
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 4. и члана 49. став 1. и 5. Закона о 

локалним изборима ( „Сл. гласник РС“ , број 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), члана 32. став 1. тачка 

20. Закона о локалној самоуправи  ( „Сл. гласник РС“ број. 129/07, 83/14 – др. 

закон, 101/16 – др. закон и 47/18 ) , члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143. Статута 

општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ 6/19) и члана 149. 

Пословника о раду Скупштине општине Сокобања ( „ Службени лист општине 

Сокобања“ 11/19) , Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 

08.04.2021.  године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА OДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

СОКОБАЊА 

Члан 1. 

Утврђује се да је мандат одборника Скупштине општине Сокобања, престао 

пре истека времена на које је изабран и то: 

1. Aни Вељковић из Сокобање, ул, Војводе Путника бр. 58, са изборне листе 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“  - на лични захтев. 

Члан 2. 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 

часова од дана доношења одлуке. 

Члан 3. 

Одлуку објавити  у „Службеном листу општине Сокобања“ 

Образложење 

Правни основ за доношење Одлуке о престанку мандата одборника 

Скупштине општине Сокобања, садржан је у одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и 

став 4. и члана 49. став 1. и 5. Закона о локалним изборима ( „Сл. гласник РС“ , број 

129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 

68/2020), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи  ( „Сл. гласник 

РС“ број. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18 ) , члана 42. став 1. 

тачка 69. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“ 6/19) и члана 149. Пословника о раду Скупштине општине Сокобања ( „ 

Службени лист општине Сокобања“ 11/19). 
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Чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима прописано је да 

одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем 

оставке, а ставом 4. наведеног члана прописано је да је о оставци коју је одборник 

поднео између две седнице, скупштина дужна да одлучи на првој наредној 

седници. 

Како је Ана Вељковић, који је изабран за одборника Скупштине општине 

Сокобања, са изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“, 

поднела оставку, то је, на основу напред наведених одредби закона, донета одлука 

као у диспозитиву. 

На основу члана 49. став 1. и 5. Закона о локалним изборима, на одлуке 

Скупштине јединице локалне самоуправе о престанку мандата одборника 

допуштена је жалба Управном суду. Жалба се подноси у року од 48 часова од дана 

доношења одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе. 

Упутство о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења одлуке. 

I БРОЈ: 02-54/2021 

У Сокобањи, 08.04.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владан Петковић 
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На основу члана 32. став 1. тачка 1. 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, члана 143. Статута општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и
члана  194. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 11/19 и 58/20), Скупштина општине Сокобања, на  седници одржаној дана
08.04.2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СОКОБАЊА

Члан 1.
Приступа се изради измена  Пословника Скупштине општине Сокобања, на

предлог председника Скупштине општине Сокобања  Броj: 06-19/2021 од 01.04.2021. године.

Члан 2.
За израду нацрта предлога измена  Пословника Скупштине општине Сокобања

одређује се као надлежно радно тело Комисија за прописе, Скупштине општине Сокобања.

Члан 3.
Задатак Комисије из  члана 2.  Одлуке је да утврди нацрт предлога измена

Пословника Скупштине општине Сокобања.

Члан 4.
Након утврђивања  нацрта предлога измена Пословника, Комисија из члана 2.

ове Одлуке, исти ће доставити Скупштини општне Сокобања, на даљу надлежност и
одлучивање.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу

општине Сокобања.

I Број: 011-1/2021
У Сокобањи 08.04.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић

Образложење

Правни оквир за доношење ове Одлуке, садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 1. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – др.
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закон и 47/2018), члана 42. став 1. тачка 1, члана 143. Статута општине Сокобања  („Службени
лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана  194. Пословника Скупштине општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 11/19 и 58/20).

Чланом 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07,
83/14 – др.закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), предвиђено је да Скупштина општине у складу
са законом доноси статут општине и пословник скупштине, а што је предвиђено и чланом 42.
став 1. тачка 1. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19).

Чланом 194. став 1. Пословника Скупштине општине Сокобања, предвиђено је да предлог за
доношење и промену Пословника може поднети 1/3 одборника, одборничка група, Комисија
за прописе, као и председник Скупштине, а ставом 4. истог члана да одлуком да се приступи
доношењу, односно промени Пословника , Скупштина одређује надлежно радно тело за израду
нацрта Пословника.

Како је председник Скупштине општине Сокобања , дана 01.04.2021. године, поднео предлог
за измену Пословника Скупштине општине Сокобања, број 06-19/2021, Скупштина доноси 
Одлуку о приступању изради измена Пословника Скупштине општине Сокобања.
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На основу члана 42. став 1. тачка 54. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине 
Сокобања“ бр. 6/2019), а у вези са чланом 36. став 1. Закона о експропријацији („Службени 
гласник РС“, број 53/95, “Службени лист СРЈ“, број 16/2001- одлука СУС и „Службени 
гласник РС“, број 20/2009, 55/2013- одлука УС и 106/2016- аутентично тумачење), 
Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 08.04.2021. године донела је: 

ОДЛУКУ 
О ОДУСТАНКУ ОД ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА РАДИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ СЛЕПЕ УЛИЦЕ У КО СОКОБАЊА 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се да Општина Сокобања, као корисник експропријације, одустаје 
од поступка спровођења експропријације ради изградње новопројектоване слепе улице са 

окретницом са прилазом из Спортске улице у КО Сокобањи, на основу Решења Владе 
Републике Србије о утврђеном јавном интересу број 05 465-1855/2020 од 5. марта 2020. 
године. 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,, Службеном листу општине 
Сокобања “. 

I Број: 463-8/2021 
У Сокобањи,  08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 
Владан Петковић 
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О б р а з л о ж е њ е 

Ова Одлука доноси се на основу члана 36.став 1. Закона о експропријацији („Службени 
гласник РС“, број 53/95, “Службени лист СРЈ“, број 16/2001- одлука СУС, број 20/2009, 
55/2013- одлука УС и 106/2016- аутентично тумачење ). 

Скупштина општине Сокобања донела је Одлуку о покретању поступка утврђивања јавног 
интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта) у КО 
Сокобања ("Службени лист општине Сокобања“ бр. 28/2019) ради изградње 
новопројектоване слепе улице са окретницом са прилазом из Спортске улице у КО Сокобањи у 
Сокобањи. 

Влада Републике Србије је донела Решење дана 5. марта 2020. године којим се утврђује 
јавни интерес за експропријацију и административни пренос непокретности - земљишта и 
објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно 
административног преноса непокретности, у циљу изградње новопројектоване слепе 
улице са окретницом са прилазом из Спортске улице у Сокобањи. 

Дана 16.03.2020. године у Републици Србији проглашено је ванредно стање, како би се 
спречило ширење заразе изазвано вирусом СОVID 19 и исто је трајало до шестог маја 2020. 
године. 

Због привремене обуставе преузимања свих обавеза није се започело са активностима на 
реализацији експропријације. 

Након тога, због мањег прилива средстава у буџету општине Сокобања, а касније и због 
рестриктивног буџета усвојеног за 2021. годину, нису обезбеђена средства за реализацију 
експропријације по утврђеном јавном интересу, а Решење о утвђеном јавном интересу 
важи годину дана, те уколико се са експропријацијом не започне у року од једне године 
исти престаје да важи. 

Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној дана  02.03.2021. године 
утврдило је предлог о Одлуке о одустанку од поступка експропријације земљишта ради 
изградње новопројектоване слепе улице са окретницом са прилазом из Спортске улице у 
КО Сокобањи и предлаже Скупштини општине Сокобања да Одлуку усвоји. 
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На основу члана 42. став 1. тачка 54. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине 
Сокобања“ бр. 6/2019), а у вези са чланом 36. став 1. Закона о експропријацији („Службени 
гласник РС“, број 53/95, “Службени лист СРЈ“, број 16/2001- одлука СУС и „Службени 
гласник РС“, број 20/2009, 55/2013- одлука УС и 106/2016- аутентично тумачење), 
Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 08.04.2021. године донела је: 

ОДЛУКУ 
О ОДУСТАНКУ ОД ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА РАДИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ОД РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ 
СОЛУНСКА ДО РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА У КО СОКОБАЊА 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се да Општина Сокобања, као корисник експропријације, одустаје 
од поступка спровођења експропријације ради изградње новопројектоване улице од 
раскрснице са улицом Солунска до раскрснице са улицом Војводе Путника у КО Сокобањи, 
на основу Решења Владе Републике Србије о утврђеном јавном интересу број 05 465-
1857/2020 од петог марта 2020. године. 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,, Службеном листу општине 
Сокобања “. 

I Број: 463-9/2021 
У Сокобањи,  08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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О б р а з л о ж е њ е 

Ова Одлука доноси се на основу члана 36.став 1. Закона о експропријацији („Службени 
гласник РС“, број 53/95, “Службени лист СРЈ“, број 16/2001- одлука СУС, број 20/2009, 
55/2013- одлука УС и 106/2016- аутентично тумачење ). 

Скупштина општине Сокобања донела је Одлуку о покретању поступка утврђивања јавног 
интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта) у КО 
Сокобања ("Службени лист општине Сокобања“ бр. 78/2019) ради изградње 
новопројектоване улице од раскрснице са улицом Солунска до раскрснице са улицом 
Војводе Путника у КО Сокобањи. 

Влада Републике Србије је донела Решење дана петог марта 2020. године којим се утврђује 
јавни интерес за експропријацију и административни пренос непокретности - земљишта и 
објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације , односно 
административног преноса непокретности, у циљу изградње новопројектоване улице од 
раскрснице са улицом Солунска до раскрснице са улицом Војводе Путника у КО Сокобањи. 

Дана 16.03.2020. године у Републици Србији проглашено је ванредно стање, како би се 
спречило ширење заразе изазвано вирусом СОVID 19 и исто је трајало до шестог маја 2020. 
године. 

Због привремене обуставе преузимања свих обавеза није се започело са активностима на 
реализацији експропријације. 

Након тога, због мањег прилива средстава у буџету општине Сокобања, а касније и због 
рестриктивног буџета усвојеног за 2021. годину, нису обезбеђена средства за реализацију 
експропријације по утврђеном јавном интересу, а Решење о утвђеном јавном интересу 
важи годину дана, те уколико се са експропријацијом не започне у року од једне године 
исти престаје да важи. 

Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној дана  02.03.2021. године 
утврдило је предлог о Одлуке о одустанку од поступка експропријације земљишта ради 
изградње новопројектоване улице од раскрснице са улицом Солунска до раскрснице са 
улицом Војводе Путника у КО Сокобањи и предлаже Скупштини општине Сокобања да 
Одлуку усвоји. 
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На основу члана 55. став 5. Закона о водама ("Службени гласник РС", број 30/10, 93/12, 101/16,
95/18,  и 95/18  и др.  закон),  члана 42.  став 1.  тачка 69.  Статута општине Сокобања ("Службени лист
општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној 
дана 08.04.2021. године, донелa je

О Д Л У К У
о усвајању Оперативног плана одбране од поплава за водотокове II

реда за територију  општине Сокобања за 2021. годину

I Усваја се   Оперативни план одбране од поплава за водотокове II  реда за територију  општине
Сокобања за 2021. годину.

II Обавезује се Општински штаб за ванредне ситуације да до краја 2021. године поднесе извештај
Скупштини Општине Сокобања о реализацији   Оперативног плана одбране од поплава за водотокове
II  реда за територију  општине Сокобања за 2021. Годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СOKOБАЊА

Број: 011-2/2021

У Сокобањи дана, 08.04.2021. године

ПРЕДСЕДНИК

Владан Петковић
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О П Е Р А Т И В Н И     П Л А Н 
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

за 2021. годину 
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С А Д Р Ж А Ј 

I ) O П Ш Т И    Д Е О 

1. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ I РЕДА 

2. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

3. ГЕОГРАФСКИ  ПОЛОЖАЈ,  ПРИРОДНИ ЧИНИОЦИ  И  РЕСУРСИ 

II ) T E Х Н И Ч К И    Д Е О 

1. ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

2. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА 

3. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

III ) О П Е Р А Т И В Н И    Д Е О 

1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

2. ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

3. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВA 

4. ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ И КООРДИНАЦИЈАСУБЈЕКАТА 

РУКОВОЂЕЊА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА, УЗБУЊИВАЊА И 

ОБАВЕШТАВАЊА СТАНОВНИШТВА 

5. ЕВАКУАЦИЈА СТАНОВНИШТВА УГРОЖЕНОГ ОД ПОПЛАВА 

6. ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ И НАСТРАДАЛОГ СТАНОВНИШТВА 

7. ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ 

8. ПОДАЦИ О ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМАУКЉУЧЕНИМУ ОДБРАНУ ОД 

ПОПЛАВА 
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I  ОПШТИ  ДЕО 

I-1 .    ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ I РЕДА 

Општина Сокобања припада водном подручју Морава. Правно лице задужено за 
организовање и спровођење одбране од поплава на водотоцима I реда је ЈВП „Србијаводе“ – 
ВПЦ „Морава“ из Ниша, на основу НАРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА 
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 2021. ГОДИНУ,  Владе РС Број: 325-00-1405/2019-07 од 29. 
децембрa 2020. године, („Службени гласник РС", 158/2020. Од 29.12.2020. године. 

Оперативни план за одбрану од поплава за 2021. годину садржи: 

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И 
СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И 
ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ 
ЛИЦА; 

2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХИ 
УНУТРАШЊИХ  ВОДА И ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ; 

3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА 
ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВ 

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ 
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА 
РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА; 
I-1.1  Координатори одбранe од поплава и помоћници 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд 
тел. 011/201-33-60, факс 311-53-70, E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs 
WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs 
ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: 
Наташа Милић., моб. 064/840-40-41, E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs 
ПОМОЋНИЦИ: 
Мерита Борота, тел. 011/201-33-47, E-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs 
Милица Павловић, тел. 011/201-33-47, Е-mail: milica.pavlovic@minpolj.gov.rs 

I-1.2  Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и 
њихови заменици 

ВОДНО 
ПОДРУЧЈЕ 

„МОРАВА“ 

ЈВП" СРБИЈАВОДЕ“Булевар уметности 2а Београд 
тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82,факс 011/311-94-03. 
E-mail  odbrana@srbijavode.rs WEB www.srbijavode.com 
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 
Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, 
E-mail:goran.puzovic@srbijavode.rs 
ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: 
Звонимир Коцић,064/840-40-03, E-mail: zvonimir.kocic@srbijavode.rs 
ЗАМЕНИК за унутрашње воде: 
Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, 
E-mail: milos.radovanovicc@srbijavode.rs 
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I-1.3Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од 
спољних вода и нагомилавање леда, руководилац одбране од поплава на водном 
подручју и 

ВОДНО 
ПОДРУЧЈЕ 
“МОРАВА“ 

Ј.Морава- 
Алексинац 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг 
Краља Александра 2, Ниш 
тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20 
E-mail: vpc.morava@srbijavode.rs 
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 
Бранко Кујунџић , моб. 064/840-41-08 
Е-mail:branko.kujundzic@srbijavode.rs 
ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ 
ПОДРУЧЈУ: 
Зоран Станковиц, моб. 064/840-40-83 
Е-mail: zoran.stanković@srbijavode.rs 

М.8- М.8.1, обј. 2-9. 
М.8.2, М.8.3. 
М.10-М.10.1. 

I-1.4   Правно лице надлежно за организовање  одбране од поплава, руководилац 
одбране од поплава на мелиорационом подручју и  његов заменик. 

ВОДНО 
ПОДРУЧЈЕ 
“МОРАВА“ 

Ј.Морава- 
Алексинац 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг 
Краља Александра 2, Ниш 
тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20 
E-mail: vpc.morava@srbijavode.rs 
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 
Бранко Кујунџић , моб. 064/840-41-08 
Е-mail:branko.kujundzic@srbijavode.rs 
ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ 
ПОДРУЧЈУ: 
Зоран Станковиц, моб. 064/840-40-83 
Е-mail: zoran.stanković@srbijavode.rs 

ЈМ 1. – ЈМ4. 
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I-1.5 Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове 

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, 
Београд 
Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs, WЕВ sajt: www.hidmet.gov.rs 
тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-
52-58 
РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: 

Дејан Владиковић,моб. 064/838-51-65 , 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, 
E-mail: dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs 
ЗАМЕНИК: 

Јелена Јеринић,моб. 064/838-52-77, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46, 
E-mail: elena.jerinic@hidmet.gov.rs 
ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ: 

ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68 

ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84 

I-1.6  Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ 

Управа за ватрогасно спасилачке јединице и цивилну заштиту 
Горан Николић, моб. 064/892-12-56, Е-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs 
Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, Е-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs 
Владо Племић, моб. 064/892-55-28. Е-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs 
Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38, Е-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs 
Бојана Икодиновић, моб. 064/892-71-09, Е-mail: bojana.ikodinovic@mup.gov.rs 
Ненад Пауновић, моб. 064/892-92-65, Е-mail: nenad.paunovic@mup.gov.rs 

Управа за управљање ризиком 
Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, E-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs 
Јелена Јашовић, моб. 064/892-32-79, E-mail: jelena.jasovic@mup.gov.rs 
Властимир Вулекићмоб. 064//892-97-38 E-mail: vlastimir.vulikic@mup.gov.rs 
Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, E-mail: goran.stojanovic@mup.gov.rs 

Национални центар 112 

моб. 064/892-96-68, 064/854-39-68 , тел. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, 
тел./факс 011/228-29-28, 
E-mail: nacionalnicentar112.svs@mup.gov.rs 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ 
Жељко Ничић, моб. 064/892-10-16, тел. 011/313-93-35 
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ЗА ХИТНЕ ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ И АНАЛИЗЕ (ЕКСПЕРТИЗЕ ПОПЛАВНИХ 
ДОГАЂАЈА, ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ, 
ФИЛТРАЦИОНЕ И СТАТИЧКЕ АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ 
ВОДНИХ ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТНИХ 
ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА И РЕШЕЊА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ 
ОД ПОПЛАВА) 
Институт за водопривреду „Јерослав Черни“ а.д. ул. Јерослава Черног бр. 80, Београд 
Тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55 

I-1.7  Лицa задуженa за eвидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда 
и системима за одводњавање у јавној својини 

ЗА ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ , „ИБАР И ЛЕПЕНАЦ“  ( У ОКВИРУ “ЈВП 
“СРБИЈАВОДЕ” ) 
ЈВП " СРБИЈАВОДЕ“  Булевар уметности 2а  Београд 
тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03. 
E-mail  odbrana@srbijavode.rs WEB www.srbijavode.com 
ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: 
Ивана Спасић , моб. 064/840-48-04, 011/201-33-59, факс 011/311-94-03 
Е-mail: ivana.spasic@srbijavode.rs 
За водно подручје „Морава“ и „Ибар-Лепенац“ Снезана Игњатовић, моб. 064/840-40-87, 
Е-mail: snezana.ignatovic@srbijavode.rs 
ВПЦ „Морва“, Ниш тел. 018/425-81-85, факс 018/311451-38-20vpcmorava@srbijavode.rs 
ЗА УНУТРАШЊЕ  И ВОДЕ: 
Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, тел. 011/201-81-39, факс 011/311-29-27 
Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs 
ВПЦ „Сава-Дунав“ Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27 
Е-mail: vpcsava@srbijavode.rs 

I-2.   ПРАВНИ  ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА 

Чланом 55 став 5 Закона о водама ( Сл. гласник РС“ бр 30/10, 93/2012 и 101/2016 ) 
прописано је да Оперативни план за воде II реда доноси надлежни орган јединице локалне 
самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа. 

Чланом 55 став 6 Закона о водама прописано је да Оперативни план за воде II реда 
нарочито садржи: податке потребне за ефикасно спровођење одбране од поплава,критеријуме 
за проглашавање одбране од поплава, именаруководилаца и називе субјеката одбране од 
поплава, начин узбуњивања и обавештавања. 

Такође истим чланом ЗОВ-а прописано је да се  Оперативни план за воде II реда  доноси 
у складу са Општим планом и Оперативним планом за воде I реда, за период од једне године, 
најкасније 30 дана од дана доношења Оперативног плана за воде I реда. 

Наредбом Владе РС („Службени гласник РС", број 91) од 24. децембра 2020. год. утврђен 
је Оперативниплан за одбрану од поплава за 2020. годину, а који се односи на воде I реда: 
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Овим планом дефинисано је: 
- институционално организовање одбране од поплава 
- одбрана од поплава и руковођење одбраном од поплава 
- фазе одбране од поплава 
- превентивни радови и мере у циљу припреме за одбрану од полава, ван   периода    у 

којем се спроводи одбрана од поплава 
- проглашење и укидање одбране од полава 
- овлашћења и дужности лица која координирају одбрану од поплава 
- дужности, одговорности и овлашћења лица која руководе одбраном од поплава на 

водама I реда 
- дужности и одговорности предузећа и других субјеката који учествују у спровођењу 

одбране од поплава 

I-3.   ГЕОГРАФСКИ  ПОЛОЖАЈ,  ПРИРОДНИ ЧИНИОЦИ  И  РЕСУРСИ 

I-3.1  Географски  положај: 
Tериторија општине Сокобања захвата централни део источне Србије и јасно је ограничена са 
свих страна планинама средњих висина (испод 1600 м) Планински појас који представља обод 
котлине обухвата планине Ртањ на северу, Слемен и Крстатац на истоку, Девица, Озрен и 
Лесковик на југу и Буковик на западу. Овако оивичена територија општине Сокобања захвата 
површину од 525 км2. 

По свом положају ова територија  представља засебну, добро издвојену географску 
целину, која захваљујући извесним морфолошким елементима, није сасвим изолована. Преко 
Бованске клисуре (на западу) и Скробничке (на истоку) ова територија спаја моравски слив, на 
једној, са тимочким, на другој страни, те тако има транзитни карактер. 

Према попису из 2011. године на простору општине Сокобања од 525 км2 живи 16894 
становника, са просечном густином од 32 становника на км2. По густини насељености 
територија општине спада у ред ретко насељених општина. 
Становништво живи у 25 насељених места, од којих су 24 сеоска у којима живи 8639 
становника. У градском насељу Сокобања живи 8255 становника. Негативни природни 
прираштај је изнад републичког просека и износи 10,95%. 

Структура становништва је у корис женског пола 9392, радно способно 
становништво је око 74%. Проценат активног становништва које обавља занимање је доста 
низак - 38,68%, док је процент издржаваног становништа 29,99%. 

Према подацима из 2007. године, Сокобања има укупно 4138 запослених и 1755 
незапослених становника. Највећи проценат запослених ради у  јавним предузећима, 
установама, задругама и организацијама - 64,1%, док је проценат запослених у приватним 
предузећима и самосталним облицима делатности 35,9%. Гледано према секторима, највећи 
број радника је запослен у здравству (14,38%) и у сектору вађења руда и камења (14,23%), док 
је најмањи број запослених у сектору финансијског посредовања. 

Образовну структуру чини више и високо образовање - 3%, средње образовање 
27,26% , са 4-7 завршених разреда - 33,86%. 
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I-3.2.  Климатски  и хидролошки фактори 
Континеталан положај општине Сокобања подразумева и  умерену континеталну 

климу са варијететима условњеним постојећим размештајем морфолошких облика у рељефу. 
Најтоплији период године је лето када се јављају апсолутне максималне температуре више од 
39о С, а најхладнији зима са апсолутним минималним температурама нижим од -24 0 С. 

Падавине у облику снега на овом подручју су ограничене на перод од 16. новебра до 
31. марта и јављају се просечно у 31 дан, што чини 25,8% укупног броја дана са падавинама. 

Осунчаност општине Сокобања креће се изнад 2.000 часова годишње. У току године 
над општином се излучи просечно око 700 мм падавина, нешто мање у нижим, а нешто више 
у вишим деловима рељефа. У току године падавине се јављају у око 120 дана у нижим и око 
150 дана вишим деловима општине. Као континетално подручје овде су кишни периоди знатно 
ређи него сушни. 

Шире посматрано, и општина Сокобања спада у сушније делове Србије. Најчешћи 
ветрови се јављају из правца истока и запада. Источни ветрови су чешћи у хладнијем , а 
западни у топлијем периоду године. 

На територи општине Сокобања налази се неколико речних система. Највећи од њих 
је слив Моравице који заузима 460км2, или 87,6% од укупне површине општине. Дакле, 
представља највећи водоток у општини, а и најзначајнији јер се у његовом сливу налазе 22 од 
укупно 25 насеља ове општине. 

Укупна дужина Моравице је 52 км (од врела) од чега је 29 у општини Сокобања. 
Долина ове реке има композитни карактер са ерозивним проширењима и двема изразитим 
клисурама (Сокоградска и Бованска). 

Осим слива Моравице Јужној Морави гравитирају и Гојман река на Голаку и Велика 
река на западним обронцима Баљевског врха (у склопу Буковика) 

Површина слива Гојман реке је 45км2 и на њему су смештена насеља Језеро, Ново 
село и Раденковац. 

Моравица извире из крашког врела на висини од 382 метара. Минимална издашност 
врела у току године је око 400 лит/сек, што га чини најјачим у општини. На око 500 метара 
низводно од врела Моравица прима воду Сесалачке реке и потока Изгаре који заједно чине 
изворишни део слива. У низводнијим деловима слива Моравица прима са десне стране 
неколико притока од којих су највеће Вошачка  (површина слива 45,2 км2), Врмџанска (81,6 
км2) и Јошаначка (44,8 км2). Са леве стране веће притоке су само Поружничка река (26,4 км2) 
и Градашница (17,5 км2). 

Према неким прорачунима произилази да протицај Моравице на улазу у Боваско 
језеро има просечну годишњу врeдност од 4,8 м3/сек. Максимални средње месечни протицај 
јавља се у марту и априлу, а минимални у августу и септембру. Однос између ових вредности 
је 8:1. У току дужег временског периода, јављају се екстремни потенцијали да однос између 
апсолутно највећих и најамњих вода у реци има вредност од 500:1 до 1000 : 1. Ове вредности 
јасно указују на бујични карактер отицања падавина у сливу Моравице. Не постоје јачи 
регулатори отицања падавина што има за последицу појачану ерозију земљишта. Ово је 
утицало на одлуку да се изгради брана у Бованској клисури како би се спречило засипање 
Ђердапске акумулације на Дунаву. 

У најнижим деловима дна долине водотока, због њиховог бујичног карактера и 
незаштићености обала, сваке године долсзи до изливања извесних количина воде из речног 
корита. 
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Укупно, око 99% територије општине Сокобања припада сливу Јужне 
Мораве. Само 1%, или 5,4 км2 припада сливу Белог и Црног Тимока. 

Основни подаци о хидролошким станицама површинских вода које припадају подручју општине 
Сокобања (Табела 1.) 

Р.бр. Шифра 
станице 

Хидролошка 
станица 

Река Кота „0“ 
(mnm) 

Удаљеност од 
ушћа (km) 

Површина 
слива (km2) 

1. 4758 Жучковац Моравица 260,98 35,4 394 

Карактеристичне рачунске вредности максималних, средњих и минималних протока воде за 
хидролошке станице које припадају подручју општине Сокобања  износе (Табела 2.) 

Хидролошка 
станица 

Река Qapsmax, P (%) (m3/s) Qsr.god (m3/s) Qmin, 95% 
(m3/s) 

0,1 1 2 

Жучковац Моравица 315 200 160 

I-3.3.  Рељеф са хидрографском мрежом Сокобање 
Tериторија општине Сокобања захвата централни део источне Србије и јасно је ограничена са 
свих страна планинама средњих висина (испод 1600 м) Планински појас који представља обод 
котлине обухвата планине Ртањ на северу, Слемен и Крстатац на истоку, Девица, Озрен и 
Лесковик на југу и Буковик на западу. Овако оивичена територија општине Сокобања захвата 
површину од 525 км2. 

По свом положају ова територија  представља засебну, добро издвојену географску 
целину, која захваљујући извесним морфолошким елементима, није сасвим изолована. Преко 
Бованске клисуре (на западу) и Скробничке (на истоку) ова територија спаја моравски слив, на 
једној, са тимочким, на другој страни, те тако има транзитни карактер. 

Хидрографска мрежа 

На територи општине Сокобања налази се неколико речних система. Највећи од њих је слив 
Моравице који заузима 460км2, или 87,6% од укупне површине општине. Дакле, представља 
највећи водоток у општини, а и најзначајнији јер се у његовом сливу налазе 22 од укупно 25 
насеља ове општине. 

Укупна дужина Моравице је 52 км (од врела) од чега је 29 у општини Сокобања. 
Долина ове реке има композитни карактер са ерозивним проширењима и двема изразитим 
клисурама (Сокоградска и Бованска). 

Осим слива Моравице Јужној Морави гравитирају и Гојман река на Голаку и 
Велика река на западним обронцима Баљевског врха (у склопу Буковика) 

Површина слива Гојман реке је 45км2 и на њему су смештена насеља Језеро, Ново 
село и Раденковац. 

Моравица извире из крашког врела на висини од 382 метара. Минимална издашност 
врела у току године је око 400 лит/сек, што га чини најјачим у општини. На око 500 метара 
низводно од врела Моравица прима воду Сесалачке реке и потока Изгаре који заједно чине 
изворишни део слива. У низводнијим деловима слива Моравица прима са десне стране 
неколико притока од којих су највеће Вошачка  (површина слива 45,2 км2), Врмџанска (81,6 
км2) и Јошаначка (44,8 км2). Са леве стране веће притоке су само Поружничка река (26,4 км2) 
и Градашница (17,5 км2). 
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Према неким прорачунима произилази да протицај Моравице на улазу у Боваско 
језеро има просечну годишњу врњдност од 4,8 м3/сек. Максимални средње месечни протицај 
јавља се у марту и априлу, а минимални у августу и септембру. Однос између ових вредности 
је 8:1. У току дужег временског периода, јављају се екстремни потенцијали да однос између 
апсолутно највећих и најамњих вода у реци има вредност од 500:1 до 1000 : 1. Ове вредности 
јасно указују на бујични карактер отицања падавина у сливу Моравице. Не постоје јачи 
регулатори отицања падавина што има за последицу појачану ерозију земљишта. Ово је 
утицало на одлуку да се изгради брана у Бованској клисури како би се спречило засипање 
Ђердапске акумулације на Дунаву. 

У најнижим деловима дна долине водотока, због њиховог бујичног карактера и 
незаштићености обала, сваке године долсзи до изливања извесних количина воде из речног 
корита. 

Укупно, око 99% територије општине Сокобања припада сливу Јужне 
Мораве. Само 1%, или 5,4 км2 припада сливу Белог и Црног Тимока. 

I-2.4  Пољопривредно земљиште, Шуме и шумско земљиште и Воде и 
воднаинфраструктура 
Од укупно 525 квадратних километара, колико покрива општина Сокобања, 30.357 ха је 
пољопривредног земљишта (подаци из 2000. г.). Од тога 12.779 је под ораницама и баштама, 
при чему више од 50 % (7.693 ха) ових површина је под житом, а остатак под сточним, 
повртним и индустријским биљем. Преостали део је углавном под ливадама (око 5.500 ха) 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. 

Шуме  заузимају 19 458,46 ха или   37,06 %. Од тога  у приватном власништву се налази 
7 535,52 ха , у државном власништву 11 922,94 ха над  којима  газдује ЈП „СРБИЈАШУМЕ“. 

Код државних шума, високе састојине у укупно обраслој површини учествују са око 
29%, изданачке 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 изданачких састојина, 
буква учествује са више од 70%. Остало су храстове, церове и грабове шуме, а има и 
багремових засада и мањих површина са четинарским засадима. Евидентирани су ареали 
лековитог биља и лековити учинак грабових шума, мада се њихово организовано коришћење 
граничи са истребљивањем и захтева контролу и ограничења. 

За шуме у приватној својини не постоје програми газдовања или општа основа. 
Процењена дрвна маса је 66т/ха, а 97% су шуме изданачког порекла. На око 85% површина су 
чисте састојине храста и цера са стаблимично примешаним другим врстама, а на око 15% 
површине су изданачке састојине букве. 
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I-2.5.  Заштита од поплава ( активна и пасивна одбрана ) 

Подручје општине је до сада било   угрожено од   вода река Моравице, Изгаре и 
Сесалачке реке. Нарочито се угроженост манифестовала у доњим токовима ових река.Због 
конфигурације земљишта. 

На целом току реке Моравице извршена је само регулација дела тока   у самом насељу 
Сокобања . На подручју насеља  Сокобања угрожено је 87 ха, на Подручју КО Жучковац  и Ко 
Трубаревац   угрожено је око 184 ха. пољопривредног земљишта (место звано Каљевац ). 

На подручју КО Дуго поље  угроженост од поплава је на око 21 ха. На подручју КО 
Читлук угроженост од поплава је на око  6 ха.  и на подручју КО Богдинац  угроженост од 
поплава је на  око 21 ха. махом пољопривредног земљишта . 

С обзиром на конфигурацију терена општине Сокобања, бујични потоци не 
представљају опасност од поплава, али постоји мала ерзивна опасност дуж њихових 
водотокова. 

Антиерозивни радови обухватиће техничке радове у сливу и у кориту главног тока и 
притока (израда попречних објеката – преграда за задржавање наноса, прагова и фиксационих 
појасева, као и израда ретензионих објеката у сливу (терасице, рустикални зидићи и плетери). 
Обухватиће и биолошке мере (пoшумљaвaњe и мeлиoрaциjу шумa и пaшњaкa). 

I-2.6. Минералне сировине 

Тренутно на подручју општине врше се геолошка истраживања  количина злата и 
пратећих метала 

I-2.7. Енергетскиизвори 

На територији општине Сокобања  геотермални извори налазе се у Сокобањи и Бањи 
Јошаница.  Рудник Мрког угља „Соко“ који послује у саставу ЈП за подземну експотацију угља 
‘’Ресавица“ налази се поред насељ Читлук. 

I- 3.7Карактеристике водотокова који су проглашени за воде I реда 

На територи општине Сокобања налази се неколико речних система. Највећи од њих 
је слив Моравице који заузима 460км2, или 87,6% од укупне површине општине. Дакле, 
представља највећи водоток у општини, а и најзначајнији јер се у његовом сливу налазе 22 од 
укупно 25 насеља ове општине. 

Укупна дужина Моравице је 52 км (од врела) од чега је 29 у општини Сокобања. 
Долина ове реке има композитни карактер са ерозивним проширењима и двема изразитим 
клисурама (Сокоградска и Бованска). 

Осим слива Моравице Јужној Морави гравитирају и Гојман река на Голаку и Велика 
река на западним обронцима Баљевског врха (у склопу Буковика) 

Површина слива Гојман реке је 45км2 и на њему су смештена насеља Језеро, Ново 
село и Раденковац. 

Моравица извире из крашког врела на висини од 382 метара. Минимална издашност 
врела у току године је око 400 лит/сек, што га чини најјачим у општини. На око 500 метара 
низводно од врела Моравица прима воду Сесалачке реке и потока Изгаре који заједно чине 
изворишни део слива. У низводнијим деловима слива Моравица прима са десне стране 
неколико притока од којих су највеће Вошачка  (површина слива 45,2 км2), Врмџанска (81,6 
км2) и Јошаначка (44,8 км2). Са леве стране веће притоке су само Поружничка река (26,4 км2) 
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и Градашница (17,5 км2). 
Према неким прорачунима произилази да протицај Моравице на улазу у Боваско 

језеро има просечну годишњу вредност од 4,8 м3/сек. Максимални средње месечни протицај 
јавља се у марту и априлу, а минимални у августу и септембру. Однос између ових вредности 
је 8:1. У току дужег временског периода, јављају се екстремни потенцијали да однос између 
апсолутно највећих и најмањих вода у реци има вредност од 500:1 до 1000 : 1. Ове вредности 
јасно указују на бујични карактер отицања падавина у сливу Моравице. Не постоје јачи 
регулатори отицања падавина што има за последицу појачану ерозију земљишта. Ово је 
утицало на одлуку да се изгради брана у Бованској клисури како би се спречило засипање 
Ђердапске акумулације на Дунаву. 

У најнижим деловима дна долине водотока, због њиховог бујичног карактера и 
незаштићености обала, сваке године долази до изливања извесних количина воде из речног 
корита. 

Укупно, око 99% територије општине Сокобања припада сливу Јужне Мораве. Само 
1%, или 5,4 км2 припада сливу Белог и Црног Тимока. 
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II   Т Е Х Н И Ч К И  Д Е О: 

II-1  ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

Одредбама Закона о водама (Сл. гласник РС“ бр 30/10, 93/2012 и 101/2016) извршена је 
подела површинских вода према значају које имају за управљање водама на воде I реда и воде 
II реда на основу утврђених критеријума: 

- положаја водотока у односу на државну границу 
- величине и карактеристике слива 
- карактеристике водотока са аспекта коришћења вода, заштите вода и заштите од вода. 

Одлуком Владе Републике Србије од 04. новембра 2010. године утврђен је попис 
природних и вештачких водотока који су категорисани као водотоци, односно воде I реда. Сви 
остали водотоци који нису обухваћени Одлуком о попису вода I реда сматрају се као водотоци 
– воде II реда. 

Одбрану од поплава организује и спроводи на водама I реда у јавној својини Јавно 
водопривредно предузеће ( у овом случају ЈВП „Србијаводе“ ), а на водама II реда јединица 
локалне самоуправе ( у овом случају општина Сокобања ), у складу са Општим планом за 
одбрану од поплава и Републичким оперативним планом за одбрану од поплава. 

Обзиром да је законском регулативом извршена подела и надлежност у погледу 
организовања и спровођења одбране од поплава на Републику Србију и јединице локалне 
самоуправе у складу са Одлуком о попису вода I реда, то ће се овим Оперативним планом 
извршити разграничење на водотоке I и II реда на територији општине Сокобања, а 
Оперативним планом у смислу организовања и спровођења одбране од поплава, биће 
обухваћени само водотоци II реда. 

На територији општине Сокобања, по члану 55. (став 5) Закона о водама                     („Сл. 
гласник РС“ бр 30/10, 93/2012 и 101/2016), одбрана од поплава у 2020. години се спроводи на 
следећим водотоковима II реда: 

1.   Николинска река 
2.   Сесалачка река 
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II-2    ПРОЦЕНАУГРОЖЕНОСТИОДПОПЛАВА 

ВЕЛИЧИНА УГРОЖЕНОГ ПОДРУЧЈА И СТЕПЕН ИЗГРАЂЕНОСТИ 
Преглед угрожености насеља, становништва, објеката инфраструктуре и пољопривредног 
замљишта од поплавa 
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На основу претходно изнетих рељефних геолошко педолошких хидролошких, ерозионих 
и климатских карактеристика општине Сокобања као и података о последицама које је штетно 
дејство вода у претходним поплавама изазвало, процењује се да би појава таласа великих вода 
река Моравице, Сесалачке реке и Изгаре, могло да угрози имовину људи општине Сокобања и 
то: 

- око 20 домаћинстава, 
- људство и стамбене објекте, 
- пољопривредно земљиште, 
Поплавама би посебно била угрожена подручја у насељу Сокобања и делови КО Читлук, 

Богдинац и Жучковац. 
Поред оштећења пољопривредних култура изливање Моравице  могло би да угрози 20 

домаћинстава са стамбеним  и другим објектима. 
Изливање  река Моравице, Изгаре и Сесалачке реке могу да угрозе и пољопривредне 

културе на подручју насеља Врело, Богдинац и Жучковац 413 ха. 

- Енергетика: сви  објекти за снабдевање енергентима на територији општине Сокобања 
налазе се ван реона дејства могућих појава поплава, те се у случају ове елементарне непогоде 
и неочекују штетне последице на истим и околини.  При дејству поплава,  подземне воде немају 
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никакав утицај на објекте за снабдевање енергентима ( све укопане цистерне су херметичког 
типа и металне конструкције, тако да им вода неможе нашкодити). 

- Водоснабдевање:  на територији општине Сокобањадва објекта за водоснабдевање 
налазе се у реону могућег дејства поплава реке Моравице, па се у случају ове елементарне 
непогоде очекују штетне последице на истим, замућење воде и запушење филтера у 
постројењу за прераду воде и бунару, док се остали извори водоснабдевања не налазе у зони 
могућих п   оплава. 

У постројењу за прераду воде и бунару приликом дотока већих количина воде и 
замућења реке Моравице врши се превентивно искључење рада истих. 

У сеоским насељима општине Сокобања објекти водоснабдевања нису у зони могућег 
дејства поплава. 

- Снабдевање: на територији општине Сокобања,сви објекти за снабдевање 
становништва храном налазе се ван реона могућег дејства поплава, како од стране спољних 
вода тако и од стране подземних вода. 

-Здравствена заштита:  објекти здравствене заштите на територији општине Сокобања 
не налазе се у реону могућег дејства појава поплава, те се у случају ове елементарне непогоде 
и не очекују штетне последице на истим. Такође, при дејству поплава, ни подземне воде немају 
никакав утицај на објекте здравствене заштите. 

-Материјална и културна добра:сва материјална и културна добра на територији 
општине Сокобања (цркве, библикотека, Организација за туризам и културу и сви 
репрезентативни објекти у културолошком и верском смислу) не налазе се у реону могућег 
дејстава поплава те се у случају ове елементарне непогоде  и не очекују штетне последице на 
истим, изузев легата Милуна Митровића који се налази  на око пет метара од Врелског потока, 
те с тога може доћи до плављења услед неодржавања, односно до запушења и изливања истог. 

При дејству поплава,  подземне воде  немају никакав утицај на наведене објекте. 

-Заштићена природна подручја: у случају могућих поплава на територији општине 
Сокобања, наведена заштићена природна подручја не би била угрожена јер су ван домета 
дејстава истих. 

- Телекомуникација: сви објекти телекомуникација на територији општине Сокобања 
налазе се ван реона могућег дејства појава поплава, те се у случају ове елементарне непогоде 
не очекују штетне последице на истим. Такође, при дејству поплава, ни подземне воде немају 
никакав утицај на телекомуникационе системе. 

-Објекти за складиштење опасних материј: на територији општине Сокобања не 
налазе с у реону дејстава могућих појава поплава. 

ЗАКЉУЧЦИ О УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
СОКОБАЊА 

1. Процена угрожености од поплава је урађена на основу података за стогодишње воде и 
указује да је опасност од поплава на територији општине Сокобања присутна а да се нарочито 
испољава у време дугих и обилних киша, при јаким пљусковима код наглог отапања снега и 
при ерозионим процесима у приобаљу река. 

2. Сви водотоци на територији општине Сокобања имају претежно бујични карактер, 
хидролошког режима, поплаве на њима имају изразито бујичне карактеристике, брзу појаву и 
разорне ефекте. 

3. Уобичајени приступ у одбрани од великих вода са увођењем степена редовне и 
ванредне одбране није могуће применити код водотока са бујичним режимом па се код њих 
морају применити превентивне мере заштите, које треба да обухватају просторно целину 
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водотока, приобаља и слива. 
4. Време од уочавања кишних облака до појаве максималног протицаја траје најчешће до 

неколико сати што представља довољно времена да се изврши обавештавање грађана о 
предстојећој опасности која може да угрози њихово здравље, животе и имовину. 

5. Одбрану од поплава за водотоке првог реда на територији  Града на којима постоје 
објекти за заштиту од штетног дејства воде, као и одржавања акумулација, спроводе ЈВП 
„Србијаводе“ ВПЦ „Морава“. 

6. Одбрану од поплава на водотоцима другог реда без обзира да ли постоје или не постоје 
објекти за заштиту од штетног дејства воде у надлежности је локалне самоуправе. 

Локална самоуправа израђује и доноси Локални оперативни план одбране од поплава за 
воде другог реда. Планове одбране од поплава доносе и предузећа и др. правна лица чија 
имовина може бити угрожена.Водоток Моравице, Сесалачке реке и Изгарезаједно са својим 
притокама код појаве великих вода могу плавити обрадиве површине изазивајући штету на 
засејаним културама од 30 до 50%. 

7. У циљу спречавања настајања поплава и умањења штетних последица на 
нерегулисаним водотоцима, неопходно је у потпуности реализовати превентивне мере заштите 
у овој процени. 

8. Носиоци активности спровођења оперативних мера одбране од поплава у складу са 
Републичким оперативним планом за одбрану од поплава су ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ 

„Морава“, и организационе јединице РХМЗ према Општем и Оперативном плану. 
9. У случају настанка великих катастрофалних поплава које могу угрозити становништво 

и материјална добра, Окружни штаб за ванредне ситуације у сарадњи са одговарајућим 
органима локалне самоуправе непосредно учествују у организовању и спровођењу мера и 
активности на одбрани од поплава ангажовању снага и средстава ЦЗ. 

10. Служба ОиО са својим елементима обезбедиће благовремено откривање опасности, 
праћење и обавештавање надлежних органа, организација команди Војске Србије и 
становништву. У случају непосредног угрожавања становништва обезбедиће обавештавање и 
узбуњивање на угроженом подручју. 

11. Плановима одбране од поплаве треба предвидети могућности ангажовање снага и 
средстава команде Војске Србије на територији општине на пружању помоћи угроженом и 
настрадалом становништву. У случају катастрофалних поплава планирати мобилизацију 
радних људи и грађана од поплава, такође је потребно планирати ангажовање покретних 
средстава (грађевинске механизације, агрегата, пумпи, моторних возила и др. ) у власништву 
правних и физичких лица у активностима заштите и спасавања становништва. 

12. Руковођење и координацију ангажованих снага и средстава на подручју општине 
Сокобања у одбрани од поплава вршиће Општински Штаб за ванредне ситуације који је 
образован Одлуком Скупштине општине Сокобања 

II – 3  ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

1. Кроз израду и усвајање просторних планова надлежних органа локалне самоуправе, 
обезбедити да се у наведене планове уграде сви захтеви заштите од поплава, 

2. Кроз урбанистичко уређење насеља нарочито насељених места и индустријских 
зона, обезбедити прилагођавање истим потребама и захтевима заштите становништва и 
материјалних добара од поплава, 

3. Извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем 
клизишта, 

4. Израда недостајућих одбрамбених насипа, обала-утврда и одржавање постојећих, 
5. Изграда брана и преграда на бујичним водотоковима и одржавање постојећих, 

Страна 33                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



ОПШТИНА СОКОБАЊА 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА 

ЗА ТЕРИРОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ страна 17 

6. Изградња система канала за одвођење вода и њихово одржавање, 
7. Пре изградње мостова и пропуста, исти градити са већом пропусном моћи воде, 
8. Обележавање на терену линије допирања максимално могућег поплавног таласа 

који би настао рушењем и преливањем брана на хидроакумулацији, 
9. Организација система јавног узбуњивања на већим водотоковима и високим 

бранама ради благовременог обавештавања о опасностима од поплава и спровођења 
евакуације, 

10. Оспособљавање становништва за заштиту и спасавање од поплава кроз личну и 
узајамну заштиту, 

11. Оспособљавање предузећа из области водопривреде за заштиту од поплава и 
уношење њихових задатака у планове одбране од поплава, 

12. Оспособљавање јединица цивилне заштите, посебно специјализоване за спасавање 
на води и под водом, 

13. Оспособљавање спортских клубова и организација чија је делатност везана за воду, 
(ронилачки, веслачки, кајакашки и др.) и дефинисање задатака које они могу завршити у 
оквиру одбране од поплаве, 

14. Формирање базе података о свим пловних објектима, 
15. Израда плана ангажовања команди јединица Војске Србије у пружању помоћи 

угроженом и пострадалом становништву у случају поплава већих размера, 
16. Оспособљавање штабова цивилне заштите за руковођење акцијама заштите и 

спасавања од поплава, 
17. Кроз практичне вежбе организованих снага цивилне одбране увежбати радње и 

поступке из области заштите спасавања од поплава, 
18. Израда планова заштите спасавања од поплава. 
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ПРЕВЕНТИВНИХ РАДОВА 

за спровођење одбране од поплава на територији општине Сокобања 

за водотоке II реда, зa2021. годину. 

Ред. 
бр. 

Опис позиције Јединица 
мере 

Количина Јединична 
цена 

Укупно 

I Николинска река 

1. Сечење шибља и растиња са 
изношењем ван обале м³ 50 3.000,00 150.000,00 

2. Сечење дрвећа ǿ 10-30 у 
протицајном профилу корита 
реке са скраћивањем и 
одлагањем на обалу 

ком 100 500,00 50.000,00 

3. Вађење пањева са 
одбацивањем на обалу ǿ 10-30 ком 50 1000,00 100.000,00 

4. Уговор и транспорт пањева 
м³ 80 1000,00 130.000,00 

5. Ископ наноса из корита реке 
машински са одбацивањем на 
обалу, утоваром и транспортом 

м³ 50 5000,00 250.000,00 

УКУПНО 680.000,00 

II Сесалачка река 

1. 
Сечење шибља и растиња са 
изношењем ван обале 

м² 70 3.000,00 210.000,00 

2. Сечење дрвећа ǿ 10-30 у 
протицајном профилу корита 
реке са скраћивањем и 
одлагањем на обалу 

ком 
120 500,00 60.000,00 

3. Вађење пањева са 
одбацивањем на обалу ǿ 10-30 ком 150 1000,00 150.000,00 

4. Уговор и транспорт пањева м² 150 500,00 75.000,00 

5. Ископ наноса из корита реке 
машински са одбацивањем на 
обалу, м² 150 5000,00 850.000,00 

УКУПНО 1.245.000,00 
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Река Градашница Река градашница 

Николинска река фебруар 2020 Сесалачка река фебруар 2020 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

I   Николинска река _______________________________________________       680.000,00 
II Сесалачка река _________________________________________________   1. 345.000,00 

Укупно                                                                                                                    2. 025.000,00 

Финансирање Програма мера и радова на водама II реда 

Средства за реализацију Оперативног плана за одбрану од поплава од вода II реда на територији 
општине Сокобања се обезбеђују из буџета општине Сокобања, у складу са Законом. 

За трошкове ангажовања материјално-техничких средстава из овог Опретаивног плана, 
предузећа и други привредни субјекти имају право на накнаду, према стварно учињеним трошковима, 
које одређује председник општине Сокобања, посебним решењем. 

У случају проглашења ванредне ситуације, командант Општинског штаба за ванредне 
ситуација Сокобања, за евентуална недостајућа средства, обратиће се посебниим захтевом за помоћ 
надлежним државним органима. 
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ПОТРЕБНИ  ПРЕВЕНТИВНИ РАДОВИ 

за спровођење одбране од поплава на територији општине Сокобања 
за водотоке I реда 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Од извора реке Моравице па све до ушћа у Бованско језеро речно корито и приобални појас  делују 
потпуно запуштено и дивље; са сувишним стаблима, обореним трулим дрвећем, речним наносима, 

смећем... 

Река Моравица Николинска река 

Деоница реке поред градске депоније смећа је једном приликом уређена на дужини депоније којом 
приликом су изграђени системи за озрачивање, прикупљање процедних вода,  изграђена ограда и 

дефинисан начин коришћења до коначног затварања односно до тренутка када се то питање требало 
решити.  Депонија се, међутим, и даље шири. Постоји реална опасност да велика вода захвати 

ножицу депоније и створи озбиљан проблем. 

Граскадепонија   децембар 2020 Река Моравица април 2020 
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„Пејовићев јаз“ је устава на реци изграђена за потребе воденица а данас је потпуно запуштен и 
непотребан објекат. 

Регулисани део реке Моравице кроз Сокобању (од Таш Ћуприје до Моста код зелене пијаце) је после 
само неколико година потпуно запуштен и већ је потребна озбиљна санација.  Овде је стари мост код 
пијаце који је предвиђен за рушење  у фази када се ради регулација низводно све до постројења за 
прераду отпадних вода. То је сада уско грло које се више не може отклонити јер је изградњом великог 
објекта на десној обали успостављен потпуно нови режим тока реке што, неминовно, тражи хитну 
ревизију поставки у ГП и ПГР и налажење техничких решења (нови Главни пројекат за деоницу од 
пијаце до постројења за прераду отпадних вода) у складу са новим околностима 

Овакво стање речног корита реке Моравице али и осталих река у сливу доводе до изливања воде и 
плављења око 323 ха плодне земље. Досадашње анализе показују да је однос штете и улагања у 
уређење корита око 1:5 

ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИЈА  (одТрубаревца до Сокобање)  димензионисање према 50. 
Годишњој води 

Планирано је минор и мајор корито: минор је трапезастог облика ширине у дну 10 м, дубина 2,3 м, 
нагиб косина 1:2. Мајор корито је ширине 2х16 м, дубина је 0,5 м. На поједином местима 

предвиђени су насипи: у основи 5,5 м у круни 2 м висине 1 м. 

ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИЈА ОД РЕКЕ ГРАДАШНИЦЕ ДО „ТАШ ЋУПРИЈЕ“ 

- Димензионисање вршено за Qmax (50 god) = 100,00 m3/sec 
- Обликовање корита реке је према условима примереим за уређење града.  Од Џупана до „Таш 

Ћуприје“ је један тип регулације са трапезастим коритом у правцу и са праговима за умирење и 
други део од „Таш Ћуприје“ до моста код пијаце који има минор и мајор корито. 

