уколико га има и земљишта под објектима) у деловима 

катастарских општина Бели Поток, Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и 

Трубаревац општина Сокобања 

 

III УТВРЂИВАЊЕ ФАКТИЧКОГ СТАЊА 

 

Члан 7. 

 Подаци о праву својине и другим правима на земљишту који се уносе у комасациону 

масу, узимају се са стањем из катастра непокретности који води Служба за катастар 

непокретности у општини Сокобања, Републичког геодетског завода, или се узимају на основу 

фактичког стања. 

 Ако је фактичко стање на терену спорно у погледу права својине и других права и не 

слаже се са стањем у катастру непокретности, земљиште и објекти ће се унети у комасациону 

масу на основу фактичког стања. 

 У поступку утврђивања фактичког стања могу се, без такси и пореза, вршити: 

 • измене података о имаоцима права на непокретностима, 

• споразумна замена парцела – земљишта, 

• поклони парцела – земљишта, 

• спровођење уговора о промету који нису имали прописану форму (писани без судске овере и 

усмени који су у целости извршени), 

• оставинска расправа (само у случају ако су присутни сви наследници и ако споразумно одреде 

деобу и начин деобе), 

• уговори о доживотном издржавању, 

• брисање права плодоуживања, 

 • развргнуће имовинских (сувласничких) заједница, 

• остали случајеви који се откривају у поступку утврђивања фактичког стања (откривање 

ништавих уговора и др.). 

 Радње из става 2. овог члана се могу вршити до почетка поступка узимања изјава о 

груписању поседа (узимање жеља). 

 Утврђено фактичко стање се уноси у Записник о утврђивању фактичког стања, кога 

потписују учесници у поступку и председник Комисије за комасацију. 

 Спорове услед неслагања фактичког и правног стања решава надлежни суд. 

 

IV ПРИНЦИПИ РАСПОДЕЛЕ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ И ГРУПИСАЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ 

 

4.1. Општи принципи расподеле комасационе масе и груписања поседа 

 

Члан 8. 

 Сваки власник, односно корисник земљишта добија из комасационе масе земљиште 

одговарајуће вредности по могућности исте катастарске културе и удаљености од насеља, као 

и положаја који пружа приближно једнаке могућности у погледу начина обраде које је имао 

пре комасције. 

 Просечна удаљеност се цени на основу укупне удаљености свих земљишта које је 

учесник комасације унео и земљишта које је добио из комасационе масе. 
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 При расподели земљишта из комасационе масе сваки учесник комасације мора да 

добије земљиште правилнијег облика и на мањем броју места него што је унео у комасациону 

масу уколико је унео земљиште на два или више места. 

 Додељено земљиште треба да је на приближно истом одстојању од економског 

дворишта као и унето земљиште, са сличним утицајем вода на искоришћење земљишта. 

 

Члан 9. 

 Укупна вредност земљишта које се даје из комасационе масе не може бити мања нити 

већа од 10% од укупне вредности земљишта унетог у комасациону масу (укључујући и 

умањење за заједничке потребе), а укупна површина земљишта која се даје из комасационе 

масе не може бити мања нити већа од 20% од укупне површине земљишта унетог у 

комасациону масу, осим ако се комисија и учесник комасације другачије не споразумеју. 

 

Члан 10. 

 После усвајања прегледног плана комасационе процене и пројекта комасације, комисија 

упознаје сваког учесника комасације са стањем у исказу земљишта, узима његову изјаву о 

предлогу груписања (жељу) и расподели земљишта које му припада из комасационе масе, и о 

томе саставља записник. 

 У записник се уноси и примедба на исказ земљишта. 

 

Члан 11. 

 Предлог расподеле земљишта из комасационе масе који се приказују на прегледном 

плану расподеле земљишта, Комисија за комасацију излаже на јавни увид. 

 Прегледни план расподеле земљишта садржи нарочито: графички приказ пројеката 

комасације, границе парцеле свих учесника комасације са уписаним бројем одговарајућег 

исказа земљишта. 

 Рок излагања прегледног плана расподеле земљишта је најмање петнаест дана. 

 На предлог расподеле земљишта из комасационе масе учесници комасације могу да 

ставе примедбе. 

 О примедбама Комисија за комасацију решава све до привремене примопредаје 

земљишта добијеног из комасационе масе. 

 

Члан 12. 

 Приликом расподеле комасационе масе настојаће се, уколико је го могуће, да се ранијем 

власнику поново доделе заливни системи, бунари, дугогодишњи засади уколико су они 

подигнути или саграђени пре почетка комасације. 

 

Члан 13. 

 Власници земљишта који поседују земљиште поред тврдих путева, у поступку 

комасације добиће земљиште уз тврди пут, уколико је то могуће. 

 

4.2. Посебне одредбе о груписању земљишта 

 

Члан 14. 

 Учесници комасације биће позивани на јавну расправу о груписању земљишта коју 

спроводи Комисија и њена тела тако да прво буду позивани учесници који имају објекте, 

воћњаке и винограде, учесници који имају већи посед земљишта и то земљиште бољег 

квалитета из виших процембених разреда, те који имају груписано земљиште на једном месту. 

 

Члан 15. 

 Учесници комасације који чине једно домаћинство (родитељ и деца, супружници, браћа 

и слично) биће надељени по правилу, уколико је то могуће тако да земљиште добију једно уз 
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друго. 

 

Члан 16. 

 Уколико се чланови свих старачких домаћинстава учесника комасације усагласе, 

њихово пољопривредно земљиште се може груписати на једном месту и чинити комплекс. 

 

Члан 17. 

 Поседници земљишта који у поступку утврђивања фактичког стања нису доказали 

право својине, а земљиште је остало у поседу, као и земљиште власника који нису 

присуствовали расправи приликом излагања старог (претходног) стања као и приликом 

утврђивања новог положаја земљишта (лице непознатог боравишта и слично) лоцираће се по 

правилу, ако је то могуће, на једном месту. 

 

Члан 18. 

 За укупан посед сувласника учесника комасације, може се вршити физичка деоба, и ако 

је то могуће, лоцираће се један поред другог. 

 

Члан 19. 

 Власници могу изразити потребу да приликом поделе земљишта добију посед 

формиран поред поседа својих сродника или других лица са којима обрађују земљу, а Комисија 

ће имати у виду овакву потребу учесника комасације, ако је то могуће без нарушавања 

основних принципа у смислу члана 16. ових начела комасације. 

 

Члан 20. 

 Учесници комасације који имају закључен уговор о доживотном издржавању и 

вишегодишњи уговор о закупу и плодоуживању, лоцираће се по правилу, и уколико је то 

могуће, уз земљиште даваоца издржавања односно закупопримца или плодоуживаоца. 

 

Члан 21. 

 Учесници комасације који сачињавају исто пољопривредно газдинство могу од 

Комисије тражити да им се додели земљиште једно поред другог у циљу лакшег и економичног 

обрађивања земљишта. 

 Захтев из става 1. овог члана Комисија је дужна узети у обзир и настојати да се таквим 

захтевима удовољи, где је то могуће. 

 

Члан 22. 

 Учесници комасације уколико буду добили из комасационе масе земљиште нижих 

процембених разреда пошто не могу добити накнаду у земљишту, разлика им се надокнађује 

у новцу. 

 

Члан 23. 

 Учесницима комасације који у поступку расподеле комасационе масе нису 

присуствовали расправи, обезбедиће се земљиште према стању које се води у катастру 

непокретности. 

 

V КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 24. 

 У поступку комасационе процене, земљишта се разврставају у процембене разреде на 

основу педолошког састава и положаја земљишта као и других услова који су од значаја за 

утврђивање вредности земљишта. 

 Земљишта сличног квалитета и положаја сврставају се у посебне разреде. Број 

 
                          БРОЈ 31 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА               СТРАНА 83        16.октобар 2018.



процембених разреда зависи од педолошке разноликости земљишта, а међусобни однос 

процембених разреда произилази из производне вредности земљишта груписаних по 

процембеним разредима и тржишне врдности земљишта. 

 Подкомисија за комасациону процену земљишта саставља записник о комасационој 

процени и доставља га Комисији. 

 Прегледни план комасационе процене и записник о комасационој процени излажу се на 

јавни увид у трајању од 15 дана. 

 На Прегледни план комасационе процене и Записник о комасационој процени, 

учесници комасације за време трајања излагања могу да стављају примедбе. 

 По истеку рока за излагање на јавни увид Прегледног плана комасационе процене и 

разматрања примедби, Комисија коначно усвја Прегледни план комасационе процене. 

 

VI ПРОЈЕКАТ МРЕЖЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА 

 

Члан 25. 

 Мрежа пољских путева ће се изградити на основу главног пројекта. Прегледни план 

мреже пољских путева излаже се на јавни увид у трајању од 15 дана у просторијама месне 

заједнице. 

 На Прегледни план мреже пољских путева, учесници комасације за време трајања 

излагања могу да стављају писмене примедбе. 

 По истеку рока за излагање на јавни увид Прегледног плана мреже пољских путева и 

разматрања примедби, Комисија коначно усваја Прегледни план. 

 Пре коначног усвајања Прегледног плана мреже пољских путева Комисија мора 

прибавити мишљење Одбора учесника комасације. 

 

Члан 26. 

 У поступку пројектовања мреже пољских путева настојаће се да се дугогодишњи засади 

и трајни објекти уклопе у пројекат мреже пољских путева и неће се рушити без обзира да ли 

су изграђени са дозволом или без дозволе. 

 

Члан 27. 

 Земљиште у комасационом подручју које се користи за повртарску производњу (баште) 

по правилу ће се уклопити у пројекат мреже пољских путева са истом наменом. 

 

VII ДУГОГОДИШЊИ ЗАСАДИ И СТАЛНИ ОБЈЕКТИ 

 

Члан 28. 

 

 Од дана објављивања одлуке о спровођењу комасације не може се вршити изградња 

објеката и подизање вишегодишњих засада и усева на комасационом подручју. 

 Власник земљишта нема право накнаде за улагања у објекат или вишегодишњи засад 

на земљишту у комасационој маси, ако је та улагања извршио после дана објављивања одлуке 

о спровођењу комасације 

 Виногради, воћњаци, земљиште под дугогодишњим засадима и земљишта на којима 

постоје објекти, по правилу остају ранијим власницима, учесницима комасације, а у 

комасацији се има евентуално извршити само исправка неправилних међних линија. 

 

Члан 29. 

 Ако је земљиште на коме се налази неки објекат, воћњак, виноград или пуцериште 

одузето неком учеснику комасације у циљу груписања земљишта, онда је ранијем власнику 

дужан исплатити правичну накнаду нови имаоц права – учесник комасације. 

 Правична накнада се утврђује посредством Комисије за комасацију на основу споразума 
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бившег власника и новог имаоца права на непокретности. 

 

Члан 30. 

 Земљиште под детелином луцерком, уколико је засејана на површини већој од 10 ари, 

ако није старија од пет година, сматраће се дугогодишњим засадом и накнада за ово земљиште 

власнику земљишта исплаћиваће се у виду потребне количине семена за предметну површину 

и трошкове дубоког орања. 

 Учесници комасације који имају засађену луцерку дужни су пријавити своје луцериште 

најдаље месец дана пре напуштања старог поседа Комисији за комасацију која ће преко 

подкомисије извршити процену луцеришта. 

 Земљиште засејано другим врстама детелине као и земљиште засејано луцерком у 

повшрини мањој од 10 ари неће се сматрати дугогодишњим засадом и третираће се као „голо“ 

земљиште. 

 

VIII ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРЕБЕ 

 

Члан 31. 

 У поступку комасације обезбеђује се земљиште за заједничке потребе насеља 

(земљишта за изградњу мреже пољских путева, уређење каналске мреже, система за 

одводњавање и наводњавање и регулацију водотокова, за комуналне и друге потребе насеља). 

 Земљишта обезбеђују учесници комасације сразмерно унетој површини, односно 

вредности земљишта и то без накнаде. 

 Ако се услед смањења мреже путева и водотокова и осталих јавних објеката повећа 

укупна површина обрадивог земљишта у комасационој маси иста постаје државна својина, 

односно својина Општине Сокобања. 