Деоницаод „Таш Ћуприје“ до извора Реке Моравице има дужину од 12,5 км од чега је око 2,5 км 
кроз стеновиту клисуру где никаква регулација није потребна а присутни објекти су довољно 
заштићени. На деоници од Дугог Поља до Врела потребна је израда насипа на десној обали у 

дужини од око 200 метара. 
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РАДОВИ  НА  РЕГУЛАЦИЈИ ВОДОТОКА II РЕДА У 2020. ГОДИНИ. 

Радови на уређењу водотока II реда Врелски поток     у насељу Сокобања   2020. године. 

Врелски поток пре  и поле реконструкциј  2020 
ЕРОЗИЈА ЗЕМЉИШТА 

Читава територија општине Сокобања је у већој или мањој мери подложна ерозији која годишње 
односи око 500 м3/км2 земљишта (око 0,5 кг/м2). Еродирани материјал је најплоднији 

површински слој али пошто ерозија захвата само поједине делове не долази до већег смањења 
производне способности земљишта. 

Ерозија се манифестује као површинско спирање и браздањеали и као јаруге и вододерине. 
Најосетљивије су површине које су окопаване а већи део године су без биљног покривача 

(виногради, воћњаци). 
Појава вододерина и јаруга је чешћа у западном делу котлине, где су терени изграђени од 

шкриљаца и пешчара, него на теренима изграђеним од кречњака. Према интензитету одношења 
земљишта територија општине је подељена на 4 класе и три прелазне класе ерозије. 

Ерозији су најмање изложени најнижи делови котлине где си и нагиби терена незнатни.  У овим 
зонама дешавају се обрнути процеси – таложење и акумулација наноса. 

Посебан вид ерозије је клизање терена које се јавља у зони Читлука, на десној обали реке 
Моравице  код Сокобање (средње брдо), у околини Шарбановца, Сесалца и Николинца. 

Страна 39                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



ОПШТИНА СОКОБАЊА 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА 

ЗА ТЕРИРОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ страна 23 

II – 4  ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

КАРТА ВОДОТОКА 

Слив река Моравица 
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Слив Јужна Морава 

III  О П Е Р А Т И В Н И    Д Е О : 

III – 1  КРИТЕРИЈУМИ  ЗА  ПРОГЛАШЕЊЕ  ОДБРАНЕ  ОД  ПОПЛАВА 
МЕРОДАВНЕ ВОДОМЕРНЕ СТАНИЦЕ 

Река Моравица 

Река Моравица је главни водоток који је предмет третирања. Локација меродавног 
водомера (дигитално очитавање), за који су везани критеријуми за одређивање степена одбране 
је на реци Моравици  близу насеља Жучковац. 
Река Моравица 
Слив Јужна Морава 
Кота „0“ (m n.J.m) 260.98 
Удаљеност од ушћа (км) 32.50 
Површина слива (км²) 394.00 

Цела територија општине Сокобања, према датом попису водотокова, нема услова за 
обележавање водомерних места за праћење редовне и ванредне одбране од поплава, а поред 
тога сви водотокови II реда су бујичног типа те не постоји услов за праћење пораста или 
опадања њиховог водостаја. 

Уобичајени приступ одбрани од великих вода на већим рекама са увођењем степена 
редовне и ванредне одбране није могуће приметити код водотока са бујичним хидролошкo - 

◙ СОКОБАЊА 

Страна 41                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



ОПШТИНА СОКОБАЊА 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА 

ЗА ТЕРИРОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ страна 25 

хидрауличким режимом. Нагли надолазак и кратко трајање великих вода најчешће не оставља 
довољно времена ни за проглашавање одбране од поплава (која никад не може бити „редовна“ 
већ само „ванредна“). 

Критеријум проглашења може бити само хидролошка и метеоролошка прогноза 
меродавне кише у односу на степен засићености тла и очекиваних (прогнозираних) водостаја 
на рекама. 

Одбрану од поплава на деоницама водотокова II реда проглашава и укида Општински 
штаб за ванредне ситуације у Сокобањи, а у складу са условима и критеријумима утврђеним 
Оперативним планом одбране од поплава за 2021. годину. 

У зависности од степена опасности, одбрана од поплава организује се и спроводи према 
следећим фазама: 

1. Редовна одбрана од поплава подразумева одвођење сувишне воде без посебних 
ванредних радова. 

2. Ванредна одбрана од поплава је када изграђени системи за одводњавање и 
канализациона мрежа није у могућности да у задовољавајућем року одведе поплавне воде са 
пољопривредног земљишта или из насеља, са претњом настајања штете на усевима и 
објектима. Када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту 
достигне ниво редовне одбране, утврђен у складу са критеријумима за увођење мера одбране 
од поплава из оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни 
објекти угрожени, проглашава се ванредна одбрана од поплава од спољних вода, на основу 4. 
Фазе одбране од поплава, тачка 11. и 12. Општи план за одбрану од поплава за период од 2012. 
до 2018. године („Службени гласник РС“, број 23/2012). 

3. Ванредна ситуација настаје када није могуће са људством, средствима и постојећим 
капацитетима за одбрану од поплава отклонити опасност од поплава ширих размера и већих 
материјалних штета. Главни руководилац одбране од поплава обавестиће Главни штаб за 
ванредне ситуације ради хитног проглашења ванредног стања одбрне од поплава, на основу 4. 
Фазе одбране од поплава, тачка 13. Општи план за одбрану од поплава за период од 2012. до 
2018. године („Службени гласник РС“, број 23/2012). Неопходно је ангажовање додатне радне 
снаге и механизације, ради предузимања већих радова (ископавање нових канала, покретни 
црпни агрегати и сл.) 

У већини бујичних поплава до сада, на подручју општине Сокобања, нису се предузимале 
никакве активне мере одбране, већ су само пасивно саниране последице поплава. 

У редовној одбрани од поплава локална самоуправа је дужна да обезбеди свакодневно 
осмочасновно дежурство руководећег особља. 

У периоду ванредне одбране од поплава обезбеђује се особље за дежурство од 24 часа 
(две смене по 12 часова) 

III – 2  OПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА 
ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА 

Процена угрожености општине Сокобања има изузетно значајно место и чини основу 
превентивне и потребне заштите од свих врста опасности. То показује да у општини Сокобања 
постоје могућности и изузетна потреба за организовањем, припремањем и спровођењем 
првенствено превентивних мера заштите у циљу спречавања и јављања поплава, а затим 
оперативних мера и поступака којим се спроводе непосредне припреме за учешће у заштити и 
обезбеђује учешће снага и средстава у циљу ублажавања и отклањања непосредних последица 
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насталих услед поплава. 

Оперативне мере заштите спасавања од поплава 

1. Праћење водостаја и процена угрожености од поплава, 
2. Увођење сталног дежурства у ОКЦОБ и ОКШЦЗ, 
3. Активирање оперативних веза на подручју угроженом од поплава, 
4. Ангажовање водопривредних организација за одбрану од поплава у складу са 

утврђеним плановима, 
5. Обустављање и ограничавање саобраћаја на комуникацијама на подручју 

угроженим од поплава, 
6. Учествовање радних људи и грађана на одбрани од поплава, 
7. Ангажовање на одбрани од поплава предузећа која располажу покретним 

средствима неопходним у изради насипа, просека, и др. радова битних за одбрану од поплава, 
8. Ангажовање специјализованих јединица ЦЗ за спасавање на води и под водом, 
9. Ангажовање осталих јединица ЦЗ на заштити и спасавању становништва и 

материјалних добара од поплаве, 
10. Ангажовање јединица Војске Србије на пружању помоћи угроженом и настрадалом 

становништву, 
11. Евакуација становништва и материјалних добара из подручја угроженог поплавом, 
12. Збрињавање угроженог и пострадалог становништва, 
13. Снабдевање здравом пијаћом водом подручја угрожена од поплава, 
14. Организација и спровођење санације терена и објеката на подручју захваћеног 

поплавом, 
15. Информисање и едукација јавности. 

III – 3  РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА 
За руковођење одбраном од поплава на водама I реда на територији општине Сокобања, 

Републичким оперативним планом одбране од поплава утврђеним Наредбом Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, задужено је ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ 
„Морава“ Ниш са главним руководиоцем одбране од поплава, руководиоцем на водном 
подручју, помоћницима руководиоца на водном подручју, помоћницима руководиоца на 
водном подручју за бране, секторским, деоничарским руководиоцима и чуварима насипа за 
одбрану од поплава. 

За руковођењем заштитом од свих врста елементарних и других већих непогода, на нивоу 
општине Сокобања, Скупштинском Одлуком образован је Оперативни штаб за ванредне 
ситуације. Командант штаба је председник општине Сокобања, а у састав Штаба 
поред представника Министарства одбране и Војске Србије, ушли су и директори јавних 
комуналних предузећа и редовних служби и делатности. 

Руковођење и координацију ангажованих снага и средстава на подручју општине 
Сокобања у одбрани од поплава вршиће Оперативни штаб за заштиту од елементарних и 
других већих непогода. 
Штаб за ванредне ситуације 

Обзиром на величину и значај проблема поплава у општини Сокобања, образован је 
Општински штаб за ванредне ситуације, који има задатак да руководи и координира 
активностима у вези са спасавањем и заштитому ванредним ситуацијама. Општински штаб за 
ванредне ситуације је формиран на основу члана 33. Закона о ванредним ситуацијама и у 
складу са чланом 8. Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације (''Службени 
гласник РС'' бр. 98/2010), а надлежност је дефинисана чланом 34. и 35. Закона о ванредним 
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ситуацијама. 

Општински штаб у случају ванредне ситуације може наредити и следеће мере: 
1. мобилизацију јединица цивилне заштите опште намене, грађана и материјалних 

средстава 
2. ангажовање оспособљених правних лица 
3. увођење дежурства правним лицима 
4. посебан режим обављања одређених комуналних делатности 
5. евакуацију становништва 
6. одређивање другачијег распореда радног времена 
7. посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и прижању услуга ( 

воде, грејања, гаса, електричне енергије, градског превоза, железничког и друмског 
превоза и тд.) 

8. привремену забрану кретања у угроженим подручјима 
9. обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и правних 

лица, у организовању и спровођењу евакуације и других активности у заштити и 
спасавању 

10. и друге мере 
Задатак овог тима је: 
1. обилажење насељених места и атара – угрожених подручја од поплава 
2. сагледавање ситуације на терену – обрадивих површина под водом и угрожених објеката од 
вода. 
3. сачињавање прегледанајугроженијих делова атара, односно насељених места; 
4. успостављање сарадње са водопривредним предузећима и хидрометеоролошким заводом 
5. праћење информација о могућим падавинама на територији општине 
6. праћење стања водотока и њихова процена 
7. извештавање начелника Општинског штаба за ванредне ситуације о свом раду и 
прикупљеним информацијама 
8. предлагање мера у циљу заштите и спасавања, свако из свог домена 
9. поступање по наредбама, закључцима и препорукама Општинског штаба за ванредне 
ситуациј 
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Шема руковођења и координације 

Републичка дирекцуја за воде 
Главни координатор 

ЈВП  „СРБИЈАВОДЕ“ 
ВПЦ  „МОРАВА“  НИШ 

Водопривредно предузеће 
„ЈУЖНА МОРАВА“  Ниш 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

КОМАНДАНТ ОПШТИНСКОГ 
ШТАБА 

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

Општинска управа, ЈП 
„Зеленило“ Сокобања 

Оспособљена и овлашћена 
правна 
лица и предузећа 

Одељење за ванредне ситуације 
Полициска станица 
Цивилна заштита 

Руковођење 

Заштићена природна добра 
и споменици културе Привредни објекти 

ПОМОЋНИЦИ 

Сеоска насеља 
( месне заједнице) Пољопривредне површине 

ПОВЕРЕНИЦИ 

Градско насеље 

РХМЗ- временска прогноза Односи са 

Центар за обавештавање и 
узбзњивање 
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III – 4 ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ И КООРДИНАЦИЈАСУБЈЕКАТА РУКОВОЂЕЊА У 
ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА, УЗБУЊИВАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА СТАНОВНИШТВА 

За сваки слив у зависности од величине и природних карактеристика постоји одређени 
праг падавина који условљава појаву великих вода на водотоцима. Поменути праг може се 
дефинисати помоћу три параметра: висина падавина, мерење, прикупљање, обраду, анализу и 
издавање хидрометеоролошких података, информација и прогноза, па стога РХМЗ представља 
основицу целог система за обавештавање у фазама припреме за спровођење одбране од 
поплаве. 

РХМЗ прикупља и обрађује податке: ниво воде, метеоролошке величине (падавине, 
температура и друго), радарска осматрања и др. 

Центар за обавештавање и узбуњивање је трансмисија преко које се даље прослеђују све 
информације које доставља РХМЗ а односе се на појаве бујичних падавина. Све информације 
добијене од РХМЗ прослеђују се Штабовима на свим нивоима (национални, покрајински, 
окружни, градски и општински). 

Све осмотрене промене битне за настанак, ток и одбрану од поплава Центар за 
обавештавање и узбуњивање прослеђује штабовима. За одбрану од бујичних поплава битни су 
подаци о наиласку и месту падања јаког пљуска, наглом топљењу снега, као и рушењу мостова 
и саобраћајница услед бујица и њима покренутих клизишта. 

Активност виталних система и континуитет у раду (медицинска служба, заштита од 
пожара, полиција и др.) је врло битна за све време трајања поплава, због чега је првенствено 
неопходно обезбедити ове институције од плављења. У оквиру одбране од поплава морају се 
благовремено предузети одређене активности на комуналној инфраструктури – електричним и 
водоводним инсталацијама, како би се елиминисала опасност по људске животе и ублажила 
материјална штета (одговорни у виталним органима унапред дефинишу где , ко и када треба 
да изврши прекид снабдевања и поновно укључење електричне енергије и инсталација). 
Одговорни за контролу саобраћаја предузеће хитне и неопходне мере како би се спречило 
загушење и прекид комуникација, нарочито у време евентуалне евакуације становништва из 
угроженог подручја. Контрола саобраћаја потребна је за време, пре и после поплава, дакле у 
свим фазама одбране и поплава. 

Задаци команданта, заменика команданта, начелника и повереника штабова 

У зависности од фазе одбране од поплава које су дефинисане у Општем плану одбране 
од поплава на територији општине Сокобања Командант општинског штаба за ванредне 
ситуације координира рад са градским и државним институцијама, односно виталним 
системима задуженим у одбрани од поплава. 

У првој фази – припреме за одбрану од поплава Командант општинског штаба врши 
следеће послове: 

- Заказује и руководи седницама одговорних општинских институција за одбрану од 
поплава на којима се усвајају планови рада; 

- Обезбеђује услове за имплементацију општинског Плана код свих општинских 
субјеката; 

- У случају да постоји потреба врши усаглашавање општег и оперативног плана са 
општим планом за одбрану од поплава Владе Републике Србије и оперативним планом 
МПШВ; 

- Обезбеђује услове за рад, за интегралне и координиране активности у имплементацији 
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оперативних планова за одбрану од поплава и организован рад у ванредним условима; 
- Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје 

општине Сокобања; 
- Обезбеђује услове за реализацију програма мера и активности за информисање и 

едукацију јавности; 
- Организује у сарадњи са другим субјектима и спроводи програм мера и активности за 

обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине у ванредним условима; 
- Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада; 
- Прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака који му доставља 

Хидрометеоролошки завод; 

У другој фази – ванредна одбрана од поплава, Командант општинског штаба врши 
следеће послове: 

- Руководи радом Штаба за ванредне ситуације; 
- Координира активност са задуженим за одбрану од поплава; 
- Сарађује са руководством за одбрану од поплава; 
- Сарађује са руководством за одбрану од поплава из националног оперативног плана; 
- Сарађује са оперативним руководством за одбрану од поплава у области цивилне 

заштите и оперативним лицем националног центра за обавештавање и узбуњивање; 
- Издаје наредбу о предузимању мера на заштити здравља људи и добара која се односе 

на ангажовање радне снаге, механизације и других средстава; 
- Даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у ванредним 

околностима у координацији са Штабом за ванредне ситуације; 
- Даје предлог за проглашење ванредне ситуације; 

У трећој фази – ванредна ситуација, Командант општинског штаба обавља следеће 
послове 

-У случају када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и прети 
изливање воде и налет бујице тада се приступа локалном привременом надвишењу одбрамбене 
линије слагањем врећа пуњених песком или земљом, преко круне насипа или горњег платоа 
регулисане одбране. 

- Ако претходне мере нису довољне Командант штаба проглашава ванредну ситуацију; 
- Организује, руководи и координира спровођење програма евакуације становништва до 

прихватних центара у ванредним околностима у координацији са Штабом за ванредне 
ситуације. 

У четвртој фази – отклањање последица поплава Командант општинског штаба: 
- Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на 

отклањању последица поплава по престанку опасности. 
- Обезбеђује услове за контакт са институцијама за благовремено пружање финансијске 

и материјалне помоћи угроженом становништву и привреди на подручју града. 

Заменик команданта општинског штаба у одсуству команданта штаба или по његовом 
налогу у свему га замењује. 

Начелник штаба за одбрану од поплава у фазама припрема за одбрану од поплава врши 
следеће послове: 

- Врши непосредан увид стања на угроженом подручју у сарадњи са општинским штабом 
и предлаже потребне мере; 

- Спроводи наредбе руководиоца штаба, информише га о стању на терену и прелаже 
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предузимање радова и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране као и за 
отклањање последица поплава; 

- Организује реализацију потребних мера за неопходне и хитне радове на угроженим 
подручјима, по добијању сагласности руководиоца штаба; 

- Води евиденције о предузетим радовима и мерама и утрошеним средствима у току 
одбране и отклањању последица поплава. Подноси извештај команданту штаба по завршетку 
одбране од поплава а обавезно и у току одбране. 

Повереници врше следеће пословање у свим фазама одбране: 
- Врше непосредан увид у стање на поплављеном подручју и достављају информације 

штабу; 
- Предлаже спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране на водотоку; 
- Организује и руководи хитним радовима и мерама у свом реону; 
- Извештава помоћника о предузетим мерама и води евиденцију о стању на терену, 

ангажованом људству, механизацији и друго; 
- Спроводе евакуацију становништва и стоке на подручјима својих месних заједница 

заједно са штабовима 
Лице задужено за евиденцију поплавних догађаја, води књигу полавних догађаја за 

територију општине, у коју уписује потребне податке за сваки поплавни догађај. 

III – 5   ЕВАКУАЦИЈА СТАНОВНИШТВА УГРОЖЕНОГ ОД ПОПЛАВА 

На основу добијених информација о падавинама у сливу и наглом порасту водостаја, 
Штаб за ванредне ситуације процењује степен опасности, активира надлежно људство, 
потребне мере и механизацију, а ако очекивана поплава превазилази одбрамбене капацитете 
проглашава ванредну ситуацију. Активирају се снаге МУП – а за одбрану и спашавање, 
цивилна заштита, комуналне службе, водопривредна предузећа и друго. Битно је благовремено 
алармирање јавности и становништва на угроженом подручју преко локалних медија, јер за 
кратак временски период становништво мора спремно дочекати наредбу о евакуацији - 
спашавању становништва и смањењу материјалних губитака. Главни кораци у операцији 
спашавања становништва су: идентификација простора који се евакуише, развијањем 
процедуре за евакуацију (правац, дестинација, време), формирање центра за пријем и 
привремени боравак угрожених, ургентне мере (хитна медицинска помоћ, против пожарна 
заштита, интервенција комуналних служби у случају прекида снабдевања водом и 
електричном енергијом) и повратак евакуисаног становништва по налогу Штаба. 

Евакуација од поплава врши се померањем угроженог становништва, стоке и 
материјално техничких средстава на ближа безбедна подручја, код суседа или родбине 
угрожених. 

У случају поплава ширих размера капацитети, у којима ће се вршити смештај угрожених, 
су јавни објекти (сале домова месних заједница, слободне магацинске просторе, слободне 
стамбене објекте) и угоститељско туристичке организације које располажу са смештајним 
капацитетима 

Евакуација се предузима када предстоје или су наступиле опасности изазване поплавом, 
које угрожавају становништво, тако да је нужно да становништво ради заштите и спасавања 
напусти угрожену територију. 

Одлуку о евакуацији доноси Начелник округа (Командант ОкШВС), или Председник 
општине(Командант ОШВС) на предлог Начелника Одељења за ванредне ситуације округа. 

Одлуку о евакуацији спроводи: 
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1) Руковођење – ОШВС – помоћник НШ за евакуацију 
2) Регулисање саобраћаја – саобраћајна полиција 
3) Превоз угроженог становништва – локални превозници 
4) Одржавање реда и заштита имовине – полиција 
5) Прихват евакуисаних грађана – повереник ЦЗ, школска управа и установа за децу 

предшколског узраста 
У складу са планом евакуације ОШВС приступа се спровођењу евакуације угроженог 

становништва. Евакуацијом руководи помоћник начелника штаба за евакуацију. 
Након саопштавања наредбе о евакуацији процењује се да ће 1/3 угрожених грађана сама 

извршити евакуацију и померање са угрожене територије (пешице или сопственим возилима) 
на неугрожено подручје. 

У складу са ситуацијом на терену место за прихват угроженог становништва одређује 
ОШВС. 

Приоритет у евакуацији имају особе са инвалидитетом, болесне особе, деца, трудне 
жене, мајке са малом децом и старе особе. 

Локални превозници вршиће превоз угроженог становништва до места за прихват. 
Контролу саобраћаја, одржавање реда и заштиту имовине евакуисаних врши полиција и Војска 
Србије. Прихват евакуисаних врше повереници цивилне заштите и руководилац установе где 
се врши прихват. Одмах након прихвата врши се евидентирање и смештај. 

III -6     ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ И НАСТРАДАЛОГ 
СТАНОВНИШТВА 

Ради збрињавања угроженог и настрадалог становништва код поплава, предузети мере 
за привремени смештај, исхрану, здравствену заштиту и обезбеђење других неопходних 
потреба становништва 

Носиоци збрињавања: 
1) Општинска управа - Општинско веће 
2) Цивилна заштита 
3) Општинска организација Црвеног крста 

Оспособљена правна лица дужна су да плански прилагоде своје капацитете и 
оргнаизацију за извршавање задатака заштите и спасавања 

Ред 
Бр. НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА ДЕЛАТНОСТ ЗАДАТАК 

1. ЈКП ‘’Напредак’’ Сокобања Комунална обезбедиће водоснабдевање 

2. ЈКП „Зеленило“ Сокобанња пројектовање и 
изградња 

Заштита од рушења и спасавање из 
рушевина, заштита и спасавање од 
поплава, 

3. ‘’Србијашуме’’Шумскауправа 
Ниш – Шумска секција Сокобања 

Шумарство Очување добара битних за опстанак и 
успостављање неопходних служби од 
јавног интереса 

4. Дом здравља у Сокобањи здравствена 
заштита 

Прва медицинска помоћ и 
збрињавање угрожених и 
настрадалих 

5. Специјална болница за 
неспецифичне плућне болести 
‘’Сокобања’’ 

‘’ Збрињавање угрожених и 
настарадалих 
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6. Специјална болница за плућне 
болести ‘’Озрен’’ Сокобања 

‘’ ‘’ 

7. Специјална болница за 
рехабилитацију ‘’Бањица’’ 
Сокобања 

‘’ ‘’ 

8. ‘’Лептерија’’ ДОО угоститељство и 
туризам 

‘’ 

9. ЈП за подземну експотацију угља 
‘’Ресавица’’-РМУ’’Соко’’ Читлук 

Вађење угља и 
камена 

Заштита од рушења и спасавање из 
рушевина 

10. Ветринарска станица 

11. ‘’Сокопревоз’’ превоз путника евакуација 

12. Електродистрибуција очување добара битних за опстанак 

13. Оптинска организација црвеног 
крста Сокобања 

Комунална Прва медицинска помоћ и 
збрињавање поврешених 

14. Центар за социјални рад 
‘’ Сокобања’’ 

соцјал. Заштита Преузима бригу о социјално 
гроженим лицима 

15. 
Полициска станица 

Обезбеђује одржавање реда и 
заштиту евакуисаних и њихове 
имовине. 

16. Инспекциске Службе: 
Санитарна, комунална и инспе- 
кција за заштиту животне сред 

Контрола и 
Надзор 

Спроводиће мере из своје 
надлежности. 

17. Школска управа Оразовна рад са децом 

III – 7   ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ 
За потребе спровођења редовне и ванредне одбране од поплава на располагању је 
механизација Јавних предузећа. 

Механизација је у погонској спремности и зависно од потребе може се у потпуности 
ангажовати. 

Алат за спровођење одбране од поплава наменски опредељен не постоји. У 
интервенцијама се користи алат предузећа који је у свакодневној употреби. 

Материјал за спровођење одбране од поплава постоји на локалним позајмиштима и 
депонијама предузећа, исти одговара намени и може се обезбедити по потреби као и што је до 
сада при интервенцијама коришћен. 

За потребе одбране од поплава укључиће се и друге фирме и власници који поседују 
потребну механизацију (багере, утовариваче, моторне пумпе, тракторе, камионе и остало). 
Одбрану од поплава спољних вода на водотоцима I (првог) реда и унутрашњих вода са 
изграђеним заштитним водопривредним објектима и системима за одводњавање обухваћеним 
Републичким оперативним планом за одбрану од поплава финансира Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, средствима обезбеђеним у оквиру годишњих 
планова и програма радова које верификује Влада Републике Србије. 

Како на територији општине Сокобања река Моравица је водоток Iреда, одбрану од 
поплава на овој реци финансира, организује и спроводи ЈВП ''Србијаводе'' Београд, ВПЦ 
''Морава'' Ниш, односно секторски руководилац у сарадњи са локалном самоуправом, односно 
Штабом за ванредне ситуације. 
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Одбрану од поплава спољних вода на водотоцима II (другог) реда и унутрашњих вода на 
нерегулисаним и регулисаним водотоковима (изграђеним заштитним водопривредним 
објектима обухваћеним Локалним оперативним планом за одбрану од поплава) и системима за 
одводњавање финансира Локална самоуправа, средствима обезбеђеним у оквиру годишњих 
планова и програма радова које верификује Скупштина општине. 

Финансијска средства за покривање трошкова редовне и ванредне одбране од поплава у 
насељеним местима (кишна канализација, унутрашње воде) обезбеђује Скупштина општине, 
односно месна заједница или комунално предузеће. 

Финансијска средства за покривање трошкова за време ванредног стања обезбеђује 
општина из својих средстава као и од средстава Републике намењених отклањању штета од 
елементарних непогода. 

Средства за извршење овог плана обезбеђују се из средстава буџета општине Сокобања. 
Прецизно регулисати начин плаћања, односно поступак материјалне надокнаде за 

ангажовану радну снагу и материјално-техничка средства, која су коришћена у одбрани од 
поплава. 

Подаци о расположивој механизацији и алату 

бр. НАЗИВ 
једин.м
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Путничко возило ком. 2 2 - 1 

2. Теренско возило ком. 1 1 2 

3. Багер ком. 

4. Булдожер ком. 

5. Камион ком. 1 1 

6. Трактор и приколица ком. 

7. Травокосачица ком. 1 

8. Моторна тестера ком. 2 1 2 

9. Лопата ком. 5 10 15 

10. Будаци, пијуци ком. 2 5 10 

11. Секире ком. 5 2 5 

12. Чекићи ком. 5 5 5 

13. Клешта ком. 5 5 5 

14. Мотике ком. 10 

15. Виле ком. 5 

16. Грабуље ком. 5 
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Подаци о расположивој механизацији 

ВРСТА МАШИНЕ БРОЈ
МАШ
ИНА 

ВАЛАСНИК
Одговорно лице 

Телефон за контакт 

1. Будозер 140 1 ''Јаковљевић и син'' Јаковљевић Дуле 

0653546262 

2. Комбинирка 1 ЦБ 1 ''Јаковљевић и син'' Јаковљевић Дуле 

0653546262 

3. Утоваривач УЛТ 160 1 ''Јаковљевић и син'' Јаковљевић Дуле 

0653546262 

4. Комбинирка 1 ''Bravox'' Милановић Војкан 

063424045 

5. Комбинирка ИЦБ 1 1 ''Милошевић Ком'' Милошевић Синиша 

0692256533 

6. Комбинирка 
Венијери 

1 ЈКП  „Зеленило“ Бојан Тодосијевић 

0648568900 

7. Камион ТАМ 190 1 СО-е Сокобања Бојан Тодосијевић 

0648568900 

III-8    ПОДАЦИ О ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА УКЉУЧЕНИМУ О 
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

Општински штаб за 
одбрану од поплава 

1. Миодраг Николић, командант , председник 
општине 064 85 60  795 

2. Владимир Миловановић, заменик 
команданта,  заменик председника општине 
064 85 68 799 

3. Александра Марковић, члан 
4. СашаУрошевић,начелник штаба,  командир 

Ватрогасно-спасилачке јединице 
5. Никола Николић, члан 
6. Зоран Војиновић, члан 
7. Марко Божиновић, члан 
8. Владимир Павловић, члан 
9. Ружица Јоцић, члан 
10. Саша Дрљача, члан 
11. Ранко Радоја, члан 
12. Бојан Тодосијевић, члан 
13. Слободан Стевановић, шеф Шумске управе 

Сокобања 
14. Мића Ивковић, члан 
15. Игор јевтић 
16. Милица Миленковић, члсн 

Страна 52                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



ОПШТИНА СОКОБАЊА 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА 

ЗА ТЕРИРОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ страна 36 

17. Саша Антонијевић, члан 
18. Срђан Јовановић, члан 
19. Оливера Јакшић, члан 

Повереници: Месне Заједнице 

Сокобања 
Трубаревац 
Јошаница 
Жучковац 
Трговиште 
Блендија 
Николинац 
Врело 
Дуго Поље 
Левовик 
Сесалац 
Милушинац 
Богдинац 
Бели Поток 
Врмџа 
Језеро 
Мужинац 
Ново Село 
Поружница 
Раденковац 
Ресник 
Рујевица 
Читлук 
Шарбановац 
Церовица 
Врбовац 

Милош Милорадовић 063 7591545
Марковић Братислав 0694838416 
Оливера Ћебић Вељковић 063 783 12 25 
Александар Богдановић 063 7602201 
Топлица Алексић 065 8263730 
Бобан Илић 0648568 913 
Владица Николић 065 8837928 
Милан Савић 063 277902 
Милан Петковић 064 3122210 
Ивица Стојановић 065 8393522 
Топлица Трифуновић 063 1700046 
Горан Миловановић 065 2075753 
Сретко Милојковиц 062 8142613 
Живота Живановић 063 1592491 
Славиша Крстић 063 8935819 
Драги Вељковић 064 4614602 
Небојша Милојевић 062 482355 
Руско Иванковић 018 835 671 
Предраг Јаковљевић 064 2784298 
Бобан Стојановић 069 1244148 
Ратко Живадиновић 064 0405867 
Мирослав Ивановић 063 7796626 
Драган Живановић 062 358662 
Александар Рајић 060 3835568 
Горан Стојановић 018 839 088 
Жика Милошевић 063 7237285 

Лице задужено за евиденцију поплавних догађаја 

Зоран Војиновић   моб. 064 85 60 720   фик. 830-173 лок. 120. 
E-mail: zoran.v@opstinasokobanja.com 
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На основу члана11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени 

гласник РС“, број 113/17 и 50/18), члана 16. став 1. тачка 4) Статута ошптине Сокобања 

(„Службени гласник општине Сокобања“, број 6/19),  Скупштина општине Сокобања на 

седници одржаној 08.04.2021.године донела је 

ОДЛУКУ 

О НАБАВЦИ УЏБЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИТРОПОЛИТ 

МИХАИЛО“ СОКОБАЊА 

Члан 1. 

Овом одлуком регулише се већи обим права породици са децом тако што се свим 

учeницима који похађају основно образовање на територији општине Сокобања обезбеђују 

бесплатни уџбеници из буџета општине. 

Члан 2. 

Општина Сокобања обезбеђује средства за куповину уџбеника за ученике од 1-ог до 8-ог 

разреда ОШ „Митрополит Михаило“ Сокобања. 

Члан 3. 

У 2021-ој години набављају се комплети уџбеника за све ученике, а на основу 

спецификације уџбеника коју доставља ОШ „Митрополит Михаило“ Сокобања. 

ОШ „Митрополит Михаило“ Сокобања, на крају школске године прикупља неоштећене 

уџбенике који ће се користити наредне школске године, а за следећу школску годину 

набављају се само недостајући уџбеници, на основу спецификације уџбеника коју 

доставља ОШ „Митрополит Михаило“ Сокобања. 

Члан 4. 

Набавку уџбеника спроводи Општинска управа општине Сокобања у складу са Законом о 

јавним набавкама. 

Након окончања набавке за уџбенике исти се достављају ОШ „Митрополит Михаило“ 

Сокобања, која исте расподељује свим ученицима и доставља извештај о извршеној 

расподели. 

Члан 5. 

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

Сокобања“. 

I Број: 401-335/2021 

У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владан Петковић 
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На основу члана 77. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 

08.04.2021. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Председника општине Сокобања и Општинског 

већа општине Сокобања за 2020. годину. 

II 

Закључак oбјавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 02-42/2021

У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИK 

Владан Петковић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА И ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ЗА ПЕРИОД ОД 15.08.2020.ГОДИНЕ ДО 31.12. 2020. ГОДИНЕ 

1. ОПШТИ ДЕО 

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014 - 

др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018) као и Статутом општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“ број 6/2019) утврђено је да су извршни органи општине председник 

општине и општинско веће, као и које су надлежности, састав, начин избора и принципи рада 

ових органа. 

Чланом 45. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да је председник општине 

председник општинског већа, а заменик председника општине је члан општинског већа по 

функцији. 

Чланом 65. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 

6/2019), предвиђено је да Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, 

на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника 

Скупштине општине. Председник општине има заменика који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља своју дужност. Председник Скупштине општине предлаже 

кандидата за Председника општине. Кандидат за Председника општине предлаже кандидата за 

заменика Председника општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти 

начин као Председника општине. 

Чланом 69. Статута општине Сокобања предвиђено је Општинско веће чине Председник 

општине, заменик Председника општине, као и 5 чланова Општинског већа. 

Председник општине је председник Општинског већа. Заменик Председника општине 

је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на 

период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за 

чланове Општинског већа предлаже кандидат за Председника општине. Када одлучује о избору 

Председника општине, Скупштина општине истовремено и обједињено одлучује о избору 

заменика Председника општине и чланова Општинског већа.Чланови Општинског већа могу 

бити на сталном раду у Општини на основу посебне одлуке Скупштине општине. 

Надлежности Председника општине Сокобања на основу члана 67. Статута општине 

Сокобања су: 

1) представља и заступа Општину; 

2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 

3) наредбодавац је за извршење буџета; 

4) оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за 

интерну ревизију Општине; 

5) оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу 

са законом; 

6) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама 

које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се 

ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине; 

7) усмерава и усклађује рад Општинске управе; 

8) представља Општинско веће, сазива и води његове седнице; 

9) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим Статутом или одлуком 

Скупштине општине; 

10) одлучује о давању у закуп пословног простора који се користи у комерцијалне сврхе у 
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јавној својини Општине, у складу са законом и одлуком Општине; 

11) одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине; 12) 

даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини Општине 

(месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање у закуп тих ствари; 

13) врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине;  14) 

закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута и одлука Скупштине 

општине; 

15) у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и друге 

јавне службе чији је оснивач Општина; 

16) одлучује о организовању и спровођењу јавних радова; 

17) закључује уговор о донацији од физичког или правног лица; 

18) командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку о 

проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације; 

19) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини; 

20) усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине; 

21) информише јавност о свом раду; 

22) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом 

државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине; 

23) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

24) поставља и разрешава помоћнике председника општине; 

25) доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или елементарних 

непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности 

да се састане; 

26) врши и друге послове утврђене овим Статутом и другим актима Општине. 

Надлежности Општинског већа на основу чл. 71. Статута општине Сокобања су: 

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине; 

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе 

буџет пре почетка фискалне године; 

4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе 

који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси 

Скупштина општине; 

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и 

установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 

6) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на 

основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана 

одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине; 

7) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је 

оснивач Општина; 

8) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег 

извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа; 

9) предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном 

предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина; 

10) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве; 

11) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; 

12) поставља и разрешава начелника Општинске управе и заменика начелника Општинске 

управе; 

13) доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, 

усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са 
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Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне 

заштите и јединица опште намене; 

14) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План 

заштите од удеса; 

15) образује жалбену комисију; 

16) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

17) информише јавност о свом раду; 

18) доноси пословник о раду Општинског већа на предлог председника Општине; 

19) врши и друге послове, у складу са законом. 

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице и 

одговоран је за законитост рада Општинског већа. 

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја 

његових чланова. Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом 

или овим Статутом за поједина питања није предвиђена друга већина. 

Пословником о раду Општинског већа општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, бр. 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19) уређена је организација, начин рада и одлучивања, 

унутрашња организација и друга питања од значаја за рад Општинског већа. 

Садашњи састав Општинског већа је следећи: 

1. Миодраг Николић, Председник општине Сокобања - председник Општинског већа 

општине Сокобања, 

2. Владимир Миловановић, заменик Председника општине Сокобања - заменик 

председника Општинског већа општине Сокобања, 

3. Снежана Величковић, дипл.правник, члан Општинског већа општине Сокобања, 

4. Славиша Крстић, грађевински техничар, члан Општинског већа општине Сокобања, 

5. Драган Стојановић, предузетник, члан Општинског већа општине Сокобања, 

6. Александар Радивојевић, доктор наука регионалне географије, члан Општинског већа 

општине Сокобања, 

7. Иван Никодијевић, доктор- специјалиста спортске медицине, члан Општинског већа 

општине Сокобања 

2. РАД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Председник општине је у извештајном периоду обављао послове представљања и 

заступања општине, предлагао Скупштини општине решавање одређених питања од значаја за 

функционисање Општине, обављао послове наредбодавца за извршење буџета, усмеравао и 

усклађивао рад Општинске управе општине Сокобања, представљао Општинско веће општине 

Сокобања. Током извештајног периода, Председник општине је сазвао и водио укупно 18 

седница Општинског већа општине Сокобања, поставио помоћнике  Председника општине за 

област пољопривреде  и област инфраструктуре и инвестиције. 

Октобра месеца 2020.године, потписан  је Уговор са Министaрством без портфеља 

задужено за иновације и технолошки развој за пројекат „Центар за развој иновација и 

технолошког предузетништва -Сокобања“ . 

Председник општине Сокобања закључио је 5 уговора о додели средстава из  области 

пољопривреде а  на основу расписаних конкурса у 2020.години и то: 
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-Уговор о додели средстава за унапређење говедарства кроз субвенционисање куповине 

женске телади у 2020.години. 

-Уговор о додели средстава за унапређење свињарства  кроз субвенционисање куповине 

приплодних назимица и нерастова у чистој раси у 2020.години 

- Уговор о додели средстава за унапређење пчеларства кроз  субвенционисање куповине 

пчеларске опреме, кошница и ројева пчела у 2020.години. 

- Уговор о додели средстава за унапређење пољопривредне производње кроз 

субвенционисање камате и других трошкова за пољопривредне кредите у 2020.години 

- Уговор о додели средстава за унапређење пољопривредне производње кроз 

субвенционисање набавке електричних пастира и ограда у 2020.години. 

Председник општине Сокобања је у наведеном периоду у 2020.години, давао 

сагласности за измене финансијских планова удружења грађана и то: 

-Сагласност за измену финансијског плана Удружења „Локална акциона група Ртањ“ за 

2020.годину 

- Сагласност за измену финансијског плана Удружења Аматерско „СБ“ позориште 

за 2020.годину 

- Сагласност за измену финансијског плана Удружења КУД „Младост“ Читлук за 2020. 

годину 

- Сагласност за измену финансијског плана Удружења пензионера општине Сокобања 

за 2020.годину 

Поред осталих надлежности, Председник општине закључио је 7 вансудска поравнања 

због уједа паса и мачака-луталица и других видова штете, а на основу препорука надлежне 

Комисије за разматрање захтева. 

У извештајном периоду Председник општине Сокобања као командант Општинског 

штаба за за ванредне ситуације, сазвао је и водио 5 седница Општинског штаба за ванредне 

ситуације. На седници  дана 10.09.2020.године донета је  Одлуку о укидању ванредне ситуације 

на територији општине Сокобања изазвану епидемијом SARS-COV-19, на истој седници донета 

је и Одлука о укидању ванредне ситуације због обилних кишних падавина и поплава на делу 

територије општине Сокобања. На седници дана 19.11.2020.године поново је проглашена 

ванредна ситуација изазвана епидемијом вируса SARS-COV-19 на територији општине 

Сокобања која је и даље на снази. 

Председник општине Сокобања усвојио је извештај о извршењу буџета општине 

Сокобања за 2020.годину и доставио  Скупштини општине Сокобања на разматрање. Донео је 

Одлуку о преносу права коришћења и управљања без накнаде на покретним стварима у јавној 

својини општине Сокобања Јавној установи „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања. 

Председник општине је интензивно комуницирао са свим заинтересованим грађанима 

општине Сокобања. Пријем странака Председник општине вршио је сваког уторка. Током 

извештајног периода  обавио је разговор са 135 грађана. 

Председник општине је континуирано комуницирао са медијима, односно обавештавао јавност 

о плановима, предлозима и променама које се дешавају у локалној самоуправи. Сва обавештења 

и вести су објављиване на порталу општине Сокобања www.opstinasokobanja.com и локалним 

порталима www.sokobanjapress.com 

Образовао је стручна саветодавна радна тела из своје надлежности као што су Комисија 

за оцену годишњих и посебних програма у области спорта. 
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3. РАД ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Општинско веће општине Сокобања у периоду од 15.08.2020.године до 

31.12.2020.години одржало је укупно 18 седница, од којих је 10 седница редовних, а 8 одржаних 

телефонским путем и то: 

Бр. 

седнице Датум 

одржавања 

Седница 

1 28.08.2020. редовна 

2 07.09.2020. редовна 

3 11.09.2020. редовна 

4 15.09.2020. телефонска 

5 05.10.2020. редовна 

6 09.10.2020. редовна 

7 13.10.2020. телефонска 

8 28.10.2020. редовна 

9 04.11.2020. телефонска 

10 09.11.2020 редовна 

11 19.11.2020. телефонска 

12 23.11.2020. редовна 

13 07.12.2020. телефонска 

14 10.12.2020. редовна 

15 16.12.2020. телефонска 

16 16.12.2020. телефонска 

17 18.12.2020. телефонска 

18 23.12.2020. редовна 

Општинско веће општине Сокобања је у извештајном периоду утврдило 99 предлога 

аката који су упућени Скупштини општине Сокобања на разматрање и усвајање, а ради се о 

следећим предлозима аката који су табеларно приказани: 

Р.бр. Утврђени предлози аката Датум усвајања 

од стране СО 

Сокобања 

1. Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Сокобања 

I седница 

28.08.2020. 
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2. Решење о постављању заменика команданта, начелника 

и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације 28.08.2020. 

3. Одлука о завршном рачуну буџета општине Сокобања 

за 2019. годину 
II седница 

07.09.2020. 

4. Размотрен Извештај о извршењу буџета општине 

Сокобања за период од 01.01.2020. године до 

30.06.2020. године 

07.09.2020. 

5. Одлука о изради измена и допуна ПГР подручје 

Сокобања 
07.09.2020. 

6. Одлука о распуштању савета месне заједнице Ресник 

07.09.2020. 

7. 
Програма коришћења средства од накнаде за заштиту 

животне средине на територији општине Сокобања у 

2020.години 

07.09.2020. 

8. Одлука о радноправном статусу члана Општинског 

већа општине Сокобања; III седница 

11.09.2020. 

9. Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету 

општине Сокобања за 2020.годину IV седница 

15.09.2020. 

10. Текст Јавног позива за учешће на јавној расправи о 

нацрту Одлука о другој измени и допуни Одлуке о 

буџету општине Сокобања за 2020.годину 
15.09.2020. 

11. Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету 

општине Сокобања за 2020. годину са кадровским 

планом Општинске управе општине Сокобања; 

V седница 

05.10.2020. 

12. Одлука о измени Одлуке о утврђивању  Програма 

одржавања кишне канализације (атмосферске) и 

фекалне канализације из делатности ЈКП 

„Напредак“ Сокобања; 

05.10.2020. 

13. Одлука о измени Одлуке о утврђивању  Програма 

сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања 

паса и мачака луталица  из делатности ЈКП 

„Напредак“ Сокобања; 

05.10.2020. 

14. Одлуке о утврђивању Програма одржавања, 

реконструкције и израде водоводне мреже за 2020. 

годину; 05.10.2020. 
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15. Размотрен финансијски извештај Јавног комуналног 

предузећа „Напредак“ Сокобања за 2019. годину, са 

извештајем овлашћеног ревизора о ревизији 

финансијског пословања за 2019. годину; 

05.10.2020. 

16. Одлука о утврђивању друге измене и допуне годишњег 

програма уређивања грађевинског земљишта општине 

Сокобања за 2020. годину; 
05.10.2020. 

17. Одлука о изменама Одлуке о начину обављања 

комуналних делатности на територији општине 

Сокобања; 

05.10.2020. 

18. Одлука о измени Одлуке о утврђивању  Програма 

радова на одржавању општинских путева, градских 

улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне 

сигнализације на територији општине Сокобања за 

2020. годину из делатности Јавног предузећа „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања; 

05.10.2020. 

19. Одлуке о измени Одлуке о утврђивању  Програма 

одржавања  јавних градских зелених површина  из 

делатности Јавног предузећа „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања; 

; 

05.10.2020. 

20. Одлуке о измени Одлуке о  утврђивању Програма 

одржавања  градских фонтана и јавних чесми Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања; 
05.10.2020. 

21. Одлука o измени Одлуке о утврђивању  Програма 

одржавања јавне расвете у Сокобањи у периоду Јануар -

Децембар 2020. године  из делатности Јавног предузећа 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања 

05.10.2020. 

22. Одлука о месним заједницама на територији општине 

Сокобања Одлуке o измени Одлуке о утврђивању 

Програма  радова у области управљања општинским 

путевима и улицама на територији општине Сокобања 

за 2020. годину  из делатности Јавног предузећа 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања; 

05.10.2020. 

23. Размотрен Извештај о степену усклађености 

планираних и реализованих активности из Програма 

пословања Јавног предузећа „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања за период од 01.01.2020. године 

до 30.06.2020. године; 

05.10.2020. 

24. Закључак о усвајању Извештаја о раду Предшколске 

установе „Буцко“ Сокобања за радну 2019/2020 годину: 

05.10.2020. 

25. Закључак о давању сагласности на Годишњи план рада 

Предшколске установе „Буцко“ Сокобања за радну 

2020/2021 годину; 

05.10.2020. 
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26. Решење о давању сагласности на Одлуку Управног 

одбора Предшколске установе „Буцко“  Сокобања, број 

022-728/1-20 од 24.06.2020. године о регулисању 

накнаде за боравак деце уписане у  Предшколску 

установу „Буцко“ Сокобања због епидемије вируса 

COVID 19; 

05.10.2020. 

27. Закључак о усвајању  Извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада Средње школе „Бранислав 

Нушић“ Сокобања за школску 2019/20 годину; 

05.10.2020. 

28. Закључак о усвајању Извештаја о припремљености 

Средње школе „Бранислав Нушић“ Сокобања за рад у 

школској 2020/2021. години; 

05.10.2020. 

29. Закључак о усвајању Извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада Основне школе „Митрополит 

Михаило“ Сокобања  за школску 2019/2020 годину; 

05.10.2020. 

30. Закључак о усвајању Извештаја о припремљености 

Основне школе „Митрополит Михаило“ Сокобања за 

почетак школске 2020/2021. године; 

05.10.2020. 

31. Одлука о измени Одлуке о одређивању доктора 

медицине за стручно утврђивање времена и узрока 

смрти умрлих изван здравствене установе и издавање 

потврде о смрти; 

05.10.2020. 

32. Акциони план за упис и евидентирање имовине 

општине Сокобања и утврђивање капитала јавних 

предузећа; 

05.10.2020. 

33. Правилник о вођењу евиденције непокретности; 05.10.2020. 

34. Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне за 

утврђивање пореза на имовину на територији општине 

Сокобања 

05.10.2020. 

35. Амандмана на предлог Одлуке о другој измени и 

допуни Одлуке оутврђивњу друге измене и допуне 

годишњег програма уређивања грађевинског земљишта 

општине Сокобања за 2020.годину 

VII седница 

13.10.2020. 

36. Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне за 

утврђивање пореза на имовину на територији општине 

Сокобања 

VIII  седница 

28.10.2020. 

37. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра 

одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2021.годину на територији општине 

Сокобања 

IX седница 

04.11.2020. 

38. Текст јавног позива за учешће на јавној расправи о 

нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена 

квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2021.годину на 

територији општине Сокобања 

04.11.2020. 
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39. Размотрен Извештај о извршењу буџета општине 

Сокобања 

X  седнице 

09.11.2020. 

40. Програм контроле квалитета ваздуха на територији 

општине Сокобања за 2021. годину; 

09.11.2020. 

41 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о праву на 

једнократну помоћ за вантелесну оплодњу 

09.11.2020. 

42. Решење о искњижењу нефинансијске имовине 09.11.2020. 

43. Правилник о искњижењу имовине у припреми 09.11.2020. 

44. Размотрен Извештај о степену усклађености 

планираних и реализованих активности из Програма 

пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања за период од 01.01.2020. године до 

30.09.2020. године 

09.11.2020. 

45. Решење о давању сагласности на I Ребаланс Програма 

пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања; 

09.11.2020. 

46. 

Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени и 

допуни Одлуке број 01-200/4-2020 од 04.06.2020.године, 

коју је донео Надзорни одбор Јавног 

предузећа„Зеленило-Сокобања“ Сокобања; 

09.11.2020. 

47. Закључак о давању сагласности на Одлуку о повећању 

основног капитала из нето имовине друштва 

(нераспоређена добит), коју је донео Надзорни одбор 

Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања 

09.11.2020. 

48. Размотрен Извештај о степену реализације програма 

пословања ЈКП „Напредак“ Сокобања за период од 

01.01.2020. године до 30.06.2020.године; 

09.11.2020. 

49. Размотрен Извештај о степену реализације програма 

пословања ЈКП „Напредак“ Сокобања за период од 

01.01.2020. године до 30.09.2020. године; 

09.11.2020. 

50. Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа ''Напредак'' 

Сокобања број: 4369-4/20-02 од 27.10.2020. године; 

09.11.2020. 

51. Закључак о давању сагласности на Одлуку о извршењу 

процене вредности капитала Јавног комуналног 

предузећа „Напредак“ Сокобања; 

09.11.2020. 

52. Одлука о давању сагласности на Одлуку Школског 

одбора Средње школе „Бранислав Нушић“  број: 012-

2/24-2-20 од 05.11.2020. године; 

09.11.2020. 
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53. Одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног 

одбора Предшколске установе ''Буцко'' Сокобања број: 

022-1120/1-20 од 14.09.2020. године; 

09.11.2020. 

54. Размотрено  Писмо намерама ветроелектрана „IVICOM 

Energy d.o.o.“ 

09.11.2020. 

55. Одлука о буџету општине Сокобања за 2021. годину са 

кадровским планом Општинске управе општине 

Сокобања за 2021. годину 

XI седница 

19.11.2020. 

56. Текст Јавног позива за учешће у јавној расправи о Нацрту 

Одлуке о буџету општине Сокобања за 2021. годину; 

19.11.2020. 

57. Програм Одлуке о одређивању просечних цена 

квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину 

XII седница 

23.11.2020. 

58. Одлука о буџету општине Сокобања за 2021. годину са 

Кадровским планом Општинске управе општине 

Сокобања; 

XIV седница 

10.12.2020. 

59. Одлука о утврђивању годишњег програма уређивања 

грађевинског земљишта општине Сокобања за 2021. 

годину; 

10.12.2020. 

60. Одлука о одустанку од поступка експропријације 

земљишта ради реализације дела Сабирне улице у КО 

Сокобања; 

10.12.2020. 

61. Одлука о одустанку од поступка експропријације 

земљишта ради реализације Новопројектоване слепе 

улице у КО Сокобања; 

10.12.2020. 

62. Одлука о одустанку од поступка експропријације 

земљишта ради реализације Новопројектоване 

саобраћајнице од раскрснице са улицом Солунска до 

раскрснице са улицом Војводе Путника у КО Сокобања 

10.12.2020. 

63. Одлука о реализацији буџета јединице локалне 

самоуправе у делу планираних расхода за услуге 

социјалне заштите за 2021. годину 

10.12.2020. 

64. Одлука о измени Одлуке о накандама за вршење 

одборничке и друге дужности у органима и јавним 

службама општине; 

10.12.2020. 