 

IX ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИВРЕМЕНЕ ПРИМОПРЕДАЈЕ ЗЕМЉИШТА ИЗ 

КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ 

 

Члан 32. 

 Привремена примопредаја земљишта из комасационе масе отпочеће кад се стекну сви 

фактички и формално – правни услови, 

 Привремена примопредаја земљишта извршиће се пре доношења Решења о расподели 

комасационе масе, о чему ће Комисија сачинити Запиник о привеменој примопредаји 

земљишта. 

 

Члан 33. 

 Сви учесници комасације дужни су да приликом примопредаје земљишта очисте 

земљиште које се предаје у комасациону масу. Учесник комасације дужан је да очисти 

земљиште од пањева, шибља, од сламе, сена, кукурузовине и сличног до привремене 

примопредаје земљишта у посед. 

 Ако учесник комасације не поступи у складу са одредбама из наведених ставова 

Комисија ће дати налог да се потребни радови изврше на терет тог учесника комасације. 

 

X ТРОШКОВИ КОМАСАЦИЈЕ 

 

Члан 34. 

 Трошкове геодетско-техничких радова у поступку комасације, трошкове рада Комисије 

за комасацију и њених поткомисија и трошкове инвестиционих улагања у вези са спровођењем 

комасације сноси Општина Сокобања, од којих део обезбеђује Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде -  Управа за пољопривредно земљиште. 

 Под трошковима комасације подразумевају се трошкови оних радњи, односно радова 
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који се искључиво или претежно изводе ради комасације. 

 Под трошковима инвестицоних улагања подразумевају се нарочито: трошкови 

изградње нове мреже пољских путева, мањих пропуста на водотоковима изграђених након 

пројекта нове мреже пољских путева, уклањање објеката, крчење шикара и чишћење и равнање 

терена. 

 

XI РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ 

 

Члан 35. 

 Комисија доноси решења о расподели комасационе масе. 

 Против решења о расподели комасационе масе учесник комасације може изјавити 

жалбу Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од 15 дана од дана 

његовог достављања. 

 

Члан 36. 

 До правноснажности решења о расподели земљишта из комасационе масе, спорови који 

се у поступку комасације између учесника комасације појаве (сметње поседа привремено 

додељеног земљишта), и спорови о накнади штете између учесника комасације и извођача 

радова (штете на усевима и дугогодишњим засадима изазване крчењем и чишћењем терена, 

ископом водотокова и извођење геодетско – техничких радова) могу да се решавају 

поравнањем пред Комисијом. 

 

XII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 37. 

 Учесницима комасације, којима је извођењем радова у поступку комасације, дошло до 

оштећења њихових парцела, имају право на накнаду за стварну штету уколико је земљиште 

било приведено култури а не изгубљену добит услед тога што су били спречени у обради свог 

поседа. 

 Учесници комасације из претходног става дужни су пријавити штету Комисији за 

комасацију у року од 30 дана од дана сазнања за штету а најкасније у року од 60 дана од дана 

настанка штете. 

 Стварну штету утврђује подкомисија образована од стране Комисије за комасацију, а 

споразум о накнади штете закључује се између Комисије и оштећеног учесника комасације. 

 Учесници комасације су дужни, да без накнаде, уклоне дрвну масу са међа и парцела 

под деградираним вишегодишњим засадима. 

 

Члан 38. 

 Све службености установљене на пољопривредном земљишту, престају да постоје. 

 

Члан 39. 

 Престаће се са употребом и коришћењем старих пољских путева, у моменту увођења у 

посед надељеног земљишта. 

 

Члан 40. 

 Стварни терети уписани на старом поседу учесника комасације преносе се на 

новодобијено земљиште. 

 

Члан 41. 

 Учесници комасације могу користити земљиште унето у комасациону масу (стари 

посед) до правоснажности решења о расподели комасационе масе. Након тога земљиште 

(стари посед) не треба ђубрити, орати и слично у сврху употребе за наредну годину. 
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Члан 42.

Учесници комасације дужни су да земљиште унето у комасациону масу (стари посед)

очисте од кукурузовине, сламе, сена и друго.

Ако учесници комасације не поступе према обавези из претходног става земљиште ће

се очистити о трошку учесника.

XIII ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 43.

Начела  комасације  ступају  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном

листу општине Сокобања“.

I Број: 320-158/2018
У Сокобањи, дана 16.10.2018. године  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 
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На основу члана 35. и 36. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број

62/2006, 65/2008-др. закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017),  члана 42. и чл. 128. Статута општине

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14),   члана 4. Одлуке
о спровођењу комасације, на делу катастарских општине Бели Поток, Жучковац, Поружница,

Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац општина Сокобања, и  у  складу са Програмом

Комасације („Службени лист општине Сокобања“ број 23/18) на седници одржаној 16.10.
2018. године, донела је 
  

 Р Е Ш Е Њ Е О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ У 

ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА БЕЛИ ПОТОК, ЖУЧКОВАЦ 

ПОРУЖНИЦА, РЕСНИК, СОКОБАЊА, ТРГОВИШТЕ И ТРУБАРЕВАЦ  
 

Члан 1. 
 У Комисију за спровођење комасације на делу катастарских општине  Бели Поток, 

Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац општина Сокобања, 

именују се 7 чланова и исто толико заменика, према програму комасације донет од стране 
Скупштине општине Сокобања број 320-21/2018 од 29.06.2018.године. 

 
Члан 2. 

 
` У Комисију се именују следећа лица:  

1. Мирослава Опачић, дипл. правник - председник 

Мирјана Кокерић, дипл. правник - заменик 
2.Владимир Ракић, дипл. инж. пољ. - члан 

Оливера Радојевић,дипл. инж. пољ. - заменик 
3. Милена Алексић, дипл. инж. архитект. - члан 

Јелена Миковић, дипл. инж. шумар. - заменик 

4. Пловдина Милинковић, инж. геодезије - члан 

Јасмина Марковић, инж. геодезије - заменик 

5. Батица Илић- представник учесника комасације – члан 

Синиша Благојевић- представник учесника комасације – заменик 

6. Ратко Живадиновић -  представник учесника комасације  - члан 

Горан Симић - представник учесника комасације  – заменик 
7.Драгомир Милисављевић  - представник учесника комасације  - члан 

Живота Живановић- представник учесника комасације  – заменик 
 Председник и чланови Комисије се именују на период до завршетка поступка 
комасације на делу катастарских општине  Бели Поток, Жучковац, Поружница, Ресник, 
Сокобања, Трговиште и Трубаревац општина Сокобања. 
 

Члан 3. 
 Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да у складу са Законом о пољопривредном 
земљишту и начелима комасације: 

• спроведе поступак комасације земљишта на делу катастарских општине  Бели Поток, 

Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац општина Сокобања. 

• обједињује рад свих органа и организација које врше одређене послове у поступку 

комасације, 

• образује поткомисије (за комасациону процену земљишта, за процену вредности 
дугогодишњих засада и објеката као и друга стручна тела за предузимање појединих радњи у 

поступку комасације), 

• обавља и друге потребне послове у складу са Законом о пољопривредном земљишту и 
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Начелима комасације. 

 
 

 

 
  

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

Члан 4.
Стручне и административне послове Комисије обављаће секретар Комисије, Јелена

Јаношевић, дипл. правник.

Члан 5.

Финансијско пословање Комисије водиће Одељење за финансије, наплату јавних
прихода и инспекцијске послове, Општинске управе општине Сокобања.

Члан 6.
Трошкови рада Комисије, поткомисија и других стручних тела и појединаца који врше

одређене послове у поступку комасације иду на терет трошкова комасационог поступка.

Накнада за рад председника и чланова Комисије и других лица ангажованих на
пословима комасације, ближе је уређена посебним Правилником о накнадама, који доноси

Скупштина општине Сокобања.

Члан 7.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 320-159/2018
У Сокобањи, дана 16.10.2018. године  
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 
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На основу члана 116, члана 117. Закона о основама система, образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17 и 27/18-др. закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени

гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др.закон и 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 42. и чл. 128.

Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ 3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18)

и члана 85. Пословника о раду Скупштине општине Сокобања ( „ Службени лист општине

Сокобања“ 3/17 ) , Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.10.2018.

године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ У СОКОБАЊИ„

I

У школски одбор Средње школе „Бранислав Нушић“ у Сокобањи, именују се:

- Из реда запослених:

1. Гавриловић Милан из Сокобање, ул. Светозара Марковића бр. 22

2. Ђорђевић Мимоза из Дугог Поља, општина Сокобања

3. Гојковић Снежана из Сокобање, ул. Драговићева бр. 12

- Испред Савета родитеља:

1. Васиљевић Данијела из Сокобање, ул. Алексе Маркишића бр.93

2. Милојковић Слађана из Мозгова, општина Алексинац

3. Ранђеловић Лидија из Сокобање, ул. Драговићева бр.4

-Испред јединице локалне самоуправе:

1. Јелена Ивановић из Сокобање, ул. Војводе Путника бр. 27а

2. Иван Најдић из Сокобање, ул. Ртањска бр. 7

3. Душан Јевтић из Шарбановца, општина Сокобања

II

Мандат новоименованим члановима Школског одбора из тачке 1. овог Решења траје
четири ( 4 ) године.

Мандат новоименованим члановима Школског одбора, почиње да тече од дана истека

мандата члановима Школског одбора, именованим решењем I број 611-5/2014 од 15.10.2014.

године („Службени лист општине Сокобања“, број 17/14), решењем I број 011-93/2016 од

04.08.2016. године („Службени лист општине Сокобања“, број 31/16) , решењем I број 011-
50/2017 од 09.08.2017.године („Службени лист општине Сокобања“, број 19/17) и решењем I број

02-103/2017 од 20.12.2017. године („Службени лист општине Сокобања“, број 32/17), односно
почев од 11.11.2018. године.

III
Ступањем на снагу овог Решења, престаје да важи Решење о именовању чланова школског

одбора Средње школе „Бранислав Нушић“ у Сокобањи, I број 611-5/2014 од 15.10.2014. године
(„Службени лист општине Сокобања“, број 17/14), Решење о измени решења о именовању

Школског одбора Средње школе „Бранислав Нушић“ Сокобања и утврђивање комплетног састава

I број 011-93/2016 од 04.08.2016. године („Службени лист општине Сокобања“, број 31/16),

Решење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Средње школе „Бранислав

Нушић“ у Сокобањи I број 011-50/2017 од 09.08.2017. године („Службени лист општине
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Сокобања“, број 19/17)  и Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње 

школе „Бранислав Нушић“ у Сокобањи, I број 02-103/2017 од 20.12.2017.године („Службени лист 

општине Сокобања“, број 32/17). 
          IV 

Ово решење је коначно. 
 

                                                                V 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 
 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Правни основ за доношење наведеног решења садржан је у одредбама члана 116, члана 

117. Закона о основама система, образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17 и 

27/18-др. закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 
83/14 – др.закон и 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 42. и чл. 128. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“  3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18) и члана 85. Пословника о 

раду Скупштине општине Сокобања ( „ Службени лист општине Сокобања“ 3/17 ).  

Чланом 116. став 1. 2. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања прописано 
је да орган управљања има девет чланова укључујући и председника, да орган управљања чине 

по 3 представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе, као и да чланове органа 

управљања именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а да председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.   Чланом 116. 
став 9.  наведеног Закона прописано је које лице не може бити предложенo ни именовано за члана 

органа управљања. 

Чланом 116. став 13. наведеног Закона прописано је да скупштина јединице локалне 

самоуправе доноси решење о именовању органа управљања.  

Чланом 117. став.1. наведеног закона прописано је да мандат органа управљања траје  
четири године.  

На основу предлога овлашћеног предлагача за чланове школског одбора из реда 
запослених, испред савета родитеља и јединице локалне самоуправе, у складу са напред 

наведеним одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и надлежностима 
Скупштине општине које су утврђене чланом 32. Закона о локалној самоуправи и чланом 42. 

Статута општине Сокобања, донето је решење као у диспозитву. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути спор 
пред Управним  судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања решења. 