65. Одлука о преносу права коришћења и управљања без 

накнаде на покретним стварима у јавној својини 

општине Сокобања, Јавном комуналном предузећу 

„Напредак“ Сокобања; 

10.12.2020. 

66. Закључак о давању сагласности на Програм пословања 

Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 

2021. годину; 

10.12.2020. 
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67. Одлука о утврђивању Програма радова на одржавању 

општинских путева, градских улица и хоризонталне и 

вертикалне саобраћајне сигнализације на територији 

општине Сокобања у 2021. години из делатности Јавног 

предузећа „Зеленило Сокобања“ Сокобања 

10.12.2020. 

68. Одлука о утврђивању Програма рада у области 

управљања општинским путевима и улицама на 

територији општине Сокобања у 2021. години из 

делатности Јавног предузећа „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања; 

10.12.2020. 

69. Одлука о утврђивању Програма одржавања јавних 

зелених површина и излетишта на територији општине 

Сокобања у 2021. години из делатности Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања; 

10.12.2020. 

70. Одлука о утврђивању Програма одржавања јавне 

расвете у Сокобања у 2021. години из делатности Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања; 

10.12.2020. 

71. Одлука о утврђивању Програма одржавања заштићеног 

природног добра Споменик природе „Рипаљка“ у 2021. 

години којим управља Јавно предузеће „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања 

10.12.2020. 

72. Закључак о давању сагласности на Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања за 

2021. годину; 

10.12.2020. 

73. Одлука о утврђивању Програма одржавања чесми и 

градских фонтана за 2021.годину Јавног комуналног 

предузећа „Напредак “ Сокобања; 

10.12.2020. 

74. Одлука о утврђивању Програма одржавања, 

реконструкције и изградње кишне (атмосферске) и 

фекалне канализације у Сокобањи за 2021. годину из 

делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања; 

10.12.2020. 

75. Одлука о утврђивању Програма одржавања, 

реконструкције и изградње водоводне мреже за 2021. 

годину; 

10.12.2020. 

76. Одлука о утврђивању Програма радова на одржавању 

градске чистоће у 2020/2021 години из делатности ЈКП 

„Напредак“ Сокобања; 

10.12.2020. 

77. Одлука о утврђивању Програма сакупљања и уклањања 

животињских лешева и хватања паса и мачака луталица 

за 2021.годину из делатности ЈКП 

„Напредак“ Сокобања; 

10.12.2020. 

78. Закључак о давању сагласности на План рада 

Туристичке организације Сокобања за 2021. годину са 

предлогом финансијског плана Туристичке организације 

Сокобања за 2021. годину; 

10.12.2020. 

79. Закључак о давању сагласности на План рада са 

финансијским планом Jaвне установе Спортско 

рекреативни центар „Подина“ Сокобања за 2021. 

годину; 

10.12.2020. 

80. Закључак о давању сагласности на Програм рада Центра 

за социјални рад „Сокобања“ у Сокобањи за 2021. 

годину 

10.12.2020. 
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81. Закључак о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план Народне библиотеке „Стеван 

Сремац“ Сокобања за 2021. годину; 

10.12.2020. 

82. Одлука о утврђивању доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта; 

10.12.2020. 

83. Текст јавног позива за учешће у јавној расправи о 

Нацрту Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта; 

10.12.2020. 

84. Програм развоја туризма општине Сокобања 2021-2025 10.12.2020. 

85. Текст јавног позива за учешће у јавној расправи о Нацрту 

Програма развоја туризма општине Сокобања 2021-2025 

10.12.2020. 

86. Одлука о већем обиму права за децу из социјално 

угрожених породица у 2020. години. 

10.12.2020. 

87. Програм отуђења градског земљишта у јавној својини 

општине Сокобања; 

10.12.2020. 

88. Правилник о образовању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта  у општини Сокобања 

10.12.2020. 

89. Закључак о усвајању Извештаја о реализацији 

Пројекта ,,Кућно лечење, палијативно збрињавање и 

помоћ старим и болесним особама као и особама са 

инвалидитетом.“ 

10.12.2020. 

90. Одлука о усвајању Пројекта ,,Лекар на селу“. 10.12.2020. 

91. Одлука о усвајање Пројекта ,,Кућно лечење, палијативно 

збрињавање и помоћ старим и болесним особама као и 

особама са инвалидитетом.“ 

10.12.2020. 

92. Размотрена промена  финансијског плана ФК ,,Гол“ 10.12.2020. 

93. Размотрена промена  финансијског плана ФК ,,Озрен“ 10.12.2020. 

94. Размотрена промена  финансијског плана ФК ,,Озрен“ 10.12.2020. 

95. Размотрена промена финансијског плана Одбојкашког 

клуба „Озрен“; 

10.12.2020. 
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96. Размотрена промена финансијског плана Клуба малог 

фудбала „Озрен“ ; 

10.12.2020. 

97. Амандман на Правилник о одобравању и финансирању 

програма којим се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини Сокобања 

10.12.2020. 

98. Измене Програма подршке за спровођење 

пољопривредне  политике и политике руралног развоја за 

општину Сокобања 

XVI  седница 

16.12.2020. 

99. Правилник о критеријумима и поступку доделе 

средстава из буџета општине Сокобања за спровођење 

пројекта за успостављање и јачање удружења у области 

пољопривреде 

16.12.2020. 

4. АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

На седницама Општинског већа општине Сокобања, одржаним у у периоду од 

15.08.2020.године до 31.12.2020.години 2020.години, донето је укупно 55 аката и то: 

1. Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи општине 

Сокобања и Општинском правобранилаштву 

II седница 

07.09.2020. 

2. Решење о давању сагласности на повећању броја запослених у 

ЈП“Зеленило-Сокобања“Сокобања 

07.09.2020. 

3. По захтеву Весне Јеврић и Оливера Јеврића из Сокобање 07.09.2020. 

4. По жалби Жике Ранђеловића из Сокобање на решење Општинске 

управе општина Сокобања број 352-205/2020 

07.09.2020. 

5. Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве III седница 

11.09.2020. 

6. Закључка о утврђивању висине новчане солидарне помоћи; 11.09.2020. 

7. Закључка о спровођењу јавне расправе о нацрту Одлуке о другој 

измени и допуни Одлуке о буџету општтине Сокобања за 2020.годину 

IV седница 

15.09.2020. 

8. Програм јавне расправе о нацрту Одлуке о другој измени и допуни 

Одлуке о буџету општтине Сокобања за 2020.годину 

15.09.2020 
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9. Решење о  образовању Савета за безбедност саобраћаја; V седница 

05.10.2020. 

10. Решење о образовању Комисије за доделу средстава у пољопривреди; 05.10.2020. 

11. Закључак о давању сагласности на План зимске службе на 

општинским путевима, градским улицама и сеоским насељима на 

територији општине Сокобања у зимској 2020/2021. години са 

понудом за зимско одржавање општинских путева и улица и Решење 

Општинске управе општине Сокобања, Одељење за урбанизам, 

локални економски развој и заштиту животне средине број IV 03 344-

53/2020 од 17.09.2020. године; 

05.10.2020. 

12. Закључка о давању налога Јавном комуналном предузећу 

„Напредак“ Сокобања да достави извештај о површини која је 

потребна за измештање пијаце; 

05.10.2020. 

13. По приговору на Закључак о одбацивању захтева за издавање 

локацијских услова, број предмета ROP-SBN-23236-LOC-1/2020; 

05.10.2020 

14. Закључак о спровођењу јавне расправе  о нацрту Одлуке о одређивању 

зона и најопремљеније зоне за утврђивање пореза на имовину на 

територији општине Сокобања; 

VI седница 

09.10.2020 

15. Програм јавне расправе о нацрту Одлуке о одређивању зона и 

најопремљеније зоне за утврђивање пореза на имовину на територији 

општине Сокобања; 

09.10.2020 

16. Закључак о спровођењу јавне расправе о нацрту Одлуке о утврђивању 

просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности  за 

утврђивање пореза на имовину  за 2021. годину на територији 

општине Сокобања 

IX седница 

04.11.2020. 

17. Програм јавне расправе  о нацрту Одлуке о утврђивању просечних 

цена квадратног метра одговарајућих непокретности  за утврђивање 

пореза на имовину  за 2021. годину на територији општине Сокобања 

04.11.2020. 

18. По Захтеву Спортског савеза општине Сокобања за промену 

финансијског плана; 

X  седнице 

09.11.2020. 

19. По Захтеву Фудбалског савеза општине Сокобања за промену 

финансијског плана; 

09.11.2020. 

20. Решење о давању сагласности на Правилник о измени организације и 

систематизације послова Јавног комуналног предузећа „Напредак“ 

Сокобања; 

09.11.2020. 
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21. Програма финансирања унапређења безбедности саобраћаја на 

територији општине Сокобања у 2021-ој години; 

09.11.2020. 

22. По захтеву Црвеног крста Сокобања за измену финансијског плана; 09.11.2020. 

23. По захтеву за умањење доприноса “MI-MI CO PLUS” Катарина 

Ранђеловић ПР; 

09.11.2020. 

24. По захтеву Стојановић Бобана из Раденковца 09.11.2020. 

25. По приговору на Закључак Одељења за урбанизам, локални економски 

развој и заштиту животне средине број. ROP-SBN-2326-LOC-1/2020; 

09.11.2020. 

26. По жалби Марије Милошевић из Ниша 09.11.2020. 

27 По приговору на Закључак Одељења за урбанизам, локални економски 

развој и заштиту животне средине број: ROP-SBN-29052-LOC-1/2020; 

09.11.2020. 

28 По жалби на Решење Одељења зафинансије и наплату јавних приход и 

инспекцијске послове број: 0202-1501-71/2019; 

09.11.2020. 

29 По захтеву групе грађана Средње брдо за уређење пута 09.11.2020. 

30. По захтеву за давање сагласности за извођење радова на 

реконструкцији јавне чесме Превалац; 

09.11.2020. 

31. Закључка о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету 

општине Сокобања за 2021. годину; 

XI седница 

19.11.2020 

32. Програма јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Сокобања 

за 2021.годину. 

19.11.2020. 
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33. Решења о образовању Комисије за реализацију Aкционог плана за упис 

и евидентирање имовине општине Сокобања и утврђивање капитал 

јавних предузећа 

19.11.2020. 

34. Решење о давању сагласности на повећање броја запослених 

ЈКП“Напредак“ Сокобања 

XII седница 

23.11.2020. 

35 По захтеву Омладинског кошаркашког клуба „Сокобања“за промену 

финансијског плана 

23.11.2020. 

36. По захтеву Координационог тела за родну равноправност за 

обележавање кампање“ 16 дана активизма против насиља над женама“ 

23.11.2020. 

37. Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве на програм 3-

локални економски развој-Пројекат 

XIII седница 

07.12.2020. 

38. Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве на програм 

16-политички систем локалне самоуправе 

07.12.2020. 

39. Закључка о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о утврђивању 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 

XIV  седница 

10.12.2020. 

40. Програма јавне расправе о Нацрту Одлуке о утврђивању доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта; 

10.12.2020 

41. Закључка о спровођењу јавне расправе о Нацрту Програма развоја 

туризма општине Сокобања 2021-2025; 

10.12.2020. 

42. Програма јавне расправе о Нацрту Програма развоја туризма општине 

Сокобања 2021-2025; 

10.12.2020. 

43. Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 10.12.2020. 

44. Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве; 10.12.2020. 
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45. По жалби Живковић Дејана из Ресника, општина Сокобања на Решење 

Општинске управе општине Сокобања, број: 183-169/2020 од 27.10.2020. 

године; 

10.12.2020. 

46. По Захтеву за новчану помоћ Марковић Драгана из Сокобање; 10.12.2020. 

47. По Захтеву за финансирање трошкова рада ОМШ „Владимир Ђорђевић“; 10.12.2020. 

48 Расписан јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења 

грађана  из области пољопривреде средствима буџета општине Сокобања у 

2020.год. 

XVII седница 

18.12.2020. 

49. Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве XVIII 

седница 

23.12.2020. 

50. Решења о одобрењу Захтева за промену финансијског плана 

Омладинског кошаркашког клуба „Сокобања“ за пројекат 

„СЕНИОРИ“; 

23.12.2020. 

51. Решења о одобрењу Захтева за промену финансијског плана 

Омладинског кошаркашког клуба „Сокобања“ за пројекат „МЛАЂЕ 

КАТЕГОРИЈЕ“; 

23.12.2020. 

52. Решења о одобрењу Захтева за промену финансијског плана Тениског 

клуба „Лапчевић“; 

23.12.2020. 

53. По Захтеву за новчану помоћ Жарковић Марије из Сокобање; 23.12.2020. 

54. По Захтеву за корекцију начина обрачуна пружања комуналних услуга 

Д.О.О. ПК „Требич-Сунце“; 

23.12.2020. 

55. По жалби Омеровић Салка из Сокобање, на Решење ЈКП 

„Напредак“ Сокобања бр. 4190-2/20-02 од 28.10.2020. године 

23.12.2020. 

У Сокобањи, 

Број: 401-252/2021 

Дана: 15.03.2021.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Миодраг Николић с.р. 
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На основу члана 42. став 1. тачка 54. и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на 

седници одржаној дана 08.04.2021. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе општине Сокобања за 2020. годину. 

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 02-43/2021

У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНК 

Владан Петковић 

105
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ОПШТИНА СОКОБАЊА 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2020. ГОДИНУ 

Сокобања 

март 2021. године 

Страна 77                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



На основу члана 84. став 1. тачка 9. Статута општине Сокобања ("Службени лист 

општине Сокобања" бр. 6/2019) и члана 7. став 1.  тачка 9. Одлуке о организацији Општинске 

управе општине Сокобања (''Службени лист општине Сокобања" број 18/18 и 28/19), 

начелник Општинске управе општине Сокобања подноси: 

И З В Е Ш Т А Ј  О  РАДУ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ 

Правни оквир рада и најзаначајнији подаци о Општинској управи 

Извештај о раду Општиснке управе  општине Сокобања за 2020. годину садржи опште 

податке о раду - преглед према одељењима и односи се а на  период 01.01.2020.-31.12.2020. 

године. 

У складу са чланом 7.  Одлуке о организацији Општинске управе општине Сокобања, 

Општинска управа: 

1) припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, Председник 

општине и Општинско веће; 

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и 

Општинског већа; 

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, 

предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности 

Општине; 

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката 

Скупштине општине; 

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 

6) води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању; 

7) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине 

општине, Председника општине и Општинског већа; 

8) пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и 

финансијскоматеријалних послова; 

9) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и 

поверених послова, Председнику општине, Општинском већу и Скупштини општине, 

по потреби, а најмање једном годишње. 

Општинска управа образује са као јединствени орган. 

Општинска управа обавља послове из свог делокруга рада у складу са Уставом, 

Законом и Статутом општине Сокобања. 

Рад Општинске управе доступан је јавности, подложан критици и контроли грађана у 

складу са законом и Статутом општине Сокобања. 

Рад Општинске управе организује се тако да се омогући законито, ефикасно и 

благовремено остваривање права и интереса грађана. 

У оквиру Општинске управе образују се организационе јединице за вршење сродних 

послова, подељене на основне, посебне и уже организационе јединице. 
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Основна организациона јединица је одељење. 

Посебнa организационa јединицa je Кабинет председника општине. 

Ако то природа и обим послова налажу, унутар основних и посебних организационих 

јединица могу се образовати уже организационе јединице: одсеци, а унутар одсека – групе. 

У Општинској управи су образоване следеће основне организационе јединице: 

1. Одељење за општу управу и друштвене делатности; 

2. Одељење за финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове; 

3. Одељење за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине. 

Уже организационе јединице су: 

1. Одсек за инспекцијске послове; 

2. Одсек за урбанизам и изградњу и 

3. Канцларија за младе. 

Општинском управом руководи начелник, као службеник на положају. 

За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Општинском већу. 

У Општинској управи је у складу са Правилником о организацији и систематизацији 

систематизовано укупно 40 радних места и истим је предвиђено да послове на овим радним 

местима обављају 43 извршиоца и то: 

- 2 службеника на положају, 

-36 службеника на извршилачким радним местима и 

- 5 на радним местима намештеника 

I ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Делокруг рада Одељења за општу управу и друштвене делатности одређен је Одлуком о 

организацији Општинске управе општине Сокобања, законима и подзаконским актима који 

регулишу ову област. 

У оквиру Одељења обављају се нормативно-правни послови, управни и стручно-технички 

послови, скупштински послови, персонални послови, послови урављања људским 

ресурсима, послови вођења бирачких спискова, послови пријемне канцеларије, писарнице и 

архиве, матични послови, послови комесаријата за избеглице, послови образовања, културе, 

физичке кулуре, здравствене и социјалне заштите из надлежности општине, послови 

друштвене бриге о деци, инвалидско борачке заштите, послови енергетске заштите, послови 

јавних набавки, пратећи и услужни послови за Општинску управу, Општинско веће општине 

Сокобања, Председника општине и Скупштину општине Сокобања. 

Нормативно правни послови: 

Израђено је 14 нацта измена одлука и 10 нацрта одлука и Програм запремања јавног 

земљишта за Скупштину општине Сокобања. 

Израђен захтев за државну помоћ,  нацрт јавног  конкурса, нацрт решења о додели помоћи, 

преглед примљених захтева, решења о формирању стручне комисије, израђен записник о 

расподели средстава за стручну комисију, израђен нацрт решења о додели средстава,   и 

нацрти уговора о суфинансирању пројеката из области медија  за 2020. годину за председника 

општине Сокобања, извршено пријављивање  додељених средстава медијима код Агенције за 
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привредне регистре и послато обавештење о додељеној државној помоћи 

Израђено је 7 нацрта одлука за председника општине и то: о награђивању ученика и 

студената, о рефудацији трошкова путовања за родитеља  детета које похађа специјалну 

школу у Нишу.  Спроведено 3 конкурса за давање у закуп пословног простора, 4 конкурса за 

запремање јавних површина, донето 11 решења о именовању различитих комисија. 

Израђени извештаји о раду одељења, извештаја о раду Општинске управе за  управног 

инспектора, покренута 2 прекршајна поступка против родитеља деце која не похађају 

редовну наставу. Издавана разна уверња и попуњавани и достављани извештаји по захтеву 

ресорних министарстава и невладиних организација, достављани одговори на питања и 

документација по захтевима за приступ инфомрмацијама од јавног значаја и сл. 

Због проглашене пандемије корона вируса, а у време ванредног стања и полицијског часа, од 

29. априла до 15. јуна 2020. године свакодневно су израђиване и достављане пропуснице за 

кретање грађана у циљу пружања неге и помоћи старијим и болесним лицима и достављани 

подаци надлежном министарству (преко 700 пропусница за укупно 29 лица). 

Скупштински послови: 

Стручно-технички послови за потребе Скупштине општине, Општинског већа, радних тела 

Скупштине општине и председника општине  обављају се  у оквиру овог Одељења. 

Oдржане су 32  седнице Општинског већа општине Сокобања на којима је разматрано 411 

тачака. 

Одржано је 12 седница Скупштине општине Сокобања на којима је разматрано 205 тачака. 

Са свих седница су обрађена донета акта и достављена надлежним службама, установама и 

предузећима. 

Послови матичне службе, 

У извештајном периоду урађено је: 

- Основног уписа у МКР.............................................................................. 28 

– Основних уписа у МКУ ..................................................................... .....350 

– Основних уписа у МКВ..............................................................................34 

– Упис  ЈМБГ...................................................................................................8 

– Записника о признавању очинства ...........................................................12 

– Издато извода из  МКР...........................................................................1973 

– Издато извода из МКВ..............................................................................424 

– Издато извода из МКУ..............................................................................760 

– Издато међународних изв........................................................................288 

– Издато уверења КД...................................................................................955 

– Издато уверења  из  МК ..................................................................... ....17 

– Извршено промена у МК .........................................................................143 

– Издато уверења о сл.брач.стању................................................................21 

– Достављено извештаја за промене у матичним књигама и КД.............18 

– Достављено извештаја о смрти   ПС ....................................................350 

– Достављено извештаја за бир. Списак ..................................................350 

– Достављено извештаја за ПИО ..............................................................300 

– Достављено извештаја МО за брисање војних обвезника.......................2 

– Извршено архивирање мат. грађе , ковертирање и одашиљање поште, 
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– Написано и достављено статистичких листића .....................................412 

– Унето основних уписа у елек. систем ....................................................412 

– Извршена  уношење промена у елек. систем..........................................151 

– Записнка о венчању......................................................................................75 

– Записника о промени презимена након развода.........................................1 

– Записника о националној припадности ......................................................7 

Редовно су достављани одговори по захтеву других органа. 

Управни поступак: 

– Донето  235 решења  из области личних стања грађана у исто толико предмета; 

– Обрађени су сви поднети захтеви за додатну подршку деци и ученицима од стрне 

интерресорне комисије општине Сокобања, на 7 одржаних састанака и донета 

појединачна мишљења свих сталних и привремених чланова комисије и заједнича 

мишљења свих чланова Комисије 

Послови дечје заштите 

Служба дечије заштите примењује Закон о финансијској подршци породици са децом и 

одлуке Скупштине општине Сокобања донете у складу са овим законом.   У оквиру ових 

прописа  обухваћена су следећа права: 

1. Остваривање права на дечији додатак; 

2. Оставривање права на родитељски додатак мајке, односно оца; 

3. Остваривање права на једнократну новчану пормоћ новорођеног детета (општинска 

одлука); 

4. Остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета; 

5. Остваривање права на накнаду зараде за  време посебне неге детета; 

6. Упућивање на  комисију за оцену психофизичке ометености деце и 

7. Остваривање права на регресирање трошкова боравка трећег и сваког наредног детета 

у Предшколској установи „Буцко“Сокобања (општинска одлука). 

Остваривање права на дечији додатак 

Донето  238 решења. 

Укупан број управних предмета у раду у 2020. години  је 254, број нерешених предмета, који 

су пренети у 2021. годину је 16. 

Нерешени предмети су они који су поднети у  децембру или недостатаје  потребна 

документација за решевање. 

Сва решења која су донета раде се на основу цензуса који доставља ресорно министарство. 

Оствaривање права на родитељски додатак 

Донето 77 решења. 

Укупно примљених предмета у 2020. години 77 предмета. 

Остваривање права на једнократну новчану помоћ новорођеног детета 

Укупан број предмета у 2020. години је био 95 и сви су решени у року. 

Остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета: 

Укупно примљено захтева у периоду јануар - децембар  је  53, од тога је 49 решено, а 4 
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предмета су пренета у 2021. годину. 

Остваривање права на накнаду зараде за време  одсуства са рада ради посебне  неге 

детета: 

Укупно примљено захтева у периоду јануар - децембар 2020. године је 3 и сви су решени у 

року. 

Остваривање права на регресирање трошкова боравка трећег и сваког наредног детета 

у Предшколској установи „Буцко“Сокобања. 

Укупно примљено захтева у периоду јануар- децембар 2020. године је 31 и сви су решени у 

року. 

Послови пријемне канцеларије и писарнице 

Примљено, заведено и преко интерних књига достављено – 14.319 захтева, рачуна и др. 

поднесака, вршена овера потписа  за парламентарне и локалне изборе, запаковано и уписано 

у књигу поште укупно  10.580 пошиљки. Издато 37 потврда о животу и 244 уверења за дом за 

ученике и студенте и за ученичке и студентске кредите. 

У извештајном периоду доставу по налогу и редовну пошту за Сокобању, као и доставу у 

кругу општине и  одношење и доношење поште вршио је један курир уз помоћ запослени на 

пословима економата. Достава пореских решења и решења за накнаду за заштиту животне 

средине вршена је преко поште. Преко достављача достављено је укупно око 1.500 поднесака 

и решења. 

Послови вођења архива 

Делокруг рада ових реферата обухвата: 

− Послове на сређивању архивске грађе, вођењу архивске књиге, сређивању и прегледавању 

архивског материјала пре архивирања рад на пословима  административно техничке 

природе. 

У Архивску књигу извршено уписивање : 

- 27 уписа,  са роком чувања од 2, 5, 4, 10, 40  година и трајно, за период од 2012. до 2020. 

године,  обрађено и разврстано по фасциклама, 

- Поднето 111 писмених захтева за доставу података-копирање из архиве-депоа, сви захтеви 

решени, 

- Издато предмета из архиве-депоа по захтеву службених лица 21, од тога враћено  9 

предмета, 

- Издата су 3 уверења по захтевима странака из области рада и радних односа. 

Извршено је излучивање безвредног регистарског материјала, насталог у раду општине 

Сокобања, а коме је истекао рок чувања.Укупно је уништено 281 фасцикла, 80 регистратора, 

у дужини 12 м/1. 

Извршено је делимично чишћење архивског депоа. Део архиве предвиђен за архивирање 

документа насталог у раду  рачуноводства и пореза, очишћен окречен, избетониран, 

постављене полице. 

Извршена је посета належног историског Архива Ниш, који су извршили увид у стање 

архивског депоа и предложено ангажовање професионалне установе за  сређивања архивске. 

Због услова за рад у депоима архиве, вршено делимично враћање предмета у истима, а 
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наставиће се након сређивања архива. 

Овлашћени сервисер је извршио контролу противпожарних апарата и замењени су стари 

апарати. 

Послови инвалидско борачке заштите 

У обављању послови инвалидско борачке заштите примењује се Закон о правима бораца, 

војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица. 

- признавање својства ратног и мирнодопског инвалида и права на личну инвалиднину; 

- признавање права на породичну инвалиднину; 

- признавање права на борачки додатак; 

- признавање права на инвалидски додатак; 

-признавање права на здравствену заштиту војном инвалиду, односно уживаоцу породичне 

инвалиднине; 

- признавање права на ортопедски додатак, ортопедска и друга помагал;, 

- признавање права на бесплатну и повлашћену вожњу; 

- признавање права на путничко моторно возило војном инвалиду; 

- признавање права на додатак за негу и помоћ; 

- признавање права на једнократну помоћ у случају смрти војног инвалида; 

- признавање права на месечно новчано примање, додатак за негу, породични додатак, 

накнаду погребних трошкова у случају смрти и друга права. 

Број корисника на дан 31.12.2020. године: 

- личних инвалида.......................................17 

- породичних инвалида...............................16 

- корисника МНП..........................................6 

- корисника додатка за негу и помоћ...........1 

- корисника ортопедског додатка.................2 

- инвалидски додатак за незапосленог ратног војног инвалида .....................................1 

- инвалидски додатак за запосленог ратног војног инвалида ........................................2 

Провера корисника  борачко инвалидске заштите је у 2020. години  вршена преко матичне 

службе, приликом достављања решења и на друге прикладне начине ради виђања и 

убацивања датума виђања у Базу „Борци Србије“. Само поједини корисници  права  борачко 

инвалидске заштите су позивани, када је било потребно саслушње због утврђивања чињеница 

и давања изјава позиву, с тим што су записници сачињавани у службеним просторијама, 

односно на лицу места. 

Донета су  2 решења којим се признаје право на борачки додатак, 1 решење којим кориснику 

престаје право на борачки додатак, 2 решења за инвалидски додатак за запосленог ратног 

војног инвалида, 1 решење за инвалидски додатак за незапосленог ратног војног инвалида. 

Донето је 17 решења о превођењу права на личну инвалиднину, 5 решења за МНП, 16 

решења за породичну инвалиднину, 2 решења за ортопедски додатак, 1 решење за додатак за 

негу, 1 решење за додатак за родитеља палог борца, 1 решење за додатак за самохраност 

корисника МНП и 2 решења за увећану породичну инвалиднину. 

Издате су три  књижице за повлашћену вожњу. 

Урађена су решења којима престаје право на породичну инвалиднину корисницима и исти су 
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одјављени у Поштанској штедионици, у бази Борци Србије. 

У области месечног новчаног примања вршено је превођење права на месечно новачно 

примање и по старом закону почетком 2020. године, сви корисници МНП-а су обиђени, за 

исте су послати захтеви за доставу уверења надлежним органима, донета су 8 решења о 

превођењу права на МНП, послата ресорном Министарсту на ревизију и  дата је сагласност 

Министарства на сва решења о превођењу. За преведене кориснике је извршен унос података 

у базу Борци Србије. 

Сваког месеца рађени су спискови за исплату и требовања новца. 

Вршен је унос података у базу „Борци Србије“, однoсно убацивани су подаци  након сваке 

промене. 

Послови вођења бирачких спискова и радни односи 

У периоду од  01.01. до. 31.12.2020. години по основу ажурирања бирачких спискова донето 

је: 

1. за јединствени бирачки списак 

176 решења о упису у бирачки списак по основу пријаве пребивалишта; 

162 решења о упису у бирачки списак по основу пунолетства: 

296 решења о брисању из бирачког списка по основу смрти; 

123 решења о промени адресе становања; 

67 решења о промени личног имена; 

109 решења о брисању из бирачког списка по основу oдјаве пребивалишта; 

12 решења о брисању из бирачког списка по службеној дужности; 

6 решења о брисању по основу отпуста из држављанства; 

3 решења о брисању по основу лишавања пословне способности; 

49 решења брисања места боравка интерно расељеног лица; 

6 решења о пријави боравишта интерно расељених лица; 

14 решења о гласању у иностранству; 

10 решења о гласању у земљи. 

Укупно је донето 1033 решења o променама у ЈБС и 101 потврда о бирачком праву и 

достављена су странкама. 

Поред наведеног вршене су све радње у вези спровођења избора: провера бирачких одбора и 

провера листа које потписом подржавају кандидате за одборнике. 

2. за посебан бирачки списак националних мањина 

1 решење о упису у ПБС на лични захтев 

8 решења о пријави пребивалишта 

2 решења о промени личних података 
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2 решења о одјави пребивалишта 

5 решења о брисању по основу смрти 

Укупно је донето 18 решења o променама у ПБС и достављена странкама. 

Радни осноси: 

Из области радних односа израђена  су 434 решења и то: 

- за пријем у радни однос –9 решења и 14 уговора о привременим и повременим пословима 

- за престанак радног односа – 10 решења 

-   за прековрмени и ноћни рад, рад на дане празника - 61 решење 

-  за коришћење годишњег одмора и плаћеног одсуства –254 решења 

-  рад од куће – 48 решење 

-  о оцењивању - 33 решења 

-  о давању овлашћења- 2 решења 

-  за јубиларне награде -3 решења. 

Вршена је одјава и пријава на здравствено и пензијско осигурање, сачињавани су месечни 

извештаји о присутности на раду. 

Послови повереништва за избеглице и послови енергетски заштићених купаца 

Послови повереништва за избеглице 

У току 2020. године. Повереништво за избеглице и миграције спровело је један конкурс за 

набавку грађевиснког материјала за поправку или адаптацију објеката  за избегла лица, а у 

циљу побољшања услова становања избеглих лица. По Уговору о сарадњи закљученом 

између Комесаријата за избеглице и Миграције и Општине Сокобања обезбеђена су средства 

у износу од 550.000,00 динара за грађевински материјал.  Средства у износу од 500.000,00 

динара је издвојио Комесаријат док је општина Сокобања учествовала са 50.000,00 динара. 

Помоћ за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених 

лица која су настањена на територији Опшитне Сокобања остварило је  16 корисника у 

укупном износу од 400.000,00. 

У току 2020. године извршена је расподела хуманитарних пакета хране најугроженијим 

породицима избегличке и ИРЛ популације за 22 корисника помоћи, а према Одлуци о 

расподели хуманитарних пакета Комесаријата за избеглице и миграције. 

Издато је 50 потврда о статусу избеглих и интерно расељених лица о њиховом пребивалишту 

или боравишту на територији општине Сокобања. 

Извршен је обилазак три корисника и правдање утрошених средстава за те кориснике, који су 

у ранијим годинама добили грађевински материјал за побољшање услова живота адаптацијом 

објеката, по програму за куповину сеоских домаћинстава. 
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Послови енергетски заштићених купаца 

Примљен је 101 захтев за признавање статуса енергетски заштићеног купца. Од поднетих 

захтева у 2020. години решена су 93 захтева. 

Послови економата 

Набавка канцеларијског материјала и свакодневна испорука службама у Општинској управи 

општине Сокобања; набавка за потребе кафе кухиње и канцеларијског материјала; набавка 

средстава за чишћење и одржавање хигијене као и набавка потрошног материјала за потребе 

Општинске управе општине Сокобања и котларнице, набавка за прославу св.Тројице, 

прославу дана општине. 

Организоване су различите поправке, односно одржавање апарата у просторијама  зграде 

општине. 

Израђене су спецификације за набавке канцеларијског материјала, кафе кухиње, и средства за 

хигијену. 

Послови јавних набавки 

Поступци јавних набавки обухватају истраживање тржишта и припрему спецфикација за 

јавне набавке, израду плана набавки за три наручиоца, праћење плана набавки,  израду 

захтева за покретање поступака, налога, решења о образовању комисије, одлука о покретању 

поступка (касније одлука о спровођу поступака јавних набавки), израду захтева за давање 

сагласности, припремање свих врста огласа и конкурсне документације, сачињавање 

записника о отварању понуда, сачињавање извештаја о стручној оцени понуда, израду одлука 

о додели уговора, односно обустави поступка, израда уговора, објављивање обавештења о 

закљученим уговорима, односно обустављеним поступцима, обавештења о додели уговора, 

тражење сагласности за преговарање; достављање кварталних изврштаја Управи за јавне 

набавке и ДРИ, припрема одговора по уложеном захтеву за заштиту права, делимично 

праћење извршења, вођење евиденције о закљученим уговорима,  евиденције о средствима 

обезбеђења уговора и сл. 

У 2020. години из области јавних набавки од стране ДРИ тржени су извештаји о спроведеним 

набавкама, као и два извештаја о набавкама за приградско градски превоз и пружање услуге 

личног пратиоца за потребе ревизије сврсисходности. 

Од 01. јула ступио је на снагу нови Закон о јавним набавкама, који је на другачији начин 

предвидео спровођење јавних набавки и набавки. Повећани су износи за набавке на које се 

закон не примењује, уведени нови поступци, израђен је нови Потрал јавних набавки и од 

дана ступања на снагу новог ЗНЈ извршено је усаглашавање Плана јавних набавки и започета 

је примена новог закона. 

Вршене су и набавке путем испитивања тржишта за набавке  на које се Закон не примењује. 

У највећем броју случајева позив за прикупљање понуда прослеђиван је на три адресе и 

објављиван на сајту наручуица. Послови спровођења набавке на које се Закон не примењује 

обухватали су и израду потврде о обезбеђеним срествима, налога за спровођење поступака, 

припрему и објављивање и достављање позива за прикупљање понуда, сачињавање 

извештаја, припрему уговора или наруџбеница и достављање истих. 

Укупно је спроведено 51 истраживање од стране лица за ЈН. 

У случајевима набаки изузетно мале вредности, испод 10.000,00 динара, као и набаки услуга 
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које нису унапред познате вршено је прибављање непосредно по рачунима. 

Израђен је План јавних набавки за 2020. годину за наручиоца  Општинска управа општине 

Сокобања и два плана набавки за наручиоце Председника општине и Скупштину општине 

Сокобања.  Извршено су 4 измене  и усклђивање  Плана јавних набавки за 2020. годину за 

наручиоца Општинску управу општине Сокобања. 

Израђени су квартални извештаји за четврти квартал за 2019. године  и први, други и трећи 

квартал за 2020. годину за наручиоце Општинска управа општине Сокобања, Општина 

Сокобања-Председник општине и Скупштина општине Сокобања. 

Изменом закона о јавним набавкама, који је ступио на снагу  од 01.07.2020. године,  повећани 

су износи за добра, услуге и радове, на које се закон не примењује на износе од 1.000.000,00 

динара за добра и услуге и 3.000.000,00 динара за радове, што је довело до већег броја 

поступака који се спроводе за набавке, које су по  процењеној вредности на годишњем нивоу 

ниже од лимита, а мањег броја пступака јавних набавки. 

У извештајном периоду,  у сладу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима, 

спроведени су следећи поступци јавних набавки и то: 

1. Јавна набавка мале вредности услуга -  Услуге чишћења просторија,  број ЈН 1/20. 

Закључен  уговор; 

2. Јавна набавка мале вредности добара -  Набавка горива,  број ЈН 2/20.  Закључен 

уговор; 

3. Јавна набавка у отвореном поступку - Набавка електричне енергије, бр. набавке 3/20. 

Закључен  уговор; 

4. Јавна набавка мале вредности услуга -  Лични пратилац детета,  број ЈН 4/20. 

Закључен  уговор; 

5. Јавна набавка мале вредности добара-  Набавка рачунарске опреме за ГИС ,  број ЈН 

5/20.  Закључен  уговор; 

6. Јавна набавка мале вредности услуга -  Стрчни надзор над спровођењем програма 

одржавања путева ,  број ЈН 6/20.  Обустављен поступак; 

7. Јавна набавка мале вредности услуга -  Услуге физичко-техничког обезбеђења,  број 

ЈН 7/20.  Обустављен поступак; 

8. Јавна набавка мале вредности услуга -  Услуге послуживања,  број ЈН 8/20. 

Обустављен поступак; 

9. Јавна набавка мале вредности услуга -  Услуге помоћ у кући,  број ЈН 9/20.  Закључен 

уговор; 

10. Јавна набавка мале вредности услуга -  Стрчни надзор над спровођењем програма 

одржавања путева ,  број ЈН 10/20.  Закључен  уговор; 

11. Јавна набавка мале вредности услуга -  Услуге послуживања,  број ЈН 11/20.  Закључен 

уговор; 

12. Јавна набавка мале вредности добара -  Набавка рачунарске опреме за Е- управу ,  број 

ЈН 12/20.  Закључен  уговор; 

13. Јавна набавка мале вредности услуга -  Услуге физичко-техничког обезбеђења,  број 

ЈН 13/20.  Закључен  уговор; 

14. Јавна набавка мале вредности услуга -  Услуге осигурања,  број ЈН 14/20.  Обустављен 

поступак 

15. Јавна набавка мале вредности добара -  Набавка таблица за кућне бројеве и улице, 

број ЈН 15/20.  Закључен  уговор; 
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16. Јавна набавка мале вредности услуга -  Услуге осигурања,  број ЈН 16/20.  Обустављен 

поступак 

17. Јавна набавка мале вредности услуга -  Услуге осигурања,  број ЈН 17/20.  Закључен 

уговор; 

18. Јавна набавка мале вредности услуга - Збрињавање опасног отпада насталог код 

реконструкције ОШ „Митрополит Михаило“ са анализом узорка,  број ЈН 18/20. 

Обустављен поступак 

19. Јавна набавка спроведена у преговарачком поступку – Одржавање Софтверских 

програма, бр. ЈН  19/20. Закључена 3 уговора; 

20. Јавна набавка спроведена у преговарачком поступку – Додатни радови на таваници 

објекта биоскоп „Моравица“, бр. ЈН  20/20. Закључен уговор; 

21. Јавна набавка мале вредности радова -  Радови на отклањању недостатака на објекту 

ОШ „Бранислав Нушић“  број ЈН 21/20.  Закључен  уговор; 

22. Јавна набавка мале вредности добара – Набавка огрева , бр. ЈН  22/20. Закључена 2 

уговора; 

23. Јавна набавка мале вредности добара – Набавка рачунарске опреме за управу, бр. ЈН 

23/20. Закључен  уговор; 

24. Јавна набавка мале вредности услуга – Услуге комуникације, бр. ЈН  24/20. Закључен 

уговор; 

25. Јавна набавка спроведена у отвореном поступку – Адаптација и опремање „Центра за 

развој иновацијаи технолошког предузетништва Сокобања, бр. ЈН  25/20. Закључен 

уговор; 

26. Јавна набавка спроведена у отвореном поступку –Отклањање опасног отпада насталог 

код реконструкције ОШ „Митроплит Михаило“ , бр. ЈН  26/20. Јавна набавка 

објављена и донета одлука о додели уговора, уговор закључен у јануару 2021. године. 

27. Јавна набавка спроведена у отвореном поступку- Израда пројектно-техничке 

документације за Његошеву улицу, бр. ЈН  27/20. Јавна набавка објављена, а  уговор 

закључен у јануару 2021. године. 

28. Јавна набавка спроведена у отвореном поступку- Израда пројектно-техничке 

документације за улицу, 23 дивизије, бр. ЈН  28/20. Јавна набавка објављена, а  уговор 

закључен у јануару 2021. године. 

29. Јавна набавка спроведена у отвореном поступку- Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу тротоара и атмосферске канализације у ул. Превалац -од 

раскрснице са улицом Љубе Дидића до раскрснице са ул. Рудничком, бр. ЈН  29/20. 

Јавна набавка објављена, а  уговор закључен у јануару 2021. године. 
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II ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ИНСПЕКСИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ 

Одељење за финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове обавља послове који 

се односе на израду нацрта буџета општине уз поштовање система јединствене буџетске 

класификације укључујући и програмску; припрема и доставља корисницима буџета 

упутство за припрему буџета са основним економским смерницама, као основом за израду 

предлога финансијских планова буџетских корисника, описом планиране политике, проценом 

прихода и примања и расхода и издатака, обимом средстава који може да садржи предлог 

финансијског плана буџетског корисника, поступком и динамиком припреме буџета; стара се 

о поштовању календара буџета локалне власти; анализира предлоге финансијских планова 

буџетских корисника и усаглашеност са упутством; припрему допунског буџета (ребаланса); 

израду предлога решења о привременом финансирању; обавештава буџетске кориснике о 

одобреним расположивим апропријацијама; припрема и утврђује тромесечне, месечне и 

шестомесечне квоте; разматра захтеве за измену квоте; предлаже привремену обуставу 

извршења буџета буџетским корисницима; врши пријем и разматрање предлога Плана 

извршења буџета; доноси и врши измене Плана извршења буџета; разматра захтеве за 

преузимање обавеза; доноси одобрење (решење) о преусмеравању апропријација; припрема 

нацрт решења о одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве; отвара 

консолидовани рачун трезора (за динарска и девизна средства), подрачуне динарских и 

девизних средстава корисника јавних средстава и посебне наменске динарске рачуне 

корисницима јавних средстава и осталим правним лицима и другим субјекитма који не 

припадају јавном сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора; ближе 

уређује начин коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; извештава о коришћењу средстава; 

стара се о пласирању слободних новчаних средстава и обавештава Управу за трезор; 

припрема захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10% 

прихода општине у текућој години са детаљним образложењем оправданости инвестиција 

због којих настаје прекорачење; врши анализу дугорочне одрживости дуга. Води главну 

књигу трезора и остале пословне књиге са посебном евиднецијом за сваког директног и 

индиректног корисника буџетских средстава и помоћне књиге, врши обрачун накнаде зарада 

и исплату из области дечије и борачко инвалидске заштите, обрачун плата и других примања 

запослених; припрема пројекције и прати прилив прихода и извршење расхода на 

консолидованом рачуну буџета, управљања готовином; прима, заводи и контролише захтеве 

за плаћање и трансфер средстава и захтеве за плате, управљања информационим системом; 

израђује периодичне извештаје и завршни рачун консолидованог рачуна трезора; 

усаглашавање пословних књига са корисницима буџета, Управом за трезор и добављачима; 

припрема и извршава плаћање; врши мониторинг и евалуацију финансијских планова по 

програмској методологији; управљање имовином (вођење евиденција о основним средствима 

и пословном простору); врши интерне контролне поступке; припремне радње за спровођење 

пописа и друге послове у складу са прописима којима се уређује ова област. Врши пријем, 

обраду, контролу и унос података из пореских пријава;доношење решења о утврђивању 

обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески 

обвезник утврђује; евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству 

локалне пореске администрације, у складу са прописима; књижење извршених уплата по 

основу локалних јавних прихода; канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и 

правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске 

администрације; обезбеђење наплате пореске обавезе; послове редовне и принудне наплате, 

одлагања плаћања пореског дуга; покретање поступка стечаја; подношења захтева за 

покретање пореског прекршајног поступка; достављање извештаја са доказима Пореској 

полицији, када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично дело; послове 

првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење поновног 

Страна 89                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



поступка по поништеним управним актима; пружање правне помоћи надлежним 

организационим јединицама Пореске управе и другим организационим јединицама локалне 

пореске администрације; вођење јединственог пореског књиговодства за локалне јавне 

приходе; примену јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура 

кодирања података и технику обраде у складу са јединственим информационим системом за 

локалне јавне приходе; припрему методолошких упутстава за једнообразну примену прописа 

из области локалних јавних прихода; давање бесплатних информација о пореским прописима 

из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода; издавање уверења и 

потврда и извештавање локалне самоуправе и Пореске управе у вези са локалним јавним 

приходима,врши припрему нацрта аката којим се утврђују стопе изворних прихода, као и 

начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада и других изворних локалних 

прихода и припрема симулације и моделе по појединим групама обвезника на основу 

предложеног нацрта; организује јавне расправе и друге облике учешћа јавности у поступку 

прирпеме нацрта аката локалних изворних прихода и остали послови у складу са законом и 

другим прописима којима се уређује ова област. 

У оквиру овог одељења образован је одсек за инспекцијске послове у оквиру кога се 

обављају послови вршења надзора над применом закона и других прописа и општих аката, 

стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење 

и реконструкцију објеката у високоградњи, нискоградњи и градњи других објеката; на 

извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан 

начин; доносе се решења, налажу мере и стара се за за њихово спровођење; подносе се 

захтеви за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за 

привредне преступе. Врши се надзор над применом закона и подзаконских аката из области 

заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих 

зрачења, заштити природе, заштити од буке у животној средини, поступању са хемикалијама, 

управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину, доносе се решења и налажу 

мере и прати њихово спровођење. Врши се инспекцијски надзор над законитошћу рада 

правних лица које обављају комуналну делатност и поступање предузетника и грађана, у 

погледу придржавања закона, других прописа и општих аката, надзор у области уређивања и 

одржавања објеката и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење општине, јавних 

зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, 

снабдевање електричном и топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, 

сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних 

површина, раскопавање улица и других јавних површина и друге послове комуналне 

хигијене, прати стање, предлаже мере и врши инспекцијски надзор над извршавањем закона 

и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и 

некатегорисаних путева, надзор над применом општинских одлука у којима се регулише 

саобраћај и саобраћајна сигнализација, издају дозволе за вршење истовара и утовара робе из 

моторних возила, прати стање, предлаже мере и врши инспекцијски надзор над 

законитиошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, 

линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-

такси превоза, прати стање, предлаже мере и врши инспекцијски надзор над радом установа 

у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања, у оквиру 

одељења организује се извршење извршних или коначних решења из делокруга Општинске 

управе, сачињава записник, воде потребне евиденције, сарађује са инспекторима, другим 

органима и организацијама у циљу успешнијег обављања послова, ангажују се непосредни 

извршиоци за извршење решења, по потреби обезбеђује присуство полиције код извршења 

решења. Врши се контрола над применом Закона којим се реглише порез и локални изворни 

приходи - канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности 

испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације; 

обезбеђење наплате пореске обавезе; послове редовне и принудне наплате, одлагања плаћања 

пореског дуга; покретање поступка стечаја; подношења захтева за покретање пореског 
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прекршајног поступка; достављање извештаја са доказима Пореској полицији, када постоје 

основи сумње да је извршено пореско кривично дело; послове првостепеног поступка по 

изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење поновног поступка по поништеним 

управним актима. 

ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА 

Финансијска   служба   у   свом   раду примењује Закон о буџетском   систему , Уредбу 

о буџетском рачуноводству, Правилник о организацији буџетског рачуноводства и Закон о 

јавном дугу. Ова служба обухвата послове буџета, трезора и ликвидатуре, послове 

књиговодства и послове обрачуна и плаћања, послове благајне, обрачуна зарада и 

рачуноводствене послове месне заједнице.  

По слови  буџ ет а ,  т р езо ра  и  лик видатур е  

У 2020.години обављени су следећи послови: 

-   припрема буџета и допунског буџета (координише поступак припреме буџета, разрађује 

смерницу за припрему буџета, анализира захтеве за финансирање директних и индиректних 

корисника буџетских средстава и предлаже износе апропријација који се уносе у нацрт 

буџета и припрему нацрта буџета ); 

-  извршење буџета ( контролише план извршења буџета директних и индиректних 

корисника буџетских средстава, врши евентуалне корекције и прослеђује кориговани план 

трезору, контролише преузете обавезе ради усклађивања са донетим буџетом и прати 

примања и издатке буџета ); 

-    интерна  контрола свих плаћања за Општинску управу и све остале кориснике 

буџетских средстава  што подразумева да се за свако плаћање провери да ли има средстава у 

финансијском плану, да ли је плаћање у складу са одобреним квотама, да ли је рачун 

исправан у рачунском , суштинском, формалном смислу, контролу да ли је набавка планирана 

у плану набавки, корекције евентуалних неправилности; 

-  израда финансијских планова директних корисника буџета за 2020. годину у складу са 

одобреним апропријацијама и измена финансијских планова директних корисника буџета за 

2020 годину; 

- израда нацрта решења за коришћење текуће буџетске резерве и преусмеравања 

апропријација; 

-  финансијско планирање које обухвата пројекцију и праћење прилива на консолидованом 

рачуну трезора локалне власти и захтеве за извршавање издатака и дефинисање тромесечних 

квота   преузетих обавеза и плаћања; 

-  управљање средствима на консолидованом рачуну трезора на који  се уплаћују примања 

и са којег се врше плаћања из буџета које обухвата управљање ликвидношћу и управљање 

финансијским средствима; 

- управљање дугом који обухвата управљање преговорима о задуживању, вођење 

евиденције о дугу, управљање примањима од задуживања; 

- финансијско извештавање - припрему и израду свих извештаја ( месечних: израда 

извештаја о зарадама, накнадама и другим примањима- ПЛ1 и ПЛ-2, П/Р прихода и 

примања/расхода и издатака са образложењима одступања прихода и расхода између Трезора 

и књиговодствених података, Израда извештаја о инвестирању новчаних средстава на 

консолидованом рачуну трезора, извештај о планираним и извршеним расходима и 

планираним и оствареним приходима, тромесечних:консолидација извештаја о извршењу 

буџета директних и индиректних корисника, извештај о планираним и извршеним расходима 

и планираним и оствареним приходима за период од 01.01.-31.03.2020.године, 

Страна 91                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



шестомесечних: извештај о извршењу буџета за период од 01.01.-30.06.2020.године, 

извештај о планираним и извршеним расходима и планираним и оствареним приходима за 

период од 01.01.-30.06.2020; деветомесечних: извештај о извршењу буџета за период од 

01.01.-30.09.2020.године,  годишњих: израда консолидованог завршног рачуна буџета); 

- контрола расхода која обухвата управљање процесима   преузимања обавеза и 

одобравање плаћања на терет буџетских средстава; 

- праћење кретања масе зарада и контрола цена у локалним   јавним предузећима (ЈКП 

Напредак и ЈП Зеленило) и месечно достављање извештаја надлежним министарствима и 

Управи за трезор Зајечар. Ови послови обухватају и пружање помоћи при изради годишњих 

програма пословања ових предузећа; 

-  фактурисање закупа за пословни простор и грејање; 

- обрачун, подношење пореских пријава за комисије, уговора о делу, одборнике, већнике, 

награде ученицима и студентима; 

- кроз ликвидатуру унос свих рачуна Општинске управе и свих захтева за плаћање 

индиректних и осталих корисника новчаних средстава (спортских клубова и удружења 

грађана), ради плаћања, пре тога вршење њихове контроле рачунске и формалне 

исправности; 

- електронско плаћање са рачуна за извршење буџета општине Сокобања, као и 

подрачуна; 

- унос основних средстава у програму за основна средства набављених у 2020.годину, 

унос ситног инвентара, обрачун амортизације, књижење вишкова и расхода; 

- вођење аналитичке евиденције; 

- израда Нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета за 2019.годину; 

- ревизија финансијских извештаја од стране Државне ревизорске институције за 2019. 

годину и достава документације Државној ревизорској институцији; 

-  израда одазивног извештаја по извештауј Државне ревизорске институције; 

- 50-ак разних дописа (повраћаји рачуна, тражени обрачуни, достављање разних 

информација на захтев разних институција и др.). 

По с лови  књиговод ст в а  

У  2 02 0 . години  об ављ ени  су  след ећи  п о сло ви :  

- унос Одлуке о буџету, односно новог плана прихода и расхода буџета за 2020. годину у 

програм за финансијско (по разделима, главама, позицијама, програмима, пројектима); 

- унос решења о текућим резервама и промени апропријације; 

- унос промена по свим ребалансима за 2020. годину у програм за финансијско; 

- свакодневно књижење главне књиге буџета, подрачуна, рачуна депозита, девизних 

рачуна за примљене донације и девизних рачуна за дневнице, прихода и расхода и 

свих других промена које настану у току пословања. Књижење аналитика односно 

помоћних књига за купце и добављаче, потраживања и обавеза по уплатама и по 

новопримљеним фактурама. Књижење новонабављене имовине. Књижење свих 

издатих фактура, за грејање, закуп пословног простора, лековитог фактора и издатих 

фактура по другом основу. Раскњижавање плаћених аванса по примљеним фактурама. 