 

  
 

 
 

 

 
 

  

I БРОЈ: 611-3/2018

У Сокобањи, 16.10.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК,

Драгољуб Јевтић 
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На основу члана 116. и члана 117. став 3. Закона о основама система, образовања и васпитања

(„Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/18 – др. закони), члана 32. Закона о локалној

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др.закон и 101/2016 – др. закон и

47/2018), члана 42. и чл. 128. Статута општине Сокобања („Службени лист општине

Сокобања“ 3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18) и члана 85. Пословника о раду Скупштине општине

Сокобања ( „ Службени лист општине Сокобања“ 3/17) , Скупштина општине Сокобања, на

седници одржаној дана 16.10.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“ У

СОКОБАЊИ 

  

I 

Разрешавају се дужности чланова Школског одбора 

 

- Тања Глигоријевић из Сокобање, члан – представник запослених, 

- Славољуб Ћирковић из Сокобање, члан – представник родитеља; 
 

Именују се за члана Школског одбора 

 

- Валентина Бошковић из Сокобање, члан – представник запослених, 

- Хелена Милисављевић, члан – представник родитеља; 
 

II 

Мандат именованом члану Школског одбора траје до истека мандата Школског одбора 

именованог Решењем о именовању Школског одбора Основне школе „Митрополит Михаило“ у 

Сокобањи, I број 02-56/2016 од 17.12.2016. године („Службени лист општине Сокобања “, број 

49/16).  
 III 

Ово решење је коначно. 
 

                                                                      IV 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
           Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 116. и члана 117. 
став 3. Закона о основама система, образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 
и 27/18 – др. закони), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 

83/14 – др.закон и 101/2016 – др. закон и  47/2018), члана 42. и чл. 128. Статута општине Сокобања 
(„Службени лист општине Сокобања“  3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18) и члана 85. Пословника о 

раду Скупштине општине Сокобања ( „ Службени лист општине Сокобања“ 3/17). 

 
Чланом 116. и чланом 117. став 3. Закона о основама система, образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 88/2017) прописано је да Скупштина јединице локалне самоуправе 

разрешава, пре истека мандата, поједине чланове органа управљања установе, као и да изборни 
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период новоименованог појединог члана траје до истека мандата органа управљања. 

Taња Глигоријевић и Славољуб Ћирковић поднели су писане захтеве за разрешење са 

места чланова  Школског одбора Основне школе „Митрополит Михаило“ у Сокобањи. 

Ово Решење о разрешењу, односно именовању, у складу са чланом 116. став 15. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17 и 27/18 – др. закони), 

коначно је у управном поступку.  

Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути управни  спор пред 

Управним судом у Београду, у року од 30 дана од дана достављања решења. 
 

 
 

 

 

 

I БРОЈ: 610-3/2018

У Сокобањи, 16.10.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК,  

Драгољуб Јевтић 
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На основу члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист општине

Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18) и члана 7. Одлуке о образовању

Општинског штаба за ванредне ситуације („Службени лист општине Сокобања“, број

10/10, 2/11 и 20/13), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана

16.10.2018. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени Решења о постављењу заменика команданта, начелника и чланова 

Општинског штаба за ванредне ситуације и утврђивање комплетног састава 
 

Члан 1. 

 Овим решењем врши се измена Решења о постављењу заменика команданта, 

начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације („Службени лист 

општине Сокобања“, број 10/10, 2/11, 1/12, 20/13, 7/15, 31/16, 44/16 и 28/18) и то тако 

што се: 

У члану 1. став 1: 

- у тачки 13. Бобан Марјановић, члан, разрешава дужности члана, а уместо њега 

поставља се Маријан Стаменковић, члан; 

У свему осталом ово решење остаје непромењено. 

 

Члан 2. 

Утврђује се комплетан састав Општинског штаба за ванредне ситуације општине 

Сокобања и то: 

 

1. Владимир Миловановић – заменик команданта; 

2. Саша Урошевић, начелник; 

3. Марија Јовановић, члан; 

4. Саша Дрљача, члан; 

5. Бојан Тодосијевић, члан; 

6. др Славиша Антонијевић, члан;  

7. Милица Миленковић, члан; 

8. др Небојша Миленковић, члан; 

9. Драгољуб Јевтић, члан; 

10. Мића Ивковић, члан; 



 
                          БРОЈ 31 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА               СТРАНА 95        16.октобар 2018.

11. Слободан Стевановић, члан; 

12. Владимир Павловић, члан; 

13. Маријан Стаменковић, члан; 

14. Јовица Стојановић, члан; 

15. Игор Јевтић, члан; 

 

Председник општине Сокобања, Исидор Крстић, је командант Општинског 

штаба за ванредне ситуације општине Сокобања, по положају. 

 

Члан 3. 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.  

 

Oбразложење 

Правни основ за доношење овог Решења, садржан је у одредбама члана 

128. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 

3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18) и члана 7. Одлуке о образовању Општинског 

штаба за ванредне ситуације („Службени лист општине Сокобања“, број 10/10, 

2/11 и 20/13). 

Чланом 7. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 10/10, 2/11 и 20/13) прописано је да 

решење о постављењу и разрешењу заменика команданта, начелника и чланова 

Штаба, доноси Скупштина општине Сокобања, на предлог председника 

општине. 

На основу свега напред наведеног Скупштина општине Сокобања, 

одлучила је као у диспозитиву овог решења. 

 

   I Број: 217-16/2018

У Сокобањи, дана 18.10.2018. године  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 
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На основу члана 46. и 128. Статута општине Сокобања („Службени лист

општине Сокобања“  3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18), члана 3. Одлуке о формирању

Савета за безбедност ( „Службени лист општина Бољевац, Бор, Зајечар, Кладово,

Књажевац, Мајданпек, Неготин и Сокобања“, број 8/2005) и члана 85. Пословника о

раду Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/17),

Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.10.2018. године, донела

је
РЕШЕЊЕ

о измени Решења о именовању Савета за безбедност

I

Овим Решењем врши се измена Решења о именовању Савета за безбедност (

„Службени лист општине Сокобања“, број 31/16 и 49/16 ) и то тако што се:

- у члану 1. став 1. тачка 4. Бојан Миливојевић  из Сокобање - Полицијска станица

Сокобања, разрешава се дужности члана, а уместо њега именује се Игор Јевтић

из Сокобање – представник Полицијске управе Зајечар, полицијске станице у

Сокобањи, члан.

Мандат новоизабраном члану, траје до истека мандата Савета за безбедност

образованим Решењем о именовању Савета за безбедност ( „Службени лист општине

Сокобања“, број 31/16 ).

II

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 46. и 128. 

Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“  3/08, 7/13, 11/14, 

24/14 и 15/18), члана 3. Одлуке о формирању Савета за безбедност ( „Службени лист 

општина Бољевац, Бор, Зајечар, Кладово, Књажевац, Мајданпек, Неготин и Сокобања“, 

број 8/2005) и члана 85. Пословника о раду Скупштине општине Сокобања („Службени 

лист општине Сокобања“, број 3/17). 

Одлуком о формирању Савета за безбедност  ( „Службени лист општина 

Бољевац, Бор, Зајечар, Кладово, Књажевац, Мајданпек, Неготин и Сокобања“, број 

8/2005), формиран је Савет за безбедност као радно тело Скупштине општине 

Сокобања. Чланом 3. напред наведене Одлуке прописано је да чланове Савета 

посебним решењем именује Скупштина општине Сокобања из редова представника 

Скупштине општине, полиције, правосуђа, здравства и социјалне заштите, просвете, 

спортских удружења, привреде, медија и других структура неопходних за реализацију 

Пројекта. 

Како је Бојан Миливојевић из Сокобање- Полицијска станица Сокобања, 

разрешен места командира Полицијске станице у Сокобањи, а на место командира 
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Полицијске станице у Сокобањи именован Игор Јевтић из Сокобање, Скупштина 

општине Сокобања, одлучила је као у изреци овог Решења. 

 

 

 

 

 

 

 

  

I БРОЈ: 02-98/2018
У Сокобањи, 16.10.2018. године

                                      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК,

Драгољуб Јевтић

 

 



1 

 

                                                                                                                                           

На основу члана 13. Закона о потстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС“, број 10/13, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 32. став 1. 

тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 

и други закони), члана 42. став 1. тачка 5.  и члана 127. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014), 

Скупштина општине Сокобања, уз предходно прибављену сагласност Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, број 320-00-3004/2018-09 

од 12.09.2018. године, на седници одржаној дана 16.10.2018.. године, донела је 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА  2018. ГОДИНУ 

 

I 

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

општине Сокобања за 2018. годину („Службени лист општине Сокобања“, број 22/18), мења се 

и то тако што: 

 

-  у поглављу 1: Опште информације, делу ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ код 

одељка 1.1.8. Сточни фонд, Говедарство у 18 реду иза речи „произвођача“  додају се речи: 

„ У оквиру стратегије развоја пољопривреде, општина Сокобања планира да у периоду од 2018. 

до 2025. године уведе меру побољшање генетског материјала, кроз меру бесплатног вештачког 

осемењавања. 

 

-  у поглављу 1: Опште информације, делу ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ код 

одељка ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

табела 3. Мере руралног развоја мења се и гласи: 

„ 

Редн

и 

број 

Назив мере 
Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику  (%) 

(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1. 

Инвестиције у 

физичку 

имовину  

пољоприврених 

газдинстава 

101 

4.500.000,00 50-60 144.000,00  

2. 

Успостављање и 

јачање удружења   

у области 

пољопривреде 

102 

6.200.000,00 100   

3. 
Органска 

производња 

201.3 
200.000,00 50 36.000,00  

       

 УКУПНО   10.900.000,00    

“ 

 

 

У истом одељку табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава мења се и 

гласи: 

 

 
                          БРОЈ 31 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА               СТРАНА 98        16.октобар 2018.

  215



2 

 

„ 
Буџет  Вредност у РСД  

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без 

пренетих обавеза) 

  12.200.000,00 

Планирана средства за директна плаћања     
Планирана средства за кредитну подршку  800.000,00   
Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја  10.900.000,00   
Планирана средства за посебне подстицаје 500.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, 

кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја  

   

Пренете обавезе  

“ 

 

- у поглављу II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА, на страни 29. код шифре мере 102., 2.3.1. 

Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде, иза речи „Удружење 

„Противградна заштита Сокобања““, додају се речи: 

 

„- Пољопривредна задруга Агро-Ртањ 

              - Пољопривредна задруга Ртањска долина“ 

 

- у истом поглављу и на истиј страни иза речи „удружење противградне заштите на 

територији општине Сокобања.“, додају се речи: 

 

„Улога пољопривредних задруга је да раде на повећању свеукупне производње у 

пољопривреди, повећању генетског потенцијала постојећих и увођење нових раса, ради 

што веће продукције производа.“ 

 

- у истом поглављу, на страни 30. у табели у оквиру тачке 2.3.8. Листа инвестиција у 

оквиру мере, мења се табела и гласи: 

„ 

Шифра 

инвестиције 

Назив инвестиције Успостављање и јачање удружења 

у области пољопривреде 
Износ 

102 
 Успостављање и јачање удружења у области 

пољопривреде 
6.200.000,00 

“ 

 

- у истом поглављу, на страни 34. табела 2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере, мења се 

и гласи: 

„ 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције Износ402 

402.1 
Информативне активности: сајмови, изложбе, 

манифестације, студијска путовања  500.000,00 

“ 

 

У осталим деловима Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Сокобања за 2018. годину („Службени лист општине 

Сокобања“, број 22/18) остаје неизмењен. 

 

II 
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Измене и допуне Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Сокобања за 2018. годину, објавити у „Службеном листу 

општине Сокобања“. 

 

I Број: 320-160/2018 

У Сокобањи, 16.10.2018. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

                                                                                                                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                                                                 

Драгољуб Јевтић 
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На основу члана 42. став 1. тачка 42. и члана 128. Статута општине Сокобања

(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18), Скупштина

општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.10.2018. године, донела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње школе „Бранислав 

Нушић“ Сокобања за школску 2017/18 годину, који је усвојио Школски одбор Средње 

школе „Бранислав Нушић“ Сокобања, дана 14.09.2018. године, под бројем 012-2/50-4-

18. 