- На крају сваког месеца слагање прихода и расхода са текућим рачуном, аналитика 

индиректних корисника и осталих корисника јавних средстава са извршењем буџета, 

картица директних корисника са извршењем по главама; 

- враћање примљених ИОС-а после провере стања. Контакт са појединим добављачима 

око усаглашавања стања; 

- послати ИОС-и свим добављачима и купцима са стањем на дан 31.12.2019.годинe; 

- Укњижење свих  обавеза које се односе на 2019. годину, обавезе за плате, уговоре о 
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делу, превоз радника и обавезе за добављаче односно фактуре које су стигле у 2020. 

години; 

- урађено усаглашавање са свим индиректним корисницима на шестоцифреном нивоу за 

2019. годину и дати налози за прекњижење по појединим ставкама и разграничење на 

стварне расходе   пре израде њихових завршних рачуна; 

- достављени   подаци комисији за попис финансијске имовине ; 

- Укњижавање имовине коју су из својих евиденција искњижили корисници; 

- након добијеног обрачуна амортизације иста прокњижена по контима у финансијско. 

Налог за прекњижење имовине у припреми и стављање у употребу. Након тога 

усаглашено стање са помоћном књигом основних средстава. Усклађено стање имовине 

са капиталом класе 0 и 3, класе 1 и 2 потраживање и обавеза; 

- након комплетне провере урађен је завршни рачун извршења буџета општине за 

2019.годину. Утврђен основни буџетски суфицит, затим корекција средстава односно 

прихода и расхода из предходне и текуће године који нису књижени на контима класе 

4,5,7,8,9 да би се добио коначни резултат пословања. Дат налог за корекцију и 

распоред средстава; 

- У току 2020. године ревизију завршног рачуна радила је Државна ревизорска 

институција, давање података истој; 

- након закључене 2019.године урађено почетно стање за 2020. годину по свим 

аналитика, местима  трошка; 

- дат налог за распоред суфицита на ненаменски и наменски у 2020.години; 

- дати извештаји КГИ-03 и ИНВ-01 Заводу за статистику; 

- По новом Правилнику о систему извршења буџета аутономних покрајина и јединица 

локалне самоуправе обавезни смо да учитавамо  Одлуку о буџету у WEB апликацију и 

исту учитамо у Управу за трезор, а након тога извеземо у програм за финансијско, што 

је исто урађено; 

За потребе корисника „Туристичка организација Сокобања“ и Спортско рекреативни 

центар ,,Подина” обављани су следићи послови: 

- Контирање и књижење свих књиговодствених документа код корисника „Туристичка 

организација Сокобања“ и Спортско рекреативни центар ,,Подина” ; 

- Контрола исправности рачуна – фактура, оверавање њихову формалну и рачунску 

тачност; 

- Контрола висине планираних апропријација код корисника „Туристичка организација 

Сокобања“ и Спортско рекреативни центар ,,Подина”; 

- Обрада документације за пренос и исплату; 

- Вођење пословних књига и евиденције код корисника „Туристичка организација 

Сокобања“ и Спортско рекреативни центар ,,Подина”; 

- Обављање административно-техничких послова за потребе запослених, обрачун 

зарада и осталих накнада за запослене код корисника „Туристичка организација 

Сокобања“ и Спортско рекреативни центар ,,Подина”; 

- Израда завршних рачуна за 2019.годину и других финансијских извештаја за 2020 

годину; 

- Билансирање прихода и расхода – месечно, квартално и годишње; 

- Обрачун Пдв-а месечно за Спортско рекреативни центар ,,Подина” и квартално за 

Туристичку организацију,  израда документације за подношење пореским службама; 

- Евиденција о реализованим финансијским плановима; 

- Припремање и обрађивање података за финансијске прегледе и анализе, статистичке 

остале извештаје везане за финансијско материјално пословање; 

- Припремање података, извештаја и информација о финансијском пословању редовно и 

за Државну ревизорску институцију; 

- Праћење прописа и вођење евиденције о измени прописа из делокруга рада. 
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П о слови  бл а га јн е ,  обр ачун а  за рад а  и  рачуновод ств ени  по слов и  

-  У  2020. години   редовно je вршен обрачун и исплата  плате; 

- Везано за плате урађено је  на десетине административних забрана, потврда и уверења 

о примањима; 

- Министарству  финансија – Пореској управи подношене су редовно пријаве о 

исплаћеним порезима и доприносима на плате и накнаде; 

- За раднике који су на боловању преко 30 дана  рађени су обрачуни након исплате 

плата  и достављни  Републичком заводу за здравствено осигурање на даљу 

надлежност; 

- Након рефундације средстава исплаћивано је са припадајућим порезом и доприносима 

и уредно подношене пореске пријаве; 

- Свакодневно су писани налози за службена путовања  -  302 налога; 

- Путни налози су архивирани,  извршен је  обрачун, овере и исплате по основу истих; 

- Редовно  је вршена исплата једнократне новчане  помоћи родитељима за новорођену 

децу са територије општине Сокобања,  по скупштинској одлуци по 50.000,00 динара. 

Овакав вид помоћи исплаћен је за   88  новорођенчета. 

- Исплћено је 12 породиљских накнада  за породиље запослене код послодаваца на 

нивоу општин. Сви су захтеви уредно и благовремено исконтролисани, истребована 

средства од министарства и извршена рефундација послодавцима; 

- Редовно  је  вршен  обрачун  накнаде превоза на посао и обратно за запослене у 

Општинској Управи за 12 месеци , обрачунаван и исплаћен порез на опорезиве 

накнаде; 

- Вршен је обрачун и извешатавање Министарства за рад и запошљавање за борачки 

додатак борцима инвалидима рата. 

-  Из области борачко -инвалидске заштите породичне инвалиднине  вршена је исплата 

за редовна примања – МНП за 7 инвалида на месечном нивоу. Такође је вршена 

испалата и заосталих примања. 

- Извршено је књижење потрошње горива појединачно по службеним возилима; 

- Урађене су Потврде  радницима о исплаћеном  бруто приходу, трошковима, 

опорезивом приходу и плаћеним јавним приходима по одбитку  за 2020. годину како је 

законом и прописано; 

- Издавана су Уверења о примањима породиља као и други слични документи за 

потребе других државних служби и запослених. 

Рачуновод с тв ени  п о слови  м е сних  з а једни ца  

У  2 02 0 . години  об ављ ени  су  след ећи  п о сло ви :  

-  Обављање завршних књижења закључно са 31.12.2019. године за све месне заједнице 

као и остале индиректне буџетске кориснике. Штампање прокњижених налога и повезивање 

са пратећом документацијом (изводи из Управе за трезор и рачуни добављача). Одлагање 

одштампане и сложене документације за месне заједнице и остале индиректне кориснике у 

oдговарајуће регистраторе; 

-  штампање закључних листа о утрошеним средствима и оствареним приходима за све 

месне заједнице за период 01.01.2019-31.12.2019. године; 

-  убацивање почетног стања из претходне године у обрасце у електронској форми; 

-  израда 25 завршних рачуна за индиректне буџетске кориснике ( месне заједнице); 

-  затварање класе прихода и расхода и утврђивање пословног резултата; 
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-  израда збирног извештаја о извршењу буџета који подразумева да сваки приход и расход 

по контном плану за сваку месну заједницу буде извучен, сабран и приказан у обрасцу 5 -

извештај о извршењу буџета. Збирни извештај о извршењу буџетa се ради у циљу 

консолидације  и усаглашавања стања прихода и расхода из сопствених средстава и средстава 

пренетих из буџета са главном књигом буџета; 

-  штампање образаца урађених завршних рачуна за 2019. годину у три примерка и предаја 

Управи за трезор; 

-  рад са странкама у оквиру редовних активности и подношења захтева и пратеће 

документације (предрачуни, рачуни, регистрација фактуре из Централног регистра фактура, 

одлуке и финансијски планови) за пренос средстава из буџета; 

-  електронско плаћање рачуна за месне заједнице према добављачима; 

-  праћење и евиденција о утрошку средстава за месне заједнице по квотама за период од 

01.01.-31.12.2020. године у складу са Одлуком о буџету општине Сокобања; 

- књижење пословних промена за период 01.01.2020-31.12.2020. године; 

- припрема и достављање тражене документације Државној ревизорској институцији; 

- припрема и ажурирање података о приходима,  расходима  и неизмиреним обавезама по 

економској и функционалној класификацији за период јануар-децембар 2020. године; 

- преузимање  извода и провера дали су плаћени рачуни прокњижени  као и провера 

прилива средстава пренешених из буџета; 

- обављање завршних књижења закључно са 31.12.2020. године за све месне заједнице. 

СЛУЖБА НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

Служба за наплату јавних прихода у складу са чланом 60. Закона о финансирању локалне 

самоуправе  самостално утврђује, наплаћује и контролише локалне јавне приходе. 

Послови пореских инспектора, послови порског књиговодства и послови пореске 

евиденције 

У  2 02 0 . години  о б ав љ ени  су  сл ед ећи  п о сл о ви :  

1. Разматрање и одлучивање по приговорима на решења и опомене за порез  на 

имовину 

36 

2. Доношење решења у поступку по приговору 9 

3. Израда и књижење Р-налога 798 

4. Одговор на жалбу и достава другостепеном органу 4 

5. Доношење решења о отпису и припису дуга по службеној дужности и отпису 

пореског дуга због застарелости 

561 

6. Позиви за странке и сачињавање записника 187 

7. Обавештења пореским обвезницима о стању пореске обавезе и друга обавештења 

од заначаја за испуњење пореске обавезе 
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8. Пријем захтева и издавање уверења о подацима из пореског рачуноводства 

локалних јавних прихода 

316 

9. Послови по Закону о слободном приступу информацијама од јавног заначаја 

- пријем захтева, обрада, достава информација 

49 

12. Књижење  извода за накнаду за коришћење грађевинског земљишта 30 

13. Књижење   извода за порез на земљиште 1 

14. Књижење  извода за порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 290 

15. Књижење   извода за порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге 96 

16. Књижење   извода за комуналну таксу за истицање фирме на посл. простору 116 

17. Књижење  извода за посебну накнаду за заштиту и унапређ. животне средине 250 

18. Књижење накнаде за коришћење простора на јавној површини 91 

19. Књижење накнаде за коришћење јавне површине за оглашавање 5 

20. Унос каматних стопа, индекса раста цена на мало, књижење камате и 

превалутирање пореских обавеза 

21. Књижење камате и валоризације на доспеле рате репрограма 

22. Сторнирање несторнираних привремених аконтација 

23. Израда контролног упита стања са 31.12.2019. за завршни рачун 

24. Књижење камате обрачунате упитом стања 

25. Књижење временских разграничења 

26. Израда завршног рачуна за 2019. годину 

27. Формирање почетних стања, привремених задужења  и рата репрограма у 2020. 

години 

28. Провера измирења дуга и књижење отписа камате по репрограму 

29. Пријем и помоћ обвезницима при попуњавању пореских пријава за порез на 

имовину физичких лица – ППИ-2 за 2020. годину 

913 

30. Промена  доставних адреса пореских обвезника 55 

31. Затварање евиденције по ПИБ-у пореских обвезника и промена евиденције по

ЈМБГ-у 

3 

32. Репрограм - решења 105 

33. Обрачун задужења, формирање  решења и књижење за 2020. годину за порез на

имовину физичких лица, 

7461 

34. Обрачун и формирање  решења за посебну накнаду за заштиту животне средине за 

правна лица за 2020. годину 

778 

35. Унос и књижење задужења ППИ-1 94 
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36. Комунална такса – пореске пријаве доношење решења и књижење задужења 41 

37. Пријава за накнаду за коришћење јавних површина, доношење решења и књижење 

задужења 

82 

38. Пријем захтева, обрада и доношење  решења за прекњижење 237 

39. Пријем захтева и доношење  решења за репрограм дуга 105 

40. Провера и усаглашавање наплате јавних прихода са рачуноводстом и Управом за 

трезор 

41. Рад са странкама по питању задужења и дуговања пореза на имовину физичких 

лица, пореза на имовину правних лица, накнаде за заштиту и унапређење Животне 

средине, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и локалне комуналне таксе

за истицање фирме на пословном простору 

42. Боравишна такса (доношење  решења) 507 

43. Природно лековити фактор (доношење  решења) 20 

44. Процена вредности имовине 

45. Попис финансијске имовине за 2020. годину 

46. Уверења 341 

47. Опомене 55 

48. Принудна наплата 3 

49. Решења донета по приговорима 9 

50. Жалбе 7 

51. Регистрација стамбених заједница 5 

52. Уговори јавне површине 60 

53. Анекс Уговора – монтажни објекти (киосци) 19 

54. Поступање по приговорима – градско грађевинско земљиште 3 

55. Израда потребне документације за покретање поступка Комасације 

56. Израда Програма подршке пољопривреди и руралном развоју општине 1 
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ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ 

У 2020.години инспекцијске службе су вршиле редовне, ванредне, контролне и допунске 

инспцијске надзоре. Инспекцијски надзор вршен је путем теренске и канцеларијске контроле. 

Послови грађевинске инспекције 

У  2 02 0 . години  о б ав љ ени  су  сл ед ећи  п о сл о ви :  

1. Записника са лица места 99 

2. Записника о усменој изјави 22 

3. Решења о обустави радова 8 

4. Решења о рушењу 38 

6. Решења о реконструкцији, санацији и адаптацији 9 

7. Решења о забрани коришћења 1 

8. Поднете жалбе на решења 19 

9. Захтев 47 

10. Контролна листа 34 

11. Извештај (министарству, полицији) 58 

12. Решења о рушењу у поступку озакоњења 5 

13. Решење о извршењу 4 

14. Решење о обустави поступка, озакоњење 10 

15. Кривична пријава 8 

16. Налог за инспекцијски надзор 103 

17. Обавештења за радован инспекцијски надзор 34 

Послови саобраћајно – комунално инспекције 

У  2 02 0 . години  о б ав љ ени  су  сл ед ећи  п о сл о ви :  

Саобраћај 

1. Записник о ванредном инспекцијском надзору 10 

2. Решење о одобрењу 15 

3. Саветодавне и превентивне контроле 2 

4. Број издатих налога 10 

Комунална делатност 

1. Налог за инспекцијски надзор 60 
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2. Записник 55 

3. Решења 50 

4. Захтев за покретање прекршаног поступка 1 

5. Прекршајни налог 4 

5. Записник о ванредном инспекцијском надзору 45 

7. Записник о контролном инспекцијском надзору 10 

8. Решења о извршењу 2 

9. Решење о одобрењу 8 

10. Саветодавне и превентивне контроле 2 

Туристучка инспекција 

У  2 02 0 . години  о б ав љ ени  су  сл ед ећи  п о сл о ви :  

1. Налог за инспекцијски надзор 55 

2. Редован надзор 14 

3. Контролне листе 24 

4. Записник 92 

5. Решења забрана рада, утврђивање недостатка у раду 30 

6. Записник о контроли извршења решења 29 

7. Прекршајне  пријаве 29 

8. Прекршајни налог 0 

9. Обавештење о редовном надзору 14 

10. Обавештење о промени прописа, контролне листе и др. објављено на сајту 

општине Сокобања 

10 

11. Обавештење о покренутим поступцима по пријавама 12 

12. Усмено саветодавно поступање у туристичкој сезони 50 

13. Пренешени предмети у 2021. години 2 

14. По поднетим пријавама донете осуђујуће пресуде Прекршајног суда у Сокобањи 

у 2020. години и то по предметима из 2019. и 2020. године (остали предмети у 

току пред Прекршајним  судом). 

18 

Инспекција за заштиту животне средине 

1. Заштита животне средине 28 

2. Водопривреда 35 

3. Комунални предмети 60 
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III ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМАСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Одељење за урбанизам, ЛЕР и заштиту животне средине обавља послове Општинске 

управе из области урбанизма, туризма, пољопривреде, заштите животне средине, врши 

надзор над реализацијом програма јавних предузећа и реализује развојне пројекте од 

интереса за општину Сокобања. У оквиру одељења образован је одсек за урбанизам и 

изградњу у коме се  обављају послови који се односе на издавање извода из 

урбанистичких планова, издавање информација о локацији  и локацијских услова, 

издају грађевинске дозволе, издају решења о одобрењу за изградњу, реконструкцију, 

адаптацију и санацију објеката. Одељење врши и друге управне, административне и 

стручно-техничке послове за потребе Скупштине општине, Председника Општине и 

Општинског већа: Припрема нацрте Одлука из своје надлежности. 

У извештајном периоду извршени су следећи послови и задаци: 

Послови туризма 

- Одељење у складу  Закону о угоститељству ("Службени гласник РС", бр.17/2019) 

обавља послове категоризације смештаја у домаћој радиности и сеоским туристичким 

домаћинствима. У извештајном периоду број поднетих и решених захтева у систему 

еТуриста, додељивање бројева, допуна захтева и израда и достава решења о 

категоризацији  – примљено: 1001 предмет, решено -1001 предмет, некатегорисани 

објекти - евидентирање у систему еТуриста и израда уверења за пријаву за ваучере 

код министарства туризма-14 предмета, 

- Утврђивање накнаде за промену намене пољопривредног земљишта : примљено – 14 

предмета, решено – 14 предмета, 

- Процена утицаја пројеката на животну средину:примљено-1 предмет, решено-1 

предмет, 

- Вануправни предмети (обавештења, извештаји, упитници, захтеви за издавање 

сагласности): примљено - 11 предмета, решено - 11 предмета 

- Одељење води евиденцију категорисаних кућа, апартмана и соба као поверени посао и 

Регистру туризма квартално доставља евиденцију коју води у писаној (штампаној и 

електронској) форми и евиденцију категорисаних и некатегорисаних објеката у 

систему е-туриста. 

Послови из области пољопривреде и руралног развоја 

У извештајном периоду, а у складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени 

гласник РС“, број 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон) 

обављени су следећи послови: 

-Учествовање у изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за 2020. годину, поступак прибављања сагласности од 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и достављање програма 

Скупштини општине Сокобања ради усвајања. 

-Активности на реализацији Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта-спровођење процедуре око давања државног 

пољопривредног земљишта у закуп, од креирања огласа, одлука о давању у закуп и 

уговора о закупу и коришћењу пољопривредног земљишта у државној својини, а све 

уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управе за 

пољопривредно земљиште. 

Склопљен је 21 уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној својини. 
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Остале послове у области пољопривреде, а који су у опису надлежности одељења 

обављао је помоћник председника општине задужен за пољопривреду. 

Реализација развојних пројеката 

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

пројекте: 

- Припремљен Годишњи програм уређења  грађевинског земљишта општине Сокобања 

за 2020.годину 

- Реализоване мере активне политике запошљавања за 2020.годину у сарадњи са НСЗ 

- Реализован пројекат „Зимска прекогранична тура Вршец – Сокобања“ уз финансијску 

подршку ИПА ЕУ Прекограничног програма Бугарска - Србија 

- У сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима РС реализована 

реконструкција О.Ш „Митрополит Михаило“ 

- Завршена реконструкција и доградња водоводне мреже у ул.Светозара Марковића, 

Омладинска, Бањичка, Миће Панића и Бранка Ђурића, у сарадњи са Министарством 

трговине, туризма и телекомуникација 

- Реализован пројекат „Вода за инвестиције“ уз финансијску подршку ЕУПРО у оквиру 

ког је извршена реконструкција ППВ Царина и реконструкција водоводне мреже 

Л=3,2км. 

- Започет пројекат „Реконструкција комуналне инфраструктуре у циљу унапређења 

туристичког потенцијала Сокобање“ у сарадњи са Министарством привреде 

- Пројекат „Туристичко инвестициони ГИС“ уз финансијску подршку ЕУПРО 

- Пројекат „Интернет центар у општини“ у сарадњи са SWISS Pro 

- Израда Студије за оправданости за Реконструкцију/изградњу система за 

водоснабдевање и дистрибуцију воде и прикупљање и прераду отпадних вода у 

Сокобањи“ у сарадњи са ППФ7 

- Реконструкција биоскопа ,,Моравица'' уз финансијску подршку Министарства културе 

и  информисања 

- Израђена пројектно-техничка документација за пут Озрен – Очно. 

- Припремљена Стратегија управљања ризицима општине Сокобања у сарадњи са 

Програмом за реформу локалних финансија – РЕЛОФ. 

Током године настављена су хидрогеолошка испитивања термо-минералне воде за 

изворишта: „Парк“, „Бањица“ ,  „Лимун Бања“ и потенцијално извориште ИБ 4-1 на Подини, 

и изворишта пијаће воде: Лептерија, Озренске ливаде и Кркино кућиште. Хидрогеолошка 

испитивања обухватају израду пројеката хидро-геолошких испитивања подземних вода на 

изворишту Кркино кућиште и три велике анализе воде. 

Послови стратешког планирања, одрживог развоја, заштите животне средине и процене 

ризика 

o У извештајном периоду урађени су следећи послови: 

- Безбедност и здравље на раду –    припремљена спецификација  личних заштитних 

средстава за потребе запослених у ОУ Сокобања  и извршена набавка, израда плана 

примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије и заразних болести у 

Општинској управи општине Сокобања, са упутством и инструкцијама за безбедан и 

здрав рад,  вршена контрола примене мера за безбедан и здрав рад, 

- Припрема годишњих Програма: Програм коришћења средстава од накнаде за 

очување, коришћење и унапређење бање у 2020.години, Програм коришћења 
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средстава од накнаде за боравишну таксу у Сокобањи у 2020-ој години, Програм 

- коришћења средстава од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у 

Сокобањи у 2020-ој години и Програм коришћења средстава буџетског фонда за 

заштиту животне средине  на територији општине Сокобања  у 2020-ој години, и 

достављање годишњих Извештаја, 

- Учествовање у реализацији пројеката за извођење радова и израда техничке 

документације (кординација са извођачима, извештавање о реализованим 

активностима и достављање неопходне документације министарству) -  за пројекат 

истражна бушотина кркино кућиште и извођење хидрогеолошких истраживања 

термалних вода 

- Кординација између служби ОУ Сокобања и Савета за јавно здравље током 

2020.године - 1 седница; припрема годишњег Извештаја Савета за јавно здравље 

општине Сокобања за 2019. годину и достављање надлежним органима; 

- Предузимање претходних радњи у вези почетка рада система еТуриста и то: 

евидентирање важећих решења о категоризацији (са подацима о угоститељима и 

угоститељским објектима) у систем еТуриста, отварање корисничких налога и 

додељивање истих угоститељима; 

Послови маркетинга, уређивања Службеног листа и систем администратор 

Послови систем администратора 

Предмет рада администратора је старање о безбедности података који сачињавају базу 

података, техничко одржавање рачунара и рачунарске мреже, дефинисање корисника мреже, 

одржавање постојећих апликација, подршка корисницима и други послови по налогу 

руководиоца. 

У овом извештајном периоду администратор je биo ангажован на следећим редовним 

пословима: 

- Редовна израда BACKUP-а података дневном и месечном нивоу; 

- Редовне и ванредне промене верзија постојећих програма, ажурирања и 

надограђивања; 

- Инсталација новог и одржавање постојећег хардвера рачунарске мреже ОУ Сокобања 

- Aдминистрација компоменнти система за рад од куће током САРС-2 КОВИД-19 

пандемије 

- Објављивање одлука општинског Штаба за ванредне ситуације 

- Формирање званичне Фејсбук стране 

- Администрација корисника система еЗуп 

- Администрација корисника система ЛПА општине Сокобања 

- Администрација корисника Централне евиденција обједињених процедура за 

издавање грађевинских дозволасистема – ЦЕОП 

- Техничко-информатичка подршка тиму за спровођење контроле ДРИ 

Послови  маркетинга и уређивања Службеног листа општине Сокобања 

У извештајном периоду на сајту општине је постављено: 

- 62 чланкa/вести/објава/позива на насловној страници 

- 64  јавних набавки (комплетна конкурсна документација, допуне, обавештења и 

објаве, ПДФ докумената са основном обрадом, скенирањем и конвертовањем) 

- 39 јавних позива, конкурса и обавештења у одељку Јавни позиви и расправе и 

Конкурси 

- Континуирано ажурирање образаца на страници Електронски обрасци, Регистар 

грађевинских и локацијских дозвола као и других делова сајта 

- 262 ПДФ докуменaт дневне реализације буџета општине Сокобања 
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- 69 бројева Службеног листа општине Сокобања (укупно 398 Одлукa, Решења и 

Закључка) 

- Информатор о раду општине ажуриран на месечном нивоу 

Сви службени листови су у електронској форми објављени су и на званичном сајту 

локалне самоуправе општине Сокобања. 

У току 2020. године у оквиру  пројекта е-скупштина обрађен је и прослеђен материјал 

у електрoнском облику за 24 седница Већа општине Сокобања и 15 седница СО Сокобања. 

Позиви за седнице Већа и СО Сокобања, са објављеним одлукама се такође објављују на 

интернет страници општине Сокобања. 

Током 2020 године долазило је до проблема у функционисању званичног сајта 

општине из разлога инфекције вирусима (застарелост платформе на којој је сајт креиран) па 

се крајем године приступило активностима за модернизацију сајта. 

Послови вршења надзора над обављањем комуналних делатности 

У периоду од 01.01. – 31.12.2020.године вршен је надзор над обављањем комуналних 

делатности, и то: 

- Надзор над вршењем радова на градској чистоћи од стране ЈКП „Напредак“ по 

Програму одржавања градске чистоће за 2020. годину. Надзор над овим пословима 

обухвата континуирану контролу изведених радова, потписивање документације о 

изведеним радовима кроз грађевински дневник и контролу месечних ситуација за 

изведене радове. 

- Надзор над извршењем радова на градском зеленилу од стране ЈП „Зеленило“ по 

Програму одржавања јавних градских зелених површина и излетишта  за 2020. годину. 

Надзор над овим пословима обухвата континуирану контролу изведених радова, 

потписивање документације о изведеним радовима и контролу месечних ситуација за 

изведене радове. 

- Надзор над извршењем радова на одржавању заштићеног природног добра споменик 

природе „Рипаљка“, и то по Програму одржавања за 2020. годину. 

- Надзор над извршењем радова на одржавању градских фонтана и јавних чесми од 

старне Јавног Предузећа ,,Зеленило-Сокобања'', и то: издавање налога за рад, усмено и 

уписивањем у дневник; контрола изведених радова; потписивање документације о 

изведеним радовима – грађевинског   дневника и књиге ; контрола месечних ситуација 

за изведене радове 

- Надзор над извршењем радова на јавној расвети од стране Јавног Предузећа 

,,Зеленило-Сокобања'': поправке јавне расвете, по пријави грађана и периодично, 

испитивање, поправка и монтажа декоративне новогодишње расвете, као и њена 

свакодневна поправка због хаварија; контрола изведених радова; потписивање 

документације о изведеним радовима; контрола месечних ситуација за изведене 

радове. 

- Надзор над извршењем радова на текућем и инвестиционом одржавању кишне и 

фекалне канализације од стране ЈКП ,,Напредак'' по програму за 2020.годину. 

Контрола количина и квалитета изведених радова, потписивање документације о 

изведеним радовима; контрола месечних ситуација за изведене радове. 

- Надзор над извршењем радова на редовном одржавању општинских путева, градских 

улица, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације од стране ЈП 

„Зеленило“и то по Програму одржавању општинских путева, градских улица, 

хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације. Надзор над овим пословима 
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обухвата континуирану контролу изведених радова, потписивање документације о 

изведеним радовима и контролу месечних ситуација за изведене радове. 

- Надзор над извршењем радова на управљању општинским путевима и улицама на 

територији општине Сокобања од стране ЈП «Зеленило». Надзор над овим пословима 

обухвата континуирану контролу изведених радова, потписивање документације о 

изведеним радовима и контролу месечних ситуација за изведене радове. 

- Надзор над извршењем радова на зимском одржавању општинских путева и улица од 

стране ЈП «Зеленило», и то:  издавање налога, усмено и уписивањем у дневник; 

контрола изведених радова, по изведеним радовима; потписивање документације о 

изведеним радовима 

Послови вођења јавних инвестиција 

Послови вршења стручног надзора подразумевају следеће послове: увођење извођача у 

посао, учествовање у примопредаји изведених радова, контрола градилишне документације, 

количине и квалитета изведених радова, преглед привремених и окончане ситуације, стална 

комуникација и координација између инвеститора, извођача и пројектанта, писано 

извештавање инвеститора о динамици количини, квалитету изведених радова, давање 

писаног мишљења и сагласности на вишак-мањак радова и измене материјала, односно 

технологије решавање мањих техничких проблема на лицу месту, стална комуникација са 

јавним предузећима и координација око решавања приступа, прикључака и сл. 

стручни надзор над следећим јавним инвестицијама: 

• Oтклањање недостатака у СШ ,,Б.Нушић''  извршена примопредаја 

• Додатни радови ,,Врело'' радови су у току 

Праћење реализације уговора 

• Технички пријем Летња позорница Врело поступак у току 

• Израда пројекта пута грудно очно окончан поступак 

• Израда ПИО и сепарата летња позорница Врело поступак у току 

• Биоскоп Морравица 

- Уговор за извођење радова основни поступак окончан 

- Уговор за извођење додатних радова 

- Уговор за надзор поступак окончан 

Подношење захтева кроз ЦЕОП 

За потребе инвеститора – Општине Сокобања подношени су пројекти у поступку обједињене 

процедуре по овлашћењу Инвеститора, и то: подношење захтева за локацијске услове, 

пројекта за грађевинску дозволу, идејних пројекта по чл.145, захтева за израду прикључака, 

захтева за правоснажност и пријава радова 

• Број окончаних предмета       Ком 15 

Обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта 

-током 2020.године        30 обрачуна 

Израда грађевинских пројеката 

- Идејно решење са предмером и предрачуном радова за уређење просторија за 

комуналну полицију у згради Општина-2   израђено 
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- Идејно решење са предмером и предрачуном радова за уређење ентеријера зграде 

општинске управе.      израђено 

- Предмер и предрачун радова за део радова у оквиру иновационог центра у згради 

Општина-2.       израђено 

Одсек за урбанизам и изградњу 

Израда планских докумената 

Током 2020.године реализоване су активности на изменама и допунама  Просторног плана 

општине Сокобања . 

Такође је у току поступак израде ПДР обилазнице у Сокобањи. 

Послови урбанизма 

Током 2020.године из области урбанизма реализовани су следећи послови: 

1 Издавање информација о локацији 185 

2 Издавање услова за израду пројекта парцелације и препарцелације 28 

3 Издавање услова за израду урбанистичког пројекта 8 

4 Издавање локацијских услова 52 

5 Издавање обавештења о усклађености са планским документом 10 

6 Обавештења о намени земљишта за потребе промене намене у катастру 3 

7 Оверавање урбанистичких пројеката коме претходи јавна презентација и комисија за 

планове 

5 

8 Оверавање пројекта парцелације и препарцелације 8 

9 Исправка граница парцела 4 

Послови издавања грађевинске и употребне дозволе и уписа права својине на 

изграђеном објекту 

Р.Б. НАЗИВ Укупно 

1 
У систему 

електорнске дозволе 
Грађевинска дозвола 66 
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2 Решење о одобрењу – чл.145. ЗПИ 51 

3 Пријава радова 50 

4 Пријава завршетка темеља 25 

5 
Пријава завршетка објекта у конструктивном 

смислу 
10 

6 
Сагласност у погледу мера заштите од пожара 

од МУПа 
3 

8 Употребна дозвола 29 

9 

Прикључење на комуналну инфраструктуру 2 

Упис својине код катастра 19 

Жалбе/приговори 10 

10 
Остали поступци у ЦИС-у електронске 

дозволе 
15 

Укупно у ЦИС-у: 275 

11 Уверење о времену градње 2 

12 
Ван система 

елктронске дозволе 

Остали предмети ван ЦИС-а (обавештења 

суду, инф.од јав.значаја, е-шалтер) 
58 

13 Рад у комисијама 10 

14 Укупно ван ЦИС-а: 70 

УКУПНО 345 

Послови озакоњења нелегално изграђених објеката 

Укупан број активних предмета до 31.12.2019. године 2457 

Број предмета решених од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године 92 

Број предмета отворених у 2020. години 78 

Број предмета отворених у 2020. години који су решени 14 

Имовинско-правни послови 

У 2020. години у Одсеку за урбанизам и изградњу, на имовинско-правним пословима, 

обављени су следећи послови: 

Страна 106                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



1. Решење којим се одбија захтев странке као неоснован 3 

2. Решење о прекиду поступка 2 

3. Решење о обустави поступка 4 

4. Записници о саслушању странака 2 

5. Захтев за упис ЈС код СКН Сокобања 140 

6. Захтев за конверзију земљишта код СКН Сокобања 86 

7. Захтев за кретање уписа кат.парцела код СКН Сокобања 16 

8. Захтев за доставу листова непокретности и копије планова 29 

9. Обрађен и прослеђен предмет Агенцији за реституцију 5 

10. Решење о установљавању права службености пролаза 1 

11. Решење о одбацивању захтева странке 1 

12. Записник о саслушању странке 14 

13. Уложених жалби на решења СКН - а 3 

14. Достављених одговора и обавештења странкама 8 

15. Допис Основном суду у Алексинцу, Судска јединица у Сокобањи 5 

16. Допис Министарству финансија-Експозитура у Сокобањи 3 

17. Унос НЕП образаца у централни регистар непокретности 2926 

У извештајном периоду обављени су и други послови:  решавање имовинско правних односа 

по захтеву председника општине, заменика председника општине, председника скупштине и 

других служби, рад са странкама. 

Остали послови 

Током 2020.године, запослени у Одељењу обавили су и следеће послове: 

- Процена вредности општинске имовине - провера стања у катастарском операту, 

дефинисање зоне, вредности, процена и достава свих података служби за буџет 

опшстине Сокобања 

- Извештавање, израда аката и координација са припадницима МО Републике Србије, 

РЦМО Ниш и ЦМО Зајечар 

- Извештавање и комуникација са припадницима МУП РС, Сектора за ванредне 

ситуације као и Канцеларијом за јавна улагања. 

- Решења о додели средстава избеглим и расељеним лицима од стране Комесаријата за 

избегла и расељена лица 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Александра Марковић с.р. 
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На основу члана 42. став 1. тачка 54. и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на 

седници одржаној дана 08.04.2021. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Правобранилаштва општине Сокобања за период 

01. 01. 2020. до 31. 12. 2020. године. 

II 

Закључак oбјавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 02-44/2021

У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИK 

Владан Петковић 
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Правобранилаштво 

Општине Сокобања 

Број: Р.114/2021 

Датум: 10.03.2021. године 

С о к о б а њ а 

ИЗВЕШТАЈ 

О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ЗА ПЕРИОД 01.01.2020. – 31.12.2020. ГОДИНЕ 

На основу Закона о правобранилаштву ("Службени гласник РС", број 55/2014), 

Скупштина општине Сокобања је дана 15.10.2014. године, донела Одлуку о 

уређењу и организацији Правобранилаштва општине Сокобања, ("Службени 

лист општине Сокобања” број 17/2014 и 28/2019). 

Наведеном одлуком је поред осталог, предвиђено да је Правобранилаштво 

заступник општине Сокобања у правним поступцима пред судовима, органима 

управе и другим надлежним органима, када општина Сокобања има положај 

странке или умешача о чијим правима и обавезама се одлучује у поступцима 

ради заштите њених правних интереса. 

Такође је предвиђено да Правобранилаштво пред наведеним органима заступа 

органе општине и посебне организације, чије се финансирање обезбеђује из 

буџета општине Сокобања и јавне установе, чији је оснивач општина 

Сокобања, те да може на основу посебно датог пуномоћја заступати и друга 

правна лица чији је оснивач општина Сокобања. 

У току 2020. године из делокруга рада и прописане надлежности 

Правобранилаштва општине Сокобање укупно је било у раду 536 предмета, а 

од овог броја: 

▪ 382 ванпарничних предмета, од којих је у току 2020. године примљено 

314 предмета, а 68 ванпарничних предмета је из ранијих година, о којих 

је 289 окончано а преосталих 93 су у току; 

▪  76 парничних предмета, од којих је током 2020. године примљен 21 

предметa, а из ранијих година је било у раду 55 парничних предмета, која 

нису правоснажно окончана 

- 69 парничних предмета општина Сокобања или друга странка коју 

заступа Правобранилаштво општине Сокобања је тужена, 

-  7 парничних предмета општина Сокобања или друга странка коју 

заступа ово Правобранилаштво тужилац, 
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-  8 парничних предмета је решено – архивирано; 

▪ 84 парнична предмета Правобранилаштво је заступало ЈКП 

„Напредак“ Сокобања од тога: 

-  63 предмета ЈКП „Напредак“ Сокобања јавља као тужилац, а 

предмет спора су неплаћене комуналне услуге и у 

- 21. судском предмету ЈКП „Напредак“ Сокобања је тужени, а ради 

се о тужбама запослених због мање исплаћене минималне зараде, 

регреса за годишњи одмор и исплате топлог оброка из ранијих 

година, као и спорови настали из делатности овог комуналног 

предузећа, накнаде штете и сметање поседа; 

▪ 4 парнична предмета Правобранилаштво је заступало: 

- 1 парнични предмет Јавно предузеће „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања, 

- 2 парнична предмета ОШ „Митрополит Михаило“ Сокобања, 

- 1 парнични предмет Месну заједницу Сесалац 

Ванпарнични предмети се највећим делом односе на решавање управних 

ствари код Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности, 

захтеве за враћање одузете имовине и обештећење, који се решавају пред 

Агенцијом за реституцију Републике Србије, предлоге за мирно решавање 

спорова и закључивање вансудских поравнања. 

Парнични предмети у којима је општина Сокобања тужена у највећем броју за 

предмет спора имају потраживања накнаде за изузете непокретности за које 

није утврђена и плаћена накнада, утврђивање права својине, остваривање права 

по основу радних односа запослених у Општинској управи општине Сокобања, 

потраживања по основу уговорних односа, потраживања накнаде 

нематеријалне штете због уједа паса луталица и друге накнаде штете које су 

настале на јавним површинама, за чије одржавање је надлежна општина 

Сокобања. 

Када природа спора и позитивни прописи то допуштају, а водећи рачуна о 

интересима општине и других субјеката које заступа, Правобранилаштво 

општине Сокобања, закључивана су судска и вансудска поравнања ради 

избегавања вођења судских поступака и стварања трошкова. 

Правобранилаштво општине Сокобања је све потребне радње у току 2020. 

године, предузимало без одлагања и то како у парничним, тако и у 

ванпарничним предметима. 

У навденим поступцима је брзина решавања правне ствари условљена и од 

поступања супротне стране, као и од ажурности правосудних и органа управе, 
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на које овај општински орган  није у могућности да утиче. 

На све одлуке за које је процењено да нису од интереса странке које је заступало 

ово Правобранилаштво, изјављени су правни лекови и предмети су упућени на 

решавање другостепеним органима. 

Током 2020. године Правобранилаштво општине Сокобања је остварило 

значајну сарадњу са јавним предузећима, установама и месним заједницама на 

територији општине Сокобања, како у погледу заступања, тако и у погледу 

давања правних савета и мишљења. 

Такође је пружана стручна помоћ свим лицима која су се обратила 

Правобранилаштву, а чији интереси нису у супротности са интересима 

општине и њених органа, јавних предузећа и установа, чији је оснивач 

општина. 

Правобранилаштво је учествовало и у изради нацрта одлука из имовинско 

правне и других области, пружало помоћ Општинској управи општине 

Сокобања и давало своју сагласност, односно мишљења о уговорима које је 

закључивала општина Сокобања. 

Значајно је ангажовање Правобраниоца у поступцима уписа јавне својине 

општине Сокобања на објектима и градском грађевинском земљишту, где је 

остварена сарадња са надлежним одељењем Општинске управе општине 

Сокобања и Републичким геодетским заводом. 

Проблеми на које је Правобранилаштво општине Сокобања наилазило и током 

2020. године, првенствено се односе као и ранијих година, на недостатак 

имовинско правних предмета у архиви општине Сокобања, а чије постојање је 

битно за успешно вођење предмета,чији је предмет  накнада за изузето 

земљиште, као и у поступцима уписа јавне својине општине Сокобања код 

Службе за катастар непокретности Сокобања, пошто у многим предметима 

недостају исправе подобне за упис. 

Правобранилац општине Сокобања 

Мирјана Кокерић 
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На основу члана 42. став 1. тачка 64. и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на 

седници одржаној дана 08.04.2021. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Туристичке организације Сокобања за период од 

01. јануара до 31. децембра 2020. године, усвојен Одлуком Управног одбора 

Туристичке организације Сокобања број 01-44/2021-01 од 12.03.2021. године. 

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 02-45/2021

У Сокобањи, дана  08.04.2021. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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1 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СОКОБАЊА 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

TУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА 

ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 

2020. ГОДИНЕ 

СОКОБАЊА, Март 2021. године 

Страна 113                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



2 

Садржај: 

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ И ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ .................................................................. 3 

ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ ............................................................................................................................ 3 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ СОКОБАЊА : ................................................... 3 

Оснивање: ................................................................................................................................................ 3 

Делатност: ................................................................................................................................................ 4 

Органи управљања ТОСБ: ....................................................................................................................... 4 

Извори финансирања: ........................................................................................................................ 4 

1. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДЕЛА ЗА ТУРИЗАМ .......................................................................... 7 

1.1.  Туристичка и информативно пропагандна делатност ................................................................. 8 

- Учешће на сајмовима туризма, изложбама, манифестацијама, .................................................. 8 

- Промоцију и сарадњу са медијама, ................................................................................................ 8 

- Издавање аудио – визуелног пропагандног материјала, .............................................................. 8 

- Постављање, нових и реконструкција постојећих интернет страница, ....................................... 8 

- Активно учешће у поступку категоризације смештаја у домаћој радиности, ............................. 8 

- Активностима Туристичко-информативног центра и др. .............................................................. 8 

1.1.1.  Наступи на сајамским манифестацијама и изложбама ........................................................ 8 

1.1.2. Реклама, пропаганда и сарадња  са медијама ..................................................................... 12 

1.1.3. WEB  маркетинг ....................................................................................................................... 13 

1.1.4. Издавачка делатност – штампани и аудио - визуелни пропагандни материјал ............... 16 

1. 2. Активности Туристичко-информативног центра ........................................................................ 17 

1.2.1. Информација о броју гостију и остварених ноћења у Сокобањи за период 01.01 – 
31.12.2020. године, подаци Републичког завода за статистику .................................................... 17 

1.3. Туристичке манифестације: ........................................................................................................... 20 

1.4. Сарадња са туристичком привредом, предузећима, установама, институцијама .................. 22 

2. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ЗА МАРКЕТИНГ И РАЗВОЈ ....................................................... 23 

2.1. Пројектне активности .................................................................................................................... 23 

2.1.1. Изградња МФК „Летња позорница Врело“ ........................................................................... 23 

2.1.2 Туризам и футуризам ............................................................................................................... 24 

2.1.2. Јавни рад Националне службе за запошљавање ................................................................. 25 

2.2 Организација манифестација и догађаја ...................................................................................... 25 

2.2.1. Башта отвореног срца ............................................................................................................. 26 

5. ПРЕГЛЕД ИЗВШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ ........................................................ 28 

Стање потраживања и обавеза на дан 31.12.2020. године Туристичке организација Сокобања.
............................................................................................................................................................ 34 

Страна 114                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



3 

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ И ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ 

ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

СОКОБАЊА : 
Основни подаци о Туристичкој организацији 

Сокобања дати су у прегледу који следи: 

ПУН НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ : 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

СОКОБАЊА 

АДРЕСА : Ул. ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА Бр. 2, 

СОКОБАЊА 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ: ТОСБ 

ОПШТИНА: СОКОБАЊА 

МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ: СОКОБАЊА 18230, ПАК:686131 

МАТИЧНИ БРОЈ: 17020889 

ПИБ: 100692367 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8413 

БРОЈ TEКУЋЕГ РАЧУНА И НАЗИВ 

БАНКЕ : 

840-1157664-27, 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 

ОБВЕЗНИК У СИСТЕМУ ПДВ: ДА 

Оснивање: 

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

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

0, од 23.02.1995. год. и Одлуком о изменaмa и допунaмa одлуке о оснивању Организације 

за туризам и културу Сокобања бр. 011-60/2017, од 17.11.2017. основана је Туристичка 

организација Сокобања (у даљем тексту ТОСБ) као званични институционални носилац 

развоја и промоције туризма Сокобање на домаћем и иностраном тржишту. 

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

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

бр. Решења Фи.80/2017. У складу са одлуком о оснивању Туристичка организација 

Сокобања у 2020. години, функционисала је као локална туристичка организација основана 

сa примарним циљем обављања делатности у области туризма и приоритетних послова на 

промоцији и развоју туризма јединице локалне самоуправе у складу са Чл. 41 Закона о 

туризму Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 17/2019). 
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Делатност: 

ТОСБ је обављала послове развоја и промоције туризма, координације 

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

Сокобања и Републике Србије, као и друге послове из члана 41. Закона о туризму Републике 

Србије ("Сл. гласник РС", бр. 17/2019). 

Органи управљања ТОСБ: 

Органи управљања, надзора и руковођења су: 

1) Управни одбор, 

2) Надзорни одбор, 

3) Директор. 

Органи управљања ТОСБ се именују на период од четири године. 

Управни одбор има пет чланова и врши следеће послове: 

1) доноси Статут ТОСБ, 

2) доноси пословник о свом раду, 

3) усваја годишњи програм рада са финансијским планом, 

4) усваја годишњи извештај о раду и завршни рачун, 

6) обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом. 

Надзорни одбор има три члана: 

1) врши надзор над пословањем, 

2) прегледа извештај о пословању и завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у складу 

са прописима, 

3) доноси пословник о свом раду, 

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

Чланове управног и надзорног одбора и директора именује и разрешава оснивач 

- Скупштина општине Сокобања. 

Извори финансирања: 

У складу са Чланом 32. Закона о туризму РС, средства за рад ТОСБ обезбеђују 

се из: 

- средстава буџета Општине Сокобања - Републике Србије; 

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

- других извора, у складу са законом. 
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Средства за рад ТОСБ  из буџета, обезбеђена су Одлуком о буџету општине 

Сокобања за 2020. годину, односно Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину, у 

Члану 32, Став 2-122, приходима за реализацију пројеката одобреним по конкурсима. 

У складу са Одлуком о изменaмa и допунaмa одлуке о оснивању Организације 

за туризам и културу Сокобања бр. 011-60/2017, од 17.11.2017. почетком 2018. године 

донета су и усклађена нова интерна акта, пре свега Статут и Правилник о организацији и 

систематизацији радних места Туристичке организације Сокобања. Прваилник о 

систематизацији је усклађен са одредбама Закона о запосленима у јавним службама, које се 

примењују од 23. марта 2019. године. Правилник предвиђа  два организациона дела и то: 

1. Организациони део за туризам, 

2. Организациони део за маркетниг и развој. 

У оквиру првог организационог дела у 2020. години, функционисало је одељење 

Туристичко информативни центар. 

У оквиру организационих делова у 2020. години била су систематизованa су следећа радна 

места: 

НАЗИВ 

ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДЕЛА 
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА 

I Oрганизациони део за 

туризам 

1. Аналитичар за развој и унапређење 

туристичког производа 

1.  Одељење – Туристичко 

информативни центар 

2. Аналитичар за промоцију туристичке 

понуде у иностратнству – координатор 

Туристичко информативног центра 

3. Радник на одржавању хигијене објеката и 

опреме – возач возила Б категорије 

II Организациони део за 

маркетинг и развој 

1. Аналитичар за промоцију туристичке 

понуде у земљи 

2. Административни помоћник 

3.  Техничар за одржавање уређаја, техничких 

система и инсталација – возач возила Б 

категорије 

У Туристичкој организацији Сокобања, у 2020. години било је ангажовано шест лица на 

неодређено радно време и то: 

1. Директор, VII ССС, дипл. економиста (именован из радног односа), 
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2. На радном месту - Аналитичар за промоцију туристичке понуде у 

иностратнству – координатор Туристичко информативног центра, један извршилац, VII 

ССС дипл. туризмолог, 

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

гимназија, општи смер, 

4. На радном месту, Аналитичар за промоцију туристичке понуде у земљи, један 

извршилац,VII ССС, дипл. туризмолог, 

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

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

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

један извршилац, IV ССС – трговински техничар 

и једно лице на одређено радно време, до повратка запослене са породиљског 

боловања, VII ССС дипл. туризмолог. 

Из разлога обезбеђивања основног процеса рада, а пре свега обављања редовних послова у 

Туристичко информативном центру и обезбеђивања његовог функционисања у складу са 

Законом и потребма туриста, 25. 11.2020. године донет је нови Правилник о организацији и 

систематизацији радних места Туристичке организације Сокобања,  на који је, а у складу са 

Статутом општине Сокобања, председник Општине Сокобања дао сагласност, а којим су 

предвиђена следећа радна места: 

НАЗИВ 

ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ДЕЛА 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА 

I Oрганизациони део за 

туризам 

1. Аналитичар за развој и унапређење 

туристичког производа 

2. Аналитичар за промоцију туристичке 

понуде у иностратнству 

1.  Одељење – Туристичко 

информативни центар 

3. Координатор у Туристичко 

информативном центру 

4. Информатор у Туристичко 

информативном центру 

5. Радник на одржавању хигијене 

објеката и опреме – возач возила Б 

категорије 

II Организациони део за 

маркетинг и развој 

6.  Аналитичар за промоцију туристичке 

понуде у земљи 

7.   Административни помоћник 
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8. Техничар за одржавање уређаја, 

техничких система и инсталација – возач 

возила Б категорије 

Радно место Координатор у Туристичко информативном центру, је у складу са Закључком 

Комисије за давање сагласности на ново запошљавање број 112-11090/2020 од 

25.12.2020.године, по расписаном јавном конкурсу од 01.03.2021. године попуњено, 

односно запослено је лице на неодређено радно време,  са адекватном стручном спремом, 

које испуњава све услове за то радно место. 

1. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДЕЛА ЗА ТУРИЗАМ 

У оквиру Организационог дела за туризам у 2020. години, обављани су послови 

из области развоја и промоције туризма - интегрисаног туристичког производа Сокобање, 

дефинисања, промовисања и комерцијализације туристичког производа (који потичу из 

дестинације), обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим 

се промовишу туристичке вредности Сокобање (штампане публикације, аудио и видео 

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

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

Организациони део за туризам  у оквиру кога фукционише и одељење 

Туристичко информанитвни центар реализује активности и из области: 

а) прикупљања, систематизовања и објављивања информација о целокупној туристичкој 

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

туризма; 

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

спортских, културних и других скупова и манифестација; 

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

бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања 

туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних 

органа са притужбама туриста и др.); 

г) управљања туристичким простором; 

д) помоћи у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству; 

ђ) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења 

простора; 

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

туризма; 

ж) припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација; 

з) друге активности у складу са законом, Оснивачким актом и Статутом. 

Из разлога избијања пандемије коронавируса, а у складу са Наредбом Штаба за ванредне 

ситуације Општине Сокобања, Бр. 217-20/20, од 10.04.2020. године (у даљем тексту 
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Наредба), Ст. 1. Члана 2 Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања 

(„Сл. Гласник РС“, бр. 31/2020), Чл. 23 Правилника о раду Туристичке организације 

Сокобања, 01-330/2018; 07.12.2018. године и Чл. 54 Статута Туристичке организације 

Сокобања,  по Одлуци директора ТОСБ, почев од 13.04. 2020. до 11. маја 2020. године, 

запослени у Туристичкој организацији Сокобања, послове су обављали од куће. У датом 

периоду урађена је и прва измена програма рада Туристичке организације Сокобања за 

2020. годину, а у складу са насталом ситуацијом. 

1.1.  Туристичка и информативно пропагандна делатност 

Организациона јединица за туризам ТОСБ у складу са Планом рада и буџетским оквиром, 

у 2020. години реализовала је све планиране активности предвиђене Планом рада за 2020. 

годину и унапредила техничке услове у циљу промоције, унапређења и развоја туризма 

Сокобање као туристичке дестинације, кроз следеће групе активности: 

- Учешће на сајмовима туризма, изложбама, манифестацијама, 

- Промоцију и сарадњу са медијама, 

- Издавање аудио – визуелног пропагандног материјала, 

- Постављање, нових и реконструкција постојећих интернет страница, 

- Активно учешће у поступку категоризације смештаја у домаћој радиности, 

- Активностима Туристичко-информативног центра и др. 