 

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

  I Број: 611-4/2018
У Сокобањи, дана 16.10.2018. године.

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 
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Република Србија 

Средња школа  

"Бранислав Нушић" 

14.9.2018. године 

Сокобања 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 

 

Средња школа "Бранислав Нушић" у Сокобањи радила је у складу са важећим 

законским прописима у области средњег образовања и у складу са Годишњим планом рада 

школе. 

 

I УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

Због радова који су раније започети, а нису испоштовани рокови и диманика 

предвиђенa за завршетак истих, ученици и наставници су на почетку школске године 

изводили наставу у послеподневној смени у просторијама које за наставу корисити ОШ 

„Митрополит Михаило“. Првог дана школе, уз сагласност ШУ Зајечар и локалне 

самоуправе, одржани су само часови одељењске заједнице, а настава за овај дан 

надокнађена је 13. јануара 2018. године.  Ученици наше школе источно крило у 

преподневној смени почињу да користе 6. новембра 2017. године. Последње две учионице 

(бр. 14. и бр.12.) у употреби су од децембра 2017. године. Након овог датума, створени су 

оптимални услови за реализацију наставе, пре свега кроз коришћење рачунарских 

кабинета. Наставници и ученици су показали висок степен толеранције ради остваривања 

планова рада, а према извештајима који су поднети на одељењским већима, остварени су 

наставни планови и програми предвиђени за прво полугодиште. У другом полугодишту се 

настава одвијала несметано, те су реализовани сви планирани часови редовне наставе као 

и осталих облика образовно-васпитног рада. 

Услови за извођење наставе након повратка у наше учионице и кабинете били су 

задовољавајући, много бољи него протеклих година. Изузетак је једна учионица која нема 

изолацију испод равног крова, па је у њој хладније него у осталим просторијама. Ученици 

овог одељења за наставу су углавном користили уч. бр. 14, која је иначе предвиђена за 

медијатеку. Током зимског распуста додато је 16 ребара на постојеће радијаторе, тако да је 
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до постављања изолације на раван кров изнад ове и суседне учионице превазиђен овај 

проблем. 

Наставници који имају кабинетску наставу, заједно са делом својих колега, активно 

су учествовали у паковању и распаковању школских учила и опреме, и на тај начин 

обезбедили очување истих током радова који су често били хаотични и веома аљкави.  

Имали су и помоћ ученика. На овај начин показали су висок степен одговорности према 

свом радном месту. 

Паралелно са радовима, школа је сређивала своје просторије, тако да је након 

радова оспособљена још једна просторија за рад на другом спрату која је до сада 

коришћена као остава. Урађена је реконструкција канализационе и водоводне мреже у 

кабинету хемије, набављен је нов намештај према стандардима за кабинет хемије, који ће 

се користитити за наставу хемије и биологије, са заједничким припремним делом. На овај 

начин, раније припремни део за биологију је претворен у нову учионицу. 

Након изведених радова, извршено је темељно чишћење свих просторија, редовно 

се врши дезинфекција школског намештаја. Током зимског распуста, извршена је 

дезинсекција и дератизација школе.  

Током зиме, било је проблама са грејањем спортске хале, али након што је пуштен 

је у рад систем хлађења спортске хале, то је превазиђено. Сада су потпуно функционални 

сви системи за грејање и хлађење. Ограђенa је опрема за хлађење и вентилацију код хале 

ради њеног обезбеђивања, извршена је замена свих ограда у спортској хали и након радова 

у хали обезбеђена је боља функционалност. 

Спроведена је јавна набавка и обезбеђено је снабдевање школе енергентима. 

Обезбеђен је попис радова који је неопходан ради завршетка реконструкције школе 

(спуштени плафони, нова подлога у ходицима и на степеништу, пројекат видео надзора, 

школског озвучења и звона, сређивање и ограђивање школског дворишта, сређивање 

простора код спортске сале, израда нове подлоге у спортској сали). Пројекат је потребно 

допунити променом начина грејања школе у складу са еко стандардима и коришћењем 

обновљивих извора енергије и тек након тога ће бити реализован. 

Настава је била стручно заступљена из свих предмета, осим делимично из предмета 

куварство са практичном наставом и дела норме (44%) математике, јер нема стручних лица 

на територији општине Сокобања. Због доношења Закона о буџетском систему, којим се 

забрањује запошљавање у јавном сектору, није било пријема радника у радни однос на 

неодређено време, сем преузимањем у складу са чл. 5 ПКУ за запослене у просвети. 

Сарадња са друштвеном средином била је задовољавајућа, пре свега у релизацији 

практичне и блок наставе. Спортско рекреативни центар „Подина“ је наградо одличне 

ученике, вуковце и ученика генерације повластицама код коришћења Аква парка.  
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II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

Настава је организована у складу са важећим наставним плановима и програмима.  

Настава се одвијала у послеподневној смени до новембра, а затим у једној смени у 

времену од 8.00 до 14.00 часова. Након тога, до 17.00 и школи си се изводили остали 

облици образовно-васпитног рада. Школа  је имала 16 одељења у четири разреда. 

Припремна настава за матурске, разредне и поправне испите организована је према 

плану. Према посебном распореду спроведени су матурски и завршни испити. Сви 

ученици су положили са успехом матурски, односно завршни испит. У августовском року 

спроведени су поправни испити, а разредни испити у јунском и августовском року.  

Успех ученика на завршетку школске године дат је табеларно на крају овог 

извештаја. Један број ученика полагао је поправне (7) и разредне (14) испите у јуну и 

августу. Сви испити обављени су према важећим прописима. Од укупно 325 ученика 

разред су са успехом завршила 317 ученика (97,54%), а разред није завршило 8 ученика 

(2,46%), сви они јер нису желели да наставе школовање али нису узели исписнице већ су 

напустили школи или се са породицама одселили у иностранство.  

У школској 2017/18. години наши ученици су након школских такмичења постигли 

добре резултате на вишим нивоима такмичења. Нарочито се истиче учешће троје ученика 

на републичким такмичењима (српски језик и књижевност, историја и лепо рецитовање), 

као и учешће тима школе на такмичењу из математике у организацији Заједнице 

економких школа. 

Табеларни приказ резултата такмичења налази су у прилогу овог извештаја. 

III СТРУЧНИ ОРГАНИ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ ШКОЛЕ 

Стручни органи (Наставничко веће и одељењска већа), стручна већа, педагошки 

колегијум  и стручни сарадници остварили су сопствене планове и програме. Покретана 

су, разматрана и решавана бројна питања која се односе на рад школе и побољшање услова 

за учење као и решавање насталих проблема. Посебна пажња на састанцима стручних већа 

посвећивана је растерећивању наставних планова, питањима активног учења и стручног 

усавршавања наставника. 

У школи су радили Стручни актив за развојно планирање, Стручни актив за развој 

школског програма, Тим за самовредновање, Тим за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања, Тим за инклузивно образовање, Тим за стручно усавршавање, Тим за 

промоцију школе, Тим за пројекте и сарадњу са школама.  

Извештаји свих стручних органа, већа, актива и тимова налазе се у прилогу овог 

извештаја и његов су саставни део. 
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IV РАД РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ ОРГАНА 

У ШКОЛИ 

Директор, Школски одбор, секретар, Савет родитеља и Ученички парламент су 

радили у складу са сопственим плановима рада као и са потребама школе. 

Формиран је и Општински савет родитеља у чијем раду је учествовало троје 

представника Савета родитеља. 

Са ОШ „М. Михаило“ су у континуитету вршени договори око коришћења 

заједничког простора – новоформиране рачунарске учионице и могућности коришћења 

спортске хале.  

Извршен је редован годишњи попис. 

Настављени су кораци на решавању имовинско правних односа, што ће бити 

реализовано након конверзије власништва земљишта са Републике Србије на Општину 

Сокобања.  

V ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 

Сви професори су реализовали наставу у складу са плановима и програмима у току 

школске године. Дани изгубљени ради извођења екскурзија су надокнађени,  

VI ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Реализовани су планови додатне и допунске наставе, као и великог броја секција. 

Као и претходних година и ове је успешно настављена сарадња са ИС Петница кроз 

учешће наших ученика у зимским и летњим камповима. Школа плаћа котизацију за 

учешће ученика и путне трошкове. Добра сарадња са Црвеним Крстом настављена је и ове 

године, кроз организацију заједничких трибина, као и сарадња при реализацији акције 

добровољног давања крви, које су обухватиле велики број ученика и радника школе. 

Полицијска управа Сокобања је и ове године спровела низ предавања из области свог рада. 

Своје презентације у нашој школи је имао и већи број виших школа и факултета. 

У првом полугодишту школске 2017/18. године изведене је једна екскурзија 

ученика трећег разреда на релацији Сокобања – Братислава – Беч – Праг – Дрезден – 

Будимпешта – Сокобања. Ексурзија је изведена у складу са програмима и Правилником о 

извођењу екскурзија. Годишњим планом рада предвиђене су наставне суботе када ће бити 

надокнађени неодржани часови, све у првом полугодишту. 

Организована је посета ученика Сајму књига у Београду, посета манифестацији Ноћ 

истраживача у Нишу и Сајму образовања у Београду. 

Припремљена је и спроведена јавна набавка за спровођење екскурзија у школској 

2018/19. години. Стекли су се услови за реализацију екскурзија ученика трећег разреда 
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(релација Сокобања – Братислава– Беч – Праг – Дрезден – Будимпешта – Сокобања) и 

ученика другог разреда (Сокобања – Сребрно језеро – Нови Сад – Сокобања). 

Школа је пригодним програмом  обележила 8. октобар, Дан школе. Настављене су 

активности на прикупљању материјала за издавање монографије о школи. 

Прослављен је Свети Сава - Дан духовности (27. јануар). Ученици наше школе су 

учествовали на Светосавској академији у организацији Светосавског друштва Сокобања од 

кога је Школа добила захвалницу поводом дугогодишње добре сарадње. 

Матуранти су девети пут учествовали на Матурантској паради под називом „Европа 

плеше матурски плес“ 25. маја 2018. године, а школа је учествовала и у Кросу РТС-а 11. 

маја 2018. године. 

Ученици другог и трећег разреда образовног профила кувар учествовали су на 

манифестацијама „Дани хлеба“ у Алексинцу и „Изађи ми на теглу“ у Сокобањи. 

У сарадњи са Полицијском станицом Сокобања одржана су предавања на тему 

„Безбедност у саобраћају“ и „Злоупотреба психоактивних супстанци“ за ученике четвртог 

разреда школе. Такође, НБС је одржала предавање матурантима на тему обезбеђивања 

средстава за школовање и банкарског пословања. Школа је наставила добру сарадњу са 

КУД „Соко“ из Сокобање око заједничких манифестација. 

Наша школа и Правно пословна школа из Ниша реализовале су другу 

манифестацију „Међународни дани ученичког предузетништва – Сокобања 2018“. Тема 

овогодишње манифестације била је израда сувенира за промоцију Сокобање. Пријавило се 

62 тима од којих је позвано 10, који су са томовима школа домаћина и гостију из Пљеваља 

(Црна Гора) и Софија (Бугарска) представили своје идеје на штандовима у центру града. У 

оквиру манифестације одржана је конференција на тему дуланог образовања „Дуално 

образовање у служби запошљавања младих“. И ове године смештај учесника је 

финансирао ГИЗ. 

Настављена је сарадња са школама из земље и иностранства кроз неколико 

пројекта. У оквиру пројекта „Здрава храна“, заједно са Правно-пословно школом из Ниша, 

четворо наших ученика одељење II-ф и двоје професора (Валентина Ракић и Иван 

Богдановић) били су гости Економске школе из Крања од 9. до 13. маја 2018. године. 

Претходно смо били домаћини групи  ученика из Ниша и Крања и организовали обилазак 

Сокобање, посету предузећу за прераду чаја „Адонис“ и посету домаћинству и воденици у 

Јошаници. На позив директорке Националне гимназије за економију и бизнис из Софије 

(Бугарска) Маје Гешеве, директорка школе и професор економске групе предмета Биљана 

Младеновић су са четворо ученика одељења III-ф били њихови гости од 21. до 23. маја 

2018. године и представили своје виртуелно предузеће на Дану отворених врата ове школе. 
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Традиционално, и ове године је двоје наших ученика првог разреда гимназије са 

порфесоком ликовне културе Лелом Милосављевић учествовало на Међународној дечијој 

ликовној колонији „Лазар Софијанов“ – Кратово 2018. године. 

Културна и јавна делатност одвијала се кроз манифестације организоване око Дана 

школе, Дана Светог Саве. Организован је квиз поводом обележавања Европског дана 

језика.  

У организацији Ученичког парламента изведено је више спортских турнира, један је 

био хуманитарног карактера. 

VII ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

На почетку школске године у наставне планове свих наставних предмета уграђене 

су савремене методе и облици рада. Наравно, њихова реализација зависи од расположивих 

наставних средстава и стручне оспособљености наставника, тако да је организован велики 

број семинара и наставницима је омогућено континуирано стручно усавршавање, док 

школа набавља нова средства за рад. 

У школи је континуирано спроведено стручно усавршавање у установи и ван 

установе, у складу са Правилником о стручном усавршавању. Извештај о реализацији је 

саставни део овог звештаја и налази се у прилогу. 

Постојећи кабинети, опрема и наставна средства коришћени су у настави на 

задовољавајући начин, посебно рачунарска опрема којом је школа претходних школских 

година солидно опремљена. 

VIII ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Током ове школске године стручно усавршавање је реализовано у складу са 

Годишњим планом рада школе и финансијским могућностима школе. 

Наставници су похађали семинаре које је организовала школа, семинара на које их 

је школа упућивала као и семинаре на које су се пријавили у складу са својим 

индивидуалним плановима. Остварен је план стручног усавршавања. 

IX ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

Родитељски састанци су одржавани према утврђеној динамици и потреби. 

На почетку школске године одржани су родитељски састанци на којима су 

представљени програми изборних предмета (у првом разреду и у разредима где је то 

предвиђено наставним програмом) и спроведено је изјашњавање родитеља и ученика. 

Пре извођења екскурзије одржан је заједнички родитељски састанак, коме су 

просиствовали и ученици, као и сви пратиоци екскурзије. 
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X ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

Школа је организовала Дан отворених врата, када су ученицима ОШ „М. Михаило“ 

представљени наши образовни профили. Основне школе у околини су посетили наши 

професори у циљу промоције. 

Није било услова за реализацију електронског школског часописа. Интернет 

презентација школе постоји, ажурира се редовно, али је неопходно унапређење изгледа и 

функционалности сајта. Редовно се одржава и ажурира фејсбук страница наше школе. 

Реализован је план уписа. У два уписна рока уписан је 101 ученик од 118 колика је 

уписна квота за нашу школу (85,6%), што је бољи резултат него протекле школске године. 

Формирана су сва одељења првог разреда. 

XI ОСТВАРИВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

Годишњи план рада школе за школску 2017/18. годину је реализован. 

 Директор 

 Ана Милићевић  
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На основу члана 42. став 1. тачка 42. и члана 128. Статута општине Сокобања

(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18), Скупштина

општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.10.2018. године, донела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о припремљености Средње школе „Бранислав Нушић“ 

Сокобања за рад у школској 2018/2019. години, који је усвојио Школски одбор Средње 

школе „Бранислав Нушић“ Сокобања, дана 14.09.2018. године, под бројем 012-2/50-9-

18. 

 

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

  I Број:611-5/2018
У Сокобањи, дана 16.10.2018. године.

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 
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ИЗВЕШТАЈ 

 

О ПРИПРЕМЉЕНОСТИ ШКОЛЕ ЗА РАД  

 

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

 

МЕСТО: Сокобања 

ШКОЛА: Средња школа „Бранислав Нушић“ 

 

I ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

 
1. Хигијенска припремљеност: 

Све учионице, кабинети, ходници, тоалети и остале просторије у школи су оћишћене, 

радне површине дезинфековане. Поправљена је опрема у тоалетима. Спортска сала је 

очишћена. Дворииште је сређено и очишћено. Није било потребе за кречењем у школи, а 

окречени су делови спортске сале (справарница, део за судије, ходник испред сале, ходник у 

главном улазу). Хигијенска припремљеност је на високом нивоу. 

 

2. Шта недостаје од школског простора у односу на Норматив?  

Школа има на располагању 12 учионица, 3 специјализоване учионице које се користе при 

подели одељења на групе, и 6 кабинета. Кабинети који се користе:  

 кабинет за хемију и биологију, 

 кабинет за физику, 

 кабинет за рачунарство и информатику, 

 кабинет за савремену пословну кореспонденцију (биро за обуку), 

 рачунарски кабинет, користи се заједно са ОШ 

 школску кухињу. 

Поред тога, школа поседује и библиотеку са читаоницом, канцеларије директора, 

секретара, шефа рачуноводства и стручног сарадника-психолога, просторију за консултације са 

ванредним ученицима и разговор са родитељима, као и објекат за извођење практичне наставе 

који се налази на трибинама отвореног терена за кошарку. 

Структура простора и опреме кабинета је у складу са нормативима и углавном су 

опремљени одговарајућим наставним средствима. Наставници ове кабинете, као и просторије 

за припремање наставе редовно користе за реализацију наставе. Врши се континуирана набавка 

потребних наставних средстава. Опрема у кухињи је стара и делимично ван функције. 

У школском дворишту се налази школска спортска хала, површине од око 1350 м
2
. Хала 

служи за извођење наставе физичког васпитања, школских секција, рекреације наставника а у 

послеподневним часовима и викендом користе је спортски клубови са територије општине 

Сокобања за своје тренинге. Током распуста, одлуком Скупштине општине Сокобања школска 

хала се издаје. Поред школе налазе се градски отворени терени за кошарку и фудбал, који се по 

потреби користе за наставу физичког васпитања. 

Систем школског видео надзора је у потпуности функционалан у школи и спортској хали, 

а делимично у дворишту, јер је оштећен у реконструкцији школе. 

3.Техничка исправност уређаја и инсталација.   

Сви уређаји су у исправном стању. Континуирано се врши замена неисправних 

инсталација и кнтрола постављених. 

 

II НАМЕШТАЈ, ОПРЕМА И НАСТАВНА СРЕДСТВА 

 
1. Шта је ново обезбеђено у овој години? 

Намештај у учионицама и кабинетима је у  претходних неколико година (2010, 2016 и 

2017) у потпуности обновљен, тако да су све учионице опремљене савременим намештајем. 

Набављене су и беле табле, тако да у свим учионицама где је то могуће постоје зелена и бела 
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табла. Набављено је 8 лап топ рачунара, који се пре свега користе за унос податакау  

електронски дневник.  

Континуирано се обнавља књижни фонд у библиотеци. 

Структура рачунарске опреме: 

- 48 рачунара у настави, 

- 4 рачунара за припрему и извођење наставе, 

- 12 лап-топ рачунара, 

- 3 рачунара у администрацији, 

- 2 рачунарa у библиотеци, 

- 1 рачунар у канцеларији психолога, 

- 1 рачунар у наставничкој зборници, 

- 5 штампача (4 ласерска црно бела, 1 у боји и 1 инкџет), 

- 1 апарат за фотокопирање, 

- 3 скенера, 

- 5 видео бима, 

- дигитални фото-апарат, 

- дигитална камера 

- телевизор, 

- ДВД уређај. 

Школа је у оквиру пројекта „Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке 

и културе“ које спроводи Министрство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство 

трговине, туризма и телекомуникација и „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС“ 

повезана на рачунарску мрежу АМРЕС.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

III СНАБДЕВЕНОСТ УЏБЕНИЦИМА 
Ученици сами набављају уџбенике које је прописало Министарство просвете и усвојило 

Наставничко веће. Информације о уџбеницима ученици могу добити од предметних 

наставника, секретара школе или наћи на сајту школе. 

 

IV СНАБДЕВЕНОСТ ОГРЕВОМ  
Школа има централно грејање на чврсто гориво. Спроведене су јавне набавке за набавку 

угља, лож уља и дрва. Спортска хала се греје комбиновано на угаљ и лож уље. 

Спроведено је чишћење котлова. 

 

I НАСТАВНИ  КАДАР 

 

 
1. а) број наставника предметне наставе:                  44 

б) број наставника разредне наставе (ОШ):           0 

в) број стручних сарадника наставе:                       1,5 

г) број наставника васпитача:                                  0 

 

 
2. Стручна заступљеност наставе: 

Настава је у заступљена стручно, изузев дела наставе из предмета куварство и 

услуживања. Такође, школа тренутно није у могућности да ангажује стручно лице за наставу 

математике (22,22%) јер на тржишту рада нема радника са одговрајућом стручном спремом. 

Као нестручна ангажован је и радник за 10% наставе здравствене културе. Пошто су обе 

наставнице француског језике тренутно одсутне (породиљско, односно одсуство ради неге 

детета), расписани су конкурси за замену а тренутно су ангажовани студенти франсцуског 

језика за извођење наставе. 

 
3. Број наставника који раде у: 

а) две школе        10 
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б) три школе        1 

в) више школа     0 

 

 

VI  УЧЕНИЦИ 

 

1) Укупан број ученика   326 

2) Број ученика путника 119. 

3) Број ученика и одељења по разредима: 

 

 разред Број Број  

  ученика одељења  

први 99* 4 

други 80* 4 

трећи 69 4 

 четврти: 75 3 

 СВЕГА: 323 15 

*по један ученик наставу похађа по ИОП-у 2                                                                                                                    
 VII  ОСТАЛА ПИТАЊА ЗНАЧАЈНА ЗА ПОЧЕТАК РАДА У ШКОЛСКОЈ   

          2017 /2018. год. 

 
Формирана су четири одељења првог разреда. То су следећи образовни профили: 

 туристички-хотелијерски техничар (IV степен) 

 финансијски администратор (IV степен) 

 гимназија општег смера (IV степен) 

 кувар/трговац (III степен) 

Средња школа у Сокобањи школске 2018/19. године има 15 одељења првог, другог, 

трећег и четвртог разреда. Уписано је више ученика него претходне школске године, што са 

територије општине Сокобања, тако и из околних средина. Извршена је расподела разредних 

старешинстава и обезбеђени су дневници, књига дежурства и књига евиденције осталих облика 

непосредног рада са ученицима. 

 Школа ради у једној смени. Направљен је распоред ради што рационалнијег коришћења 

простора. 

 
 Директор  школе 

 Ана Милићевић 



 

   

На 

 

основу 

 

члана

 

42. 

 

став 

 

1. 

 

тачка

 

42. 

 

и 

 

члана

 

128. 

 

Статута 

 

општине 

 

Сокобања

(„Службени лист општине Сокобања“,

 

број 3/08, 7/13, 11/14,

 

24/14

 

и 15/18), Скупштина

 

општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.10.2018. године, донела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Основне школе „Митрополит Михаило“ Сокобања  за 

школску 2017/18 годину, који је усвојио Школски одбор Основне школе „Митрополит 

Михаило“ Сокобања, дана 14.09.2018. године, под бројем 01-644/7-18. 

 

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

  I

 

Број: 61-8/2018

У Сокобањи, дана 16.10.2018. године.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 
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На 

 

основу 

 

члана

 

42. 

 

став 

 

1. 

 

тачка

 

42. 

 

и 

 

члана

 

128. 

 

Статута 

 

општине 

 

Сокобања

(„Службени лист општине Сокобања“,

 

број 3/08, 7/13, 11/14,

 

24/14

 

и 15/18), Скупштина

 

општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.10.2018. године, донела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о припремљености Основне школе „Митрополит Михаило“ 

Сокобања за рад у школској 2018/2019. години, који је усвојио Школски одбор Основне 

школе „Митрополит Михаило“ Сокобања, дана 14.09.2018. године, под бројем 01-

644/6-18.  

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

  I

 

Број: 61-7/2018

У Сокобањи, дана 16.10.2018. године.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 

 

 
                          БРОЈ 31 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА               СТРАНА 116        16.октобар 2018.