1.1.1.  Наступи на сајамским манифестацијама и изложбама 

У 2020. години, Туристичка организација Сокобање учествовала је на сајамским 

манифестацијама и посебним догађајима у земљи и иностранству, који су значајни за 

промовисање туристичке понуде Сокобање. ТОСБ је наступила на две сајамске и једној 

изложбеној манифестацији и то: 

- 35. Међународни сајам туризма у Софији - фебруар 2020. - на штанду ТОС-а (директно 

учешће), 

- 42. Међународни сајам туризма у Београду – фебруар 2020. на сопственом излагачком 

штанду заједно са туристичком привредом Сокобање, 

- 13. Изложба сувенира и туристичких публикација у Лесковцу - новембар 2020. – 

изложба је одржана без присуства учесника. 

ТОСБ првобитни Планом рада за 2020. годину имала је превиђене самосталне и у сарадњи 

са Туристичком органбизацијом Србије многобројне наступе, на сајмовима и 

специјализованим догађајима у земљи и региону, али обзиром да су у 2020. години све веће 

сајамске манифестације и промоцијe отказане, услед избијања пандемије заразне болести 
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COVID-19, ТОСБ je наступила само на поменутим сајмовима у Београду и Софији. Из 

наведених разлога План промотивних активности у 2020. години чак четири пута је 

измењен у складу са мерама Владе Републике Србије, и Кризног штаба Општине Сокобања, 

а које су се односиле на органзовање процеса рада у складу са епидемиолошком ситуацијом. 

Сл. бр. 1 - Награђени пакет употребних сувенира који се односи на промоцију здравог живота и 

активни одмор, у издању ТОСБ 

ТО Сокобања је у три наврата ревидирала План рада и финансијски план, према актуелној 

ситуацији у вези са пандемијом коронавируса и Одлукама о ребалансу буџета Општине 

Сокобања. 

На 13. Изложби сувенира и туристичких публикација у Лесковцу, Туристичкој 

организацији Сокобања, додељено је следеће признање: 1. награда у категорији „Употребни 

предмет“ за сет употребних промотивних материјала (ранац, теглица, привезак, хемијска 

оловка, промотивна кеса). 
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Tуристичка организација Србије (ТОС) промовисала је туристичку понуду Сокобање, 

штампаним и аудио-визуелним материјалима чији је издавач Туристичка организација 

Сокобања, али и у својим штампаним публикацијама, као што су "52 викенда у Србији", 

"Бање Србије", "52 укуса у Србији" и то путем својих дистрибутивних канала и мреже 

туристичко информативних центара (Аеродром „Никола Тесла“, Инфо центар у Дому 

омладине у Београду и инфо центар у Ул., Чика Љубина 7, Београд). ТОС је промоцију 

Сокобање вршила на страницама којима управља на друштвеним мрежама и емитовањем 

порука, фотографија и видео материјала у продукцији ТОСБ, путем дигитала на 

друштвеним мрежама и веб странама на којима врши промоцију. ТОС  у сарадњи са ТОСБ 

обавила у 2020. години и снимање најатрактивнијих делова Сокобање, односно обезбедила 

видео материјале за израду новог промо филма Србије. 

Слика бр 2. Страна посвећена Сокобањи у брошури ТОС-а "52 викенда у Србији" 

Посебне резултате у 2020. години, дало је учешће Туристичке организације Сокобања у 

кампањи Туристичке организације Србије „Моја Србија“, која је реализована путем 

електронских медија и дигитала, за разлику од претходних година, када је подразумевала 

комуникацију углавном директним комуникационима каналима и одржавала се под 

називом "Види Србију", а за коју је Туристичка организација  Сокобања обезбедила велики 
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број награда, у наградној игри ТОС-а, за посетиоце каравана, одржаном у  Београду, на 

Авали. 

Туристичка организација Србије финансирала је кампању промоције  и Сокобање, у 

оквиру "2. Дневника" РТС-а, Прве српске ТВ - "150, минута", "Националном дневнику" РТВ 

Пинк и многим другим специјализованим ТВ програмима, на телевизијама које имају 

националну феквенцију. 

ТОСБ је у сарадњи са Регионалном агенцијом за развој источне Србије промовисала 

туристичку понуду Сокобање на друштвеној мрежи Facebook на страници Visit east Srbija, 

и том приликом је обезбедила велики број награда, у наградној игри коју је организовала 

Регионална агенција за развој источне Србије -  РАРИС. 

Слика бр. 3 - Добитници награда у наградној игри VisitEastSerbia 

Награде су обезбеђене захваљујући одличној сарадњи коју Туристичка организација 

Сокобања остварује са хотелом „Моравица“, Специјалном болницом „Сокобања“, 

Специјалном болницом „Бањица“, хотелом „Соко терме“, „Натали спа“, туристичким 

агенцијама, „Палма“, „ДМ“, „Сокоинфо“, „Сокотурс“, пансионима „Чикаго“, „Сплендид“, 

„Колибри“ вилама „Марковић“, Делфин“ и другим пружаоцима услуга смештаја. 
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1.1.2. Реклама, пропаганда и сарадња  са медијама 

Наступи у информативним програмима Радио и ТВ станица у 2020. години, имали су 

за циљ информисање јавности о туристичкој понуди Сокобање и конкретним догађајима – 

манифестацијама које су организоване током године. 

Успешну сарадњу ТОСБ је имала најпре са РТС-ом и то у програмима „Ово је Србија“, 

"Јутарњи програм“, "1. и 2. Дневник", „Шареница“, потом „РТВ Хепи“, "ТВ Прва", "НТВ 

Ниш", РТВ „Belle amie“,ТВ „Б92“, РТВ Пинк, РТВ „Зајечар“, РТВ „Војводина“, Радио 

„Београд“, РТВ „Сокобања“, „Нова С“. 

Слика бр. 4 - Промоција Сокобање у емисији „Шареница РТС-а“ 10.09.2020. године 

ТОСБ је имала одличну сарадњу са штампаним медијима у којима су објављивани 

текстови и репортаже на дневном и недељном нивоу – „Блиц“, „Новости“, „Курир“, „Ало“, 

„Данас“ и месечном у ревијама „Уно“, „Туристичке новине“, „Бел гест“, „Туристички свет“, 

као и са новинским агенцијама, пре свега са агенцијом „Бета“. 

За разлику од претходних година, у 2020. години, ТОСБ није спровела промотивну 

кампању код ТВ емитера са националном фреквенцијом, због специфичне ситуације услед 

избијања пандемије COVID-19, јер није било могуће прецизно предвидети специфичне 

циљне групе туриста и како ће поменута пандемија утицати на туристичку сезону и промет. 

Страна 124                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



13 

Обзиром да је стручни тим ТОСБ, из наведених разлога донео одлуку да се 

информација пласира широкој (општој циљној групи туриста - породицама са децом) 

односно лицима од 25-55 година старости и младима , донета је одлука да се информације 

палсирају потем средстава јавног информисања, прикривеним ПР-ом, односно путем 

дигитала, што је намењењно улавном популацији до 25 година старости. Од реалзованих 

програма који су емитовани на телевизијама које имају националну фреквенцију вредно је 

између осталог поменути: 

- „САТ патрола“, емисија о Сокобањи - РТС, 

- „Шареница“, промоција Сокобање и Ртња - РТС, три гостовања у 2020. години, 

- „Прело“ - РТВ Хепи, промоција туристичке понуде и културних и традиционалних 

вредности Сокобање, 

- Гордана Лопичић, ауторска емисија, емитована на ТВ Прва и Агро ТВ, 

- Жикина Шареница, на РТВ Пинк, 

- Срећна Србија, ТВ Прва, 

- Ово је Србија – РТС, 19 емитовања, 

- Јутарњи програм – РТС, 6 емитовања 

- Дневник 2 – РТС, 8 емитовања 

- Национални дневник, РТВ Пинк, 2 емитовања, 

- 150 минута , ТВ Прва, две репортаже, 

- Јутро са Филипом, ТВ Прва, четири прилога и укључења, 

- Јутро са Деом и Сарапом - РТВ Пинк и велики број укључења путем вибер позива 

у информативне емисије телевизија и радио програма са националном 

фреквенцијом. 

1.1.3. WEB  маркетинг 

У 2020. години спроведена је интензивна интернет кампања која је обухватала 

емитовање огласа путем алата Google Adwords-а и друштвеним мрежама Фејсбук и 

Инстаграм. Кампања је реализована у периоду од 20. маја до 20. октобра 2020. године. 

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

оглашавања као и број приказа тих огласа. 

Место оглашавања Број приказа огласа Цена (ЕУР) 

Facebook и Instagram 1.490.782 1.560,07 

Google AdWords 950.774 530,10 

УКУПНО: 2.441.556 2.090,17 

Табела бр. 1 – Резултати орглашавања на друштвеним мрежама 

Из табеле се може видети да је у досадашњим активностима потрошено укупно 2.090,17 

еура, док су огласи приказани укупно 2.441.556 пута. То значи да је за сваки приказ у 
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просеку плаћено 0,001 еура, односно 0,119 динара. Практично, за сваких 100 приказа огласа 

плаћено је мање од 11,9 динара, док је за хиљаду приказа плаћено у просеку 119 динара. 

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

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

групи заинтересованој за поједине догађаје, делове понуде, односно дестинацију у целини. 

Захваљујући добром таргетирању и специфично кројеним огласима за сваку циљну групу 

добијене су веома ниске цене огласа, где је за предвиђени буџет приказано преко 2.4 

милиона огласа. 

Графикон бр 1 – Анализа раста посета и „like“ – ова на страни ТОСБ у време трајања кампање 

Поред изузетно ефикасних огласа, целокупна кампања је донела још неке додатне 

ефекте и резултате, као што су повећање посета на званичној интернет презентацији 

Сокобање (www.sokobanja.rs), повећање фанова на Фејсбук страници, већу видљивост 

објава на страници, већи број пратилаца на Инстаграму и сл. 

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

периода трајања кампање. Број фанова пре почетка кампање износио је 12.040, док је по 

завршетку кампање та цифра на 13.474 са израженим даљим растом. То значи да је број 

фанова повећан за 1.434, односно за 11.91%. 

Слика бр. 5 - Пример: Део инстаграм поста на профилу ТОСБ 

Такође, број инстаграм пратилаца је повећан са 1.830 на 2.215 што је укупно повећање 

од 21.04%. Инстаграм налог Сокобања „Зелено Срце Србије“ је био изузетно активан и 
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запажен током кампање. Неретко је број лајкова по објави достизао чак 30% од укупног 

броја пратилаца што је изузетан резултат. 

Имајући у виду све наведено, оцењујемо кампању успешном, што потврђују и следећи 

показатељи: 

- огласи су приказивани релевантној и заинтересованој циљној групи, 

- постигнута је изузетно ниска цена приказа огласа, 

- број фанова на страници је повећан за 11.9%, 

- reach објава на страници је повећан 18 пута, 

- број пратилаца на Инстаграму повећан за 21.04%. 

Туристичка организација Сокобања редовно је вршила ажурирање дестинацијске 

интернет стране Сокобање, на домену www.sokobanja.rs , као и корпоративне на домену 

www.tosokobanja.rs, пласирајући промотивне информације о дестинацији и важне догађаје. 

У новембру 2020. године започета је израда нове интернет презентације Сокобање, на 

шест језика - српски (ћирилица), енглески, руски, бугарски, немачки и кинески језик. 

Слика бр. 6 - Део насловне стране нове интернет презентације Сокобање, на домену 

www.sokobanja.rs 

Главни разлог израде нове интернет презентације био је усклађивање са савременим 

интернет трендовима у туризму и прохтевима корисника, јер постојећа званична 

презентација Сокобање није више задовољавала потребе за постављање свих потребних 

информација, технички је застарела и није у потпуности подржавала све мобилне 

платформе и модерне комуникацијске уређаје.  Главни циљеви израде презентације били су 

боља видљивост на тржишту, информисање циљне групе, брендирање, благовремено и 
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прецизно  добијање свих информација путем веб презентације. У сарадњи са извршиоцем 

услуга ТОСБ је утврдила конфигурацију новог сајта и остале детаље везане за дизајн и 

изглед презентације. Нова дестинацијска интернет презентација је постављена децембра 

2020. године, на већ постојећој адреси www.sokobanja.rs. Попуњавање свих база података и 

постављање језичких елемената је у току. Нова интернет презентација Сокобање, од стране 

стручног дела, запослених у ТОС-у и туристичким организацијама, оцењена је као једна од 

визуелно најприхватљивијих и најфункционалнијих, међу туристичким презентацијама у 

нашој земљи. Презентација је богато илустована фотографијама и видео материјалом, али 

и јединствена по картунистичкој обради икона и илустрација на странама, којима су 

приказане најпознатије туристичке атракције у Сокобањи. 

1.1.4. Издавачка делатност – штампани и аудио - визуелни пропагандни 

материјали 

Од штампаног пропагандног 

материјала у 2020. години, Туристичка 

организација Сокобања, издала је 

материјале на српском, енглеском језику и 

бугарском језику и то једнолисне и 

вишелисне публикације у укупном тиражу 

од 15.000 примерака: Ценовник смештаја 

и бањских услуга, каталог изложбе „Фото 

изазов 2020“. Обзиром на одлагање 

сајамских манифестација и видова 

директног маркетинга за 2021. годину, 

Туристичка организација Сокобања, 

фокусирала се на израду нове, високог 

квалитета вишелисне брошуре Сокобање, 

на 36 страна, у пуном колору. „Испуњени 

дани у Сокобањи“, име је овог веома 

квалитетног 

проспекта - водича, који обилује 

квалитетним фотографијама и 

Сл. бр. 7 - Слика нове брошуре пажљиво формулисаним текстовима и води 

туристе ка што садржајнијем боравку у Сокобањи. У 2021. години, биће извршен репринт 

проспекта и одштампано издање на енглеском и бугарском језику. 

Од штампано-употребног рекламног материјала креирани су: роковници, оловке, 

промотивне кесе, мајице, комплет сувенира (ранац, стаклена тегла са поклопцем и сламком, 

привезак - комплет сувенира који апострофира значај здравог живота и активни одмор), 

путокази, календари и други употребни предмети са обележјима Сокобање. 
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1. 2. Активности Туристичко-информативног центра 

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

лица из радног односа, ангажована још три лица у сезони,  путем јавних радова Националне 

службе за запошљавање, односно агенције која је пружала услуге туристичких водича и 

аниматора. Поред ангажованих лица, ученици средње школе “Бранислав Нушић” - смер 

туристички техничар, током школске године обављали су стручну праксу у Туристичко – 

информативном центру Сокобања. Запослени у ТИЦ-у, били су интензивно ангажовани на 

припреми и реализацији неколико важних пројеката, од припреме штампаног материјала до 

припреме и организације туристичких манифестација (које је било могуће одржати). 

Туристичко-информативни центар, посебно је интезивирао сарадњу са осталим 

туристичко-информативним центрима – конкретно са 36 центара у Србији и једним у 

Републици Српској, посебно са центрима ТОС-a у Београду и то на аеродрому „Никола 

Тесла“, објекту Дома омладине у Београду и Ул. Чика Љубиној бр. 8, такође у Београду. 

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

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

надлежним миснистарством недељно ажурира. Запослени у Туристичко информативном 

центру од септембра месеца заједно са запосленима у Одељењу за привреду, урбанизам и 

заштиту животне средине ОУ општине Сокобања, започели су и од тада управњљају 

подацима у ЦИС-у Е - туриста. 

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

01.01 – 31.12.2020. године, подаци Републичког завода за статистику 

Туристичкo-информативни центар ТОСБ, евидентира недељно, месечно и годишње, 

попуњеност смештајних капацитета у хотелима и објектима за смештај приватних 

станодаваца, бележећи број долазака туриста и остварених ноћења у Сокобањи.  Стављањем 

у функцију централног информационог система Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација Репблике Себије, Е – туриста,  остварен је бољи увид у процес евиденције 

и сам процес евиденције долазака, броју ноћења,  као и о дужини боравка и месту 

пребивалишта гостију - емитивних тржишта. 

Важно је напоменути да се извештаји од стране појединих субјеката и даље не достављају 

се редовно, али стављањем у функцију Е- туристе, крајем прошле године ТИЦ процењује 

да око 70% угоститеља редовно ажурира податке о броју долазака и остварених ноћења, као 

и остале податке које је нужно унети у ЦИС. 

У складу са таквим приливом података,  извештаји се редовно достављају Републичком 

заводу за статистику (од стране ТОСБ), где се креира јединствена база података о 

посећености и попуњености капацитета. Извештаји ТОС-а, који се упоређују са 
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извештајима Републичког завода за статистику могу се видети на web презентацији 

Туристичке организације Србије. 

Упркос наведеном, према подацима Републичког завода за статистику (може се преузети 

са линка, на веб страни РЗЗС https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G20211024.pdf 

Сокобања је у 2020. години остварила благи раст у броју долазака туриста и знатно виши 

броју остварених ноћења, у односу на 2019. годину, упркос ванредној ситуацији током 

пролећа и последицама пандемије коронавируса. Знатан пад у промету десио се у погледу 

иностраних долазака и остварених ноћења од иностраних туриста.  Сумирајући податке о 

свеукупном туристичком промету који су били на располагању ТИЦ-у, у 2020. години и 

објављени као званични подаци на веб страни Републичког завода за статистику, 

регистровано је укупно 124.998, (2019. године - 124.877) долазака/ туриста. У приватном 

смештају регистровано је 100.164 домаћих гостију, што је за 27% више него 2019. године, 

док је у хотелима боравило укупно 24.834 туриста. 

Укупан број регистрованих ноћења у 2020. години је био је 648.820 (у 2019. – 588.4221) 

ноћења. У приватном смештају остварено је 545.874 ноћења домаћих и страних гостију, док 

је у хотелском смештају остварено је 102.946 ноћења. У односу на 2019. годину број 

регистрованих ноћења повећан је за 10%. 

Од укупног броја туриста у Сокобањи је у 2020. години боравило 2.414 страних гостију, који 

су остварили 6.252 ноћења. 

Уколико у обзир узмемо ове податке, просечан боравак туриста у Сокобањи износи 5.2 дана, 

премa званичној статистици, што представља најдужи просек боравка туриста у Србији. 

Имајући у виду пад туристичог промета на нивоу целе Републике Србије, број долазака 

мањи је за 67,1 %, док је број ноћења мањи за 59,9% ( у односу на 2019.г.), епидемију корона 

вируса и ванредну ситуацију у земљи током марта и априла месеца, Сокобања је остварила 

изузетне резултате, јер је упркос свему (пандемија корона вируса, ванредна ситуација у 

земљи, 0 долазака и 0 ноћења у друга половина марта - прва половина маја 2020. годне) 

забележила  раст у оствареном туристичком промету и остварила је одличне резултате у 

укупном туристичком промету за 2020. годину. 

Процене ТИЦ-а у складу са подацима обављених истраживања су да је тај број већи од 15% 

од броја регистрованих гостију и преко 15% од броја регистрованих ноћења. Очигледан 

показатељ су и дани државних пазника, (Нова година, Дан државности, Први, мај, Ускрс..), 

када Сокобању посећује по неколико хиљада туриста који остваре неколико десетина 

1

(ВАЖНА НАПОМЕНА): Извештај укључује само податке достављене Републичком заводу за статистику, одређени број 

туристичких субјеката не доставља редовно податке или их уопште не доставља. Такође један број пружалаца услуга смешта још увек 

не води редовну евиденцију у ЦИС Е туриста, док одређен број туриста борави и у некатегорисаним објектима за смештај). 
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хиљада ноћења у домаћој радиности, а која насупрот томе званично региструје пар стотина 

гостију, и исто толико ноћења. 

У складу са истраживањима која обавља ТИЦ, процена Туристичке организације Сокобања 

је да је у 2020. години боравило око 150.000 туриста који су остварили преко 800.000 ноћења. 

Оваквим подацима Републичког завода за статистику током 2020. године допринела је пре 

свега добро организована и на време реорганизована промотивна кампања коју је спровела 

Туристичка организација Сокобања, сарадња ТОСБ са носиоцима туристичке понуде, који 

су подржавали и следили смернице Туристичке организације Сокобања, посебно у фазама 

промоције и дистибуције производа, повећање броја категорисаних објеката за смештај у 

домаћој радиности. Разлог за последње је акција поделе субвенционисаних ваучера за 

коришћење услуга смештаја, Министарства трговине, туризма и телекомуникација 

Републике Србије, а чија реализација је могућа само у категорисаним објектима за смештај, 

уз услов прецизне регистрације долазака и ноћења. 

На основу података добијених из Министарства трговине, туризма и телекомуникација, 

Сокобања се налази и у 2020. години на асполутно првом месту у Србији по броју 

реализованих субвенционисаних ваучера, од свих дестинација у земљи. 

Број корисника ваучера за субвенционисано коришћење услуга смештаја у 2020. години је 

повећан за 3% у односу на 2019. годину,  што је поново сврстало Сокобању у дефинитивно 

најтраженију туристичку дестинацију у земљи. Од укупно преко 300.000 издатих 

субвенционисаних ваучера за смештај, Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација Републике Србије, у Сокобањи је реализованo 90.000 ваучера.  Највеће 

интересовање за ову врсту субвенционисаног одмора  показали су туристи из  Београда, 

Новог Сада, Ниша, Панчева и Крагујевца, Лесковца и других градова у Србији. 

Туристичка организација Сокобања од јануара 2017. године учествује у поступку 

категоризације смештаја у домаћој радиности, на тај начин што формира комисију која 

спроводи оцењивање објеката смештаја на терену у складу са Правилником о стандардима 

за категоризацију угоститељских објеката за смештај ("Сл. Гласник РС", бр. 83/2016 и 

30/2017). 

Врста смештајног објекта Број смештајних јединица Број лежајева 

Соба 647 1482 

Апартман 181 552 

Студио 141 396 

Сеоско домаћинство 30 63 

Укупно 999 2493 

Табела 2. Број категорисаних смештајних јединица и лежајева, категорисаних у 2020.години 

На основу приказаних резулата може се јасно видети број категорисаних објеката и 

јединица, односно лежајева за смештај у домаћој радиности у 2020. години. Од укупног 

броја категорисаних смештајних јединица у 2020. години који износи 999, број 

новокатегорисаних објеката је 150. 
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1.3. Туристичке манифестације: 

Календар манифестација је у 2020. години потпуно измењен и реорганизован,  а 

у складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи. У складу са прописаним мерама, већина 

кључних манифестација није могла да буде одржана и одлукама УО ТОСБ, одложене су за 

2021. годину. 

Манифестација 26. Св. Јован Биљобер, одржана је у периоду од 2 – 7. јула 2020. 

године. Због специфичне ситуације изазване пандемијом заразне болести COVID-19, 

Туристичка организација Сокобања, Удружење за лековито биље „Др. Јован Туцаков“ и 

Д.о.о. Адонис из Сокобање, реализовале су само активности на отвореном – семинаре о 

идентификацији лековитог биља у природи и успон на Шиљак, врх Ртња, уз стриктно 

поштовање мера и препорука Кризног штаба Владе Републике Србије за сузбијање заразе 

коронавирусом. Није планирана и реализована организација забавно рекреативних 

садржаја, попут разних надметања и традиционалног избора принцезе Биљарице, јер 

подразумевају велика окупљања и блиске, непосредне контакте људи. Успон на Шиљак 

требало је да се реализује у пратњи чланова планинарског друштва "Оштра чука", док је у 

подножју планирано организовано убирање узорака биљака са предавачима, водичима и 

представницима Удружења за лековито биље "др Јован Туцаков", као и плетење венчића од 

биља. Поменуте активности нису одржане у подножју Ртња у потпуности, 07. јула, због 

изузетно лоших временских услова. 

У оквиру акције „Бирамо најбоље“, коју више од десет година организује и 

реализује Туристичка организација  Сокобања, додељена су признања најуспешнијима који 

су својим радом и ангажовањем дали посебан допринос унапређењу туристичке понуде 

Сокобање у 2020 години. По пропозицијама акције, почев од маја месеца па до октобра, 

бирају се „Најбољи“ на месечном нивоу у осам категорија: најбољи станодавац, најбоља 

туристичка агенција, најлепше двориште, најбољи ресторан или кафана, удружење или 

појединац који даје допринос развоју туризма, најбољи угоститељски или туристички 

радник, најбољи гост и најбољи предузетник. Ове године акција је одржана од јуна месеца. 

Сви награђени на месечном нивоу у наведеним категоријама, улазе у избор за признање 

„Најбољи“ на годишњем нивоу (укупно 40 кандидата). По завршетку акције, Туристичка 

организација Сокобања за првонаграђене организује студијско туристичко путовање. 

Најбоље у наведеним категоријама бирао је петочлани жири у саставу: Марко Божиновић - 

новинар „Soko Press“, Милена Алексић - архитекта у Одељењу за урбанизам, стамбено-

комуналне делатности и грађевинарство Општинске управе Општине Сокобања, Марија 

Станојевић  – члан Управног одбора ТОСБ Сокобања, Слободан Цветковић – председник 

надзорног одбора ТОСБ Сокобања и Милена Миленковић – сарадник у туризму у ТОСБ. 
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06. октобра 2020. године, у просторијама Туристичке организације Сокобања, додељена су 

признања и проглашени свеукупни победници за 2020. годину: 

1. У категорији НАЈБОЉА ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА– туристичка агенција 

“Сокоинфо”. 

2. У категорији НАЈБОЉИ СТАНОДАВАЦ – „Nataly spa”. 

3. У категорији НАЈБОЉИ РЕСТОРАН ИЛИ КАФАНА – ресторан 

„Зеленгора“. 

4. У категорији НАЈЛЕПШЕ ДВОРИШТЕ – хацијенда “Гане”. 

5. У категорији НАЈБОЉИ УГОСТИТЕЉСКИ ИЛИ ТУРИСТИЧКИ РАДНИК – 

Милан Петровић. 

6.У категорији УДРУЖЕЊЕ ИЛИ ПОЈЕДИНАЦ КОЈИ ДАЈЕ ДОПРИНОС 

РАЗВОЈУ ТУРИЗМА – Милош Јовановић. 

7. У категорији НАЈБОЉИ ГОСТ – Бранкица Васић – Василиса. 

8. У категорији НАЈБОЉИ ПРЕДУЗЕТНИК – фото радња - “Фото Голд”. 

Поред доделе признања, за првонаграђене у акцији “Бирамо најбоље”, Туристичка 

организација Сокобање сваке године организује студијско путовање. У 2020. години 

планиран је обилазак туристичких атракција и дестинација у источној Србији. Из разлога 

лоше епидемиолошке ситуације (почетак трећег таласа епидемије) током октобра и 

новембра, путовање је одложено за следећу годину. 

Фото изазов 

„Фото изазов“ је наградни конкурс за избор најбоље фотографије Сокобање, који се 

одржава од 2008. године, у организацији Туристичке организације Сокобања. Већ годинама 

уназад пријављује се велики број учесника на конкурс - бањски гости који су фотоапаратом 

забележили најлепше моменте са годишњег одмора, као и мештани који током године 

бележе најинтересантније детаље свог родног краја. За тринаест година, колико се одржава, 

на конкурсу је учествовало преко 650 фотографа аматера, који су пријавили преко 2700 

фотографија. Циљ манифестације је унапређење промоције Сокобање, као једне од 

најважнијих туристичких дестинација Србије, обезбеђивање атрактивног промо материјала 

Сокобање и презентација радова фотографа аматера. За освојена прва три места организатор 

додељује новчане награде, док се фотографије свих учесника, по потреби, користе у сврхе 

промоције Сокобање. 

На тринаестом по реду конкурсу „Фото изазов – Сокобања 2020.“ учествовало је 49 аутора 

који су пријавили 229 фотографија. Тема овогодишњег Фото изазова, била је "Сокобања – 

мелем за све генерације  2020“. Овогодишњи трочлани жири у саставу Мартин Матејић, 

фотограф из Сокобање, Славољуб Ћирић, графички дизајнер, и Милена Миленковић, 
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дипломирани туризмолог из Сокобање, одредили су ужи избор од 40 фотографија, које су 

18 – 20. августа биле изложене у Галерији – легату „Милуна Митровића“ у Сокобањи. 

Жири је прво место доделио фотографији под називом „Игре за обојицу“ аутора Милана 

Стојковића из Ниша, друго место припало је фотографији под називом „Небеска срећа “ 

аутора Јоване Лепојевић  из Сокобање, а треће место припало је фотографији Милоша 

Павловића из Сокобање, под називом „Поповица 28.06.“. У складу са пропозицијама 

манифестације и Одлуком УО Туристичке организације Сокобања првонаграђеном је 

припала новчана награда у износу од 45.000 динара, друга награда износила је 25.000 динара 

и трећа 10.000 динара. 

Сл. бр 8. - Победничка фотографија  "Игре за обојицу" - Милан Стојковић, Ниш 

1.4. Сарадња са туристичком привредом, предузећима, установама, 

институцијама 

ТОСБ  има одличну сарадњу са представницима туристичке привреде у Сокобањи - 

хотелима, здравственим установама, туристичким агенцијама, приватним станодавцима и 

угоститељским објектима, као и са удружењима из области туризма и културе. Доказ за то 

су заједнички наступи на сајамским манифестацијама уз партиципацију свих учесника, у 

циљу представљања комплетне туристичке понуде Сокобање. Туристичка организација 

Сокобања увек пружа логистику и помоћ свим туристичким субјектима на територији 
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општине у складу са својим могућностима и Законом, као и НВО сектору у Сокобањи. 

Одличну сарадњу ТОСБ има са осталим организационим облицима основаним од стране 

локалне самоуправе и републичким установама и службама. 

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

Нушић“, ПУ „Буцко“, Народном библиотеком „Стеван Сремац“, ТВ Соко инфо, ЈКП 

„Напредак“, ЈП „Зеленило“, Домом здравља, Специјалним болницама, „Бањица“, „Озрен“ 

и „Сокобања“, ПС Сокобања, хотелима "Моравица, "Сунце", "Сокотерме", невладиним 

сектором и КУД-овима са територије општине. 

Важно је напоменути да Туристичка организација Сокобања има одличну сарадњу са 

локалним туристичким организацијама у Србији и туристичко-информативним центрима 

широм Србије, са којима редовно размењује информације, пропагандне материјале, 

новостечена знања, искуства, али изнад свега одличну сарадњу и логистику коју јој пружа 

национална туристичка организација – Туристичка организација Србије, својим стручним 

сугестијама, усмеравањем, а посебно у реализацији свих облика промоције на домаћем и 

иностраном тржишту. Посебан акценат је на интензивној и директној сарадњи са 

Министарством трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије. 

ТОСБ је активно учествовала у протеклој години у доношењу Каталога радних 

места запослених у туризму, чије су последње измене интервенцијом ТОСБ, унете у 

фебруару 2021. године. Дриректор Туристичке организације Сокобања, Решењем министра 

трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије именован је сталним чаном 

комисије за припрему и поступак доношења каталога и преговоре са надежнима у 

Министарству за државну и локалну самоуправу Републике Србије. 

Туристичка организација Сокобања, активно је учествовала на форумима и 

панел дискусијама у организацији ТОС-а и Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација. 

2. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ЗА МАРКЕТИНГ И 

РАЗВОЈ 

2.1. Пројектне активности 

2.1.1. Изградња МФК „Летња позорница Врело“ 

Туристичка организација Сокобања у 2020. години завршила је изградњу објекта МФК 

"Врело". У сарадњи са Општином Сокобања отпочела је поступак техничког пријема 

објекта. Захваљујући, пре свега најсавременијим условима за одржавање event-a, догађаја, 

манифестација у земљи, Сокобања је изградњом овог објекта постала знатно актрактивнија, 

туристима, али посебно организаторима догађаја. Априла 2020. године СО Сокобања, 

донела је Одлуку о условима под којима ТОСБ, може као суорганизатор организовати 

манифестације трећих лица у објекту. 
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Слика бр 9 - Изглед Велике сцене ЛП "Врело" 

У складу са наведеним, Туристичка организација Сокобања, закључила је за лето 2020. 

године два веома важна уговора, о одржавању нових манифстација у Сокобањи, Beer garden-

a  и биоскопа на отвореном. Прва манифестација требало је да траје 30 дана, са по два 

музичка догђаја (концерта) дневно, у целом комплексу, док би се друга одржавала сваког 

трећег дана, на Великој сцени МФК "Врело", током које би се приказивали светски и домаћи 

филмски хитови. Из наведених разлога у вези са пандемијом коронавируса и актуелним 

епидемиолошким мерама током лета 2020. године, уговори нису реализовани. 

2.1.2 Туризам и футуризам 

Туристичка организација Сокобања је 02. октобра 2020. године завршила реализацију 

пројекта "Туризам и футуризам", који је кофинансирала Европска унија из програма 

INTERREG IPA Прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Имплементација пројекта је 

трајала 15 месеци, у периоду од 16.05.2019. године до 02.10.2020. године, с тим што је 

пројекат био обустављен у време ванредног стања у Републици Србији, које је трајало од 

15. марта до 06. маја 2020. године. 

На пројекту „Туризам и футуризам“ ТОСБ Сокобања је учествовала као партнер, а 

водећи партнер била је НВО „Локална иницијатива за Вршец“. Пројекат се односио на 

израду Програма развоја туризма Сокобање и Маркетинг стратегије прекограничног 
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региона Сокобања-Вршец, као и израду заједничке мобилне апликације која презентује 

туристичку понуду прекограничног региона. Укупна вредност пројекта износила је 

22.519.565,00 динара (190.746,78 ЕУР), од чега је Туристичкој организацији Сокобања као 

партнеру на пројекту додељено 11.012.526,00 динара (93.279,06 ЕУР), од чега је 9.360.647,00 

динара (79.287,20 ЕУР) учешће Европске уније, а 1.651.879,00 динара (13.991,86 ЕУР) 

сопствено учешће Туристичке организације Сокобања, обезбеђено из буџетских средстава 

Општине Сокобања. 

Један од резултата пројекта је мобилна апликација „Visit Sokobanja“ и „Visit Varshets“, 

која презентује туристичку понуду Сокобање и Вршеца, и садржи информације о 

туристичким локалитетима, смештајним и угоститељским објектима, установама културе, 

туристичкој инфраструктури, манифестацијама и др. 

Најзначајнији резултат пројекта је израђени Програм развоја туризма општине 

Сокобања, који се налази у процедури усвајања. Програм развоја туризма је одобрен на 

Општинском већу и стављен је на јавну расправу, која је завршена 29.12.2020. године. Након 

спроведеног поступка јавне расправе документ је достављен надлежној служби 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација, која треба да да мишљење о 

документу, пре коначног усвајања од стране Скупштине Општине Сокобања. 

2.1.2. Јавни рад Националне службе за запошљавање 

По конкурсу Националне службе за запошљавање у сарадњи са општином Сокобања, 

Туристичкој организацији Сокобања одобрен је јавни рад под називом „Одржавање и 

промоција туристичког локалитета „Врело“ “. Предмет јавног рада односио се на уређење и 

одржавање хигијене и повезивање два најфреквентнија простора у Сокобањи током летње 

туристичке сезоне, излетишта „Борићи“ и МФК „Врело“ као и стазе која повезује ова два 

простора. Спроведени јавни рад имао је  директан утицај на подизање нивоа квалитета 

укупне туристичке понуде, али и подизање на виши ниво колективне свести о заштити 

културних и природних туристичких вредности. На реализацији јавног рада било је 

ангажовано 5 лица, а спроведен је у периоду од 17.08. – 16.11.2020. године. Три лица (НКВ) 

била су ангажована на пословима уређења и одржавања хигијене и зелених површина на 

локацији „Врело – Борићи“, док су два лица са средњом стручном спремом (IV ССС) 

обављала послове промоције и информисања јавности и туриста о догађајима и 

туристичким манифестацијама и пројектним активностима јавног рада у Туристичко 

информативном центру. За спровођење јавног рада одобрена су средства у износу од 

559.136,95 динара. 

2.2 Организација манифестација и догађаја 

Туристичка организација Сокобања организовала је у 2020. години манифестацију 

„Башта отвореног срца“. Све остале традиционалне манифестације које организује ТОСБ  - 

„Златне руке“, „Green Heart Fest“, Међународни фестивал „Прва хармоника Србије – 

Страна 137                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



26 

Сокобања 2020“, „Маратон жеља“ и „Нушићеви хајдуци“ су одложене за 2021. годину, 

одлуком управног одбора ТОСБ, имајући у виду да је у Сокобањи током већег дела 

туристичке сезоне била на снази ванредна ситуација и важила је мера забране окупљања у 

затвореном и на отвореном простору, у складу са одлуком 217-39/2020 Штаба за ванредне 

ситуације, тако да није било услова за одржавање поменутих манифестација. 

2.2.1. Башта отвореног срца 

01. јануара 2020. године одржана је традиционална манифестација „Башта отвореног 

срца“. За све бањске госте и мештане ТОСБ је организовала културно-забавни програм и 

послужење са сокобањским специјалитетима и топлим напицима. У оквиру програма 

наступили су аниматори који су забављали публику и делили слаткише најмлађим 

посетиоцима, и познати трубачки оркестар „Барка“ из Књажевца, победник Фестивала у 

Гучи 2013. године. 

Манифестација је привукла велики број туриста (значајан део су чинили страни 

туристи из Бугарске и Македоније) и мештана, према проценама било је око хиљаду 

посетилаца.
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СОКОБАЊА 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА 

ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 

2020. ГОДИНЕ 
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5. ПРЕГЛЕД ИЗВШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ 

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

56
УКУПНО:

141 411100 Плате и додаци запослених 5,196,206.81 0.00 0.00 0.00 5,196,206.81 5,196,206.81 411

142
412100

Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 597,563.77 0.00 0.00 0.00 597,563.77 865,168.43
412

412200 Допринос за здравствено осигурање 267,604.66 0.00 0.00 0.00 267,604.66

412300 Допринос за незаполсеност 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

143 414100 Социјална давања запосленима 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414

144 415100 Накнаде трошкова за запослене 83,811.66 0.00 0.00 0.00 83,811.66 83,811.66 415

145 416100 Јубиларне награде 257,375.78 0.00 0.00 0.00 257,375.78 257,375.78 416

146 421100
Трошкови платног промета и банкарских 

услуга 80,823.36 0.00 0.00 0.00 80,823.36 766,241.85 421

421200 Енергетске услуге 217,797.01 0.00 0.00 0.00 217,797.01

421300 Комуналне услуге 60,462.21 0.00 0.00 0.00 60,462.21

421400 Услуге комуникација 209,274.19 0.00 0.00 0.00 209,274.19

421500 Трошкови осигурања 191,689.06 0.00 0.00 0.00 191,689.06

421900 Остали стални трошкови 6,196.02 0.00 0.00 0.00 6,196.02

147 422100 Трошкови службених путовања у земљи 197,594.26 0.00 0.00 0.00 197,594.26 330,040.22 422

422200 Трошкови службених путовања иностранство 10,634.73 0.00 0.00 0.00 10,634.73

422900 Остали трошкови транспорта 121,811.23 0.00 0.00 0.00 121,811.23

148 423100 Административне услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,488,855.83 423

423200 Компјутерске услуге 122,196.00 0.00 0.00 0.00 122,196.00

423300
Услуге усавршавања и образовања 

заполсених 22,800.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00

423400 Услуге информисања 302,700.00 0.00 0.00 0.00 302,700.00

423500 Стручне услуге 605,314.90 0.00 0.00 0.00 605,314.90

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 261,342.63 0.00 0.00 0.00 261,342.63

423700 Репрезентација 233,970.50 0.00 0.00 0.00 233,970.50

423900 Остале опште услуге 1,408,035.40 0.00 532,496.40 0.00 1,940,531.80

Туристичка организација Сокобања,                                                                                                                                                   БР.  01-12/2020-04 Датум: 06.01.2021. год. 

Сокобања, Ул Трг Ослобођења Бр. 2

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА, ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ - ПРИХОДИ

ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗMA ШИФРА 1502

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502 . 0001 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА

Tрећи ниво - синтентички
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА 

ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

29 

149 424200 Услуге образовања културе и спорта 47,400.00 0.00 0.00 0.00 47,400.00 160,398.09 424

424300 Медицинске услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

424900 Остале специјализоване услуге 112,998.09 0.00 0.00 0.00 112,998.09

150 425100
Текуће поправке и одржавања зграда и 

објеката 7,097.00 0.00 0.00 0.00 7,097.00 98,738.60 425

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 91,641.60 0.00 0.00 0.00 91,641.60

151 426100 Административни материјал 280,154.82 0.00 0.00 0.00 280,154.82 1,030,267.22 426

426200 Материјал за пољопривреду 5,830.00 0.00 0.00 0.00 5,830.00

426300 Материјали за образовање и усавршавање 119,800.00 0.00 0.00 0.00 119,800.00

426400 Материјали за саобраћај 308,370.00 0.00 0.00 0.00 308,370.00

426700 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

426800 Материјали за очување хигијене 223,807.40 0.00 10,000.00 0.00 233,807.40

426900 Материјали за посебне намене 82,305.00 0.00 0.00 0.00 82,305.00

152 444100 Курсне разлике 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444

153 465112 Остали текуће дотације по закону 37,474.72 0.00 0.00 0.00 37,474.72 37,474.72 465

154 482100 Остали порези 1.81 0.00 0.00 0.00 1.81 5,344.28 482

482200 Обавезне таксе 5,342.47 0.00 0.00 0.00 5,342.47

482300 Новчане казне 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

155 483100 Новчане казне по решењу судова 475,009.84 0.00 0.00 0.00 475,009.84 475,009.84 511
156 511200 Изградња осталих објеката, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511400 Пројектно планирање 419,948.00 0.00 0.00 0.00 419,948.00

157 512200 Административна опрема 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,400.00 512

512600 Опрема за образовање, културу и спорт 119,400.00 0.00 0.00 0.00 119,400.00

512900 Опрема за производњу 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

158 515100 Компјутерски софтвер 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515

Укупно: 12,791,784.93 0.00 542,496.40 0.00 13,334,281.33 12,914,333.33

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

56
УКУПНО:

159 511200
Изградња зграда и објеката фаза Б и Ц ЛП 

"Врело" 15,143,259.78 0.00 0.00 0.00 15,143,259.78 15,143,259.78
511

Укупно: 15,143,259.78 0.00 0.00 0.00 15,143,259.78 15,143,259.78

ПРОЈЕКАТ 1502 – П1 Изградња фаза Б и Ц и завршне фазе велике сцене Летње позорнице "Врело"

Tрећи ниво - синтентички

Страна 141                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА 

ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

30 

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

56
УКУПНО:

160 422100
Трошкови службених путовања у 

земљи 127,908.00 0.00 0.00 0.00 127,908.00 220,284.06 422

422200
Трошкови службених путовања у 

иностранство 
92,376.06 0.00 0.00 0.00

92,376.06

161 423400 Услуге информисања 2,584,637.32 0.00 0.00 0.00 2,584,637.32 2,584,637.32 423

162 424900 Остале специјализоване услуге       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424
2,804,921.38 0.00 0.00 0.00 2,804,921.38 2,804,921.38

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

152 422900 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422

153 423700 Репрезентација 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423

423900 Остале услуге по уговору 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423

154 424200 Услуге образовања, културе и спорта        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

155 422900 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422

156 424900 Остале специјализоване услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424

168 426900 Материјали за посебне намене         68,000.00 0.00 0.00 0.00 68,000.00 68,000.00 426

68,000.00 0.00 0.00 0.00 68,000.00 68,000.00

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

169 421200 Енергетске услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421

421300 Комуналне услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

421400 Услуге комуникација 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 15,733.30 0.00 0.00 5,306.96 21,040.26 252,551.06 422

422900 Остали трошкови транспорта             50,000.00 0.00 0.00 181,510.80 231,510.80

171 423400 Услуге информисања 187,000.00 0.00 0.00 789,068.38 976,068.38 8,612,525.06 423

423500 Стручне услуге 750,000.00 0.00 0.00 6,801,628.29 7,551,628.29

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

423700 Репрезентација 0.00 0.00 0.00 84,828.39 84,828.39

423900 Остале опште услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

172 424900 Остале специјализоване услуге       0.00 0.00 0.00 200,289.24 200,289.24 200,289.24 424

173 426100 Административни материјал 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 426

426400 Материјали за саобраћај 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

515100 Комјутерски софтвер 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515

1,002,733.30 0.00 0.00 8,062,632.06 9,065,365.36 9,065,365.36

31,810,699.39 0.00 542,496.40 8,062,632.06 31,350,462.49 30,930,514.49

31,810,699.39 0.00 542,496.40 8,062,632.06 31,350,462.49

Укупно: 

ПА 1502 -  0002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ: 

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 

ПРОЈЕКАТ 1502 – П2 58. Међународни фестивал „Прва хармоника Сокобања" 2020

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 

ПРОЈЕКАТ 1502 – П3 38. Манифестација старих јела, заната и рукотворина „Златне руке“ 2020

Tрећи ниво - синтентички

Укупно од 01.01.-31.12.2020.

ПРОЈЕКАТ 1502 – П4 Туризам и фитуризам - кофинансиран од ЕУ кроз програм INTERREG IPA Бугарска - Србија

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 

Страна 142                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА 

ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

31 

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

141 411100 Плате и додаци запослених 5,196,206.81 0.00 0.00 0.00 5,196,206.81 5,196,206.81 411

142
412100

Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 597,563.77 0.00 0.00 0.00 597,563.77 865,168.43
412

412200 Допринос за здравствено осигурање 267,604.66 0.00 0.00 0.00 267,604.66

412300 Допринос за незаполсеност 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

143 414100 Социјална давања запосленима 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414

144 415100 Накнаде трошкова за запослене 83,811.66 0.00 0.00 0.00 83,811.66 83,811.66 415

145 416100 Јубиларне награде 257,375.78 0.00 0.00 0.00 257,375.78 257,375.78 416

146 421100
Трошкови платног промета и банкарских 

услуга 82,677.17 0.00 0.00 0.00 82,677.17 768,095.66 421

421200 Енергетске услуге 217,797.01 0.00 0.00 0.00 217,797.01

421300 Комуналне услуге 60,462.21 0.00 0.00 0.00 60,462.21

421400 Услуге комуникација 209,274.19 0.00 0.00 0.00 209,274.19

421500 Трошкови осигурања 191,689.06 0.00 0.00 0.00 191,689.06

421900 Остали стални трошкови 6,196.02 0.00 0.00 0.00 6,196.02

147 422100 Трошкови службених путовања у земљи 197,745.26 0.00 0.00 0.00 197,745.26 330,191.22 422

422200 Трошкови службених путовања иностранство 10,634.73 0.00 0.00 0.00 10,634.73

422900 Остали трошкови транспорта 121,811.23 0.00 0.00 0.00 121,811.23

148 423100 Административне услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,533,855.83 423

423200 Компјутерске услуге 122,196.00 0.00 0.00 0.00 122,196.00

423300
Услуге усавршавања и образовања 

заполсених 22,800.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00

423400 Услуге информисања 302,700.00 0.00 0.00 0.00 302,700.00

423500 Стручне услуге 650,314.90 0.00 0.00 0.00 650,314.90

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 261,342.63 0.00 0.00 0.00 261,342.63

423700 Репрезентација 233,970.50 0.00 0.00 0.00 233,970.50

423900 Остале опште услуге 1,408,035.40 0.00 532,496.40 0.00 1,940,531.80

149 424200 Услуге образовања културе и спорта 47,400.00 0.00 0.00 0.00 47,400.00 160,398.09 424

424300 Медицинске услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

424900 Остале специјализоване услуге 112,998.09 0.00 0.00 0.00 112,998.09

Туристичка организација Сокобања,                                                                                                                                                   БР.  01-12/2020-04 Датум: 06.01.2021. год. 

Сокобања, Ул Трг Ослобођења Бр. 2

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА, ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ - РАСХОДИ

ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗMA ШИФРА 1502

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502 . 0001 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА

Tрећи ниво - синтентички
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА 

ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

32 

150 425100
Текуће поправке и одржавања зграда и 

објеката 7,097.00 0.00 0.00 0.00 7,097.00 98,738.60 425

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 91,641.60 0.00 0.00 0.00 91,641.60

151 426100 Административни материјал 280,154.82 0.00 0.00 0.00 280,154.82 1,030,267.22 426

426200 Материјал за пољопривреду 5,830.00 0.00 0.00 0.00 5,830.00

426300 Материјали за образовање и усавршавање 119,800.00 0.00 0.00 0.00 119,800.00

426400 Материјали за саобраћај 308,370.00 0.00 0.00 0.00 308,370.00

426700 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

426800 Материјали за очување хигијене 223,807.40 0.00 10,000.00 0.00 233,807.40

426900 Материјали за посебне намене 82,305.00 0.00 0.00 0.00 82,305.00

152 444100 Курсне разлике 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444

153 465112 Остали текуће дотације по закону 37,474.72 0.00 0.00 0.00 37,474.72 37,474.72 465

154 482100 Остали порези 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,342.47 482

482200 Обавезне таксе 5,342.47 0.00 0.00 0.00 5,342.47

482300 Новчане казне 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

155 483100 Новчане казне по решењу судова 475,009.84 0.00 0.00 0.00 475,009.84 894,957.84 511
156 511200 Изградња осталих објеката, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511400 Пројектно планирање 419,948.00 0.00 0.00 0.00 419,948.00 0.00

157 512200 Административна опрема 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,400.00 512

512600 Опрема за образовање, културу и спорт 119,400.00 0.00 0.00 0.00 119,400.00

512900 Опрема за производњу 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

158 515100 Компјутерски софтвер 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515

Укупно: 12,838,787.93 0.00 542,496.40 0.00 13,381,284.33 13,381,284.33

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

159 511200
Изградња зграда и објеката фаза Б и Ц ЛП 

"Врело" 15,143,259.78 0.00 0.00 0.00 15,143,259.78 15,143,259.78
511

Укупно: 15,143,259.78 0.00 0.00 0.00 15,143,259.78 15,143,259.78

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

160 422100
Трошкови службених путовања у 

земљи 127,908.00 0.00 0.00 0.00 127,908.00 220,284.06 422

422200
Трошкови службених путовања у 

иностранство 
92,376.06 0.00 0.00 0.00

92,376.06

161 423400 Услуге информисања 2,584,637.32 0.00 0.00 0.00 2,584,637.32 2,584,637.32 423

162 424900 Остале специјализоване услуге        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424
2,804,921.38 0.00 0.00 0.00 2,804,921.38 2,804,921.38

ПРОЈЕКАТ 1502 – П1 Изградња фаза Б и Ц и завршне фазе велике сцене Летње позорнице "Врело"

Tрећи ниво - синтентички

ПА 1502 -  0002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ: 

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА 

ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

33 

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

163 422900 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422

164 423700 Репрезентација 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423

423900 Остале услуге по уговору 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423

165 424200 Услуге образовања, културе и спорта        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

166 422900 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422

167 424900 Остале специјализоване услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424

168 426900 Материјали за посебне намене         68,000.00 0.00 0.00 0.00 68,000.00 68,000.00 426

68,000.00 0.00 0.00 0.00 68,000.00 68,000.00

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

169 421200 Енергетске услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421

421300 Комуналне услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

421400 Услуге комуникација 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 15,733.30 0.00 0.00 5,306.96 21,040.26 252,551.06 422

422900 Остали трошкови транспорта             50,000.00 0.00 0.00 181,510.80 231,510.80

171 423400 Услуге информисања 187,000.00 0.00 0.00 789,068.38 976,068.38 8,612,525.06 423

423500 Стручне услуге 750,000.00 0.00 0.00 6,801,628.29 7,551,628.29

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

423700 Репрезентација 0.00 0.00 0.00 84,828.39 84,828.39

423900 Остале опште услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

172 424900 Остале специјализоване услуге        0.00 0.00 0.00 200,289.24 200,289.24 200,289.24 424

173 426100 Административни материјал 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 426

426400 Материјали за саобраћај 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

515100 Комјутерски софтвер 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515

1,002,733.30 0.00 0.00 8,062,632.06 9,065,365.36 9,065,365.36

31,857,702.39 0.00 542,496.40 8,062,632.06 40,462,830.85 40,462,830.85

31,857,702.39 0.00 542,496.40 8,062,632.06 40,462,830.85

Укупно: 

ПРОЈЕКАТ 1502 – П2 58. Међународни фестивал „Прва хармоника Сокобања" 2020

Tрећи ниво - синтентички

Укупно од 01.01.-31.12.2020.

ПРОЈЕКАТ 1502 – П3 38. Манифестација старих јела, заната и рукотворина „Златне руке“ 2020

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 

ПРОЈЕКАТ 1502 – П4 Туризам и фитуризам - кофинансиран од ЕУ кроз програм INTERREG IPA Бугарска - Србија

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 
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ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 
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Стање потраживања и обавеза на дан 31.12.2020. године Туристичке 

организација Сокобања. 

ПОТРАЖИВАЊА 

1. Потраживања од купаца 493.317,00 

2. Потраживања по основу издатих аванса 139.483,47 

УКУПНО: 632.800,47 

ОБАВЕЗЕ 

Обавезе према добављачима (обавезе за струју, 

комуналије, комуникације, осигурање за 

децембар 2020.) 