  219



















 
                          БРОЈ 31 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА               СТРАНА 125        16.октобар 2018.

  220

 

  

На основу члана 42. став 1. тачка 42. и члана 128. Статута општине Сокобања

(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18), Скупштина

општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.10.2018. године, донела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Предшколске установе „Буцко“ Сокобања за радну 

2017/2018 годину, који је усвојио Управни одбор Предшколске установе „Буцко“ 

Сокобања, дана 13.09.2018. године, под бројем 022-1260/1-18. 

 

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

  I Број: 60-6/2018

У Сокобањи, дана 16.10.2018. године.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 
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На основу члана 42. став 1. тачка 37. и члана 128. Статута општине Сокобања

(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18), Скупштина

општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.10.2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Буцко“ Сокобања 

за радну 2018/2019 годину, који је усвојио Управни одбор Предшколске установе 

„Буцко“ Сокобања, дана 13.09.2018. године, под бројем 022-1259/1-18. 

 

II 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

  I Број: 60-7/2018

У Сокобањи, дана 16.10.2018. године.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 
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На 
 

основу
 

чланa
 

16. 
 

став 
 

1. 
 

тачка 
 

6.
 

Статута
 

општине 
 

Сокобања 
 

("Службени 
 

лист 
 

општине
 

Сокобања", бр.
 

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

дана 16.10.2018.
 

године, донела је   

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

 НА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, ГРАДСКИМУЛИЦАМАИ СЕОСКИМ 

НАСЕЉИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

У ЗИМСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. ГОДИНЕ 

ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА 

 

 

      Члан 1. 

 Овом Oдлуком утврђује се Програм зимске службе на оптшинским  путевима, градским 

улицама и сеоским насељима на територији општине  Сокобања у зимској сезони 2018/2019 ( 

у даљем тексту: Програм) који је саставни део ове Oдлуке. 

 

      Члан 2. 

 Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“  

Сокобања (у даљем тексту Предузеће). 

 

      Члан 3. 

 За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 

2018/2019. годину у износу од 11.662.930,00 динара без ПДВ-а односно 13.995,516,00 динара 

са ПДВ-ом. 

 Средства за чишћење тротоара, пешачких стаза и пешачке зоне обезбеђена су у оквиру 

Програма одржавања чистоће на јавним површинама које спроводи ЈКП „Напредак“ Сокобања. 

 

      Члан 4. 

 Уколико планирана средства из члана 3. ове Oдлуке не буду довољна за реализацију 

активности предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених 

средстава Предузећа. 

 Уколико  се укаже потреба за ангажовањем додатне механизације (услед елементарних 

непогода већих размера) овај Програм се може изменити. 

 

      Члан 5. 

 Инспекцијски  и стручни надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа 

општине Сокобања (у даљем тексту: Општинска управа). 

 

      Члан 6. 

 Оверене месечне рачуне (ситуације) Предузеће доставља Општинској управи до 5-ог у 

месецу за претходни месец. 

 Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који припрема 

Општинска управа, у складу са прописима до 15-ог у месецу за претходни месец. 

 

      Члан 7. 

 Када се средства из члана 3. ове одлуке не остварују у планираном износу Председник 

општине Сокобања, на предлог стручног надзора, утврђује приоритетне радове, односно 

послове. 

 

      Члан 8. 

 Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији 
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програма. 

 

      Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Сокобања“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

 

                     
          

I Број: 352-610/2018
У Сокобањи, 16.10.2018.године

ПРЕДСЕДНИК

Драгољуб Јевтић       
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  На основу члана 42. став 1. тачка 46. и члана 128. Статута општине Сокобања (''Службени 
лист  општине  Сокобања'',  број  бр.  3/2008,  7/2013  и  11/2014),  Скупштина  општине  Сокобања,  на 
седници одржаној дана 16.10.2018. године, донела је  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

     

    

      

  

 

    

 

 

     

   

  

   

  

 

   

    

     

     

 

  

П Р О Г Р А М

ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

НА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, ГРАДСКИМ УЛИЦАМА И СЕОСКИМ НАСЕЉИМА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

У ЗИМСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. ГОДИНЕ

I

  Програмом  се  одређују  приоритети,  начин,  евиденција  и  надзор  на  зимској  служби  на 
територији Општине Сокобања на општинским путевима и градским и сеоским улицама у периоду

од 01. новембра 2018. године до 01. априла 2019. године.

II

ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ

  Зимска служба на општинским путевима на територији Општине Сокобања организује се у 
складу  са опредељеним  средствима  у  буџету и  захтевом  да  се  омогући  безбедно  одвијање 
саобраћаја у отежаним условима за брзину кретања моторних возила до 40km/h и подразумева:

- машинско чишћење снега са коловоза,

- посипање мешавине ризле и соли или шљаке на успонима и залеђеним деоницама,

- контролу отицања воде код топљења снега и

- дежурство.

ПРИОРИТЕТИ ЧИШЋЕЊА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА

  Општински  путеви  на  територији  Општине  Сокобања  сврставају  се  по  приоритетима 
чишћења у три приоритетне групе, и то:

ПРВИ ПРИОРИТЕТ:

1. Општински пут ОП-1, деоница од ДП IIА-217 – Трубаревац (сеоски дом културе) –Врбовац

– Рујевица – ДП IIБ-420,

2. Општински пут ОП-2, деоница од ДП IIА-217 – Трговиште – Мужинац – Шарбановац (до

краја насеља у Шарбановцу, према Сокобањи, до места на коме је могуће безбедно окретање 
камиона са раоником и посипачем соли),

3. Општински  пут  ОП-3, деоница од  ОП-2  у  Трговишту  до  Врмџе (до  сеоске  школе) и

деоница до засеока Влашка Мала (до места на коме је могуће безбедно окретање камиона са 
раоником и посипачем соли),

4. Општински  путеви  ОП-5,  ОП-6 и  ОП-7, деонице  од ДП  IIА-217 – Сесалац  (до  сеоског

Дома  културе); од ОП-7 до  села Милушинац  (до  сеоског  Дома  културе); од ОП-7 до  села 
Богдинац (до окретнице изнад школе),

5. Општински пут ОП-8, деоница од ДП IIА-217 до села Читлук (до краја асфалтног коловоза)

6. Општински пут ОП-9, деоница од ДП IIА-217 до колоније у насељу Врело, и даље до ДП

IIА-217

7. Општински  пут  ОП-10,  деоница  од ДП  IIА-217 до Дугог  Поља (до  сеоске  школе  и  дома

културе) и деоница према западном делу селa, до излаза на ДП IIА-217,

8. Општински  пут  ОП-11,  деоница  од ДП  IIА-218 до болнице у  насељу Озрен (Болница-

грудно).  Деоница  према очној  болници  се  не  чисти, а саобраћај се усмерава  преко ДП  IIА- 
218,

9. Општински пут ОП-14, деоница од ДП IIА-217 до села Ресник (до улаза у двориште сеоске

школе), 
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10.  Општински пут ОП-16, деоница од ДП IIА-217 до села Поружница (до центра села до 

места где је могуће безбедно окретање камиона са раоником и посипачем соли), 

 

ДРУГИ ПРИОРИТЕТ: 

1. Општински пут ОП-4, деоница од  ДП IIА-217 до села Бели Поток (до трафо станице), 

2. Општински пут ОП-12, деоница Језеро – Ново Село – Раденковац (до сеоске чесме) и 

3. Деоница јавног пута ЈП-4 од ДП IIА-217 до Блендије (до сеоске продавнице) 

 

ТРЕЋИ ПРИОРИТЕТ: 

1. Општински пут ОП-13,  деоница од завршетка улице Доситејеве у Сокобањи до села 

Ресник (преко насеља Медник), преко села Ресник до Поружнице до ОП-16 , 

2. Општински пут ОП-2,  деоница од завршетка улице Ртањске до Шарбановца (преко 

„Старог млина“) 

3. Општински пут ОП-10, деоница од краја афалтног коловоза у западном делу села Дуго 

Поље преко „Големе Воденице“ до ДП IIА-217, 

 

 

ПУТЕВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА КОЈИ СЕ ЧИСТЕ У ОКВИРУ 

ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА: 

 

1. ДП IIБ-420, деоница од ДП IIА-217  до Јошанице,  

2. ДП IIА-218, деоница од ДП IIА-217 – Николинац – граница са општином Бољевац,  

3. ДП IIА-218, деоница од Сокобање – Језеро. 

 

ПУТЕВИ КОЈИ СЕ НЕ ЧИСТЕ: 

1. Општински пут ОП-5, деоница од сеал Сесалаца до границе са Општином Бољевац, 

2. Општински пут ОП-8, деоница од села Читлук до границе са Општином Кљажевац, 

3. Општински пут ОП-11, деоница од насеље Озрен до ДП IIА-218 (насеље Очно) 

4. Општински пут ОП-15, деоница ДП IIА-217 – Ресник – граница са Општином Алексинац 

 

НАЧИН ЧИШЋЕЊА 

 

 Општински  путеви на територији Општине Сокобања чисте се на следећи начин: 

- сви путеви се чисте у мери која ће омогућити безбедно одвијање саобраћаја моторних возила 

за брзину кретања до 40km/h, 

- за чишћење се користи следећа механизација: камиони са раоницима и посипачима соли, 

булдозери, ровокопачи, грејдери и слична грађевинска механизација као и мешавина ризле и 

соли, 

- за посипање општинских путева у изузетним случајевима може се користити и шљака, 

- за сву ангажовану механизацију на зимској служби обавезна је употреба прописне зимске 

опреме, 

- снег са коловоза чисти се све док се не омогући проходност, 

- у случају појаве леда на коловозу врши се посипање ризлом, мешавином соли и ризле или 

шљаке и то само на успонима, 

- дозвољава се прекид саобраћаја, и то: на општинским путевима ПРВОГ ПРИОРИТЕТА до 

24 сати, на општинским путевима ДРУГОГ ПРИОРИТЕТА до 48 сати и на путевима 

ТРЕЋЕГ ПРИОРИТЕТА више дана. 

У норамалним условима, по престанку падавина, три екипе (свака опремљена камионом са 

раоником, посипачем соли и радницима) интервенишу на општинским путевима из ПРВОГ 

ПРИОРИТЕТА. Затим настављају са чишћењем општинских путева из ДРУГОГ ПРИОРИТЕТА 

док не буду проходни. Општински путеви ТРЕЋЕГ ПРИОРИТЕТА се чисте по налогу овлашћених 

лица и то тек пошто су путеви из ПРВОГ И ДРУГОГ ПРИОРИТЕТА проходни. 

Грађевинске машине (булдозер, утоваривач, ровокопач, грејдер) се користе само у случајевима 

пробијаља сметова или случајевима саобраћајних незгода. 
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ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

Извођење радова на зимском одржавању путева поверава се ЈП „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“, које је 

дужно да радове изводи у свему према програму одржавања путева и налозима овлашћених лица. 

 

 

ЕВИДЕНЦИЈА И НАДЗОР 

 

За време зимске службе води се евиденција: дневник зимске службе, радни и путни налози, 

као и евиденција о набављеном и утрошеном материјалу. 

 На крају месеца израђује се месечна ситуација са свим претходно овереним подацима 

релевантним за наплату (евиденција сати ангажованих машина и радника, набављен и утрошен 

материјал и др.) 

 Стручни и технички надзор обавља именовано лице од стране Општинске управе општине 

Сокобања, а инспекцијски надзор обављају: надлежне инспекцијске службе за путеве и дежурна 

служба Полицијске станице Сокобања. 

 

 ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА која могу да издају налоге за интервенције на локалним путевима 

су: 

- Надзорни орган  (именован решењем од стране Општинске управе општине Сокобања), 

- Начелник општинске управе,  

- Председник општине, 

- Дежурне службе Полицијске станице Сокобања и 

- Надлежне инспекцијске службе за саобраћај 

Надзорни орган издаје налоге у писаној форми (уписивањем у дневник зимске службе), а у 

случају да је налог издао неко од овлашћених лица, извођач је дужан да га изврши и да о томе 

обавести надзорни орган у року од 18 сати од тренутка извршења налога. 

Извођач је дужан да за налоге других овлашћених лица, осим за налоге Надзорног органа, упише у 

дневник зимске службе основне податке о овлашћеном лицу које је издало налог. 

 

 

III 

 

ГРАДСКЕ УЛИЦЕ 

 

Зимска служба на градским улицама на територији Општине Сокобања организује се у 

складу са опредељеним средствима у буџету и захтевом да се омогући безбедно одвијање моторног 

и пешачког саобраћаја и подразумева: 

- машинско чишћење снега са коловоза, 

- ручно чишћење снега са тротоара, тргова, мермерног шеталишта и других јавних површина 

где није могуће користити механизацију, 

- посипање соли и ризле на успонима и залеђеним деоницама, 

- контролу отицања вода при топљењу снега  и 

- дежурство 

Машинско чишћење обавља се камионима са раоником и посипачем соли, а у случају 

потребе ангажују се и ровокопачи, трактори са раоницима и друга расположива механизација сви 

са пнеуматицима (машине са гусеницама се не користе). 

 

ПРИОРИТЕТИ ГРАДСКИХ УЛИЦА 

 

УЛИЦЕ КОЈЕ СЕ ЧИСТЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ДРЖАВНИМ 

ПУТЕВИМА 

1. Улица Алексе Маркишића (од улаза у Сокобању до улице Радета Живковића), деоница ДП 

IIА-217 

2. Улица Радета Живковића, деоница ДП IIА-217 

3. Улица Миладина Живановића, деоница ДП IIА-217 
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4. Улица Светог Саве (од зграде Општине до улице Љубе Дидића), деоница ДП IIА-217 

5. Улица Превалац, деоница ДП IIА-217. 

6. Улица Хајдук Вељкова, деоница ДП IIА-218 (ранија ознака ОП-13) и 

7. Улица Озренска, деоница ДП IIА-218 (ранија ознака ОП-13).  

 

 

УЛИЦЕ КОЈЕ СЕ ЧИСТЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА 

ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА 

1. Улица Рајка Вићентијевића (Општински пут ОП-4 према селу Бели Поток, Други 

приоритет чишћења оптинских путева), 

2. Улица Доситејева – од улице 14. Август до чесме у насељу Чучуње (Општински пут ОП-13 

према селу Ресник преко насеља Медник, Трећи приоритет чишћења општинских путева), 

 

ПРВИ ПРИОРИТЕТ УЛИЦА - МАШИНСКО ЧИШЋЕЊЕ: 

1. Улица Доситејева (од улице Његошеве до Дома здравља), 

2. Улица Немањина (од Дома здравља до Алексе Маркишића), 

3. Улица Алексе Маркишића (од улице Радета Живковића до улице 27. Марта), 

4. Улица 27. Марта, 

5. Улица Митрополита Михаила (од Дома Здравља до улице 27. Марта), 

6. Улица Вука Караџића, 

7. Улица Кнеза Милоша (од улице Радета Живковића до улице Светозара Марковића), 

8. Улица Светозара Марковића, 

9. Улица Љубе Дидића (од улице Светозара Марковића до улице Светог Саве), 

10.  Прилаз од улице Светог Саве до Хотела „Моравица“ 

11.  Улица Драговићева, 

12.  Улица Краља Петра Првог, 

13.  Улица Николе Пашића, 

14.  Улица Карђорђева, 

15.  Улица Иве Андрића, 

16.  Улица Спортска (од улице улице Иве Андрића до улице Вука Караџића), 

17.  Улица Војводе Мишића (до улице Драговићеве до улице Бранка Радичевића ), 

18.  Улица Бранка Радичевића, 

19.  Улица Његошева (од улице Алексе Маркишића до Градског гробља), 

20.  Улица Омладинска (од улице Иве Андрића до улице Доситејеве), 

 

ДРУГИ ПРИОРИТЕТ УЛИЦА - МАШИНСКО ЧИШЋЕЊЕ: 

1. Улица Милутина Пејовића, 

2. Улица Николе Тесле, 

3. Улица Стевана Сремца, 

4. Улица Спортска (од улице Београдске до улице Иве Андрића), 

5. Улица Београдска, 

6. Улица 23. Дивизије, 

7. Улица Стевана Мокрањца, 

8. Улица 14. Бригаде, 

9. Улица Стевана Синђелића, 

10.  Улица Бранка Ђурића, 

11.  Улица Рудничка, 

12.  Улица Доситејева (од Градског стадиона до улице 14. Августа), 

13.  Улица Ртањска, (до краја насеља), 

14.  Улица Рудничка, 

15.  Улица Књажевачка, 

16.  Улица Љубе Дидића (од улице Светозара Марковића до краја улице) 

17.  Улица Милана Ракића, 

18.  Део улице Чокањске (од улице Милана Ракића до улице Слеменске) 

19.  Улица Слеменска (од улице Кнеза Милоша до улице Чокањске) 

20.  Улица Кнеза Милоша (од улице Светозара Марковића до краја улице) 
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21.  Улица Војводе Путника (од улице Кнеза Милоша до улице Солунске) 

22.  Улица Солунска  

23.  Улица Војводе Степе (асдфалтирани део) 

24.  Улица Ратарска 

25.  Улица 14. Август 

26.  Улица Милоша Црњанског (од улице Доситејеве до прекидне коморе) 

 

ТЕРЋИ ПРИОРИТЕТ УЛИЦА - МАШИНСКО ЧИШЋЕЊЕ: 

1. Улица Врелска, 

2. Улица Сокоградска, 

3. Улица Доктора Јовановића (од улице Сокоградске до излетишта Лептрија), 

4. Улица Кнеза Лазара, 

5. Улица Бањичка, 

6. Улица Тимочке буне, 

7. Улица Десанке Максимовић, 

8. Улица 20. Српске ударне бригаде, 

9. Улица Буковичка, 

10. Улица Чокањска, 

11. Улица Лазе Лазаревића, 

12. Улица Милице Михајловић, 

13. Улица Михајла Пупина, 

14. Улица Слеменска, 

15. Улица Др. Ђорђа Новаковића, 

16. Улица Боре Јовановића, 

17. Улица Душанова, 

18. Улица Христине Маркишић, 

19. Улица Палилулска, 

20. Улица Надежде Петровић, 

21. Улица Родољуба Чолаковића, 

22. Улица Гаврила Принципа, 

23. Улица Васе Чарапића (од улице Његошеве до улице Рајкове и наниже све до пешачке  

стазе), 

24. Улица Рајкова, 

25. Улица Бата Нолетова, 

26. Улица Бранка Миљковића, 

27. Улица Драинчева, 

28. Улица Пјера Крижанића, 

29. Улица Радоја Домановића, 

30. Улица Змај Јовина, 

31. Улица Боре Станковића, 

32. Улица Бранислава Нушића, 

33. Улица Ивана Цанкара, 

34. Улица Јована Цвијића, 

35. Улица Панчићева, 

36. Улица Првомајска, 

37. Улица Део Омладинске (од улице Милуна Митровића до краја улице), 

38. Улица Милуна Митровића, 

39. Улица Балканска, 

40. Улица Затавника Лазаревића, 

41. Улица Др. Јовановића (прилаз из Милутина Пејовића), 

42. Улица Војислава Илића (од Миладина Живановића до насеља Јабукар), 

43. Све остале улице и прилази који нису побројани, а које је могуће чистити машински. 

 

 

 

 



6 

 

РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ: 

1. Средишњи део мермерног шеталишта (остале површине чисте власници и корисници 

локала на мермерном шеталишту), 

2. Тротари у улици Миладина Живановића, 

3. Тротоари у улици Радета Живковића, 

4. Тротоари у улици Алексе Маркишића (изузев на деоницама где има локала), 

5. Тротоари у улици 27. Марта, 

6. Тротоари у улици Светог Саве (од улице Миладина Живановића Бањичке до улице Љубе 

Дидића) 

7. Тротоари у улици Кнеза Милоша (изузев на деоницама где има локала) 

 

IV 

 

СЕОСКА НАСЕЉА 
 

Зимска служба у сеоским насељима месних заједница на територији Општине Сокобања 

организује се у складу са могућностима Месне заједнице и захтевом да се омогући одвијање 

моторног и пешачког саобраћаја, а подразумева машинско чишћење снега са коловоза у данима 

када је то потребно. 

У норамалним условима, по престанку падавина,  трактор са прикључним уређајем приступа 

чишћењу свих улица у насељеном месту и пут до сеоског гробља.  

 Акцију чишћења улица води савет МЗ преко свог овлашћеног лица за ову врсту радова. 

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 

Извођење радова на зимском одржавању коловоза на улицама у Сокобањи поверава се ЈП 

„ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ из Сокобање, које је дужно да радове изводи у свему према програму 

одржавања улица и налозима овлашћених лица. 

 

Извођење радова на зимском одржавању коловоза тротоара, пешачких стаза и пешачке зоне у 

Сокобањи поверава се ЈКП „НАПРЕДАК“ из Сокобање, које је дужно да радове изводи у свему 

према програму одржавања улица и налозима овлашћених лица. 

 

Извођење радова на зимском одржавању сеоских улица у месним заједницама на територији 

Општине Сокобања поверава се саветима  Месних заједница, који су дужни да радове организују у 

складу са потребама територије за коју су надлежни и програмом зимске службе. Прикључне 

уређаје обезбеђује Јавно предузеће „Зеленило Сокобања“ у оквиру програма зимске службе. 

Уређаји се Месним заједницама изнајмљују путем уговора на период од 15.11.2018. до 

15.04.2019.године без накнаде уз обавезу одржавања истих у функционалном стању. 

 

ЕВИДЕНЦИЈА И НАДЗОР 
 

За време зимске службе води се евиденција: дневник зимске службе, грађевинска књига, 

радни и путни налози, као и евиденција о набављеном и утрошеном материјалу. 

 На крају месеца израђује се месечна ситуација са свим претходно овереним подацима 

релевантним за наплату (евиденција сати ангажованих машина и радника, набављен и утрошен 

материјал и др.) 

 Стручни и технички надзор обавља овлашћено лице Општинске управе општине 

Сокобања, а инспекцијски надзор обављају: инспектори за саобраћај и дежурна служба Полицијске 

станице Сокобања. 

 

ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА која могу да издају налоге за интервенције су: 

- Надзорни орган (именован решењем Општинске управе општине Сокобања), 

- Начелник Општинске управе,  

- Председник општине, 

- Дежурне службе Полицијске станице Сокобања и 

- Инспектори за саобраћај 
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Надзорни орган издаје налоге у писаној форми (уписивањем у дневник зимске службе), а у 

случају да је налог издао неко од овлашћених лица, извођач је дужан да га изврши и да о томе 

обавести надзорног органа у року од 18 сати од тренутка извршења налога. 

Извођач је дужан да за налоге других овлашћених лица, осим за налоге Надзорног органа, упише у 

дневник зимске службе основне податке о овлашћеном лицу које је издало налог. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

 

 

  

                     

          

I Број: 352-610/2018
У Сокобањи, 16.10.2018.године

ПРЕДСЕДНИК

Драгољуб Јевтић 

 

            

       



ОБРАЗАЦ БР.IX

ПОНУДА ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА

Р.бр. Опис радова Једин. мереКолич. Једин. цена Износ 

(РСД)

1. Дежурство радника радни 

сат 2.300,00 588,00          1.352.400,00        

2.

Ефективни рад камиона  

Унимога-или камиона сличних 

карактеристика

радни 

сат 

150 6.300,00       945.000,00           

2.
Ефективни рад камиона радни 

сат 
400 5.040,00       2.016.000,00        

3.
Ефективни рад раоника радни 

сат 
450 674,00          303.300,00           

4.
Ефективни рад посипача радни 

сат 
350 1.173,00       410.550,00           

5.

Утрошак соли (со у 

оргиналном водонепропусном 

паковању од 1000 кг или 

оргиналним водонепропусним  

врећама од 50кг)

t 125 12.500,0       1.562.500,00        

6. Утрошак ризле m3 230 2.226,00       511.980,00           

7.
Ефективни рад радника радни 

сат 
600 682,00          409.200,00           

8.
Ефективни рад комбинирке са 

раоником

радни 

сат 
300 5.040,00       1.512.000,00        

8.
Ефективни рад 

комбинирке/ровокопача

радни 

сат 
150 4.200,00       630.000,00           

9.
Путарско возило радни 

сат 
50 2.100,00       105.000,00           

10.