314.174,62 

Остале обавезе из 2020. (зараде, порези и 

доприноси) 

465,378,81 

Обавезе по основу примљених аванса - 

УКУПНО: 779.553,43 

Хартије од вредности, на дан 31.12.2020.: 

MD 19343-30459........................................................................................................704.025,75 

BG 20031-06580......................................................................................................2.104.878,41 

Укупно: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2.808.904,16 

Новчана средства на дан 31.12.2020.: 

1. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА У БЛАГАЈНИ ………………….........0,00 динара. 

2. СТАЊЕ ДИНАРСКИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА: 

- буџетски 840-1157664-27 ……………………………….........................  859,89 динара. 

- наменски рачун боловање 840-1237764-93 ……………........................   27.42  динара. 

- наменски рачун- јавни радови 840-1236764-86………......................          0.00 динара. 

3. СТАЊЕ ДЕВИЗНИХ РАЧУНА 

-  РАЧУН ДОНАЦИЈЕ -  наменски  депозити устраној валути  ………..........  62,78 Еур 

Динарска противвредност по средњем курсу на дан 31.12.2020. (117.5802) ...7.381,68 РСД 

-  ДЕВИЗНИ РАЧУН ЗА СЛУЖ. ПУТОВАЊА – трансак. депозитив ...............0,00 Еур 

У Сокобањи, 10.03.2021.                                              Љубинко Миленковић, дипл. екон 

Заведено под бројем:                                                                       Директор 

01-43/2020                                                                            ______________________ 

Извештај усвојен на 48. седници Управног одбора Туристичке организације Сокобања у 

петак, 12.03.2021. године, бр. Одлуке 01-44/2021-01. 
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На основу члана 42. став 1. тачка 64. и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на 

седници одржаној дана 08.04.2021. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за социјални рад „Сокобања“ у Сокобањи 

за 2020. годину, усвојен Одлуком Управног одбора Центра за социјални рад 

„Сокобања“ у Сокобањи број 551-108/2021 од 26.02.2021. године. 

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 02-46/2021

У Сокобањи, дана 08.04.2021. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 

108

Страна 147                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 148                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 149                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 150                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 151                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 152                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 153                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 154                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 155                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 156                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 157                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 158                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 159                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 160                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 161                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 162                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 163                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 164                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 165                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 166                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 167                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 168                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 169                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 170                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 171                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 172                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 173                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 174                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 175                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 176                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 177                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 178                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 179                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 180                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 181                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 182                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 183                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 184                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 185                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 186                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 187                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 188                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 189                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 190                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 191                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 192                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 193                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 194                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 195                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 196                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 197                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 198                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 199                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 200                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 201                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 202                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 203                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 204                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 205                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 206                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 207                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 208                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 209                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 210                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 211                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Страна 212                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



На основу члана 42. став 1. тачка 64. и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на 

седници одржаној дана 08.04.2021. године, донела је 

ЗАКЉУЧАК 

I 

УСВАЈА СЕ на Извештај о реализацији програма рада и финансијског плана 

Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања за 2020. годину, усвојен Одлуком 

управног одбора Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања број 111/3 од 

15.03.2021. године. 

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 02-47/2021

У Сокобањи, дана 08.04.2021. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 42. став 1. тачка 64. и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на 

седници одржаној дана 08.04.2021. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ 

Сокобања за 2020. годину, који је усвојио Управни одбор Јавне установе „Спортско 

рекреативни центар Подина“, одлуком број I-46/2021-03 од 12.03.2021. године . 

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 02-48/2021

У Сокобањи, дана  08.04.2021. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени 
лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној 
дана 08.04.2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовникe услуга Јавне установе „Спортско рекреативни центар 

Подина“ Сокобања, које је усвојио Управни одбор Јавне установе „Спортско рекреативног центра 
Подина“ Сокобања, дана 12.03.2021. године под бројем I-46/2021-04. 

II 
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број:  02-49/2021
У Сокобањи, дана 08.04.2021. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 
Владан Петковић
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Образац 12 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА 

Војислава Илића 2 Сокобања 

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 

Сокобања, Јануар 2021. 
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I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

Пословно име:  Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања 

Седиште: Сокобања 

Претежна делатност: Услуге уређења и одржавања околине 

Матични број: 21235423 

ПИБ: 109750670 

Делатности јавног предузећа су: 

Основна делатност предузећа је уређење и одржавање околине са шифром 8130. 

Поред основне делатности предузеће  ради и послове од јавног интереса за потребе 

оснивача које се подразумевају под шифрама делатности: 4211- изградња путева и 

аутопутева; 8110- услуге одржавања објеката; 9311- делатност спортских објеката; 9104- 

делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности. 

Годишњи/трогодишњи програм пословања: 

Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 

01.01. до 31.12.2020. године,  усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-360/3-

2019 од 29.11.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Решењем бр. 011-

44/19 од 31.12.2019. године. 

Први Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2020. године, усвојен од стране Надзорног одбора 

Одлуком број 01-382/5-2020 од 30.10.2020. године, а од стране Скупштине општине 

Сокобања Решењем број 401-802/2020 од 16.11.2020. године. 

Средњорочни Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања за период од 2019. до 2021.године,  усвојен од стране Надзорног одбора бр. 01-

117/4-2019 од 25.04.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања бр. 02-48/19 

од 26.06.2019. године. 

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

Реализација Програма пословања за 2020. годину текла је доста измењеним планом и 

динамиком. 

Почетак пословне године обележен је одржавањем општинских путева и градских улица у 

зимском периоду који се огледао углавном у дежурству служби и спорадичним 

интервенцијама на коловозу и систему за одводњавање. Недостатак падавина искоришћен 

је за радове из програма летњег одржавања путева, испуњење уговорних обавеза са 

Месним заједницама на одржавању атарских путева, као и одржавању јавне расвете у 

сеоским насељима. 
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Услед налета топлог времена, крајем фебруара месеца започети су радови на редовном 

одржавању зелених површина, првенствено у градским парковима и на излетиштима. 

Започета је и санитарна сеча стабала на зеленим површинама. 

Завршени су сви планирани радови на поплочавању Врелске улице. 

Због појаве вируса и увођења ванредног стања предузеће је прекинуло процес рада 

24.03.2020. године. 

Током ванредног стања дошло је до одлагања свих пословних активности који су 

планирани за тај период. Предузеће је у овом периоду обављало само активности по 

налогу Општинског штаба за ванредне ситуације као што су дезинфекција јавних објеката 

и стамбених зграда, сарадња са Црвеним крстом, паковање и расподела помоћи у храни и 

средствима за личну хигијену и др. У овом периоду направљен је и реализован план 

коришћења годишњих одмора из претходне године за све запослене. 

По укидању ванредног стања предузеће је кренуло са редовним радом. Наиласком кишног 

периода, током јуна и јула месеса, већа пажња је посвећена чишћењу путева и улица од 

наноса, и отклањању последица поплава како у граду тако и у сеоским насељима. 

Током туристичке сезоне предузеће је убрзано радило на одржавању парковских и осталих 

јавних површина, а уједно и спроводило мере заштите на раду. Завршена је санација моста 

на Врелу. Током августа месеца већа пажња је посвећена адаптацији пословног простора и 

пресељењу механизације, што је и реализовано до 25. августа. Започети су радови на 

поплочавању тротоара у  улици 27. Марта, док су временски услови то дозвољавали, а 

завршетак ових радова се планира за наредну годину. Завршени су и радови на уређењу 

праковских површина, припрему фонтана и чесми за зимски режим, постављена је 

новогодишња расвета и декоративни елементи у центру града,  извршена је припрема 

механизације за предстојећу зимску сезону. 

Радови који нису реализовани из Програма пословања односе се на радове крчења у 

комасационом пољу, који нису ни уговорени са Оснивачем и радови на инвестиционом 

одржавању тротоара који су урађени само делимично (око 10% од планираних). 

Табела за листу индикатора Локалних Јавних Предузећа: 

Ци

љ 

Индикатор Јед. 

мере 

Планирана 

вредност 

индикатора 

за годину Н 

Реализација Верификација 

Квартал 

Q1 

Квартал 

Q2 

Квартал 

Q3 

Квартал 

Q4 

1. Спровођење 

поступака 

јавних 

набавки 

Ком 90 23 45 76 79 87,78% 

2. Редовно 

одржавање 

општинских 

путева и 

градских 

улица 

КМ 127 85 127 127 127 100% 

3. Управљање 

општинским КМ 131 131 131 131 131 100% 
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путевима и 

градским 

улицама 

4. Уређење и 

одржавање 

зелених 

површина 

М2 530.000 30000 530000 530000 530000 100% 

5. Одржавање 

излетишта М2 440.000 - 320000 440000 440000 100% 

6. Одржавање 

излетничких 

стаза 

КМ 40 - 30 40 40 100% 

7. Редовно 

одржавање 

саобраћајне 

сигнализациј

е на градским 

улицама 

М2 2.500 - 1.000 2.000 2.500 100% 

8. Поправка 

улица са 

каменим 

коловозом 

М 600 - 600 600 600 100% 

9. Одржавање и 

уређење 

некатегориса

них путева на 

територији 

општине 

КМ 300 50 120 240 300 100% 

10. Одржавање 

грaдских 

чесми 

Ком 5 - 5 5 5 100% 

11. Уклањање 

дивљих 

депонија 

М3 200 25 150 200 200 100% 

12. Одржавање 

градских 

фонтана 

Ком 5 - 5 5 5 100% 

13. Одржавање 

јавне расвете 

у Сокобањи 

Ком 2.000 200 500 1.500 2.000 100% 

Из таберле индикатора се закључује да су планирани радови реализовани 100%. Другим 

речима, радови су извођени по свим позицијама у мањем или већем обиму. 

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ: 

Један од одлучујућих фактора који утиче на успешност пословања је и ефикасно 

управљање ризицима. Запослени у Предузећу,  на челу са Директором предузећа, 

руководе фазама управљања ризицима које обухватају: 

- Идентификовање ризика, 

- Мерење ризика, 

Страна 245                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



4 

- Испитивање могућих решења, 

- Примена решења, 

- Контрола резултата. 

Ризици који се јављају при пословању су: 

- Кредитни ризици - ризици од немогућности наплате потраживања, 

- Ризици пада ликвидности - немогућност плаћања доспелих обавеза, 

- Оперативни ризици - раст трошкова због лошег мониторинга, успоравање или 

прекид радова и пословног процеса услед пропуста, 

- Репутациони ризици - ризици губитка текућег или будућег прихода због 

негативног мишљења јавности о начину пословања предузећа и др. 

Систем управљања ризицима штити предузеће додајући му вредност на начин да: 

- Ствара окосницу која омогућује организацији доследно и контролисано одвијање 

активности, 

- Побољшава процес доношења одлука, 

- Повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање 

приоритета кроз свеобухватно и структуирано разумевање пословних активности 

променљивости прилика, 

- Штити и увећава имовину и имиџ Предузећа, развија и пружа потпору људима на 

бази знања, 

- Повећава могућност привлачења потребних кадрова, јер се Предузеће позиционира 

као мање ризично те фаворизује оперативну ефикасност. 

РИЗИЦИ НАСТАЛИ УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID-19: 

У циљу заштите здравља запослених и корисника услуга од ширења заразне болести 

COVID-19, донесен је План примене превентивних мера за спречавање ширења заразне 

болести COVID-19. План се примењује на свим радним местима у радној околини у којој 

се обавља рад. По препоруци Владе, а и локалне самоуправе, извршена је прерасподела 

радног времена са мањим бројем запослених и омогућен је рад од куће где је то било 

могуће. Спроводи се појачана хигијена и дезинфекција радних и помоћних просторија 

што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора. 

Пандемије пре свега треба посматрати као јавно питање, а тек онда на другом месту 

питање пословања. Како време пролази, широко распрострањена појава пандемије ставра 

већи притисак на постојеће ресурсе, инфраструктуру и технологију, што ће довести до 

значајну деградацију производа и услуга. Предузеће у том случају даје приоритете у 

обављању својих  пословних активности и пружању услуга које су кључне за 

испуњавање потреба крајњих корисника. 

1. БИЛАНС УСПЕХА 

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања на крају пословне године, исказује 

вишак прихода у односу на расходе у износу од 1.110.685,35 динара, пре опорезивања. 

Иако је било доста потешкоћа у пословању током године, предузеће је остварило 

позитиван резултат. Уложени су велики напори да град изгледа чисто, уредно и сређено 

првенствено током туристичке сезоне, а и ван ње. Није било великих улагања у саму 
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инфраструктуру као ни улагања на излетиштима, већ је пажња усмерена редовном 

одржавању постјећих јавних површина. 

Приходи 

Износ и структура прихода у 000 динара: 

Приходи План јануар-

децембар 

2020.година 

Реализација јануар-

децембар 

2020.година 

Индекс 

3/2 

1. 2. 3. 4. 

Укупни 87.184 54.188 0,62 

Пословни 87.144 54.185 0,62 

Финансијски 40 3 0,08 

Највећи део пословних прихода исказаних на конту 614 чине приходи од остварења 

програма  одржавања јавних површина по усвојеним уговорима са Општином Сокобања. 

Пословање је текло мање више по програму до проглашења ванредног стања, када су све 

започете активности обустављене и усмерене ка сузбијању епидемије. По престанку 

ванредног стања, настављени су сви уговорени и започети радови. Због паузе која је 

настала предузеће није успело да реализује неке активности које се по својој природи 

везују за пролећни део године. Због новонастале ситуације урађени су ребаланси 

појединих програма. 

Финансијске приходе чине приходи од камата пословних банака и незнатни су у односу на 

укупне приходе предузећа. 

1.1. Расходи 

Износ и структура расхода у 000 динара: 

Расходи План јануар-

децембар 2020. 

година 

Реализација јануар-

децембар 2020. 

година 

Индекс 

3/2 

1. 2. 3. 4. 

Укупни 86.660 53.224 0,61 

Пословни 86.410 53.028 0,61 

Финансијски 250 196 0,78 

Пословни расходи су реализовани у доста мањем обиму од планираних. Као што смо већ 

напоменули, услед проглашења ванредног стања, одложене су све планиране набавке за 

овај период. Исказани трошкови се углавном односе на трошкове за зараде запослених, 

набавку средстава за дезинфекцију, трошкове горива и мазива, регистрацију возила и 
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текуће одржавање опреме. Изостали су радови на поплочавању тротоара, као и радови 

планирани програмом крчења у комасационом пољу. 

Финансијске трошкове чине трошкови камата код пословних банака. 

Нето добит (Образац 7) приказује добит остварену на крају пословне године. Одлука о 

расподели добити за 2018. годину, је донета од стране Надзорног одбора приликом 

усвајања завршног рачуна. По добијеној сагласности од стране оснивача, извршена је 

уплата 30.12.2019. године у износу од 551.640,00 динара. 

Накнаданим дописом, оснивач је дао обавештење да износ распоређене добити која 

припада оснивачу не може бити мања од 50%, те је донешена Одлука, од стране 

Надзорног одбора, о измени Одлуке о расподели добити по редовном годишњем 

финансијском извештају за 2018. годину. На овако донешену Одлуку оснивач је дао 

сагласност, те је извршен пренос средстава 19.03.2020. године, у износу од 1.287.162,91 

динара. 

Остварени нето добит исказан у обрасцу 7 у износу од 3.316.314,96 динара односи се на 

извештајну 2019. годину. Одлуком Надзорног одбора од 04.06.2020. године, износ од 

1.658.157,48 динара односно 50 % остварене нето добити уплаћен је оснивачу 18.09.2020. 

године, а остатак остварене добити распоређује се за повећање основног капитала, по 

накнадно донешеној Одлуци Надзорног одбора. 

Остварена добит за 2020. годину биће распоређена приликом усвајања завршног рачуна за 

пословну годину. 

1.А   БИЛАНС СТАЊА 

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2020. до 

31.12.2020. године приказан је у наредној табели. 

Износ и структура у 000 динара: 

Позиција План јануар - 

децембар 

2020.година 

Реализација јануар -

децембар 

2020.година 

Индекс 

3/2 

1. 2. 3. 4. 

Укупна актива 25.720 25.583 0,99 

Стална имовина 18.120 15.942 0,88 

Одложена пореска 

средства 

319 

Обртна имовина 7.600 9.322 1,23 

Укупна пасива 25.720 25.583 0,99 

Капитал 9.689 9.663 1,00 
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Дугорочна 

резервисања и 

обавезе 

5.850 6.681 1,14 

Краткорочне обавезе 10.181 9.239 0,91 

Актива 

Планом је предвиђена набавка опреме за одржавање зелених површина која није 

остварена због ванредне ситуације. Од планираних 4.900.000,00 динара, реализовано је 

4.448.000,00 динара. 

На конту одложених пореских средстава исказана су средства која представљају разлику 

између плаћених аконтација за порез на добит и обрачунате обавезе за порез на добит за 

извештајну годину. 

Потраживања по основу продаје су доста мања у односу на план. Наиме, Општинска 

Управа је измирила своје обавезе 31.12.2020. године. Уједно је то разлог и одступања на 

конту готовинских еквивалената, односно стања на текућим рачунима. 

Из прегледа (Образац 11) Бруто потраживања Јавног предузећа за дате кредите и зајмове, 

продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, види се структура 

ненаплаћених потраживања. 

Преглед аналитике купаца 

Ред.бр. Назив Износ у хиљ.дин. Доспела 

потраживања 

1. ЈКП Напредак Сокобања 800 800 

2. Општинска управа 1.225 

3. ЈУ „СРЦ Подина“ 21 

4. СБ за рехабилитацију Бањица 107 107 

5. Остали 5 

6. Исправка вред.потраживања 52 

УКУПНО: 2.210 907 

Из прегледа аналитике купаца се види да има доспелих потраживања на дан израде 

биланса. 

Пасива 

На позицији капитала одступање је незнатно. Стање капитала усаглашено је са капиталом 

уписаним код Агенције за привредне регистре. 

Због свеопште ситуације каснили су радови на адаптацији објекта за чије намене су 

резервисана исказана средства на позицији дугорочних резервисања. Преостали износ 

дугорочног резервисања опредељују се за реализацију у 2021. годину. 

Код краткорочних обавеза, односно краткорочних кредита и зајмова у земљи, планиран је 

износ од 1.500.000,00 динара, али је он измирен до краја пословне године. 

Обавезе из пословања представљају обавезе према добављачима и веће су од плана због 

набавке материјала за расвету непосредно пред крај године, као и предата израда 
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елабората геодетских радова и извештаја о затеченом стању мостова за потребе 

озакоњења, а валута за плаћање ових обавеза је у 2021. години. 

Преглед аналитике добављача 

Ред.бр. Назив Износ у хиљ.дин. Доспеле обавезе 

1. Танскоп Параћин 186 

2. ТР Микс трејд Сокобања 127 

3. ТР Филота Сокобања 289 

4. Казнено поправни завод 118 

5. НИС АД 384 

6. ДОО Боја Сомбор 268 

7. ДОО Бравокс Сокобања 240 

8. Геодетски биро СБ Сокобања 617 

9. TBV System logistic DOO 1.882 

10. СЗР Гера електро Сокобања 188 

11. ДОО Новком Ниш 541 

12. ДОО Морис проинг Трстеник 270 

13. Остали 89 

УКУПНО: 5.199 

Из прегледа аналитике добављача се види да доспелих обавеза нема на дан израде 

биланса. 

Остале краткорочне обавезе представљају обавезе према запосленима, обавезе за учешће у 

добитку и остеле обавезе. Исказано стање на овој позицији односи се на обавезе за 

исплату децембарске зараде и накнаде зарада. Одступање у односу на план јавља се из 

разлога измирења осталих обавеза закључно са 31.12.2020. године. 

На конту пасивних временских разграничења јавља се износ од 12.000,00 динара, што 

представља обавезу за враћање  Министарству заштите животне средине, као износ 

неутрошених средстава по програму управљања заштићеним подручјем „Рипаљка“. 

1.Б    ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

Извештај о токовима готовине приказује прилив и одлив готовинских еквивалената и 

готовине за извештајну годину. 

Реализација укупног прилива готовине је мања од очекиване за око 22% , а самим тим и 

реализација одлива готовине је мања за око 26%. Због специфичности пословања у 

извештајној години, одступања су приметна на свим позицијама кретања готовине. 

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Реализација трошкова запослених је мања од плана првенствено из разлога мањег броја 

запослених у односу на план, а затим из разлога мањег ангажовања радника због смањења 

обима посла и одласка већине запослених на годишњи одмор током трајања ванредног 

стања. Остала примања и накнаде запослених крећу се у оквиру планираних сразмерно 

степену ангажовања. Одступање се јавља код накнаде члановима надзорног одбора из 
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разлога мањег броја одржаних седница, првенствено због заштите здравља. Из истог 

разлога су смањени трошкови дневница запослених за службена путовања а и трошкова 

који прате службена путовања. 

Исплата накнаде трошкова запосленима извршена је у складу са Одлуком и  Анексом II 

Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији 

Републике Србије, а односи се на исплату солидарне помоћи. 

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

У четвртом кварталу, за период од 01.09.2020. до 31.12.2020. године, смањен је број 

запослених за једног радника коме је престао радни однос истеком уговора на који је био 

закључен, односно до дана 31.12.2020. године. 

Тако да стање запослених на крају извештајног периода је једанаест радника на 

неодређено време и два радника на одређено. 

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

Цене услуга Јавног предузећа у складу су са Ценовником усвојеном Програмом пословања 

Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2020. годину, на који је сагласност 

дао оснивач број 011-44/19 од 31.12.2019. године. 

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања планирана су 

средства од стране Министарства заштите животне средине, за реализацију  Програма 

управљања заштићеним подручјем Споменика природе „Рипаљка“. Средства су добијена у 

износу од 1.650.000,00 динара, а реализована у износу од 1.638.000,00 динара. Износ 

неутрошених средстава у износу од 12.000,00 динара биће враћен Министарству по 

добијању упутства за повраћај. Разлика код реализације уговореног програма јавила се код 

набавке елемената за дечије игралиште. 

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Средства за посебне намене се остварују по усвојеном Програму пословања за 2020. 

годину, а реализација је доста мања од плана због свеобухватне ситуације услед настале 

епидемије. 

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

У табели (Образац 8) кредитне задужености исказани су  подаци о кредиту (финансијски 

лизинг) којим се Предузеће задужило током 2017. године.  Рок доспећа рате за отплату је 

до 5-ог у месецу, а рок отплате је 2022.година. Отплата кредита је текла по плану до 

проглашења ванредног стања када је отплата прекинута на период од три месеца. 

Услед отежане наплате потраживања, а у циљу очувања ликвидности, Надзорни одбор 

доноси Одлуку о задужењу код Комерцијалне банке АД Београд на износ од 3.500.000,00 

динара, са роком враћања од дванаест месеци од дана пуштања у течај. На дан 31.12.2020. 

године не постоји обавеза по наведеном основу. 
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8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

Табела (Образац 9) приказује стање готовине по текућим рачунима код пословних банака 

и код Трезора. Током извештајног периода сви рачуни су били ликвидни. План је 

предвиђао стање готовине у износу од 2.500.000,00 динара, а реализација износи 

7.074.179,84 динара. Разлог овако великог одступања се огледа у чињеници да је 

Општинска управа измирила своје обавезе по закљученим и реализованим програмима за 

2020. годину у текућу годину, односно на дан 31.12.2020.године. 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

У табели извештаја о инвестицијама (Образац 10) је приказан назив инвестиционог 

улагања у основна средства, као и извор финансирања. Крајем 2019. године започета је 

набавка путничког теренског возила која је реализована почетком године. Планом су 

предвиђене набавке без учешћа пореза на додату вредност. Међутим, пошто немамо права 

на пореско ослобођење код наваке путничког теретног возила- Ладе Урбан, јавља се 

одступање код ове позиције. Завршена је и набавка задњих тракторских дасака за снег, 

која је такође била започета у 2019. години. Због хаварисјког квара на два рачунара 

извршена је замена компијутеског софтвера. Током ванредног стања, добијен је 

прикључак за дезинфекцију – rapid , од стране  DOO Sky mont Sopot, као донација. По 

спроведеној набавци набављен је камион МАН, као и канцеларијске столице. Извршена је 

и набавка противпожарних апарата у износу од 24.106,00 динара. 

Из наведеног прегледа се види да није спроведена набавка цистерне за воду, која се 

планира за набавку у наредну годину. 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

Предузеће је реализовало усвојени Програм пословања у складу са општом ситуацијом у 

држави, могућностима, временским приликама, потребама и динамичким планом по 

основу уговорених послова. 

Услед епидемије COVID-19, у сарадњи са оснивачем предузеће је  прилагодило процес 

рада новонасталој ситуацији. По налогу Општинског штаба за ванредне ситуације, 

привремено су прекинуте активности на реализацији започетих програма (период 

24.03.2020. до 03.05.2020.године), и прешло се на активности на сузбијању и ублажавању 

последица епидемије, што се одразило на повећање трошкова, смањење обима пословања 

и смањења прихода. Да би се сачувала ликвидност предузећа трошкови у овом периоду су 

сведени на минимум а финансирали су се из краткорочне позајмице од пословних банака. 

Одговорном политиком и добром организацијом рада, наведени догађаји, који имају 

материјалног утицаја на пословање,  нису угрозили пословање предузећа. Програмске 

активности јесу биле привремено прекинуте, али су после израде Ребаланса програма 

пословања у појединим областима, створени услови за нормално пословање. 

Индикатори пословања показују да се поједине програмске активности реализоване у 

великом проценту али да је због изостајања радова на крчењу у комасационом пољу (који 

није ни уговорен), немогућност реализације инвестиционог одржавања тротоара у 
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11 

великом проценту  (око 13% реализација) и блага зима проценат реализације Програма у 

финансијском смислу сведен  на 62% . 

Дел.бр. 01-33/1-2021 

Датум: 26.01.2021. год. Потпис и печат 
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Образац 1

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423

у 000 динара

План Реализација

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 

и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 79.898 87.144 87.144 54.185 0,62

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

61

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 78.274 84.716 84.716 51.770 0,61

610

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем 

тржишту 1010

611

2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на 

иностраном тржишту 1011

612

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем 

тржишту 1012

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на 

иностраном тржишту 1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014
78.274 84.716 84.716 51.770 0,61

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 1.624 2.428 2.428 2.415 0,99

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2020.

Група рачуна, 

рачун

Индекс 

реализација 

01.01. -31.12./ 

план 01.01. -31.12. 

ПОЗИЦИЈА

План за

01.01-31.12.2020. 

Текућа година

01.01 - 31.12.2020.Реализација 

01.01-31.12.2019. 

Претходна година

AOП
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50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 

+ 1028+ 1029) ≥ 0 1018
75.578 86.410 86.410 53.028

0,61

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023
21.690 19.515 19.515 10.112 0,52

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024
6.433 6.490 6.490 4.892 0,75

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025
15.054 20.820 20.820 15.944 0,77

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026
19.084 32.035 32.035 15.694 0,49

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027
4.461 5.500 5.500 5.175

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028
7.176 0 0

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 1.680 2.050 2.050 1.211 0,59

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 4.320 734 734 1.157 1,58

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031 0 0

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 20 40 40 3
66, осим 662, 663 

и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ 

ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033 0 0 0

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 20 40 40 3 0,08

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 

КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 152 250 250 196 0,78

56, осим 562, 563 

и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1041 0 0 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043
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565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 152 250 250 196 0,78

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 

КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049 132 210 210 193

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 

ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 

ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051

67 и 68, осим 683 

и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052

57 и 58, осим 583 

и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) 1054 4.188 524 524 964
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 1055

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1058 4.188 524 524 964

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 872 466

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) 1064 3.316 524 524 498 0,95

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК  КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068
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IV. НЕТО ГУБИТАК  КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

Датум: 25.01.2021. Oвлашћено лице: __________________________

М.П. 
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Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423 Образац 1А

у 000 динара

План Реализација

АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 002 16.668 18.120 18.120 15.942 0,88

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 003 53 120 120 107 0,89

010 и део 019 1. Улагања у развој 004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 005 53 120 120 107 0,89

013 и део 019 3. Гудвил 006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 009

2
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 

+ 0016 + 0017 + 0018)
010 16.615 18.000 18.000 15.835 0,88

020, 021 и део 029 1. Земљиште 011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 012

023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 16.615 18.000 18.000 15.835 0,88

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 016

БИЛАНС СТАЊА  на дан 31.12.2020.

Планирано 

стање 

на дан 

31.12.2020. 

Текућа година

31.12.2020. Индекс 

реализација 

31.12.20. / 

план 31.12.20. 

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А

Стање на дан 

31.12.2019.

Претходна 

година

АОП
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027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 018

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 019 0 0 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 020

032 и део 039 2. Основно стадо 021

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 

0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)
024 0 0 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности 

расположиве за продају
027

део 043, део 044 и део 

049
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 028

део 043, део 044 и део 

049
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 033

5
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 

0041)
034 0 0 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 037

053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 040
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056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042 319

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 

0070)
043 22.759 7.600 7.600 9.322 1,23

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 044 0 100 100 1

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 045

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 046

12 3. Готови производи 047

13 4. Роба 048

14 5. Стална средства намењена продаји 049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 100 100 1

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 

0057 + 0058)
051 21.116 5.000 5.000 2.210 0,44

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 052

201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица 053

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 054

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 055

204 и део 209 5. Купци у земљи 056 21.116 5.000 5.000 2.210 0,44

205 и део 209 6. Купци у иностранству 057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 

КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
061

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 

0067)
062

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица 063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица 064
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232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 066

234, 235, 238 и део 

239
5. Остали краткорочни финансијски пласмани 067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 068 1.643 2.500 2.500 7.074 2,83

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069 37

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 070

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 071 39.427 25.720 25.720 25.583 0,99

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) 

≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)
0401 10.811 9.689 9.689 9.663 1,00

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 5.955 2.658 2.658 2.658 1,00

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 5.955 2.658 2.658 2.658 1,00

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 4.955 4.955 4.955 1,00

330
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ
0414
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33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И 

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 

(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И 

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна 

салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 4.856 2.076 2.076 2.050 0,99

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 1.540 1.552 1.552 1.552 1,00

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 3.316 524 524 498 0,95

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 11.148 5.850 5.850 6.681 1,14

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 7.176 3.000 3.000 3.690 1,23

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431 7.176 3.000 3.000 3.690 1,23

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 

0440)
0432 3.972 2.850 2.850 2.991 1,05

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана 0436
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414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439 3.972 2.850 2.850 2.991 1,05

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 17.503 10.181 10.181 9.239 0,91

42
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 

+ 0449)
0443 0 1.500 1.500 0

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446 1.500 1.500 0

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

427
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања 

намењених продаји
0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 2.198 2.000 2.000 2.793 1,40

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 12.386 4.000 4.000 5.199 1,30

431 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи 0452

432 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 0454

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 12.386 4.000 4.000 5.199 1,30

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 2.540 2.000 2.000 1.235 0,62

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 98 181 181
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48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 196 500 500

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 85 12

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 

0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0
0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 39.462 25.720 25.720 25.583 0,99

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

Датум: 25.01.2021. Oвлашћено лице: __________________________

М.П. 
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Образац 1Б

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423

у 000 динарa

План Реализација

1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 75.183 109.315 109.315 80.699 0,74

3 1. Продаја и примљени аванси 3002 74.613 106.887 106.887 80.696 0,75

4 2. Примљене камате из пословних активности 3003 20 3

5 3. Остали приливи из редовног пословања 3004 550 2.428 2.428

6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 72.263 101.278 101.278 71.363 0,70

7 1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 53.763 78.672 78.672 51.297 0,65

8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 15.054 20.456 20.456 15.944 0,78

9 3. Плаћене камате 3008 3 150 150 24 0,16

10 4. Порез на добитак 3009 194 786

11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 3.249 2.000 2.000 3.312 1,66

12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 2.920 8.037 8.037 9.336

13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013 1.040 0 0 1.650

16 1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

17
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких 

средстава
3015

18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 1.040 1.650

19 4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

20 5. Примљене дивиденде 3018

21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 4.156 4.900 4.900 4.427 0,90

22 1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

23
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и 

биолошких средстава
3021

4.156 4.900 4.900 4.427
0,90

24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 0 0

26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024 3.116 4.900 4.900 2.777 0,57

27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025 0 0 3.000

29 1. Увећање основног капитала 3026

30 2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

31 3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 3.000

32 4. Остале дугорочне обавезе 3029

33 5. Остале краткорочне обавезе 3030

34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 1.489 2.280 2.280 4.128 1,81

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

ПОЗИЦИЈА

Реализација 

01.01-

31.12.2019. 

Претходна 

година

План за

01.01-

31.12.2020. 

Текућа година

01.01. - 31.12.20.
Индекс 

реализација                    01.01. -

31.12./                   план 01.01. -

31.12. 

АОП
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35 1. Откуп сопствених акција и удела 3032

36 2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

37 3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 780 780 3.000

38 4. Остале обавезе (одливи) 3035

39 5. Финансијски лизинг 3036 1.489 1.500 1.500 1.128 0,75

40 6. Исплаћене дивиденде 3037

41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038

42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 1.489 2.280 2.280 1.128 0,49

43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 76.223 109.315 109.315 85.349 0,78

44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 77.908 108.458 108.458 79.918 0,74

45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042 857 857 5.431 6,34

46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043 1.685

47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 3.328 1.643 1.643 1.643 1,00

48
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 

ГОТОВИНЕ
3045

49
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 

ГОТОВИНЕ
3046

50
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 

+ 3045 – 3046)
3047

1.643 2.500 2.500 7.074
2,83

М.П.

                Овлашћено лице: ___________________________________Датум: 25.01.2021.
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Образац 2

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423

у динарима

План Реализација

1.

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса 

на терет запосленог)
7.795.593 11.501.000 11.501.000 8.683.616 0,76

2.

Маса БРУТО 1  зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима 

на терет запосленог)
10.778.744 15.895.000 15.895.000 12.003.294 0,76

3.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима 

на терет послодавца) 
12.621.986 17.249.760 17.249.760 14.001.840 0,81

4.
Број запослених  по кадровској евиденцији - УКУПНО* 14 17 17 14 0,82

4.1.
- на неодређено време 11 13 13 11 0,85

4.2.
- на одређено време 3 4 4 3 1

5 Накнаде по уговору о делу

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу 

7 Накнаде по ауторским уговорима

8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима 

9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима
623.746 660.000 660.000 658.964

10

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим 

пословима
6 20 20 6

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора 

13 Накнаде члановима скупштине

14 Број чланова скупштине

15 Накнаде члановима управног одбора

16 Број чланова управног одбора 

17 Наканде члановима надзорног одбора
105.371 166.155 166.155 101.282 0,61

18 Број чланова надзорног одбора
3 3 3 3 1,00

19 Превоз запослених на посао и са посла
292.852 450.000 450.000 295.380 0,66

20 Дневнице на службеном путу 
117.747 300.000 300.000 120.785 0,40

21 Накнаде трошкова на службеном путу 
42.532 75.000 75.000 45.720 0,61

22 Отпремнина за одлазак у пензију

23 Број прималаца

24 Јубиларне награде

25 Број прималаца

26 Смештај и исхрана на терену

27 Помоћ радницима и породици радника
6.000 100.000 100.000 0 0,00

28 Стипендије

29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 568.917 800.000 800.000 630.871 0,79

* број запослених последњег дана извештајног периода 

М.П.

Датум: 25.01.2021.                                             Овлашћено лице: ___________________________________

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Р. 

бр.
Трошкови запослених

Индекс 

реализација 01.01. -

31.12./ 

план 01.01. -31.12. 

Реализација 

01.01-31.12.2019. 

Претходна година

План за

01.01-31.12.2020. 

Текућа година

01.01. - 31.12.2020.
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Образац 3

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423

Стање на дан 30.09.2020. године* 11 3

1. Одлив кадрова 1

2. истек уговора 

3.

4.

5.

6. Пријем

7.

8.

9.

Стање на дан 31.12.2020. године**
11 2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:                      25.01.2021.

М.П. 

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Овлашћено лице: ___________________________

Р. бр. Основ одлива / пријема кадрова Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време
Број ангажованих по основу 

уговора (рад ван радног односа)
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Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања" Образац 4

Матични број: 21235423

Индекс

дец. текуће године

дец. претходне године

Рад у оквиру зимске службе

1.
Дежурство радника у оквиру зимске службе 617 647 647 647 647 647 647 1,05

2. Ефективни рад камиона 5292 5556 5556 5556 5556 5556 5556 1,05

3.
Ефективни рад комбиноване машине са

раоником

5292 5556 5556 5556 5556 5556 5556 1,05

4. Ефективни рад раоника 708 743 743 743 743 743 743 1,05

5. Ефективни рад посипача 1232 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1,05

6. Утрошак ризле за посипање путева 1874 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1,05

7. Ефективни рад радника 716 752 752 752 752 752 752 1,05

8. Ефективни рад комбинирке (ровокопача) 4410 4630 4630 4630 4630 4630 4630 1,05

9. Ефективни рад комбинирке 5513 5788 5788 5788 5788 5788 5788

Остале активности( рад за потребе

Јавних предузећа и Установа које се

финансирају из Општинског буџета)
10. Рад булдозера (по радном сату) 6615 6945 6945 6945 6945 6945 6945 6945 6945 6945 6945 6945 6945 1,05

11.
Рад ровокопача-комбинирке (по радном

сату)

3418 3588 3588 3588 3588 3588 3588 3588 3588 3588 3588 3588 3588 1,05

12. Рад камиона (по радном сату) 3307 3472 3472 3472 3472 3472 3472 3472 3472 3472 3472 3472 3472 1,05

13.
Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату) 2205 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315

14. Рад полутеретног возила (по сату) 2100 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205

15.
Рад дипломираног инжењера (по радном

сату)

992 1042 1042 1042 1042 1042 1042 1042 1042 1042 1042 1042 1042 1,05

16. Рад инжењера(по радном сату) 827 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 1,05

17.
Рад грађевинског техничара (по радном

сату)

662 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 1,05

18.
Рад грађевинског радника ( по радном сату) 607 637 637 637 637 637 637 637 637 637 637 637 637 1,05

19. Рад камиона Мерцедеса (по радном сату) 3675 3858 3858 3858 3858 3858 3858 3858 3858 3858 3858 3858 3858
20. Рад компресора (по радном сату) 2205 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315
21. Рад моторне фрезе (по радном сату) 1050 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102

22.
Рад секача бетонских елелената (по радном

сату)

1050 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102

23. Млин за гране 1575 1653 1653 1653 1653 1653 1653 1653 1653 1653 1653 1653 1653
24. Камион са телескопском дизалицом 2300 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415
25. Вибро плоча 1260 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323

Остале активности (рад за потребе

трећих лица)
26. Рад булдозера (по радном сату) 7938 8334 8334 8334 8334 8334 8334 8334 8334 8334 8334 8334 8334 1,05

27.
Рад ровокопача-комбинирке (по радном

сату)

4630 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 1,05

28. Рад камиона (по радном сату) 4410 4630 4630 4630 4630 4630 4630 4630 4630 4630 4630 4630 4630 1,05

29.
Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату) 2646 2778 2778 2778 2778 2778 2778 2778 2778 2778 2778 2778 2778

30. Рад полутеретног возила (по сату) 2520 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2646

31.
Рад дипломираног инжењера (по радном

сату)

1323 1389 1389 1389 1389 1389 1389 1389 1389 1389 1389 1389 1389 1,05

32. Рад инжењера(по радном сату) 992 1041 1041 1041 1041 1041 1041 1041 1041 1041 1041 1041 1041 1,05

33.
Рад грађевинског техничара (по радном

сату)

827 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 1,05

34.
Рад грађевинског радника ( по радном сату) 716 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 1,05

35. Рад камиона Мерцедеса (по радном сату) 5513 5788 5788 5788 5788 5788 5788 5788 5788 5788 5788 5788 5788
36. Рад компресора (по радном сату) 2646 2778 2778 2778 2778 2778 2778 2778 2778 2778 2778 2778 2778
37. Рад моторне фрезе (по радном сату) 1260 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323

38.
Рад секача бетонских елелената (по радном

сату)

1260 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323

39. Млин за гране 1890 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
40. Камион са телескопском дизалицом 3906 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100
41. Вибро плоча 1512 1587 1587 1587 1587 1587 1587 1587 1587 1587 1587 1587 1587

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

Р. Бр.

XIIVIII IX X XIVI

децембар 

претходне 

године

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ

Цена у динарима по јединици мере за текућу годину

I II VIIIII IV V
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Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања" Образац 5

Матични број: 21235423

у динарима

Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено 
Износ неутрошених средстава 

из ранијих година 

(у односу на претходну)

1 2 3 4 (2-3) 5

Субвенције 1.040.000 1.040.000 954.984 85.016

Остали приходи из буџета*

УКУПНО 1.040.000 1.040.000 954.984 85.016

у динарима

01.01. до 31.03. 01.01. до 30.06. 01.01. до 30.09. 01.01. до 31.12.

Субвенције 1.650.000 1.650.000 1.650.000

Остали приходи из буџета*

УКУПНО 1.650.000 1.650.000 1.650.000

у динарима

Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено 

Индекс 

реализацијa 01.01.-31.03. / 

план 01.01.-31.03.

1 2 3 4 (2-3) 5

0

Остали приходи из буџета*

УКУПНО 0 0 0

у динарима

Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено 

Индекс 

реализацијa 01.01.-30.06. / 

план 01.01.-30.06.

1 2 3 4 (2-3) 5

1.650.000 209.346 1.440.654

Остали приходи из буџета*

УКУПНО
0

1.650.000 209.346
1.440.654

у динарима

Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено 

Индекс 

реализацијa 01.01.-30.09. / 

план 01.01.-30.09.

1 2 3 4 (2-3) 5

1.650.000 738.640 911.360

Остали приходи из буџета

УКУПНО
0

1.650.000 738.640 911.360 0,00

у динарима

Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено 

Индекс 

реализацијa 01.01.-31.12. / 

план 01.01.-31.12.

1 2 3 4 (2-3) 5

1.650.000 1.638.000 12.000
0,99

Остали приходи из буџета*

УКУПНО 0 1.650.000 1.638.000 12.000 0,99

Датум: 25.01.2021.  Овлашћено лице: _____________________________

М.П.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције

Субвенције

Субвенције

Субвенције

Претходна година

2019.

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Период од 01.01. до 31.03.2020.

Период од 01.01. до 30.06.2020.

Период од 01.01. до 30.09.2020.

Период од 01.01. до 31.12.2020.
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Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања" Образац 6

Матични број: 21235423

у динарима

План Реализација

1. Спонзорство

2. Донације

3. Хуманитарне активности

4. Спортске активности 300.000 300.000 - 

5. Репрезентација 450.000 384.037 450.000 450.000 201.830 0,45

6. Реклама и пропаганда

7. Остало

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прималац Намена Износ Прималац Намена Износ Прималац Намена Износ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Датум: 25.01.2021. М.П. Овлашћено лице: ____________________________________

Р. бр.
План за

01.01-31.12.2020. 

Текућа година

01.01. - 31.12.2020.
Индекс 

реализација 01.01. -

31.12.20./ 

план 01.01. -31.12.20.

План за

01.01-31.12.2019. 

Претходна  година

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни 

број

Спонзорство Донације Хуманитарне активности

Позиција

Реализација 

01.01-31.12.2019. 

Претходна година
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Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања" Образац 7

Матични број: 21235423

у 000 динара

Пословна година

Укупна 

остварена 

нето добит

Година уплате у 

буџет

Износ уплаћен у 

буџет по основу 

добити из 

претходне 

године

Правни основ 

(број одлуке 

Владе)

Датум уплате

Износ уплаћен у 

буџет по основу 

добити из 

претходних 

година

Правни основ уплате 

из претходних 

година³

Укупно 

уплаћено у 

буџет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=4+7

2018 ¹ 3.677.604,91 2019 551.640,00 30.12.19. 3.115.975,27 3.667.615,27 

2018 2020 1.287.162,91 19.03.20. 4.954.778,18 

2019 3.316.314,96 2020 1.658.157,48 18.09.20. 3.667.615,27 5.325.772,75

201_ 

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.01.2021.         М.П.

НЕТО ДОБИТ 
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Образац 8

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423

Плански курс:_______________

Главница 

први 

квартал

Главница 

други 

квартал

Главница 

трећи 

квартал

Главница 

четврти 

квартал

Камата 

први 

квартал

Камата 

други 

квартал

Камата 

трећи 

квартал

Камата 

четврти 

квартал

Домаћи кредитор

intesa lizing комб.машина 9.269.183 не 69.319,93 3.971.736 2017. 2022. 23.10.2017. 12 371.150 0 382.011 374.617 0 0 0

Комерцијална банка АД краткорочни кредит 3.000.000 не 2020. 2020. 27.08.2020. 1 3.000.000 4.125 7.687 20.208

...................

...................

...................

Страни кредитор

...................

...................

...................

...................

...................

Укупно кредитно задужење

од чега за ликвидност 3.000.000

од чега за капиталне пројекте 9.269.183

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Oвлашћено лице ______________________

М.П. 

Датум:  23.10.2020. 

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

Кредитор

Назив кредита / Пројекта Валута

Стање кредитне 

задужености 

на 31.12.2017. године у 

оригиналној валути

Каматна 

стопа

Број отплата 

током једне 

године

План плаћања по кредиту за текућу годину у динаримаСтање кредитне 

задужености 

на 31.12.2019. године у 

динарима

Уговорени 

износ кредита

Гаранција државе

Да/Не

Рок отплате 

без периода 

почека

Период почека 

(Grace period)

Датум прве 

отплате

Година 

повлачења 

кредита
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Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423 Образац 9

СТАЊЕ НА 

ДАН
АОП

Врста средстава (текући рачун, благајна, 

девизни рачун, акредитиви..)
Назив банке Износ у оригиналној валути Износ у динарима

1 2 3 4 5 6

068
текући рачун Комерцијална банка АД

1.139,97 

068
текући рачун Трезор

85.016,44 

068
текући рачун Банка поштанска штедионица

1.557.024,25 

Укупно у динарима 1.643.180,66 

068
текући рачун Комерцијална банка АД

9.906,00 

068
текући рачун Трезор 22,00

068
текући рачун Банка поштанска штедионица 302.175,00

Укупно у динарима 312.103,00

068
текући рачун Комерцијална банка АД 78.123,00

068
текући рачун Трезор 1.440.652,00

068
текући рачун Банка поштанска штедионица 170.061,00

Укупно у динарима 1.688.836,00

068
текући рачун Комерцијална банка АД 4.400.468,66

068
текући рачун Трезор 911.360,34

068
текући рачун Банка поштанска штедионица 113.772,81

Укупно у динарима 5.425.601,81

068
текући рачун Комерцијална банка АД 4.823.786,64

068
текући рачун Трезор 11.935,80

068
текући рачун Банка поштанска штедионица 2.238.457,40

Укупно у динарима 7.074.179,84 

Датум: 25.01.2021.                                                     Овлашћено лице: ____________________________________

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

31.12.2019. 

(претходна 

година)

30.06.2020.

30.09.2020.

31.12.2020.

31.03.2020.
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Образац 10

у 000 дин

Редни 

број
Назив инвестиционог улагања 

Извор 

средстава¹

Година 

почетка 

финансирања

Година 

завршетка 

финансирања

Укупна 

вредност 

Износ 

инвестиционог 

улагања 

закључно са 

претходном 

годином

1 набавка опреме 3 2017 2022 5.403 3.914

2 набавка опреме 1 2020 2020 4.458

3 набавка опреме 2 2020 2020 21

4

5

6

7

8

9.882

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

План Реализација План Реализација План Реализација План Реализација План Реализација 

1 Лада Урбан 1.300 1.322 1.300 1.322 1.300 1.322 1.300 1.322 1.300 1.322

2 Задња тракт.даска за снег 199 199 199 199 199

3 рачунарска опрема и софтвер 150 65 150 65 150 65 150 65 150 65

4 прикључак за дезинфекцију 0 21 21 21 0 21

5 канцеларијска опрема 150 67 150 67 150 67

6 камион МАН 2.760 2.750 2.760 2.750 2.760 2.750

7 цистерна за воду 490 0 490 0

8 противпожарни апарати 50 24 50 24

4.900 4.448 1.450 1.586 1.450 1.607 4.360 4.424 4.900 4.448Укупно:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Текућа година - укупно 01.01.-31.03.2020. 01.01.-30.06.2020. 01.01.-30.09.2020. 01.01.-31.12.2020.Редни 

број
Назив инвестиционог улагања 

Укупно:
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Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања" Образац 11

Матични број: 21235423

у 000 динара

1 2 3 4 5 6

део 232, део 234, део 238 и део 239 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) 9109

део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и 

део 239

1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима 

(кредити и зајмови)
9110

део 230 и део 239
1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у 

иностранству (кредити и зајмови)
9111

део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, 

део 238 и део 239
1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани 9112

део 04 и део 05
2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна 

потраживања (9114 + 9115 + 9116)
9113

део 048 и део 049 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) 9114

део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, 

део 051 и део 059

2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима 

(кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих 
9115

део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, 

део 051 и део 059

2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних 

потраживања
9116

016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 

053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и 

део 209

3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 

(9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)
9117 82.299 80.088 2.211

део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, 

део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, 

део 202, део 204, део 206 и део 209

3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким 

лицима
9118 63 58 5

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 

029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 

055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 

206 и део 209

3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним 

предузећима
9119 827 27 800

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 

029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 

055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 

206 и део 209

3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим 

правним лицима и предузетницима 
9120 337 209 128

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 

029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 

055, део 059, део 204, део 206 и део 209

3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 

јединицама локалне самоуправе 
9122 76.508 75.283 1.225

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 

029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 

055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 

206 и део 209

3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси 9123 4.564 4.511 53

054, 056, део 059, 21, 22
4. Друга потраживања 

(9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)
9124

део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 

228 и део 229
4.1. Потраживања од физичких лица 9125

део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 

228 и део 229
4.2. Потраживања од јавних предузећа 9126

део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 

224, део 225, део 228 и део 229
4.4. Потраживања од републичких органа и организација 9128 0

део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, 

део 224, део 225, део 228 и део 229
4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе 9129

део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 

224, део 225, део 226, део 228 и део 229
4.6. Остала потраживања 9130

Датум: 25.01.2020. Овлашћено лице: ___________________

М.П.

НАПОМЕНА:  Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16.  Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-

00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године 

део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 

228 и део 229
4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника 9127

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 

029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 

055, део 059, део 204, део 206 и део 209

3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 

републичким органима и организацијама 
9121

23, осим 236 и 237
1. Краткорочни финансијски пласмани 

(9109 + 9110 + 9111 + 9112)
9108

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ 

АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2020.

Група рачуна, рачун ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Озн. за 

АОП
Бруто 

Исправка 

вредности

Нето

(кол. 4-5)
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

"ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА"

С О К О Б А Њ А

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО  31.12.2020.ГОДИНЕ

Р.БР

.

Реализација 

прихода 

1 79.400.866,00 48.443.411,01 0,61

Одржавање зелених површина 17.069.961,00 16.315.719,02 0,96

Одржавање путева и улица 28.167.258,32 22.174.485,05 0,79

- инвестиционо одржавање тротоара 9.719.833,68 1.286.375,76 0,13

3.500.000,00 3.131.806,44 0,89

2.500.000,00 1.638.324,60 0,66

Управљање путевима 830.000,00 830.000,00 1,00

Одржавање јавних чесми и фонтана 1.936.648,00 1.204.201,38 0,62

Одржавање јавне расвете 1.636.114,00 556.208,00 0,34

Одржавање Рипаљке 1.679.183,00 1.306.290,76 0,78

Крчење у комасационом пољу 12.361.868,00 - -

2 4.500.000,00 3.014.898,36 2.795.714,67 0,93

200.000,00 98.333,33 98.226,00

МЗ Трубаревац 200.000,00 166.666,67 145.845,00

МЗ Ресник 200.000,00 166.666,67 165.818,00

МЗ Рујевица 200.000,00 132.000,00 131.955,00

МЗ Мужинац 200.000,00 101.666,67 98.226,00

МЗ Блендија 200.000,00 166.666,67 164.488,00

МЗ Шарбановац 200.000,00 237.500,00 236.116,67

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

О  П  И  С 

Приходи по Уговорима са Општином

Уговори са Месним Заједницама

МЗ Врмџа

Зимско одржавање путева и улица - сезона 2019-2020

Зимско одржавање путева и улица - сезона 2020-2021
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МЗ Бели Поток 200.000,00 166.666,67 164.934,00

МЗ Поружница 200.000,00 166.666,67 156.953,00

МЗ Врбовац 200.000,00 215.000,00 188.901,00

МЗ Раденковац 200.000,00 117.833,33 117.909,00

МЗ Милушинац 200.000,00 166.666,67 159.735,00

МЗ Богдинац 200.000,00 104.175,00 104.175,00

МЗ Читлук 200.000,00 166.666,67 159.735,00

МЗ Дуго Поље 200.000,00 125.010,00 125.010,00

МЗ Језеро 200.000,00 166.666,67 134.265,00

МЗ Сесалац 200.000,00 55.833,33 55.560,00

МЗ Николинац 200.000,00 166.666,67 131.955,00

МЗ Левовик 200.000,00 125.000,00 125.000,00

МЗ Ново Село 200.000,00 166.666,67 95.028,00

МЗ Трговиште 200.000,00 35.880,00 35.880,00

МЗ Јошаница 200.000,00 - -

МЗ Жучковац 100.000,00 - -

МЗ Врело - - -

МЗ Сокобања - - -

3 315.000,00 256.850,19 158.300,00 0,62

25.000,00 12.740,00

МЗ Врбовац 41.666,67 22.904,00

МЗ Милушинац 16.666,67 14.014,00

МЗ Јошаница 41.666,67 27.666,00

МЗ Језеро 41.666,67 25.452,00

МЗ Богдинац 16.666,67 6.370,00

МЗ Шарбановац 14.014,17 14.014,00

МЗ Бели Поток 5.096,00 5.096,00

МЗ Дуго Поље 12.740,00 12.740,00

МЗ Левовик 41.666,67 17.304,00

Уговори са Месним Заједницама- јавна расвета

МЗ Николинац
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4 561.600,00 397.045,81 0,71

Приходи од продаје услуга физичким лицима 100.000,00 84.667,20

Приход од продаје услуга Установама и Јавним предузећима 400.000,00 288.005,77

Приход од донација 21.600,00 21.360,00

Приходи од камата 40.000,00 3.012,84

5 2.406.016,00 2.393.849,94 0,99

Национална служба за запошљавање 671.000,00 670.964,34

Министарство заштите животне средине- "Рипаљка" 1.735.016,00 1.722.885,60

87.183.482,00 54.188.321,43            0,62                      

Р.БР О  П  И  С План расхода
Реализација 

расхода

1. Трошкови материјала 13.527.000,00 10.112.388,13 0,75

511 Трошкови набавке челичних профила 490.000,00 72.088,91

511 Трошкови материјала за израду 350.000,00 218.025,00

511 Камени агрегати 1.350.000,00 1.313.517,60

512 Трошкови потрошног материјала 300.000,00 272.484,12

512 Материјал за заштиту 100.000,00 66.691,67

512 Трошкови врећа за смеће 200.000,00 185.000,00

512 Канцеларијски материјал 180.000,00 77.315,87

512 Трошкови средстава за одржавање хигијене 15.000,00 3.528,00

512 Материјал за одржавање расвете 780.000,00 747.770,17

512 Материјал за одржавање фонтана 200.000,00 168.215,54

512 Материјал за одржавање мобилијара 100.000,00 85.896,24

512 Материјал за одржавање јавних тоалета 450.000,00 187.311,00

512 Армиране бетонске цеви 490.000,00 391.875,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Остали приходи

Приходи од дотација и субвенција
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512 Набавка малча 200.000,00 180.000,00

512 Трошкови набавке вертикалне сигнализације 611.000,00 473.395,50

512 Материјал за хоризонталну сигнализацију 95.000,00 88.094,40

512 Трошкови набавке ђубрива 255.000,00 250.050,00

512 Трошкови асфалтне масе 1.620.000,00 809.924,00

512 Набавка заштитне униформе 490.000,00 453.627,00

512 Материјал за одржавање мобилијара 773.000,00 621.468,00

512 Трошкови садног материјала 510.000,00 313.940,00

512 Индустријска со 1.368.000,00 570.000,00

514 Трошкови резервних делова 1.260.000,00 1.229.615,78

514 Трошкови материјала за текуће одржавање опреме 700.000,00 699.954,32

515 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 640.000,00 632.600,01

2. Трошкови горива и енергије 6.490.000,00 4.891.538,25 0,75

513 Трошкови моторног бензина 1.000.000,00 792.510,37

Трошкови моторног уља 490.000,00 226.436,00

Трошкови дизел горива 4.850.000,00 3.801.019,63

Трошкови ауто гаса 100.000,00 50.572,25

Трошкови материјала за огрев 50.000,00 21.000,00

3. Плате и додаци запослених 20.364.533,00 15.944.572,34 0,78

520 Зарада запослених 15.771.716,00 12.003.294,00

521 Трошкови доприноса на зараде 2.041.662,00 1.998.546,00

524 Трошкови накнада по уговору-Јавни радови 660.000,00 658.964,34

526 Трошкови накнада надзорног одбора 166.155,00 101.282,00

529 Једнократна накнада запосленима 800.000,00 630.871,00

529 Трошкови превоза на посао и са посла 450.000,00 295.380,00

529 Дневнице за службено путовање и трошкови превоза 300.000,00 138.785,00

529 Трошкови накнада путарина 75.000,00 27.720,00

529 Пакетићи за децу запослених 100.000,00 89.730,00
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4. Трошкови производних услуга 19.203.300,00 15.694.489,06 0,82

531 Трошкови ПТТ услуга 50.000,00 27.659,00

531 Трошкови мобилне телефоније 150.000,00 57.429,26

531 Трошкови фиксног телефона, интернета и др. 50.000,00 38.647,15

531 Трошкови транспортних услуга 770.300,00 765.300,00

532 Трошкови одржавања опреме 1.510.000,00 1.011.904,19

532 Трошкови одржавања ПП апарата 30.000,00 5.315,00

532 Трошкови хоризонталне сигнализације 499.000,00 361.869,80

532 Трошкови вертикалне сигнализације 140.000,00 94.000,00

533 Закуп пословног простора 300.000,00 300.000,00

533 Закуп земљишта 150.000,00 150.000,00

533 Трошкови закупа опреме 494.000,00 172.069,17

535 Трошкови штампе промо материјала 250.000,00 171.134,53

536 Трошкови истраживања 110.000,00 110.000,00

539 Израда ножева за грађевинску механизацију 400.000,00 109.000,00

539 Трошкови одржавања-Рипаљка 800.000,00 791.744,40

539 Трошкови услуга одржавања зелених површина 6.200.000,00 6.124.284,00

539 Ангажовање лица казнено поправног завода Сремска Митровица 1.500.000,00          862.654,96

539 Услуге ручног чишћења снега 910.000,00 901.476,60

539 Трошкови услуга одржавања путева и улица 4.100.000,00 3.001.325,00

539 Трошкови услуга резања грађе 100.000,00 21.676,00

539 Геодетске услуге 690.000,00 617.000,00

5. Нематеријални трошкови 8.000.000,00 6.581.621,49 0,82

540 Трошкови амортизације 5.500.000,00 5.175.007,15

550 Трошкови ревизије финансијских извештаја 100.000,00 80.000,00

550 Трошкови здравствених услуга 10.000,00 1.300,00

550 Котизација за семинаре 300.000,00 33.300,00

550 Трошкови стручних публикација 100.000,00 86.727,27

550 Трошкови одржавања софтвера 50.000,00 36.000,00

550 Остале услуге 50.000,00 29.246,00
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550 Издавање сертификата 50.000,00 23.899,02

551 Трошкови репрезентације 200.000,00 135.872,17

551 Трошкови угоститељских услуга 250.000,00 70.118,97

552 Трошкови премије осигурања 450.000,00 294.248,00

552 Трошкови премије осигурања запослених 50.000,00 34.986,00

553 Трошкови платног промета 100.000,00 81.965,36

554 Трошкови чланарина привредној комори 50.000,00 9.984,00

559 Трошкови објављивања огласа 50.000,00 14.025,00

559 Административне таксе 40.000,00 25.690,00

559 Трошкови регистрације возила 200.000,00 90.385,00

559 Остали нематеријални трошкови 200.000,00 162.938,33

562 Расходи камата 250.000,00 195.929,22

6. Трошкови опремања пословног простора 7.176.342,83 3.485.840,00 0,49

Трошкови електроматеријала и прикључка  на елек.мрежу 410.907,32

Лимарски радови 376.840,00

Трошкови израде столарије 207.380,00

Трошкови набавке жичане ограде 172.800,00

Набавка цемента, гвожђа, шљунка и блокова 851.703,00

Котао и опрема за грејање, водовод, канализација,

керамика и кухиња 640.923,47

Металне цеви, челичне цеви за ограду и објекат 

и остали материјал 825.286,21

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 67.584.833,00 53.224.609,27 0,79

ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА 19.598.649,00 963.712,16

Напомена:

Исказане позиције у табелама су без ПДВ-а
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Потраживања 2.567.012,16 

Ненаплаћена потраживања 2.209.941,99 

Плаћени аванси 558,00 

Одложена пореска средства 319.044,97 

Потраживања за више плаћен ПДВ 37.467,20 

Обавезе 15.920.502,76 

Дугорочна резервисања 3.690.502,83 

Обавезе по финансијском лизингу 2.990.931,05 

Примљени аванси 2.792.920,49 

Обавезе према добављачима 5.199.049,79 

Обавезе према запосленима 1.235.098,00 

Унапред наплаћени приходи 12.000,60 

Стање на текућим рачунима 7.074.179,84 

Текући рачун-Комерцијална банка АД 4.823.786,64 

Текући рачун- Банка поштанска штедионица 2.238.457,40 

Наменски рачун код трезора 11.935,80 

Податке обрадила Директор

Славица Милетић Бојан Тодосијевић
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На основу члана 69. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, 

број 15/16 и 88/19), члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) Скупштина општине Сокобања, на 

седници одржаној дана 08.04.2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на упис залоге на новчаним потраживањима ЈКП „Напредак“ 

Сокобања од Општинске управе општине Сокобања из Уговора о одржавању градске 

чистоће број 401-10/21 од 05.01.2021. године и Уговора о пружању услуга зоохигијене 

број 401-11/21 од 05.01.2021. године. 

II 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 011-4/2021

У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 

бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 46 и 47. Закона о 

јавним предузећима ( „Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19) и члана 42. став 1. тачка 12. 

Статута општине Сокобања ( „Сл. лист општине Сокобања“, бр. 6/19),  Скупштина општине 

Сокобање, на седници одржаној дана 08.04.2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„НАПРЕДАК“ СОКОБАЊА 

I 

ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ Саши Дрљачи из Сокобање, ул. Ивана Цанкара број 8, 

дипломирани економиста у области међународног маркетинга, дужности директора Јавног 

комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, са седиштем у Сокобањи, закључно са 

08.04.2021. године, на лични захтев. 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 

III 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“ и на званичној интернет 

презентацији општине Сокобања. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 

бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), прописано је да скупштина 

општине, у складу са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 

разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач, а 

што је предвиђено и чланом 42. став 1. тачка 12. Статута општине Сокобања („Службени 

лист општине Сокобања“, број 6/19). 

Чланом 46. став 1. Закона о јавним предузећима ( „Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), 

предвиђено је да мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком 

и разрешењем. 

Чланом 47. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) 

прописано је да се оставка подноси у писменој форми органу надлежном за именовање 

директора јавног предузећа. 
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Како је Саша Дрљача, поднео оставку на место директора Јавног комуналног 

предузећа „Напредак“ Сокобања, а имајући у виду све напред наведено, применом 

законских и подзаконских аката, Скупштина општина Сокобања донела је решење као у 

диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог решења жалба није допуштена али се може 

водити управни спор. 

I Број: 02-53/2021

У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016 

и 88/2019) и члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 129/07, 83/14 и 101/16), члана 42. став 1. тачка 10. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“ број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на 

седници одржаној 08.04.2021. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора 

ЈКП „Напредак“ Сокобања 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Aна Вељковић, дипломирани економиста из Сокобање, за вршиоца 

дужности директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања. 

Именована ће обављати дужност из става један овог члана почев од 

09.04.2021. године до именовања директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ 

Сокобања, а најдуже годину дана од дана именовања. 

II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се 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 52. Закона 

о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016) и члана 32. став 1. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 и 101/16), члана 42. став 1. 

тачка 10. Статута општине Сокобања. 

Чланом 52. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016 и 

88/2019) предвиђено је да се вршилац дужности директора може именовати до 

именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, да период 

обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године, 

да исто лице не може два пута бити именовано за  вршиоца дужности директора, да 

вршилац дужности директора, мора испуњавати услове за именовање директора јавног 

предузећа из члана 25. напред наведеног закона, као и да вршилац дужности директора 

има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа. 

С обзиром да је Саша Дрљача, дипломираном економисти из Сокобање, разрешен 

са места директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, неопходно је 

именовање вршиоца дужности. 

Именована ће обављати дужност вршиоца дужности директора почев од 

09.04.2021. године до окончања законске процедуре за избор директора Јавног 

комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања а најдуже годину дана од дана именовања. 

Вршилац дужности директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ 

Сокобања, има сва права, обавезе и овлашћења директора јавног предузећа. 
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Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном 

суду у року од 30 дана од дана пријема решења. 

I Број: 112-7/2021
У Сокобањи, 08.04.2021. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Председник, 

Владан Петковић 
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На основу члана 42. став 1. тачка 54. и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина  општине Сокобања, на 

седници одржаној дана 08.04.2020. године донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на План рада Дома здравља Сокобања за 2021.годину.

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 02-51/2021
У Сокобањи, дана 08.04.2020. године 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 
Владан Петковић
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На основу члана 22. став 6. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 

153/2020), члана 42. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 

08.04.2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност Средњој школи „Бранислав Нушић“ Сокобања за давање у 

закуп спортске сале, а у складу са Одлуком Школског одбора број 012-2/26-3-21 од 

29.01.2021. године. 

II 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 401-336/2021

У Сокобањи, дана 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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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, 113/2017, 95/2018 и 

153/2020), члана 8. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања 

стварима у својини Општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 35/18 и 

20/19) и члана 42. став 1. тачка 35. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине 

Сокобања“ број 6/19) , Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 08.04.2021. 

године донела је 

О Д Л У К У 

о престанку права коришћења и управљања на непокретностима 

у јавној својини општине Сокобања 

Јавној установи „Спортско рекреативни  центар Подина“ 

I 

Овом Одлуком Јавној установи Спортско рекреативни  центар „Подина“ са седиштем у 

Сокобањи, ул. Ратарска бб, престаје право коришћења и управљања на непокретностима у 

јавној својини Општине Сокобања и то: 

1. Фудбалски стадион „Бата Ноле“ у улици Његошевој, изграђен на на кп.бр.3221/6 у КО 

Сокобања; 

2. Мини пич терен на Бањици  изграђен на  кп.бр.3303 у КО Сокобања; 

II 

Након ступања на снагу  ове одлуке, Председник општине Сокобања раскинуће у име 

Општине уговор о преносу права коришћења и управљања на непокретностима у јавној 

својини општине Сокобања за непокретности из члана  I ове Одлуке уз претходно добијену 

сагласнот Правобраниоца општине Сокобања. 

III 

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

Општине Сокобања“. 

I Број: 401-337/2021 

У Сокобањи, дана 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике 

Србије“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/19, 37/19- др. закон и 9/20), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. 

закон и 47/2018) и члана члана 42. став 1. тачка 24) Статута Општине Сокобања 

(„Службени лист Општине Сокобања”, број 6/19), Скупштина општине Сокобања на 

седници, одржаној дана 08.04.2021. године, донела је 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и 

уређаја на јавним површинама 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о привременом постављању мањих 

монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине 

Сокобања“, бр. 4/20 и 23/20) и то тако што се: 

- У члану 4. тачка 2. став. 1. бришу се речи „ на локацији „Озрен башта.“ и додају 

речи „на локацијама одређеним Планом постављања мањих монтаних објекта и 

уређаја на на јавним површинама.“ 

- У члану 4. тачка 9. иза става 1. додају се ставови  2. и 3. који гласе: 

„ Објекте за извођење забавног програма могу постављати само субјекти 

регистровани за обављање делатности под  93.2. из класификације делатности. 

Места за извођење забавног програма и постављање уређаја, као и ближи услови за 

постављање одређују се Планом постављања мањих монтаних објекта и уређаја на 

јавним површинама.“ а, досадашњи став „2“ постаје став „4“. 

- У члану 5. став 2. бришу се речи „за сваку годину.“ и додају речи „за период од три 

године.“ 

- У члану 8. став 4 мења се и гласи: 

„Комисија, коју именује председник општине Сокобања, броји пет чланова и 

именује се за спровођење Плана постављања мањих монтаних објекта и уређаја на 

на јавним површинама.“ 

- У члану 10. став 2. алинеја 5 мења се и гласи: 
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„- доказ о уплаћеном износу, односно делу износа почетне цене за добијање 

локације за постављање објекта или уређаја и“ 

У осталим деловима Одлука о привременом постављању мањих монтажних објеката и 

уређаја на јавним површинама остаје неизмењена. 

Члан 2. 

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

Сокобања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Број: 352-68/2021

У Сокобањи 08.04.2021. године

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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Образац 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, 83/2014,101/2016,47/2018 и други закони), члана 42. и члана

143. статута општине Сокобања (,,Службени лист општине Сокобања", број 6/2019) , Скупштина општине
Сокобања, уз предходно прибављену сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и

водопривреде Републике Србије, број 320-00-01731/2021-09 од 03.03.2021.године, на седници одржаној
дана 08.04.2021. године, донела је

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ СОКОБАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА

Анализа постојећег стања

Географске и административне карактеристике: Географске и административне карактеристике:
Општина  Сокобања  се  налази  у  централном  делу  источне  Србије  и  административно  припада
Зајечарском округу. Простире се на 525 км2, смештених између 43 и 44 0 северне географске ширине и
21 и 22 0 источне географске дужине. Већи део подручја општине смештен је у Сокобањској котлини
коју пресеца река Моравица. Котлину окружују планине Озрен и Девица са јужне стране, и Ртањ и
Буковик са северне. На западу котлина прелази у Моравску долину, а на истоку у Тимочку. Значајан део
општине се наслања на планину Озрен, чија надморска висина износи 1.117 м. Административни центар
општине је градско насеље Сокобања које је смештено на 400 м надморске висине. Општина се граничи
са општинама Алексинац, Ражањ, Бољевац, Књажевац и Сврљиг. На подручју општине Сокобања (попис
из 2011. године) живи 16.021 становник. У јединој градској месној заједници, Сокобањи, живи 7.982
становника  или  49,82%,  док  у  24  села  живи  8.039  становника  или  50,18% укупног  становништва
општине. Просечна густина насељености износи 30,52 становника по км2.

Природни услови и животна средина:  Природни услови и  животна средина:  Подручје  општине
карактерише  умерено-континентална  клима  са  свежим  летима  и  релативно  благим  зимама,  што
омогућава  развој  врло  различитих  видова  пољопривредне  производње.  Климатски  показетељи
(1981-2010 – синоптичка станица Зајечар) ТЕМПЕРАТУРА Просечна температура ваздуха – јануар (ºЦ)
-0,2 Просечна температура ваздуха – јул (ºЦ) 29,7 Просечна температура ваздуха – годишња (ºЦ) 11,0
Средњи број  мразних  дана  –  годишње 102  Средњи број  тропских  дана  –  годишње 46  ВЛАЖНОСТ
ВАЗДУХА Просечна влажност ваздуха – годишња (%) 73 ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА Просечан број ведрих
дана  –  годишње 62  Просечан  број  облачних  дана  –  годишње 119  ПАДАВИНЕ Просечна  количина
падавина – годишње (мм) 581,4 ПОЈАВЕ Просечан број дана са снегом – годишње 28 Просечан број дана
са снежним покривачем – годишње 46 Просечан број дана са маглом – годишње 28 Просечан број дана
са градом – годишње 0,4 Средња годишња температура ваздуха креће се између 11,3 оЦ у нижим
деловима општине до 6-8 оЦ на највишим деловима планине Ртањ. Екстремне температуре ваздуха
забележене у току лета су 39 оЦ, а у току зиме –24 оЦ. Јесен је топлија од пролећа, док су ноћи свеже,
посебно лети, када је и мања влажност ваздуха. Средња годишња влажност ваздуха износи 73%, и
највећа је током зимских месеци. Просечна годишња количина падавина креће се око 550 до 700 мм.
Најмање сунчаних дана се јавља у зимском периоду, а највише у току летњих и јесењих месеци. Снега у
просеку има 28 дана у току године. Атмосферски притисак се креће у вредностима од око 736 мб.
Природни ресурси Општина Сокобања располаже богатим и разноврсним природним ресурсима на
којима се заснива садашњи, али и будући, економски развој. Основни природни ресурси општине су: •
пољопривредно земљиште које се простире на 30.357 ха, и заузима 58,30% територије општине; • шуме
које се простиру на 17.074 ха, и заузимају 36,80% територије општине; • богат биодиверзитет. Обронци
сокобањских планина обилују лековитим и ароматичним биљним врстама као и шумским плодовима.
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Посебно позната по биодиверзитетном богатству је планина Ртањ, на којој је утврђено присуство око 200
биљних  врста  (међу  којима  има  ендемских).  Од  шумског  или  дивљег  воћа  на  подручју  општине
Сокобања,  среће се:  дивља јабука (Malus silvestris),  шипурак (Rosa canina),  шумска јагода (Fragaria
vesca), трњина (Prunus spinosa), купина (Rubus fruticosus), малина (Rubus ideaus), дрен (Cornus mas) и
други. Од печурака на подручју Сокобање доминира вргањ (Boletus edulis), а затим у мањим количинама
лисичарка (Cantharellus cibarius), буковача (Pleurotus ostreatus) и црна труба (Craterellus corncopiciodes).
Овакво богатство лековитим биљем и шумским плодовима отвара различите могућности за економски
развој руралних подручја, локалног становништва и општине Сокобања у целини. Подручје,  такође,
обилује разноврсном дивљачи, што отвара могућност да се ловни туризам развије у озбиљну привредну
грану. • водни ресурси од којих су најзначајнији река Моравица и Бованско језеро богато рибом (више у
поглављу  2.1.5.)  •  геотермални  извори  у  зонама  Сокобање  и  Бање  Јошанице  су  чувени  по  својој
лековитости. Постоји шест геотермалних извора са температурама од 22–46,50Ц и представљају посебну
природну, економску и енергетску вредност општине. Минералне воде су погодне за лечење хроничног
бронхитиса,  бронхијалне астме,  психонеурозе,  неурастеније,  повишеног крвног притиска,  хроничног
реуматизма, ишијаса, малокрвности, појединих женских болести, исцрпљености и опоравак. • планина
Озрен  која  има  карактер  ваздушне  бање  и  која  помаже  бројним  туристима  у  лечењу  одређених
респираторних болести. • рудна налазишта рудника мрког угља “Соко” у Читлуку. Резерве угља су
довољне за неколико деценија уз годишњу експлоатацију између 100.000 и 200.000 тона. Осим угља, од
минералних сировина на подручју општине присутна је иловача, која се користи у цигларству, и жути
доломит (у атарима села Врмџа и Мужинац) који је погодан за прскање фасада. Водни ресурси Општину
Сокобања карактерише богата хидрографска мрежа и разноврсност водних ресурса, у чему посебну
вредност представљају извори топле и хладне минералне воде, који представљају основ туристичког
развоја општине. Минерални извори се јављају на више места, али су основне зоне Сокобања и Бања
Јошаница. Сокобања – извори У Сокобањи постоје постоје топли, хладни и млаки извори минералне воде,
који су налазе на локалитетима: • у централном бањском парку, • на локалитету Бањица и • у зони
корита реке Моравице. Већина извора је каптирана и стављена у функцију развоја бањског туризма.
Температура воде се креће у распону од 280Ц до 450Ц, на основу чега је шест главних извора сврстано у
две основне групе: - хипертермални извори (купатило Парк), чија вода има температуру између 390Ц и и
450Ц, -  хипотермални извори (купатило Бањица),  са темпертуром воде од 280Ц до 340Ц. Ове воде
спадају у групу олигоминералних сулфидних хипертермних, односно хипотермних вода. Такође, постоји
и извор хладне манганске воде „Здрављак“ у близини истоименог хотела. Коришћење најиздашнијих
извора је омогућено, што преко природних извора, што преко вештачких бушотина Бања Јошаница –
извори У Бањи Јошаници, термоминералне воде су сконцентрисане на једном месту, у мањем проширењу
на левој обали реке Јошанице. На овом месту постоји пет врста лековитих вода које припадају групи
олигоминералних  хипотерми.  Остали  водни  ресурси  Окосницу  хидрографске  мреже  на  територији
општине Сокобања чини река Моравица. Поред водотока хидролошку карту овог подручја чине и бројни
извори,  као  и  вештачка  и  природна  језера.  Река  Моравица  протиче  кроз  само  насеље  Сокобању.
Представља својеврсну туристичку атракцију али и значајан водни ресурс за водоснабдевање Сокобање.
Одликује се чистом и квалитетном водом, вировима, проширењем у кориту и племенитим врстама рибе.
Река Моравица спада у мале водотоке, и потенцијално је угрожена комуналним отпадним водама из
Сокобање али и сеоских насеља обзиром да се у бројне притоке изливају отпадне воде које производе
сеоска домаћинаства (септичке јаме, осока из стајњака). Бованско језеро је дугачко око 8 км и дубоко
око 50 м у близини бране. Користи се за одбрану од поплава у доњем делу Моравице, водоснабдевање,
наводњавање Алексинца, Житковца и Сокобање, развој туризма, спорта и рекреације, итд. Језеро је
богато рибом те је погодно за развој риболова, излетнички туризам, камповање и друге видове туризма.
Потенцијали  Бованског  језера  су  још  увек  недовољно  искоришћени.  Мало  језеро  на  Озрену  има
доминантну позицију у атрактивном и еколошки квалитетном природном амбијенту овог излетишта.
Врмџанско језеро, смештено у непосредњој близини истоименог села у јужном подножју планине Ртањ,
представља атрактивно излетиште и риболовачки пункт.

Стање и трендови у руралном подручју

Демографске карактеристике и трендови: Демографске карактеристике и трендови: На подручју
општине Сокобања (попис из 2011. године) живи 16.021 становник. У јединој градској месној заједници,
Сокобањи, живи 7.982 становника или 49,82%, док у 24 села живи 8.039 становника или 50,18% укупног
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становништва  општине.  Просечна  густина  насељености  износи  30,52  становника  по  км2.  Број
становника у општини се у периоду 2002.-2011. година смањио за 2550 становника или 13,04%. Процес
демографског пражњења траје непрекидно од пописа из 1953. године (24.621 становник), с тим што је у
последњих двадесет година значајно добио на брзини. Статистичке процене указују да се тренд смањења
броја становника наставља, и да у општини живи око 14.400 становника (процена РЗС из 2017. године).
Основни узроци пада броја становника су драстичан пад наталитета, негативан природни прираштај и
миграције. Тренутно, стопа прираста у Сокобањи износи -13,73%. Стопа негативног прираста је блиска
просеку  Зајечарског  округа  (-12,79%),  а  драматично је  већа  у  односу  на  просек Републике Србије
(-4,15%). Миграциона кретања се одвијају у два основна правца: 1.Одлив становништва из села у град
(тзв. рурални егзодус). У протеклом периоду је у свим селима сокобањске општине дошло до смањења
броја становника, али се највећи одлив становништва у периоду 1971-2011. године задесио у Новом селу,
Раденковцу, Церовици, Језеру, Сеселцу и Николинцу. Само је у општинском центру, Сокобањи, дошло до
незнатног повећања (1,2% у односу на 1991. годину) броја становника. Међутим, док је некада (1961.) у
седишту општине живело тек нешто преко 17% становништва општине, последњи званични подаци
показују  да  се  тај  проценат  попео  на  45,3%.  Најновије  статистичке  процене  указују  да  око  49%
становништва општине живи у градској средини. 2. Миграција становништва из општинских насеља у
веће урбане центре, првенствено Ниш, Београд и Зајечар, као и одлазак становника на привремени рад у
иностранство (1.056 становника се налази на привременом раду у иностранству). Према попису из 2011.
године, на подручју општине Сокобања смањио се и број домаћинстава за 8,6%. Наиме, 2002. године је
било 5851, док је 2011. године тај број пао на 5347 домаћинстава. У овом броју доминирају сеоска,
пољопривредна,  домаћинства.  Број  становника  по  насељима  у  општини  Сокобања  Насеље  Број
становника  Општина  Сокобања  16.021  Градска  7.982  Остала  8.039  Бели  Поток  196  Блендија  282
Богдинац 146 Врбовац 472 Врмџа 497 Дуго Поље 519 Жучковац 422 Језеро 255 Јошаница 686 Левовик
148 Милушинац 314 Мужинац 348 Николинац 308 Ново Село 32 Поружница 298 Раденковац 69 Ресник
716 Рујевица 193 Сесалац 250 Сокобања 7982 Трговиште 291 Трубаревац 511 Церовица 33 Читлук 651
Шарбановац 402

Диверзификација руралне економије: Диверзификација руралне економије: Број радно способног
становништва (15-64) у општини Сокобања према попису из 2011.године износи 10.096. Према подацима
РЗЗС РС из 2011. године, од укупно броја економско активног становништва општине Сокобања (5440)
најзаступљенија  делатност  је  пољопривреда  –  укупно  2150  запослених  у  том  сектору.  Структуру
привреде Сокобање су чинила претежно друштвена и државна предузећа док је удео приватног сектора
био  мали.  Делатност  Број  економско  активних  становника  у  оквиру  делатности  %  Пољопривреда,
шумарство,  рибарство  2150  39,5  Рударство  417  7,7  Прерађивачка  индустрија  155  2,8  Снабдевање
електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 34 0,6 Снабдевање водом, управљање отпадним
водама  103  1,9  Грађевинарство  141  2,6  Трговина  на  велико  и  мало,  поправка  моторних  возила  и
мотицикала 508 9,3 Саобраћај и складиштење 153 2,8 Услуге смештаја и исхране 348 6,4 Информисање и
комуникације 41 0,8 Финансијска делатност и делатност осигурања 51 0,9 Пословање некретнинама 3
0,1 Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 58 1,1 Административне и помоћне услужне
делатности 48 0,9 Државна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање 299 5,5 Образовање 248 4,6
Здравствена  и  социјална  заштита  594  10,9  Уметност,  забава  и  рекреација  14  0,3  Остале  услужне
делатности 39 0,7 Непознато 36 0,7 УКУПНО 5440 100 Општина Сокобања дужи низ година спада у ред
најпосећенијих  туристичких  дестинација  у  Србији.  Велики  број  посетилаца  Сокобања  дугује
специфичним  природним  ресурсима  (термоминерални  лековити  извори,  јединствене  природне
карактеристике као и квалитетан ваздух са благотворним дејством на респираторне системе код деце и
одраслих) и традиционалном туристичком понудом (развијена туристичка инфраструктура и велики број
манифестација). У складу са тим постоје велике могућности развоја сеоског туризма који већ сада има
значајан утицај на туристички производ целе општине (Манифестације Златне Руке, Св. Јован Биљобер,
велики број категорисаних лежајева у сеоским срединама).

Рурална инфраструктура: Диверзификација руралне економије: Број радно способног становништва
(15-64) у општини Сокобања према попису из 2011.године износи 10.096. Према подацима РЗЗС РС из
2011.  године,  од  укупно  броја  економско  активног  становништва  општине  Сокобања  (5440)
најзаступљенија  делатност  је  пољопривреда  –  укупно  2150  запослених  у  том  сектору.  Структуру
привреде Сокобање су чинила претежно друштвена и државна предузећа док је удео приватног сектора
био  мали.  Делатност  Број  економско  активних  становника  у  оквиру  делатности  %  Пољопривреда,
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шумарство,  рибарство  2150  39,5  Рударство  417  7,7  Прерађивачка  индустрија  155  2,8  Снабдевање
електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 34 0,6 Снабдевање водом, управљање отпадним
водама  103  1,9  Грађевинарство  141  2,6  Трговина  на  велико  и  мало,  поправка  моторних  возила  и
мотицикала 508 9,3 Саобраћај и складиштење 153 2,8 Услуге смештаја и исхране 348 6,4 Информисање и
комуникације 41 0,8 Финансијска делатност и делатност осигурања 51 0,9 Пословање некретнинама 3
0,1 Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 58 1,1 Административне и помоћне услужне
делатности 48 0,9 Државна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање 299 5,5 Образовање 248 4,6
Здравствена  и  социјална  заштита  594  10,9  Уметност,  забава  и  рекреација  14  0,3  Остале  услужне
делатности 39 0,7 Непознато 36 0,7 УКУПНО 5440 100 Општина Сокобања дужи низ година спада у ред
најпосећенијих  туристичких  дестинација  у  Србији.  Велики  број  посетилаца  Сокобања  дугује
специфичним  природним  ресурсима  (термоминерални  лековити  извори,  јединствене  природне
карактеристике као и квалитетан ваздух са благотворним дејством на респираторне системе код деце и
одраслих) и традиционалном туристичком понудом (развијена туристичка инфраструктура и велики број
манифестација). У складу са тим постоје велике могућности развоја сеоског туризма који већ сада има
значајан утицај на туристички производ целе општине (Манифестације Златне Руке, Св. Јован Биљобер,
велики број категорисаних лежајева у сеоским срединама).

Показатељи развоја пољопривреде

Пољопривредно земљиште: Пољопривредно земљиште:  Подручје општине Сокобања са гледишта
земљишта може се диференцирати у три карактеристичне зоне: -  долински део чине сокобањско и
дугопољско проширење долине реке Моравице, предвојена Сокоградском клисуром. Земљиште је високе
потенцијалне  плодности  (алувијум,смоница  и  друго),  а  припада  другој  и  трећој  бонитетној  класи
(оранице и баште). - побрђе чине брежуљкасти делови неогеног дна Сокобањске котлине.Земљиштa су
средње потенцијалне плодности (деградирана смоница, ремзине и др.)Највише су заступљене IV, V и VI
бонитетна класа.(ратарске површине и воћњаци). - планинско-брдски део чине општини припадајући
делови планине Ртња,Озрена,Девице и Буковика. Највећи део земљишта је под шумом и пашњацима.
Земљишта  су  слабог  квалитета  (  VII  и  VIII  бонитетна  класа  )(ливаде  и  пашњаци и  заступљено  је
сточарство).  Nа  индивидуалном  сектору  се  обрађује  15  899ха  пољоприведног  земљишта  у  2  521
пољопривредно газдинство и то: - до 1 ха обрађује 171 пољопривредно газдинству у укупној површини од
108 ха. - од 1-2 ха обрађује 223 пољопривредних газдинстава у укупној површини од 346 ха. - од 2-5 ха
обрађује 939 пољопривредних газдинстава у укупној површини од 3 495 ха. - од 5-10 ха обрађује 947
пољопривредних газдинстава у укупној површини од 6 574 ха. - од 10-20 ха обрађује 219 пољопривредних
газдинстава у укупној површини од 2 762 ха - од 20-30 ха обрађује 10 пољопривредних газдинстава у
укупној површини од 242 ха. - од 30-50 ха обрађује 3 пољопривредна газдинства у укупној површини од
93 ха. - од 50-100 ха обрађује 1 пољопривредно газдинство у укупнуј површини од 85 ха. - више од 100 ха
обрађује 1 пољопривредно газдинство у укупнуј површини од 2 253 ха. Представљање пољопривредног
земљишта по категоријама: - Окућнице 30 ха - Оранице и баште 9 597 ха - Ливаде и пашњаци 5 726 ха -
Воћњаци 525 ха - Виногради 58 ха Од укупно обрадивог пољопривредног земљишта под системима за
наводњавање  је  покривено  само  91.6  ха  и  то  34  ха  под  воћњацима  и  70  ха  под  поврћем.  На
пољопривредном земљишту у општини Сокобања не постоје канали за наводњавање и одводњавање. На
територији општине Сокобања, налази се 9.971 ха државног пољопривредног земљишта. Од укупног
државног пољопривредног земљишта издаје у закуп 110 ха. Остало су тешко приступачни пашњаци на
скелетном земљишту.

Вишегодишњи  засади:  Вишегодишњи  засади:  Сокобањски  пољопривредници  се  више  деценија
традиционало  баве  сточарством.  Воћарство  као  грана  пољопривреде  у  општини  Сокобања  није
популарна, мада постоје добри природни и климатски предуслови. Винограда има само у окућницама и
не постоје природни предуслови за развојем ове гране пољопривреде. Под воћњацима се налази 487 ха.
Доминира  јабучасто  и  коштуничаво  воће.  35  ха  је  интензивном  гајењу,  док  се  452  ха  гаји  на
традиционалан начин (екстензивно). У последњих неколико година је формирано је 50 хектара модерних
засада под воћем, са тенденцијом да се ове површине значајно повећају. Узевши у обзир савремене
трендове у развоју тржишта пољопривредних производа, постојање природних предуслова и др. општина
Сокобања је заинтересована за развој ове гране пољопривреде.
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Сточни фонд: Сточни фонд: Говедарство Најразвијенија сточарска производња је говедарство, иако се
број грла крупне стоке константно смањује у последњих тридесет година. По попису из 2002. године у
целој  општини се  гајило  6143  говеда,  док  је  2017.  године  тај  број  спао  на  око  2500  говеда  свих
категорија. У општини нема специјализованих пољопривредних газдинстава у говедарској производњи,
али  има  значајан  број  произвођача  са  преко  пет  крава,  односно  газдинстава  која  су  на  путу
специјализације  ка  говедарској  производњи.  Највећа  газдинства  имају  15-30  крава.  Ова  газдинства
представљају основу развоја говедарства у будућности. Број  говеда у општини је релативно мали у
односу на природне предиспозиције, међутим још увек представља значајан пољопривредни потенцијал
за развој. Говедарска производња је фокусирана на производњу млека, мада има фарми са товом јунади
до 500 кг. телесне масе. Доминантна раса је домаће шарено говече у типу сименталца. Спорадично се
могу наћи црно-бели и црвено-бели холштајн . Просечна млечност грла је 4.000-4.500 литара млека по
стандардној лактацији ,са тенденцијом пораста.У товном говедарству ,,систем крава теле"заступљене су
две расе Херефорд и лимузин на једном домаћинству у чистој раси са 65 грла. У општини је раширено и
доминантно вештачко осемењавање. Селекцији се у највећем броју случајева не поклања велика пажња,
док су репородуктивни резултати лошији у односу на технолошке нормативе што је резултат лошијих
услова  одгоја  и  недостатка  знања  код  произвођача.  У  оквиру  стратегије  развоја  пољопривреде  oд
2018-2025 год. Општина Сокобања је увела меру бесплатног вештаћког осемењивања ради побољшања
генетског поренцијала у говедарству. Стока се углавном одгаја у наменским објектима и преуређеним
просторима. Штале су по правилу простране, али не одговарају зоотехничким условима, и често су
лоциране поред куће. Стока се углавном држи у везаном систему држања током целе године, мада има и
села у којима се стока напаса током летњих месеци. Мали је број штала које имају слободан систем
држања. За испашу се користе сопствени пашњаци, напуштене парцеле (утрине) и планински пашњаци.
Исхрана се заснива на неизбалансираним оброцима. Посебне потребе у исхрани одређених категорија се
не поштују. У исхрани се користи зелена маса са травњака (испаша, покошена зелена маса, сено). Дуга и
неконтролисана  употреба  истих  травних  површина,  без  примене агротехничких  мера,  је  довела  до
опадања приноса и квалитета травне масе. Мали број газдинстава је почео са припремом кукурузне
силаже.  Најчешћи  вид  прехране  је  ломљеним  кукурузним  зрном  или  мешавином  житарица.  На
појединим фармама има исхране концентратом и употребе премикса. Компоненте сточне хране које се
набављају на тржишту су концентрати, премикси, витамински додатци, соја, пшеничне мекиње... Стока
се на највећем броју газдинстава храни на основу сопствених сазнања (не постоје добијени нормативи). У
2017-стој години уз помоћ општине Сокобања дошло је до увођења товних раса говеда за гајење по
систему крава теле. Почетком 2020-те овај запат је увећан на 60 грла.Општинским мерама потребно је
наставити  на  увећању овог  броја  ,  јер  за  ову  производњу постоје  природни услови  (око  9  000  ха
пашњака). Млекарство Хигијени муже и квалитету млека се не поклања велика пажња, што се огледа у
још увек широко распрострањеној ручној мужи. Број малих покретних музилица је мали. Млеко се у
највећем  броју  случајева  сакупља  и  чува  у  алуминијумским  и  пластичним  кантама.  Само  највећа
газдинства имају лактофризе, што указује на лош систем складиштења млека, а самим тим и лошији
квалитет испорученог млека млекарама. У општини има само две фарме са затвореним системом муже
(измузишта). По селима има организованих откупних места и она и она у потпуности задовољавају
садашњи ниво производње. Одређени број домаћинстава се бави производњом меких и тврдих сирева у
кућној радиности. Сир се пласира на локалном тржишту. Најчешће се продаје телад тежине око 160
килограма(Распон при продаји 150-200 кг) или утовљена јунад тежине око 500 кг. Купци живе стоке су
наткупци и откупљивачи који купују стоку по селима и вашарима у Сокобањи и Алексинцу. Мањи део
стоке  се  продаје  приватним  месарама/кланицама  у  Сокобањи  или  на  локалној  пијаци.  Лошији
производни  и  репродуктивни  резултати  су  резултат  селекцијског  рада,  неадекватне  исхране,
здравствене заштите и лоших услова смештаја.  Лошији производни резултати су и резултат ниског
нивоа знања пољопривредних произвођача, лоше старосне структуре пољопривредника, нерегулисаних
односа млекара и кланица (откупљивача) са једне и произвођача са друге стране, нестабилног тржишта,
лоших државних мера у области цена, недостатка експерата (саветодаваца) итд. Веома значајно је да се
у наредном периоду помогну газдинства кроз развој ефикасних стручних и саветодавних служби, али и
омогућавање приступа повољним финансијским средствима за развој сточарства кроз изградњу нових
објеката,  промену расног  састава,  модернизацију  производње и  сл.  Предуслов  за  заинтересованост
фармера за развој сточарства су обезбеђено тржиште за сточарске производе, јефтинији пољопривредни
инпути као и стабилне и економски исплативе откупне цене. Овчарство Као и говедарска производња, и
овчарска производња бележи пад у последњих 30 година, али је број оваца стабилизован на око 10.000.
Овчарство је споредна грана сточарства у општини. Развој овчарства се везује за старење газдинстава и
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недостатак радне снаге. У општини Сокобања су присутна неколико одгајивача са преко 100 оваца, и око
десетак одгајивача са преко 50 оваца у стаду, али је чак и овај број оваца по газдинству недовољан за
економски ефикасну производњу. У расном саставу доминирају различити сојеви праменке при чему се
посебно апострофира сврљишки сој праменке, њихови мелези, и у све већем броју има виртемберга и ил
де франса у чистој  раси са завидним квалитетом. Овчарска производња се углавном организује на
пашњацима, током највећег дела године са доминантним присуством травних врста слабе хранљиве
вредности.  Током зимског  периода  животиње се  одгајају  у  импровизованим објектима,  и  хране  се
углавном ливадским сеном слабог квалитета са мањим или већим уделом прихране. Зимски смештај
грла се обавља у импровизованим објектима. Овце се углавном гаје због производње јагањаца који се
продају у периоду март-мај. Већи произвођачи су напустили сезонску производњу јагњади и имају по три
јагњења у две године.  Овце и јагањци се углавном продају познатим откупљивачима и накупцима.
Накупци и откупљивачи откупљују јагањце од већих произвођача на кућном прагу. Значајно место за
продају  јагањаца  представљају  вашари  у  Сокобањи  и  Алексинцу,  пијаца  у  Сокобањи  и  локалне
месаре/кланице. Јагњад се углавном продају у пролеће, са три месеца старости и телесном масом до 35
кг. Тренутни број оваца, велики природни потенцијали за развој овчарства, као и близина овчарских
центара  (Сврљиг,  Књажевац  итд.)  пружају  велике  могућности  за  развој  овчарске  производње.
Свињарство и живинарство За разлику од осталих општина Зајечарског округа, општина Сокобања има
знатно више грла свиња и живине, што је последица присуства индустријских фарми које су пословале у
оквиру ПКБ Требич као и близине тржишта, односно туристичког центра. Живина и свиње се, међутим,
углавном гаје за кућне потребе, и не представљају производе који се продају на тржишту, односно
основни производ и приход газдинства.  Газдинства код којих има свињарске производње, имају 2-8
крмаче.У задњих пар година захваљујући мерама подршке су формиране пет мини фарме приплодних
крмача које се базирају на производњи приплодног материјала и прасади за даљи тов. У селима нема
индустријских  објеката  за  тов  свиња.  Крмаче,  товљеници  и  прасад  се  продају  откупљивачима  и
накупцима, а део продаје се врши на Сокобањским вашарима и зеленој пијаци.

Механизација, опрема и објекти: Механизација, опрема и објекти: У општини има домаћинстава са
комплетном механизацијом, али највећи број газдинства нема комплетну пољопривредну механизацију,
и поседује трактор са мањим или већим бројем тракторских прикључака. Постојећа механизација је
углавном стара више од 20 година. Основна механизација у домаћинствима је трактор, којих има 2217.
Има  мотокултиватора  и  самоходних  моторних  косилица  (1893).  Уз  приколице  (1.575),  најчешћи
прикључци су плугови (1997), косачице (1403), тањираче (586), дрљаче (1510), сејалице (1013), берачи
кукуруза  (52),сетвоспремачи  (97),  ротофрезе  (52)  растурачи  минералног  ђубрива(294),  растурачи
стајњака  (55),прскалице(833)  и  пресе  за  балирање  сена.  Одређени  број  већих  пољопривредних
газдинстава,  у  процесу  специјализације,  има  нешто  више  пољопривредне  механизације  као  нпр.
растураче ђубрива, бераче кукуруза и/или комбајне. У општини су се у последње време појавили сило-
комбајни. Структура прикључних машина указује на оријентисаност пољопривредних домаћинстава ка
ратарској и сточарској производњи. У општини Сокобања има знатно мање механизације у односу на
Републички просек. Забрињавајући је податак да се у општини региструје пад броја пољопривредних
машина  и  прикључака.  Неопходан  предуслов  развоја  пољопривредне  производње  у  општини  је
модернизација пољопривредних газдинстава која се,  између осталог, огледа и у обнови постојеће и
набавци нове механизације. Полопривредна газдинства поседују објекте за држање говеда (1869 пг)
укупног капацитета 15 510 грла говеда. објекте за држање свиња капацитета 23611 грла, објекте за
држање кока носиља капацитета 56 272 кока и објекте за држање осталих животиња површине 31 230
м2. Пар газдинстава поседује објекте за сточарску производњу по модерној технологији. Неопходна је
модернизација скоро свих објеката за држање стоке, као и опремање објеката савременом опремом.
Газдинства су добро опремљена помоћним објектима за држање механизације и репроматеријала. Мали
број газдинстава( 20 пг)поседује добре услове за складиштење и чување стајњака. У циљу спровођења
добре пољопривредне праксе , неопходно је у будућности улагати у изградњу и реконструкцију објеката
за чување стајњака.

Радна снага: Радна снага: : У општини Сокобања је регистровано 2521 пољопривредно газдинство. На
1425  пољопривредних  газдинстава  живи  1-2  лица  непољопривредних  газдинстава.  На  924
пољопривредних газдинстава живи 3-4 лица На 167 пољопривредних газдинстава живи 5-6 лица На 5
пољопривредних газдинстава живи 7 и више лица на газдинству. У пољопривреди је ангажовано укупно
6427 лица и то: - 3482 мушкараца - 2945 жена
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Структура  пољопривредних  газдинстава:  Структура  пољопривредних  газдинстава:  -  од  1-2  ха
обрађује 223 пољопривредних газдинстава у укупној  површини од 346 ха.  -  од 2-5 ха обрађује 939
пољопривредних газдинстава у укупној површини од 3 495 ха. - од 5-10 ха обрађује 947 пољопривредних
газдинстава у укупној површини од 6 4 وٴ ха. - од 10-20 ха обрађује 219 пољопривредних газдинстава у
укупној површини од 2 762 ха - од 20-30 ха обрађује 10 пољопривредних газдинстава у укупној површини
од 242 ха. - од 30-50 ха обрађује 3 пољопривредна газдинства у укупној површини од 93 ха. - до 1 ха
обрађује  171 пољопривредно газдинство  у  укупној  површини од  108 ха.  -  од  50-100 ха  обрађује  1
пољопривредно газдинство у укупној површини од 85 ха. - више од 100 ха обрађује 1 пољопривредно
газдинство у укупној површини од 2 253 ха. <4 Условна грла поседује 1838 пољопривредних газдинстава
5-9  Условних  грла  поседује  537  пољопривредних  газдинстава  10-14  Условна  грла  поседује  107
пољопривредних  газдинстава  15-19  Условна  грла  поседује  26  пољопривредних  газдинстава  20-46
Условна грла поседује 13 пољопривредних газдинстава

Производња  пољопривредних  производа:  Производња  пољопривредних  производа:  Сточарска
производња је развијенија од биљне на територији општине Сокобања, док је у биљној најразвијеније
ратарство. Ратарска производња у сокобањској општини се одвија у сувом ратарењу. Сви произоди из
ратарске производње се утроше на самом газдинству за исхрану стоке и готово да нема тржишних
вишкова. У општини Сокобања се производња крмног биља одвија на 3264 ха, поврће на површини од 58
ха, житарице и махунарке 5908 ха и 6302 под природним ливадама.

Земљорадничке  задруге  и  удружења  пољопривредника:Земљорадничке  задруге  и  удружења
пољопривредника:Сокобања има  пијацу  у  чијем  саставу  су  зелена,  робна  и  сточна  пијаца.  Укупна
пијачна површина износи 5.315 м2, од чега је око 2.000 м2 пијаце покривени простор. Постојећа пијаца
тренутно задовољава потребе града. Зелена пијаца ради сваки дан. Важна места за продају стоке су уз
сточну пијацу (углавном продаја  прасади)  и  вашари (четири вашара су значајна за промет стоке).
Најважнија пољопривредна удружења и задрге у општини Соко Бања су: • Удружење одгајивача говеда
сименталске расе „Ртањ“ Удружење одгајивача говеда „Девица“ • Удружење одгајивача оваца и коза
„Соко Бања“ • Удружење пчелара „Моравица“ • Удружење пчелара „Краинска матица“ • Удружење
воћара  „Сокобања“  Удружење  Врмџа  домаћа  радиност  Пољопривредна  задруга  Ртањска  долина
Сокобања регистрована је 2017. год.са основном делатношћу (узгој товних говеда) са циљем да шири
узгој  товних раса говеда у  систему пашњачког држања по принципу крава -  теле.  Земљорадничка
задруга Агро-Ртањ основана је априла 2018.год. Удружења су основана у периоду од 2005-2018. године.
Општина финансијски и технички помаже рад ових удружења и задруга. Један од значајних проблема у
општини је недостатак економски ефикасних пољопривредних земљорадничких задруга,  обзиром да
старе задруге више не раде. Улога пољопривредних удружења и задруга је преузимање значајног дела
послова од фармера, а у корист фармера. Успешна пољопривредна удружења у Србији и ЕУ обезбеђују
финансијску  самосталност  и  одрживост  кроз  пружање  значајних  услуга  фармерима.  Модерна
пољопривредна удружења и задруге у наредном периоду морају обезбедити пренос стручних знања
фармерима, контролу производње, могућност приступа повољним финансијским средствима, обезбеђење
механизације, пољопривредних инпута по повољним ценама, регулисање откупа, прераду производа и
сл. У општини постоје службе за матичење стоке, као и три ветеринарске амбуланте које обављају
ветеринарску  заштиту  на  терену.  Модерна  пољопривредна  инфраструктура  подразумева  постојање
ефикасних стручних и саветодавних служби које свој рад морају заснивати на присуству у селима, и
пружању квалитетних информација и услуга. Стручне и саветодавне службе су основ преноса знања и
информација, и осавремењавања пољопривредне производње. Успостављање ефикасне пољопривредне
инфраструктуре је један од најважнијих приоритета у руралном развоју општине Сокобања у наредном
периоду.