Трошкови организације 

чишћења улица у сеоским 

Месним заједницама. Обрачун 

по МЗ у којој се организује 

чишћење ком

15 127.000,00     1.905.000,00        

УКУПНО: 11.662.930,00     

ПДВ 20: 2.332.586,00

УКУПНО СА ПДВ: 13.995.516,00

 НАПОМЕНА:

-  Вредност рада техничког особља и режије обухваћена је понуђеним ценама.

-  У цену рада грађевинских машина и опреме урачунати су возачи и машинисти.

-  Време рада машина се рачуна од момента изласка на терен до повратка у базу.



- Састав механизације и опреме у данима интервенције одређује надзорни орган.

- Дежурство једног радника одређује се радним даном 16 сати, недељом и

у дане   државних празника 24 сати.

М.П. П о н у ђ а ч,
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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 – др.закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42. став 1. тачка 37. и

члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број

3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014 15/2018), Скупштина општине Сокобања, на седници

одржаној дана 16.10.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену и допуну Другог ребаланса 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 01-224/4-2018 oд 03.10.2018. године.

II

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 352-611/2018

У Сокобањи, дана 16.10.2018. године.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  

 

ПРЕДСЕДНИК  

Драгољуб Јевтић  
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На 

 

основу 

 

чланова

 

26.-

 

36.

 

и  

 

чланова 

 

37.-

 

43. 

 

Одлуке  

 

о  

 

прибављању 

 

и 

 

располагању

 

стварима 

 

у 

 

јавној 

 

својини 

 

општине

 

Сокобања

 

(„Службени 

 

лист 

 

општине 

 

Сокобања“, 

 

број

 

20/13,

 

21/14

 

)

 

и 

 

члана 

 

42. 

 

став 

 

1. 

 

тачка

 

15.  

 

Статута 

 

општине 

 

Сокобања 

 

(„Службени 

 

лист

 

општине Сокобања“, број 3/08,

 

7/13,11/14,

 

24/14

 

и 15/18), Скупштина општине Сокобања на

 

седници одржаној дана 16.10.2018. године, доноси  
 

 

      ОДЛУКУ  

        О  ДАВАЊУ У ЗАКУП   ДЕЛОВА  ПОСЛОВНОГ  ПРОСТОРА НА ЛОКАЦИЈИ 

„ТРЕБИЧ“ 

 

Члан 1.  

ДАЈЕ СЕ   у закуп и то: 

 

1. Део пословног простора на локацији „Требич“ у Сокобањи, на катастарској парцели 

број 2502/12 у КО Сокобања у улици Алексе Маркишића 173,  у укупној површини од 

669,00м2, са правом коришћења земљишта око објекта бр. 4 у површини од 0.25,00 ха 

до унутрашњих саобраћајница са јужне и источне стране, на период од 5 (пет)  година, 

по почетној цени од 45.492,00 месечно (68,00 динара по м2) за прикупљање прераду и 

промет пољопривредних производа  

Овај део пословног простора састоји се од: 

- објекта бр. 4- стара управна зграда у површини од 114,00м2; 

- гараже и хале за складишћење у приземљу зграде број 2 улаз  са јужне стране лево у 

површини од 460,00м2и  

- приступног прилаза са рампом са јужне стране лево у површини од 95м2 

 

Део пословног простора се даје у закуп у виђеном стању неуређен и неопремљен. 

Приступ је из улице Алексе Маркишића поред ваге. 

Давање у закуп врши се у поступку јавног надметања. 

 

2. Део пословног простора на локацији Требич“ у Сокобањи,  на катастарској парцели 

број 2502/12 у КО Сокобања у улици Алексе Маркишића 173,  у укупној површини од 

249,60м2, са правом коришћења дела земљишта са североисточне стране  објекта бр. 3 

у површини од 0.06,00 ха, на период од 5 (пет)  година, по почетној цени од 16.972,00 

месечно (68,00 динара по м2) за обављање трговинске делатности 

Овај део пословног простора састоји се од: 

- Магацинског простора у површини од 213,60м2 и 

- Рампе-прилаза у површини  од 36м2. 

 

Део пословног простора се даје у закуп у виђеном стању  

Део пословног простора представља самосталну целину која има посебан улаз из улице 

Алексе Маркишића. 

Давање у закуп врши се у поступку јавног надметања. 

 

Члан 2.  

Критеријум за давање у закуп је највиша понуђена цена. 

Лицитациони корак за део пословног простора под редним бројем 1 износи 4.600,00 динара. 

Депозит за учешће  на лицитацији за део пословног простора под редним бројем 1 износи 

45.492,00 динара. 
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Лицитациони корак за део пословног простора под редним бројем 2 износи 1,700,00 динара. 

Депозит за учешће  на лицитацији за део пословног простора под редним бројем 2 износи 

16.972,00 динара. 

 

 

Поступак ће спровести Комисија за спровођење поступка давања у закуп делова пословног 

простора на локацији „ТРЕБИЧ“у Сокобањи, која ће бити формирана посебним решењем. 

 

Оквирни рокови: 

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

ступања на снагу одлуке и формирања комисије; 

- извештај са предлогом о спроведеном јавном оглашавању у року од 5 дана од дана јавног 

надметања; 

-  закључење уговора у року од 10 дана од дана спроведеног јавног оглашавања. 

 

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

која је нижа за 1% од одређене почетне цене. 

 

 

      Члан 3. 

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

огласној табли општине Сокобања, обавезно садржи:  

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

закуподавца);  

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

надметање);  

 - опис непокретности у јавној својини која се даје у закуп;  

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

обавезу усаглашавања закупнине за проценат раста потрошачких цена на мало два пута 

годишње, 

          - обавезу за закупца да изведе радове неопходне за  стављање објекта у функцију и др.);  

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

 - време и место одржавања јавног надметања;  

 - начин, место и време за достављање пријава за учешће у јавном надметању; 

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

у закуп;  

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

закуп; 

 - висину и начин полагања депозита;  

  - висину лицитационог корака; 

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

Члан 4. 

Право учешћа имају сва правна лица и предузетници који: 

- немају неизмирене обавезе према локалној самоуправи (Локална пореска администрација) и  

- у последњих 6 месеци, од дана објављивања јавног позива,  нису били у блокади дужој од 5 

дана. 

 

 

      Члан 5. 

Пријава која се доставља обавезно садржи доказ о уплати депозита и таксе за подношење 
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пријаве. 

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

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

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

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

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

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

ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а). 

 

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

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

 -  назнаку непокретности  за коју се пријава подноси; 

 -  делатност која ће се обављати; 

 -  изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању уз обавезу извођења радова 

неопходних за  за  стављања објекта у функцију и финансирања истих; 

 -  доказ о уплаћеном депозиту 

 - изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење 

обавеза; 

 - доказ о уплати административне таксе. 

 

      Члан 6. 

Оглас за Јаво надметање расписује председник општине Сокобања. 

 

Огласим ће се одредити прецизни услови за давање у закуп. 

 

Након спроведеног поступка Председник општине Сокобања закључиће уговор о закупу са 

закупцем уз претходно добијену сагласност Правобранилаштва општине Сокобања.  

 

      Члан 7. 

Закупац дела пословног простора на локацији „Трбич“ у Сокобањи, означеног у члану 1. под 

редним бројем 1,  је обавезан да финансира    радове, који имају карактер инвестиционих 

радова,  неопходне  за  стављања објекта у функцију, а за уложена сопствена средства, има 

право на умањење закупнине у износу од највише 50 % од месечне закупнине, за период који 

одговара висини уложених средстава, без могућности признавања својинских права на 

непокретности по основу улагања средстава. 

 

Трошкове адаптације и уређења, који немају карактер инвестиционих радова неопходних за 

стављање објекта у функцију, које закупац изводи за своје потребе уз сагласност закуподавца,  

сноси закупац без права на накнаду. 

 

Након спроведеног поступка, а пре закључења уговора о закупу, Председник општине 

Сокобања формира  комисију коју сачињавају представници закуподавца и закупопримца  

која ће утврдити обим, карактер и вредност  радова неопходних за стављање објекта у 

функцију.  

 

Извођење радова извршиће се у складу са чланом 41.  Одлуке  о  прибављању и располагању 

стварима у јавној својини општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 

20/13, 21/14 ). 

 

Трошкове израде  потребне документације сноси закупопримац, о свом трошку. 
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За време извођења радова, из става 1. овог члана, за  стављање објекта у функцију, а најдуже 
12 месеци) закупнина се неће  плаћати, али овај период улази у уговорени перод закупа.

Члан 8.

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

Сокобања“

I Број: 361-17/2018
У Сокобањи, 16.10.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Драгољуб Јевтић
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На основу чланова 26.- 36.  и  чланова 37.- 43. Одлуке  о  прибављању и 

располагању стварима у јавној својини општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 20/13, 21/14 ) и члана 42. став 1. тачка 15.  Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13,11/14, 24/14, 15/18), Скупштина 

општине Сокобања на седници одржаној дана 16.10.2018. године, доноси  

 

 
Решење  

о формирању Комисије за спровођење поступка 

давања у закуп  делова пословног простора на локацији „Требич“   у Сокобањи 

 

 
I 

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

делова пословног простора на локацији „Требич“   у Сокобањи у следећем саставу: 

 
1. Јелена Јаношевић, председник комисије; 

-Душица Станковић – заменик председника комисије; 

2. Сања Богдановић, члан комисије; 

3. Горан Радосављевић, члан комисије; 

4. Драган Милутиновић, члан комисије; 

5. Милена Алексић, члан комисије. 

 

 
II 

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

пословног простора на локацији „Требич“ у Сокобањи за део пословног простора под редним 

бројем 1 и 2, у складу са Одлуком о давању у закуп  делова пословног простора на локацији 

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

 
 

 

 
 

 

III

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број 361-18/2018
У Сокобањи, дана  16.10.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Драгољуб Јевтић 
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На основу чланa 16. став 1. тачка 6. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања",

бр. 3/08, 7/13, 11/14,24/14) и члана 9. Одлуке о начину обављања комуналних делатности на територији

општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 4/14 и 24/14), на седници  Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.10.2018. године, донела је  
 

 
 

ОДЛУКУ 

о измени Одлуке о утврђивању  Програма одржавања водоводне мреже (замена азбестно – 

ценментних цеви)  из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања 
 

 

      Члан 1. 

Овом Oдлуком врши се измена  Одлуке  о утврђивању  Програма одржавања водоводне мреже (замена 

азбестно – ценментних цеви)  из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања ("Службени лист општине 

Сокобања", бр.24/17) и то тако што се  у члану  3. износ од „7.205.076,00 динара без ПДВ-а.“ мења у 

износ од „7.203.469,50 динара без ПДВ-а.“ 
 

У Прилогу Одлуке даје се измењен Програм одржавања водоводне мреже (замена азбестно – 

ценментних цеви)  из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања, који представља саставни део ове Одлуке. 

 

У осталим деловима Одлука о утврђивању  Програма одржавања водоводне мреже (замена азбестно – 

ценментних цеви)  из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", 

бр.24/17) остаје неизмењена. 
      Члан 9. 

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

 

 I Број: 352-612/2018

У Сокобањи,16.10.2018. године  

 

             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА      

            ПРЕДСЕДНИК 

          Драгољуб Јевтић 
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На основу члана 69. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,

број 15/16), члана 42. став 1. тачка 45. и члана 128. Статута општине Сокобања

(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18) Скупштина

општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.10.2018. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о успостављању залоге на возилу 

ауточистилица „Johston“CX 201 SA 92V52 XX Cr 068866, број мотора 05D04126, коју је 

донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Напредак“ из Сокобање, дана 

17.08.2018. године, под бројем 4823-4/18-02. 

 

II  

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

  I Број: 404-143/2018

У Сокобањи, 16.10.2018. године  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Дргољуб Јевтић 



САДРЖАЈ 
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