Трансфер  знања  и  информација:  Трансфер  знања  и  информација:  Наука  и  технологија  у
пољопривредној  производњи су  оствариле  прогресиван  напредак  последњих  деценија,  а  промене  и
иновације се дешавају таквим темпом да је пољопривредним произвођачима, уколико желе да буду
конкурентни, неопходна перманентна едукација. Улога Општине у промовисању нових технологија је
врло  велика.  Едукација  и  информисање  пољопривредника  су  неопходни  у  домену  доступности  и
могућности коришћења подстицаја (од стране републичких и покрајнских органа као и средстава из пете
компоненте  пред-приступних  фондова  ЕИ -  ЈРАКВ).  Пракса  је  показала  да  је  искоришћеност  свих
набројаних  подстицајних  средстава  најбоља  у  оним  срединама  где  су  пољопривредници  на  време
упознати са врстама и начинима остваривања подстицаја као и где постоји институционална стручно-
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техничка служба која пољопривредницима може да пружи саветодавно-стручну помоћ. Најефективнији
начин  едукације  јесте  упознавање  са  успешним  примерима  пољопривредне  праксе  у  земљи  и
иностранству. Студијска путовања су одличан начин да се пољопривредницима директно представе нова
искуства и технологије, где на лицу места могу да сагледају све користи и да поразговарају са својим
колегама  који  примењују  нова  знања  и  искуства  у  својој  производњи.  Општина  и  полопривредна
удружења  организоваће  посете  пољопривредним  газдинствима  која  примењују  нове  технологије,
институтима,  сајмовима  и  слично  што  то  је  нарочито  важно  за  младе  пољопривреднике.  Млади
пољопривредници на тај начин могу да стекну нова знања, искуства и добију нове идеје за унапређење
својих  газдинстава.  Перманентна едукација  и  информисање пољопривредника је  један од  основних
предуслова  за  високопродуктивну  и  стабилну  производњу  којом  се  остварује  конкурентност
пољопривредних газдинстава. Место и улога Општине је пружање логистичке подршке за спровођење
обука за пољопривредне произвођаче и прижање информација о расположивим фондовима, кредитним
линијама, подстицајима, иновацијама, законским решењима и свим осталим информацијама од значаја
за рурални развој  и  унапређење пољопривреде.  Споредни,  али не и мање важан аспект ове врсте
активности  је  и  промовисање  локалних  капацитета  пољопривреде,  прерађивачко-прехрамбене
индустрије  и  разних  аспеката  руралног  живота  и  руралних  активности  на  територији  Општине
Сокобања. Општина ће у наредном периоду да логистички и финасијски потпомогне овакве активности
из сопствених средстава и донаторских средстава.
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину

без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ постицаја
по јединици

мере (апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални износ
подршке по

кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО  

Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број Назив мере Шифра

мере

Планирани буџет
за текућу годину

без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ
постицаја по

јединици мере
(апсолутни

износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални
износ подршке по
кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

1 Кредитна
подршка 100.2 350.000,00 0,00 100 20.000,00 0,00

УКУПНО 350.000,00

Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
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 пољопривредних
газдинстава

101 5.650.000,00 60 144.000,00 0,00

2
Успостављање и јачање

удружења у области
пољопривреде

102 10.000.000,00 100 0,00 0,00

УКУПНО 15.650.000,00

Табела 4. Посебни подстицаји

Редни
број Назив мере Шифра

мере

Планирани
буџет за текућу

годину без
пренетих

обавеза (у РСД)

Износ
постицаја по

јединици мере
(апсолутни

износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални
износ подршке
по кориснику

(ако је
дефинисан)

(РСД)

Пренете
обавезе

1

Подстицаји за
промотивне
активности у

пољопривреди и
руралном развоју

402 500.000,00 0,00 100 0,00 0,00

УКУПНО 500.000,00

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера
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руралног развоја и посебних подстицаја

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину

без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ постицаја
по јединици

мере (апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални износ
подршке по

кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО  

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава

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) 16.500.000,00

Планирана средства за директна плаћања 0,00
Планирана средства за кредитну подршку 350.000,00
Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 15.650.000,00
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 0,00

Пренете обавезе 0,00

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Циљна група и значај промене која
се очекује за кориснике: Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Низак ниво
продуктивности, мало тржишних вишкова, застарела механизација, неадекватна примена агротехничких
мера, недостатак знања из области пољопривреде и мали поседи карактеришу пољопривреду општине
Сокобања. У општини Сокобања је у 2020.години регистровано 2386 пољопривредно газдинство. Постоји
само један прерађивачки капацитет и он се бави прерадом и паковањем лековитог биља. То је једини
привредни  субјекат  из  области  пољопривреде  на  територији  општине.  Програм  подршке  општине
Сокобања за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2021. годину је у
целости орјентисан ка унапређењу руралне економије код регистрованих пољопривредних газдинстава и
унапређењу рада пољопривредних удружења и задруга. Код подршке пољопривредним газдинствима,
акценат је стављен на помоћ оним пољопривредним газдиствима чији су носиоци жене и млађи од 40
година. Ка овим газдинствима је опредељена подршка у износу од 60% директне помећи без пореза на
додату вредност, док остала газдинства добијају директну подршку у износу од 50% директне помећи без
пореза на додату вредност. Сокобања спада у општине чији се пољопривредници традиционално баве
сточарством, па је овим програмом акценат стављен на развој ове гране пољопривреде. Ратарство је
искључиво орјентисано ка производњи сточне хране. Сва произведена сточна храна се утроши на самом
газдинству и готово да нема тржишних вишкова.Од ратарских култура су заступљене следеће: кукуруз,
пшеница, јечам, овас, луцерка, ливадско сено, и на мањим површинама кромпир. На територији општине
Сокобања су регистрована девет пољопривреедна удружења и то: -Удружење пчелара 2 - Удружење
говедара 2 -Удружење овчара -Удружење произвођача и берача лековитог биља - Удружење воћара -
Удружење произвођача органских производа -Удружење за противградну заштиту Увећаће се сточни
фонд у говедарству, свињарству и овчарству (  120 грла говеда, 60 свиња и 300 оваца) повећаће се
површине под вишегодишњим засадима у воћарству за 6 ха .Реализацијом програма је предвиђенао
удруживање  пољопривредних  произвођача  и  формирање  пољопривредних  задруга  на  територији
општине  Сокобања.  Такође  је  планирано  одржавање  манифестација  и  едукација  чланова
пољопривредних  удружења.

Информисање  корисника  о  могућностима  које  пружа  Програм  подршке  за  спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја: Информисање корисника о могућностима
које пружа Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја:
Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење пољопривредне
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политике и политике руралног развоја: Пољопривредници општине Сокобања су већ дужи низ година
добро упознати са програмом општине, а везаног за пољопривреду. О свим дешавањима из области
пољопривреде, пољопривредници се Штампано из платформе за програме подршке АП/ЈЛС: 10.12.2020
10:55:06 - страна 11/22 обавештавају путем медија ( локална телевизија и радио), путем трибина, путем
званичне \\'ЕВ презентације општине Сокобања, преко огласне табле општине Сокобања, и огласне
табле у месним заједницама. Лица задужена за пољопривреду у општини Сокобања организују трибине
по месним заједницама, на којима упознају пољопривреднике о националним и локалним програмима
везаних за пољопривреду, тако да су сва пољопривредна газдинства информисана о пољопривредном
програму општине Сокобања за текућу годину.

Мониторинг  и  евалуација:  Мониторинг  и  евалуација:  Мониторинг  и  евалуација:  Реализација
Програма  не  би  била  могућа  без  успостављања  структуре  и  организације  која  ће  координирати
активности на реализацији Програма. Успешност реализације Програма зависи од свих заинтересованих
страна  и  њиховог  учешћа  у  њеној  примени.  У  том  смислу  неопходно  је  успоставити  ефикасан
институционални оквира на свим нивоима. Кључну улогу и одговорност за координацију и спровођење
Програма  имају  Канцеларија  за  локални  економски  развој  и  Комисија  за  доделу  средстава  у
пољопривреди  општине  Сокобања.  Активности  канцеларије  за  ЛЕР  односе  се  на  стручне,
административне и оперативне послове везане за координисање рада свих кључних фактора у процесу
реализација  мера  и  активности  из  Програма  као  и  координацију  јавног  и  приватног,  праћење
имплементације  Програма,  редовно  информисање  јавности  и  промовисање  активности  у  процесу
остваривања одрживог руралног развоја. Успостављена Комисија за доделу средстава у пољопривреди
општине  Сокобања  има  задатак  да  прати  и  контролише  спровођења  Програма  у  циљу  осигурања
успешне имплементације Програма. Комисија за доделу средстава у пољопривреди општине Сокобања
ће се за потребе мониторинга Програма састајати у редовним временским интервалима - најмање три
пута годишње, а по потреби и чешће.
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II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА

2.1. Назив и шифра мере: 100.2 Кредитна подршка

2.1.1. Образложење: Образложење: Недостатак финансијских средстава неопходних за унапређење
пољопривредне производње и прераде пољопривредних производа врло је изражена код произвођача
општине Сокобања. Застарела механизација, застарели објекти, скроман сточни фонд изискују значајна
финансијска  средства  која  пољопривредници  могу  обезбедити  код  пословних  банака.  У  циљу
поспешивања инвестиције у пољопривредну производњу ЈЛС планира активности на субвенционисању
камата за пољопривредне кредите. Планирана средства за финасирање ове мере у 2021. години износе
350.000,00 динара.

2.1.2. Циљеви мере: Циљеви мере: Oпшти циљеви: Стабилност дохотка пољопривредног газдинства,
унапређење  техничко  технолошке  опремљености.  Специфични  циљеви:  Обезбеђивање  потребних
средстава преко кредита за унапређење пољопривредне производње на подручју општине Сокобања.

2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Веза мере са
националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Програм подршке општине Сокобања је
усклађен са стратешким циљем Стратегије пољопривреде и руралног развоја 2014 - 2024 Републике
Србије  и  то:  1.  Раст  производње  и  стабилност  дохотка  произвођача;  2.  Раст  конкурентности  уз
прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта и техничко-технолошко унапређење сектора;
3.  Одрживо управљање ресурсима и заштита животне средине;  4.  Унапређење квалитета живота у
руралним подручјима и смањења сиромаштва; 5. Ефикасно управљање јавним политикама и унапређење
институционалног оквира развоја Програм подршке општине Сокобања подстиче пољопривредике у
оном сегменту и на начин који није подржан из националних фондова. Сви корисници подстицајних
средстава су у обавези да дају изјаву под кривичном и материјалном одговорношћу да нису користили
подстицајна средства ни из једног другог фонда за меру за коју подносе захтев за подстицај.

2.1.4.  Крајњи  корисници:  Право  на  коришћење  подстицајних  средстава  имају  регистрована
пољопривредна газдинства са територије општине Сокобања, са активним статусом за текућу годину.

2.1.5.  Економска  одрживост:  За  инветиције  мање  од  400.000,00  динара  није  потребан  доказ  о
економској одрживости пројекта.

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у
складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава на
подручју  општине  Сокобање;  -Нема  доспеле  обавезе  по  раније  одобреним  захтевима,  а  који  су
финансирани од стране Општине Сокобања;

2.1.7. Специфични критеријуми: Не постоје.

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра
инвестиције Назив инвестиције

100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите

2.1.9. Критеријуми селекције:

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови
1 Не постоје не

2.1.10. Интензитет помоћи: Субвенционисање камате за пољопривредне кредите у износу од 100%, с
тим што максимални износ по једном кориснику не може бити већи од 20.000,00 динара.

2.1.11. Индикатори/показатељи:

Страна 361                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Штампано из платформе за програме подршке АП/ЈЛС: 22.02.2021 13:19:45 - страна 13/22

Редни број Назив показатеља
1 Број поднешених захтева
2 Број одобрених захтева

2.1.12.  Административна  процедура:  Административна  процедура:  Мера  ће  бити  спроведена  од
стране органа локалне самоуправе. ЈЛС ће објавити конкурс- позив за подношење захтева и рокове за
подношење  захтева.  ЈЛС  ће  спровести  широку  кампању  информисања  потенцијалних  корисника.
Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране органа локалне самоуправе у смислу
комплетности, административне усаглашености и прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и
прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава према позиву за подношење захтева. Захтеви се
подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су прописани од стране Општине
Сокобања. Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да
ли је потпун, поднет на време и да ли су услови за одобрење захтева испуњени. Захтеви који стигну
комплетни,  благовремено  и  у  складу  са  условима  биће  прегледани  по  редоследу  њиховог
пристизања.Рокови почињу да теку од момента када је захтев предат писарници Општине Сокобања.
Исплата захтева ће се  вршити до утрошка планираних средстава по редоследу пристизања.  После
административне  контроле  биће  склопљен  уговор  са  подносиоцем  захтева  и  извршен  пренос  на
наменски рачун корисника. Захтеви за подстицаје заједно са другим траженим докуметима подносе се
општинској  управи  општине  Скобања  до  датума  који  ће  бити  објављен  у  конкурсу  за  коришћење
средстава за 2021. годину.

2.2. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

2.2.1.  Образложење:  Савремена  пољопривредна  производња  захтева  модернизацију  производних
капацитета и организовану производњу по модерним технологијама.  У складу са  овим највећи део
буџетских  средстава  општине  Сокобања  је  управо  усмерен  на  осавремењавању  и  модернизацији
производње на малим газдинствима. Мера инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава
управо  подржава мала пољопривредна газдинства  (  каквих  је  готово  100% на територији  општине
Сокобања) у циљу повећања конкурентности, продуктивности, повећања тржишних вишкова и повећања
економске ефикасности на пољопривредном газдинству. Сектор: Млеко У овом сектору доминирају мали
пољопривредни произвођа који држе до четири музне краве. Због лошег стања у овом сектору, из године
у годину број говеда на територији општине Сокобања се смањује, као и број газдинстава која држе
говеда.  За  овај  сектор  је  карактеристично  и  то  да  већина  газдинтава  нема  услове  и  неправилно
складишти произведено млеко, па произведено млеко по квалитету често излази из оквира прописаних
правилником о квалитету млека. Подршка у овом сектору је усмерена на повећање сточног фонда у
општини и то кроз куповину женске телади. Сектор: Месо Месо се производи на малим породичним
газдинствима и то овчије и јунеће. Товом свиња и бројлера бави се само неколико газдинстава ( 15
газдинстава). Постоје специјализоване фарме за производњу јунетине и овчијег меса, а највећи део ових
производа  потиче  из  малих  неспецијализованих  газдинстава.  Модел  опстанка  малог  породичног
газдинства на подручју општине Сокобања је да годишње утови једно јуне из сопственог запата тежине
око 600кг, произведе млеко од 3-4 грла говеда и произведе 10- 15 јагњади просечне тежине 30 кг.
Задњих година број оваквих газдинстава се драстично смањује. Што се тиче предуслова, за развој овог
сектора постоје идеални предуслови, а који се односе на постојање добрих објеката за држање стоке у
тову, велике површине под пашњацима, које су недовољно искоришћене, добар генетски потенцијал
оваца и говеда као и довољне површине под ораницама. Тридесетих година прошлог века на територији
општине Сокобања је држано више од 120.000 оваца. Данас је број грла оваца неупоредиво мањи, око
10.000 грла, а само неколико пољопривредних газдинстава има више од 100 оваца. Програмом подршке
је  предвиђено  постепено  увећање  стада  код  пољопривредних  произвођача.  Поред  квантитативног
унапређења у овчарству, предвиђено је и унапређење расног састава. Инвестиција везана за унапређење
овчарства је  започета у  2014.години куповином приплодних женских јагњади расе „III  4е  Ргапсе“.
Инвестиција је у 2017 , 2018 ,2019и2020 години дала очекиване резултате, па је из тих разлога одлучено
да се са мером настави и у 2021. години.Реализацијом ове инвестиције предвиђено је повећање сточног
фонда у овчарству, унапређење расног састава, повећање ораничних површина и отварање нових радних
места у пољопривреди. Подршка у овом сектору је усмерена на повећање сточног фонда у општини и то
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кроз куповину женске телади,  назимица,  нерастова,  приплодних јагњади,  јаради,  овнова и јарчева.
Штампано из платформе за програме подршке АП/ЈЛС: 10.12.2020 10:55:06 - страна 14/22 Сектор: Воће,
грожђе,  поврће  (укључујући  печурке)  и  цвеће  Сокобањски  пољопривредници  се  више  деценија
традиционало баве сточарством. Воћарство као грана пољопривреде у општни Сокобања није популарна,
мада постоје добри природни и климатски предуслови. Винограда има само у окућницама и не постоје
природни предуслови за развојем ове гране пољопривреде. Под воћњацима се налази 605 ха. Доминира
јабучасто и коштуничаво воће. 120 ха је на интензивном гајењу, док се 485 ха гаји на традиционалан
начин(екстензивно).  У  последњих неколико година је  формирано 120 хектара модерних засада под
воћем, са тенденцијом да се ове површине значајно повећају. Подршка овом сектору се пружа кроз
куповину садног материјала

2.2.2. Циљеви мере: Општи циљеви: Унапређење конкурентности на малом породичном газдинству;
Отварање  нових  радних  места  у  пољопривреди;  Повећање  производње  и  квалитета  производа  уз
поштовање прописаних стандарда ; Повећање дохотка; Диверсификација руралне економије; Заштита
животне средине;  унапређење инфраструктуре у  руралном подручју;  Унапређење знања из области
пољопривреде;  Успешна  заштита  од  елементарних  непогода.  Сектор-  Пчеларство  Систем гајења  је
релативно екстензиван, са малим бројем кошница по домаћинству. Просечан принос меда по кошници је
такође веома мали и креће се око 10 кг по кошници годишње, али има и великих произвођача са више од
100  кошница.  Последњих  година  присутан  је  тренд  раста  броја  кошница  на  територији  општине
Сокобања, што је условљено високим нивоом незапослености и релативно ниским почетним улагањем за
бављење пчеларством. Главни проблеми у пчеларству у овој  регији јесу нестандардизован квалитет
меда,  мањак  знања  и  непостојање  великих  купаца.  Опремање  газдинстава  потребном  опремом,
модернизовање производње, квалитет и кванитет су позитивни ефекти ове мере. Специфични циљеви по
секторима:  Сектор:  Млеко-  Увећање сточног фонда и повећање количина квалитетног млека путем
циљаних инвестиција на малом породичном газдинству; Унапређење расног састава у говедарству и
подизање  млечности  говеда;  Унапређење  квалитета  млека  у  погледу  микробиолошке  исправности
произведеног млека. Сектор: Месо-Унапређење производње овчијег и говеђег меса кроз инвестиције у
унапређење  расног  састава  у  овчарству  и  говедарству  (  увођењем  товних  раса  ).  Повећање
конкурентности  и  ефикасности  на  малом  породичном  газдинству;  Достизање  стандарда  у  области
добробити и здравља животиња; Сектор: Месо- Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће.
Унапређење  конкурентности  у  области  воћарства;  Повећање  прихода  у  домаћинству  која  се  баве
воћарством;  Повећање прихода  у  домаћинству  која  се  баве  повртарством;  Повећане  површине  под
вишегодишњим усевима.

2.2.3.  Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Програм
подршке општине Сокобања је усклађен са стратешким циљем Стратегије пољопривреде и руралног
развоја 2014 - 2024 Републике Србије и то 1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача; 2. Раст
конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта и техничко-технолошко
унапређење сектора; 3.  Одрживо управљање ресурсима и заштита животне средине; 4.  Унапређење
квалитета  живота  у  руралним подручјима  и  смањења сиромаштва;  5.  Ефикасно  управљање јавним
политикама  и  унапређење  институционалног  оквира  развоја  Програм  подршке  општине  Сокобања
подстиче пољопривреднике у оном сегменту и на начин који није подржан из националних фондова. Сви
корисници  подстицајних  средстава  су  у  обавези  да  дају  изјаву  под  кривичном  и  материјалном
одговорношћу да нису користили подстицајна средства ни из једног другог  фонда за  меру за  коју
подносе захтев за подстицај.

2.2.4.  Крајњи  корисници:  Право  на  коришћење  подстицајних  средстава  имају  регистрована
пољопривредна газдинства са територије општине Сокобања са активним статусом за текућу годину.

2.2.5.  Економска  одрживост:  За  инветиције  мање  од  400.000,00  динара  није  потребан  доказ  о
економској одрживости пројекта.

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: Услов је да су газдинства (подосиоци захтева) регистрована
и да имају активни статус за 2020.годину. Код инвестиције 101.4.1 је услов власништво над парцелом
или закуп парцеле која је предмет инветиције до 2030.године. Услов је и урађена агрохемијска анализа
са препоруком ђубрења.
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2.2.7.  Специфични критеријуми:  :  КОРИСНИК  Сектор  млека  •  Пољопривредна  газдинства  која
поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ 1 - 19 млечних крава; • У случају када се
ради о набавци квалитетних приплодних грла, на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно
у власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних приплодних грла говеда млечних или товних раса, односно
10-300  квалитетних  приплодних  грла  оваца/коза.  Сектор  меса  •  У  Регистру  објеката  (у  складу  са
Правилником  о  регистрацији,  односно  одобравању  објеката  за  узгој,  држање  и  промет  животиња-
Службени гласник РС, 36-2017) имају регистроване објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 20
јунади и/или мање од 150 грла приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних крмача и/или мање
од 100 товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу. • У случају када се ради о
набавци квалитетних приплодних животиња, на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у
власништву члана РПГ: 3-100 грла квалитетних приплодних говеда товних раса, или 10-300 квалитетних
приплодних грла оваца/коза, или 5-100 грла квалитетних приплодних крмача. У сектору производње
воћа,  грожђа,  поврћа,  хмеља  и  цвећа  прихватљиви  корисници  треба  да:  •  Имају:  мање  од  2  ха
јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 ћа другог воћа, односно 0,1- 50 ћа цвећа, односно 0,2-100
ћа винове лозе. • У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних
(са наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе, имају, на крају инвестиције: 0,1-50 ћа јагодастих
врста воћака и хмеља, 0,3-100 ћа другог воћа, 0,2-100 ћа винове лозе • Имају мање од 0,5 ћа пластеника
или мање од 3 ћа производње поврћа на отвореном простору Сектор пчеларства • У сектору пчеларства
прихватљиви корисници треба да имају 5-500 кошница.

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра
инвестиције Назив инвестиције

101.2.1 Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за
производњу меса

101.2.9 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде
101.4.2 Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу
101.6.1 Набавка нових пчелињих друштава
101.6.2 Набавка опреме за пчеларство

2.2.9. Критеријуми селекције:

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови
1 Не постоје не

2.2.10. Интензитет помоћи: : Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња које се користе за
производњу меса.  У оквиру ове инвестиције намењено је  учешће општине Сокобања при куповини
женске приплодне телади млечних и товних рас са 50% од укупне вредности инвестиције без пореза,
стим што максимални износ субвенције по једном кориснику не може бити већи од 75.000,00 динара
млечних раса односно 105.000 динара за товне раса, а по једном телету млечних рас не може бити већи
од 25.000,00 динара а по једном телету товних раса не може бити већи од 35.000 динара . Ако је носилац
газдинства жена или лице млађе од 40 годинанамењено је учешће општине Сокобања при куповини
женске приплодне телади са 60% од укупневредности инвестиције без пореза ,стим што максимални
износ субвенције по једном кориснику не можебити већи од 90.000,00 динара за млечне расе односно
126.000 за товне расе, а по једном телету млечних рас не може бити већи од 30.000,00 динара односно
42.000 динара за товне расе. Намењено је учешће општине Сокобања при куповини јагњади и јаради са
50% од укупне вредности инвестиције без пореза, стим што максимални износ субвенције по једном
кориснику не може бити већи од 120.000,00динара при куповини јаради и јагњади, а по једном јагњету,
односно јарету не може бити већи од 6.000,00 динара. Ако је носилац газдинства жена или лице млађе
од 40 година намењено је учешће општине Сокобања при куповини јагњади и јаради са 60% од укупне
вредности инвестиције без пореза, стим што максимални износ субвенције по једном кориснику не може
бити већи од 144.000,00 динара, а по једном јагњету, односно јарету не може бити већи од 7.200,00
динара. Намењено је учешће општине Сокобања при куповини приплодних свиња назимица и нерастова
у износу од 50 % од укупне вредности инвестиције без пореза, а с тим што максимални износ субвенције
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по једном кориснику не може бити већи од 80.000,00 динара, с тим што износ субвенцуије по једном
нерасту, односно назимици не може бити већи од 25.000,00 динара. Ако је носилац газдинства жена или
лице млађе од 40 година намењено је учешће општине Сокобања при куповини приплодних свиња
назимица  и  нерастова  у  износу  од  60%  од  укупне  вредности  инвестиције  без  пореза,  стим  што
максимални износ субвенције по једном кориснику не може бити већи од 96.000,00 динара, а по једном
нерасту, односно назимици не може бити већи од 30.000,00 динара. Подизање нових или обнављање
постојећих (крчење и подизање)  вишегодишњих засада воћака ,хмеља и винове лозе  У оквиру ове
инвестиције намењено је  учешће општине Сокобања при подизању вишегодишњих засада воћа и у
износу од 50 % од укупне вредности садног материјала, а с тим што максимални износ субвенције по
једном кориснику не може бити већи од 120.000,00 динара. Ако је носилац газдинства жена или лице
млађе  од  40  година  намењено  је  учешће  општине  Сокобања  од  60% од  укупне  вредности  садног
материјала без пореза, с тим што максимални износ субвенције по једном кориснику не може бити већи
од 144.000,00 динара, Набавка нових пчелињих друштава У оквиру ове мере предвиђено је учешће
општине Сокобања при куповини пчелињих друштава у износу од 50% од вредности инвестиције без
пореза при куповини кошница и ројева пчела, с тим што максимални износ по једном кориснику не
може бити већи од 60.000, 00 динара. Ако је носилац газдинства жена или лице млађе од 40 година
намењено је учешће општине Сокобања при куповини пчелињих друштава са 60% од укупне вредности
инвестиције без пореза, стим што максимални износ субвенције по једном кориснику не може бити већи
од 72.000,00 динара. Набавка опреме за пчеларство У оквиру ове мере при куповини пчеларске опреме,
предвиђено је учешће општине Сокобања у износу од 50% од вредности инвестиције без пореза, с тим
што максимални износ по једном кориснику не може бити већи од 50.000,00 динара. Ако је носилац
газдинства жена или лице млађе од 40 година, при куповини пчеларске опреме намењено је учешће
општине Сокобања са 60% од укупне вредности инвестиције без пореза, стим што максимални износ
субвенције по једном кориснику не може бити већи од 60.000,00 динара. Опрема за фиксне ограде и
електричне ограде за пашњаке/ливаде У оквиру ове инвестиције намењено је учешће општине Сокобања
за куповину електричних ограда ( електрични пастири, жица ,изолатора,трака и стубића) у износу од 50
% од укупне вредности за купљену опрему без пореза на додату вредност, а с тим што максимални износ
субвенције по једном кориснику за ову инвестицију не може бити већи од 30.000,00 динара без пореза на
додату вредност, а за све мере не може бити већи од 120.000,00 динара без пореза на додату вредност у
текућој години. Ако је носилац газдинства жена или лице млађе од 40 година намењено је учешће
општине Сокобања од 60% од укупне вредности за купљену опрему без пореза на додату вредност , с тим
што максимални износ субвенције по једном кориснику не може бити већи од 36.000,00 динара без
пореза на додату вредност.Опрема за пластеничку производњу. У оквиру ове мере намењено је учешће
општине  Сокобање  за  куповину  опреме  за  формирање  пластеника  у  износу  од  50% од  вредности
купљене опреме без пореза на додату вредност.Максимални износ инвестиције по једном кориснику не
може бити већи од 60.000,00 динара. Ако је носилац домаћинства лице млађе од 40 година или жена
онда је учешће општине Сокобања 60% за куповину опрме за пластеничку производњу и не може бити
већи од 72.000,00динара , а за све мере не може бити већи од 144.000,00 динара без пореза на додату
вредност у текућој години. Лица односно корисници мера који су користли подстицаје општине по било
ком основу(изузев камата на пољопривредне кредите ) у максималном износу од 240.000.00 динара од
установљења мера подршке (2017 године) немају право да конкуришу у текућој години . без пореза на
додату вредност у текућој години

2.2.11. Индикатори/показатељи:

Редни број Назив показатеља
1 количина произведеног меса и млека
2 произведена количина меда и других пчелињих производа
3 површине под вишегодишњим засадима

2.2.12. Административна процедура: Пољопривредна удружења подносе захтев за реализацију својих
пројеката  након  расписивања  конкурска  општини  Сокобања.  Захтеви  се  подносе  путем  писарнице
општине Сокобања у ул. Светог Саве бр.23 уз назнаку ,,Комисији за доделу средстава у пољопривреди
општине  Сокобања".  Комисија  за  доделу  средстава  у  пољопривреди  општине  Сокобања  разматра
предложене  пројекте.  Лице  задужено  за  послове  пољопривреде  у  општини  Сокобања  заједно  са
Комисијом за доделу средстава у пољопривреди општине Сокобања пружа сву неопходну подршку у
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реализацији  одобрених  пројеката  и  о  свим активностима  благовремено  обавештава  заинтересована
удружења. Комисија ће у року од 30 дана од завршетка конкурса донети одлуку о додели подстицајних
средстава подносиоцима захтева.

2.3. Назив и шифра мере: 102 Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде

2.3.1.  Образложење: Образложење Степен удруживања пољопривредника у  општини Сокобања је
тренутно на јако ниском нивоу. У новије време, а у складу са потребама тржишта на територији наше
општине формирају се пољопривредна удржења. Тренутно на територији општине Сокобања постоје
следећа удружења: • Удружење одгајивача говеда сименталске расе „Ртањ“ • Удружење одгајивача
оваца и коза „Сокобања“ • Друштво пчелара „Сокобања“ • Удружење пчелара „Краинска матица“ •
Удружење воћара „Сокобања“ • Удружење „ Противградна заштита Сокобања“ • Удружење говедара
свих раса "Девица" Сокобања Сва ова удружења су у почетним фазама свог развоја (сва поменута
удружења броје 320 чланова) и за даљи напредак у свом раду је неопходна подршка локалне самоуправе
(стручна,  кадровска,  финансијска..).  Намера нам је  да реализацијом ове мере поспешимо подизање
модерних засада воћа,  унапредимо расни састав у  овчарству,  козарству,  свињарству и говедарству.
Садашњи  вид  производње  пољопривредних  производа  са  територије  општине  Сокобања  у  већини
случајева  не  задовољава  стандарде  које  захтева  савремено  тржиште,  па  смо  намерни  да  путем
удруживања подстакнемо и увођење одређених стандарда код обраде земље, ђубрења, хемијске заштите,
побољшање  квалитета  и  количине  млека,количину  и  квалитет  меса.  У  циљу  успешне  заштите  од
елементарних непогода- заштите од града , формирано је удружење противградне заштите на територији
општине Сокобања. Улога пољопривредних удружења је да раде на повећању све укупне производње у
пољопривреди,  повећању генетског  потенцијала  постојећих  и  увођењем нових  раса,  ради што  веће
продукције млека и меса.

2.3.2.  Циљеви  мере:  Прилагођавање  производње  и  производа  захтевима  тржишта;  Заштита
географског  порекла за  производе са  територије  општине Сокобања;  Унапређење расног  састава у
говедарству, путем вештачког осемењавања говеда.

2.3.3.  Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Програм
подршке општине Сокобања је усклађен са стратешким циљем Стратегије пољопривреде и руралног
развоја 2014 - 2024 Републике Србије и то 1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача; 2. Раст
конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта и техничко-технолошко
унапређење сектора; 3.  Одрживо управљање ресурсима и заштита животне средине; 4.  Унапређење
квалитета  живота  у  руралним подручјима  и  смањења сиромаштва;  5.  Ефикасно  управљање јавним
политикама  и  унапређење  институционалног  оквира  развоја  Програм  подршке  општине  Сокобања
подстиче пољопривредике у оном сегменту и на начин који није подржан из националних фондова. Сви
корисници  подстицајних  средстава  су  у  обавези  да  дају  изјаву  под  кривичном  и  материјалном
одговорношћу да нису користили подстицајна средства ни из једног другог  фонда за  меру за  коју
подносе захтев за подстицај.

2.3.4.  Крајњи  корисници:  Право  на  коришћење  подстицајних  средстава  имају  пољопривредна
удружења са територије општине Сокобања

2.3.5. Економска одрживост: Није потребан доказ о економској одрживости пројекта.

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: : Доказ о упису у Регитсар удружења које води Агенција за
привредне регистре -Списак чланова удружења -Доказ да су чланови удружења уписани у регистар
пољопривредних газдинстава.

2.3.7. Специфични критеријуми: Не постоје.

2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

2.3.9. Критеријуми селекције:
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Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови
1 Не постоје

2.3.10. Интензитет помоћи: У оквиру ове мере поланирано је учешће општине Сокобања у износу од
100%

2.3.11. Индикатори/показатељи:

Редни број Назив показатеља
1 Количина продатих пчелињих производа
2 Број одржаних сајмова
3 Број газдинства са новоформираним засадима
4 Број осемењених плоткиња говеда

2.3.12. Административна процедура: Пољопривредна удружења подносе захтев за реализацију својих
пројеката  након  расписивања  конкурска  општини  Сокобања.  Захтеви  се  подносе  путем  писарнице
општине Сокобања у ул. Светог Саве бр.23 уз назнаку ,,Комисији за доделу средстава у пољопривреди
општине  Сокобања".  Комисија  за  доделу  средстава  у  пољопривреди  општине  Сокобања  разматра
предложене  пројекте.  Лице  задужено  за  послове  пољопривреде  у  општини  Сокобања  заједно  са
Комисијом за доделу средстава у пољопривреди општине Сокобања пружа сву неопходну подршку у
реализацији  одобрених  пројеката  и  о  свим активностима  благовремено  обавештава  заинтересована
удружења. Комисија ће у року од 30 дана од завршетка конкурса донети одлуку о додели подстицајних
средстава подносиоцима захтева.

2.4. Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном
развоју

2.4.1.  Образложење:  Образложење  Један  од  разлога  лошег  стања  у  пољопривреди  је  свакако
недостатак знања из ове области. Савремена пољопривредна производња захтева праћење модерних
токова и стално стицање нових знања у тој област. Модерно саветодавство у Србији пружа добру стручну
подршку пољопривредним произвођачима, а коме недостају примери добре праксе. У циљу праћења
модерних технологија и унапеђења пољопривредне производње предвиђена је размена искустава са
произвођачима из других региона. Значајно место на коме се свакако могу видети сва најмодернија
достигнућа у једном дану је Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду. Општина Сокобања сваке
године организује посету сајму за 200 својих произвођача. Такође су од значаја студијска путовања и
излагање пчелињих производа на сајму здраве хране у Београду и сајму меда у Београду. Ова два сајма
обиђе око 50 пчелара. За чланове удружења говедара општина Сокобања организује посету организује
посету изложбама стоке у земљи. Око 50 пољопривредних произвођача обиђе фарме говеда. За чланове
удружења  овчара  општина  Сокобања  организује  посету  изложбама  стоке  у  земљи.  Око  40
пољопривредника обиђе модерне фарме. Сваке године општина Сокобања организује излагање више
колекција оваца и коза на регионалној изложби оваца и коза. Општина Сокобања у сарадњи са друштвом
пчелара већ дужи низ година организује манифестацију „Апи-терапија за бањске госте“. Манифестација
се одржава у првој половини јула месеца и траје седам дана. Манифестација је едукативно-промотивног
карактера. Поред учешћа апи- терапеута на манифестацији се излажу и пчелињи производи из општине
Сокобања. Манифестацију посети више од 4000 људи. У 2021. години је планирана обука из области
производње ракије, сирева, узгоја говеда, оваца и коза и узгоја воћа за пољопривредне произвођаче са
територије општине Сокобања.

2.4.2.  Циљеви  мере:  Стицање  нових  знања  из  области  пољопривреде  и  размена  искустава  са
пољопривредним произвођачима из других региона;

2.4.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: (Програм
подршке општине Сокобања је усклађен са стратешким циљем Стратегије пољопривреде и руралног
развоја 2014 - 2024 Републике Србије и то 1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача; 2. Раст
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конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта и техничко-технолошко
унапређење сектора; 3.  Одрживо управљање ресурсима и заштита животне средине; 4.  Унапређење
квалитета  живота  у  руралним подручјима  и  смањења сиромаштва;  5.  Ефикасно  управљање јавним
политикама  и  унапређење  институционалног  оквира  развоја  Програм  подршке  општине  Сокобања
подстиче пољопривредике у оном сегменту и на начин који није подржан из националних фондова. Сви
корисници  подстицајних  средстава  су  у  обавези  да  дају  изјаву  под  кривичном  и  материјалном
одговорношћу да нису користили подстицајна средства ни из једног другог  фонда за  меру за  коју
подносе захтев за подстицај.

2.4.4. Крајњи корисници: Право на коришћење подстицајних средстава имају пољопривредници са
територије општине Сокобања.

2.4.5. Економска одрживост: Није потребан доказ о економској одрживости пројекта.

2.4.6. Општи критеријуми за кориснике: Услов је да корисници ове мере буду уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава.

2.4.7. Специфични критеријуми: Не постоје.

2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра
инвестиције Назив инвестиције

402.1 Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања
402.2 Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показне активности

2.4.9. Критеријуми селекције:

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови
1 Не постоје не

2.4.10. Интензитет помоћи: У оквиру мере планирано је учешће општине Сокобања у износу од 100%.

2.4.11. Индикатори/показатељи:

Редни број Назив показатеља
1 Број одржаних сајмова
2 Број газдинства са новоформираним засадима

2.4.12. Административна процедура: Лице задужено за развој пољопривреде у општини Сокобања
организује посете сајмовима и другим манифестацијама . Сва заинтересована лица за посете сајмовима
и манифестацијама пријављују се стручном лицу општине Сокобања и он их том приликом обавештава о
свим  активностима.  Такође  ово  лице  организује  едукације  из  области  пољопривреде  на  којима
присуствују сви заинтересовани грађани са територије општине Сокобања. 
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III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА

Табела: Општи подаци и показатељи

Назив показатеља Вредност, опис показатеља Извор податка
и година

ОПШТИ ПОДАЦИ

Административни и географски положај

Аутономна покрајина / рзс*
Регион Регион Јужне и Источне Србије рзс*
Област Зајечарска област рзс*
Град или општина општина рзс*
Површина 525 км2 рзс*
Број насеља 24 рзс*
Број катастарских општина 24 рзс*
Број подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди (ПОУРП) 18

Демографски показатељи

Број становника 16.021 рзс**
Број домаћинстава 5347 рзс*

Густина насељености (број становника/површина, km2) 30,52

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 -
100) 13,04 рзс**

- у руралним подручјима АП/ЈЛС 7904 рзс**
Становништво млађе од 15 година (%) 1820 рзс**
Становништво старије од 65 година (%) 3012 рзс**
Просечна старост 47,3 рзс*
Индекс старења 1,83 рзс*
Без школске спреме и са непотпуним основним
образовањем (%) 4,0501 рзс*

Основно образовање (%) 32.05 рзс*
Средње образовање (%) 47,66 рзс*
Више и високо образовање (%) 14,34 рзс*
Пољопривредно становништво у укупном броју
становника (%) 13,41 Процена

Природни услови

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински) равничарски,брежуљкасти ,брдски Интерни
Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна
класа смолница,5. класа Интерни

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...) Умереноконтинентална Интерни
Просечна количина падавина (mm) 550-700мм Интерни
Средња годишња температура (оС) 11,3 Интерни
Хидрографија (површинске и подземне воде) 550мм Интерни
Површина под шумом (hа) 17,074 ха рзс*
Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%) 36,8% рзс*

Страна 369                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



Штампано из платформе за програме подршке АП/ЈЛС: 22.02.2021 13:19:45 - страна 21/22

Пошумљене површине у претходној години (hа) 82ха рзс*
Посечена дрвна маса (m3) 53.000м3 рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ

Стање ресурса

Укупан број пољопривредних газдинстава: 2945 рзс***

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ): 2412 Управа за
трезор

- породична пољопривредна газдинства (%) 2412
- правна лица и предузетници (%) 1
Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа) 15.021 рзс***
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 36%
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и
пашњаци, остало(18) (ha, %) 9.297ха;487ха;3.560ха;75ха;5.726ха;30ха рзс***

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19)
(ha, %) 5.908ха,6ха,58ха,264ха,6.302ха рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) 3,62ха рзс***
Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом
(ha) 956 ха Интерни

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha) 0 Интерни
Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ 140 рзс***
Одводњавана површина КПЗ (ha) 0 Интерни
Наводњавана површина КПЗ (ha) 210 ха рзс***
Површина пољопривредног земљишта у државној својини
на територији АП(20) (ha) 9.971ха Интерни

Површина пољопривредног земљишта у државној својини
која се даје у закуп (ha): 4.486 ха Интерни

- физичка лица (%) 272,00 ха Интерни
- правна лица (%) 40 ха Интерни
Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број) 1.924;2.960;10.000;17,036;3.017 рзс***
Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 1.928;117;8.600. рзс***
Пољопривредни објекти (број) 6021 рзс***
чч, сушаре, стакленици и пластеници (број) 0 ;3 ;0 ;68. рзс***
Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за
заштиту биља (ha, број ПГ) 2521 рзс***

Број чланова газдинства и стално запослених на
газдинству: 2 рзс***

(на породичном ПГ: на газдинству правног
лица/предузетника) (ha) 98:2 рзс***

Годишње радне јединице (број) 0 рзс***
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
(број) 9 Интерни

Производња пољопривредних производа(количина):
- биљна производња (t) 42.000 т рзс***
- сточарска производња (t, lit, ком.) 3.540 т,900.000л Интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Рурална инфраструктура
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Саобраћајна инфраструктура

Дужина путева(km) 194 рзс*
Поште и телефонски претплатници (број) 5.071 рзс*

Водопривредна инфраструктура

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број) 6.338 рзс*
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број) 3.221 рзс*
Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3) 550.000м3 рзс*
Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3) 108.000м3 рзс*

Енергетска инфраструктура

Производња и снабдевање електричном енергијом (број) 6.312 Интерни

Социјална инфраструктура

Објекти образовне инфраструктуре (број) 21 рзс*
Број становника на једног лекара 148 рзс*
Број корисника социјалне заштите 148 рзс*

Диверзификација руралне економије

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и
водопривреде (број) 117 рзс* рзс***

Газдинства која обављају друге профитабилне
активности(30) (број) 5.178 рзс***

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији
АП/ЈЛС (број) 48.000 рзс*

Трансфер знања и информација

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) да Интерни
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни
систем (број) 301 ПССС

Датум и место М.П. Потпис овлашћеног лица у АП/ЈЛС

08.04.2021. године, Сокобања
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној 08.04.2021. године, донела је 

ПРАВИЛНИК 

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ 

ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ  У 2021. ГОДИНИ 

I 

Oвим Правилником утврђују се услови и начин коришћења подстицајних средстава за 

унапређење говедарства при куповини  женске телади  за 2021. годину. 

II 

Право на коришћење подстицајних средстава  имају: 

-физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним 

статусом у 2021. години,са седиштем на територији општине Сокобања и имовином на подручју 

општине Сокобања а исти нису користили мере подстицаја по било ком основу у максималном 

износу од 240000,00динара од момента примене ових мера (2017 година) 

III 

Услови које мора да испуни корисник субвенције су: 

1. да корисник субвенције поседује регистровано пољопривредно газдинство са активним 

статусум. 

2. да газдинство корисника субвенције поседује објекат који задовољава минимално потребне 

услове, 

3. да је газдинство купило најмање једно уматичено  женско теле отељено после 

30.10.2020.године, а које ће бити предмет субвенције 

IV 

Обавезе корисника подстицајних средстава према општини Сокобања  су следеће: 

1. корисник не може 3 (три) године да отуђи субвенционисана грла, 

2. да се придржава уговора који потписује са Општином Сокобања. 

V 

Висина субвенције утврђује се у износу од 50% од укупне вредности инвестиције  без 
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пореза, с тим што максимални износ субвенције по једном грлу не може бити већи од 25.000,00 

динара (двадесетпетхиљададинара),  а максимални износ по једном кориснику не може бити већи 

од  75.000,00 динара (за три грла). 

За млађа лица од 40 година ( на дан подношења захтева ), и за жене  висина субвенција 

износи 60% од укупне вредности инвестиције без пореза,  тако да максимални износ по једном 

грлу не може бити већи од 30.000,00 динара, а максимални износ по једном кориснику не може 

бити већи од 90.000,00 динара  (за три грла). 

VI 

Корисник подстицајних средстава је у обавези да реализује програм који предвиђа увећање 

стада за број субвенционисаних  женских грла у години добијања субвенције. Учешће општине 

Сокобања представља 50%, односно 60% од  вредности женске телади без пореза, за купљену 

телад. 

. 

VII 

Телад, која су предмет субвенционисања, морају да поседују комплетну документацију, 

сагласно прописима који уређују  област сточарства. Телад, која су предмет субвенционисања, 

морају да потичу од уматичених плоткиња добрих производних особина, потичу од очева који су 

позитивно тестирани. 

VIII 

Право на коришћење подстицајних средстава  из буџета општине Сокобања подносилац 

захтева може да оствари само по једном основу једном годишње. 

IX 

Захтев за коришћење подстицајних средстава (у даљем тексту Захтев) подноси се са 

траженом документацијом Комисији за доделу средстава  у пољопривреди општине Сокобања, 

улица Светог Саве, број 23,  са назнаком „ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСТВА КРОЗ 

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ  У 2021. ГОДИНИ“, искључиво 

путем поште или писарнице Општине Сокобања. 

Уз Захтев се прилаже : 

1. Потврда о производним особинама грла издата од надлежне службе регистроване за 

вођење матичне евиденције у говедарству; 

2. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства; 

3. Извод из регистра земљишних површина – пријављене површине; 

4. Фотокопија личне карте; 

5. Фотокопија наменског рачуна газдинства; 

6. Рачун-отпремница за купљену телад. 

7. Доказ о преношењу новчаних средстава са наменског текућег рачуна купца на рачун 

продавца (пренос новчаних средстава у целости). 

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

X 

Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до 

утрошка средстава. 

ХI 

Средства се исплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства као корисника 

подстицајних средстава, након потписивања Уговора о коришћењу подстицајних средстава за 

унапређење говедарства за 2021.  са општином Сокобања. 

XII 

Правилник објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, на веб сајту 

општине Сокобања и огласној табли месних заједница. 

XIII 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општине Сокобања“. 

I Број: 320-18/2021
У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИK 

Владан Петковић 
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној 08.04.2021. године, донела је 

ПРАВИЛНИК 

ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ 

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ  ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У 2021. 

ГОДИНИ 

I 

Oвим Правилником утврђују се услови и начин коришћења подстицајних средстава за 

унапређење расног састава у овчарству и козарству  при куповини приплодне јагњади и јаради  за 

2021. годину. 

II 

Право на коришћење подстицајних средстава  имају: 

-физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава са активним 

статусом у 2021. години са седиштем на територији општине Сокобања и са имовином на подручју 

општине Сокобања а нису користили подстицаје по било ком облику у максималном износу од 

240.000,00 динара од почетка примене ових мера (2017 година) 

III 

Услови које мора да испуни корисник субвенције су: 

- да корисник субвенције поседује регистровано пољопривредно газдинство; 

- да газдинство корисника субвенције поседује објекат који задовољава минимално потребне 

услове за држање оваца, односно коза; 

IV 

Обавезе корисника подстицајних средстава према општини Сокобања  су следеће: 

- корисник не може 3 (три) године да отуђи субвенционисана грла; 

- корисник је у обавези да даном добијања субвенције увећа своје стадо за број 

субвенционисаних приплодних  грла оваца односно коза, и да укупан бројн грла одржи у 

најмање три године; 

- да се придржава уговора који потписује са Општином Сокобања. 

122

Страна 375                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



V 

Висина подстицаја утврђује се у износу од 50 % од вредности инвестиције по кориснику 

без пореза ( регистрованом пољопривредном газдинству). Подстицај по једном грлу јагњади 

односно јаради не може бити већи од 6.000,00 динара (шестхиљададинара),  а максимални износ 

по једном кориснику за купљену женску јарад и јагњад не може бити већи од  120.000,00 динара 

(стодвадесетхиљададинара). Минимални број купљених женских грла јаради, односно јагњади по 

једном кориснику је 10 грла. За купљену мушку јагњад односно јарад максимални износ 

субвенције по једном јарету, односно јагњету утврђује  се у износу од  50% од вредности 

инвестиције без пореза. Подстицај по једном мушком  јарету, односно мушком јагњету не може 

бити већи од 20.000,00 динара као и  по једном кориснику. 

За млађа лица од 40 година ( на дан подношења захтева ) и за жене носиоце 

пољопривредних газдинстава висина субвенције износи 60%, тако да максимални износ 

субвенције по једном  грлу женске јагњади односно јаради не може бити већи од 7.200,00 динара 

(седамхиљадаидвестадинара), а максимални износ по  једном грлу мушке јагњади односно јаради 

не може бити већи од 24.000,00 динара,  а максимални износ по  једном кориснику не може бити 

већи од  144.000,00 динара (сточетрдесетчетирихиљадединара) за женску јагњад, односно јарад, а 

24.000,00 динара за мушку јагњад, односно јарад. 

VI 

Јагњад и јарад,  који су предмет субвенционисања, морају да поседују комплетну 

документацију сагласно прописима који уређују  област сточарства. Јагњад и јарад које су предмет 

субвенционисања, морају да потичу од уматичених плоткиња добрих производних особина и 

уматичених овнова и јарчева. 

VII 

Право на коришћење подстицајних средстава подносилац захтева може да оствари само по 

једном основу једном годишње. 

VIII 

Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са  траженом 

документацијом општини Сокобања,  са назнаком „ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У 

ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ    СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ  ПРИПЛОДНЕ 

ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У 2021. ГОДИНИ“  искључиво путем поште или писарнице Општине 

Сокобања, ул.С.Саве бр.23. 

Уз захтев се прилаже : 

1. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства; 
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2. Фотокопија личне карте; 

3.  Рачун за купљена грла; 

4. Потписана отпремница; 

5. Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна; 

6. Доказ о упису грла у матични запат; 

7. Фотокопија текућег рачуна; 

8. Извод из земљишних површина-пријављене површине 

Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца Захтева и прилаже се у 

фотокопијама, сем рачуна који мора бити оригинал или оверена фотокопија. 

IX 

Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до 

утрошка средстава. 

Х 

Средства се исплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства као корисника 

подстицајних средстава, након потписивања Уговора о коришћењу подстицајних средстава за 

унапређење oвчарствa, односно козарства за 2020. годину са општином Сокобања. 

XI 

Правилник објавити на огласној табли Општинске управе општине  Сокобања, веб сајту општине 

Сокобања и огласној табли месних заједница. 

XII 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општине Сокобања“. 

I Број: 320-19/2021
У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној 08.04.2021. године, донела је 

ПРАВИЛНИК 

ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У СВИЊАРСТВУ  КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 

КУПОВИНЕ  ПРИПЛОДНИХ НАЗИМИЦА  И НЕРАСТОВА  У ЧИСТОЈ РАСИ У 2021. 

ГОДИНИ 

I 

Oвим Правилником утврђују се услови и начин коришћења подстицајних средстава за 

унапређење расног састава у свињарству кроз покривање дела трошкова при куповини 

приплодних  назимица и нерастова за 2021. годину. 

II 

Право на коришћење подстицајних средстава  имају: 

-физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним 

статусом у 2021. години са седиштем на подручју општине Сокобања и са имовином на територији 

општине Сокобања а исти нису користили мере подстицаја по било ком основу у максималном 

износу од 240000,00 динара од почетка примене ових мера (2017 година). 

III 

Услови које мора да испуни корисник субвенције су: 

- да корисник субвенције поседује регистровано пољопривредно газдинство са активним 

статусом. 

- да газдинство корисника субвенције поседује објекат који задовољава минимално потребне 

услове за држање свиња. 

IV 

Обавезе корисника подстицајних средстава према општини Сокобања  су следеће: 

- корисник не може 3 (три) година да отуђи субвенционисана грла; 

- да се придржава уговора који потписује са Општином Сокобања. 
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V 

Висина субвенције утврђује се у износу од 50% од укупне вредности инвестиције  без 

пореза, с тим што максимални износ субвенције по једном нерасту односно назимици у чистој 

раси не може бити већи од 25.000,00 динара (двадесетпетхиљададинара), а  максимални износ по 

једном кориснику не може бити већи од 75.000,00 динара (седамдесетпетхиљададинара). 

За млађа лица од 40 година ( на дан подношења захтева ), и за жене носиоце 

пољопривредних газдинстава висина субвенција износи 60% од укупне вредности инвестиције 

без пореза,  тако да максимални износ по једном једном нерасту односно назимици у чистој раси 

не може бити већи од 30.000,00 динара (тридесетхиљададинара), а максимални износ по једном 

кориснику не може бити већи од 90.000,00 динара (деведесетхиљададинара) (за три грла). 

VI 

Право на коришћење подстицајних средстава из буџета општине Сокобања  подносилац 

захтева може да оствари само по једном основу једном годишње. 

VII 

Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са  траженом 

документацијом општини Сокобања,  са назнаком „ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У 

СВИЊАРСТВУ  КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ  КУПОВИНЕ  ПРИПЛОДНИХ 

НАЗИМИЦА  И НЕРАСТОВА  У ЧИСТОЈ РАСИ У 2021. ГОДИНИ“ искључиво путем поште 

или писарнице Општине Сокобања, ул.С.Саве бр.23. 

Уз Захтев се прилаже : 

1. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства; 

2. Фотокопија личне карте; 

3.  Рачун за купљена грла; 

4. Потписана отпремница; 

5. Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна; 

6. Доказ о упису грла у матични запат; 

7. Фотокопија текућег рачуна. 

Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца Захтева и прилаже се у 

фотокопијама,сем рачуна који мора бити оригинал или оверена фотокопија. 

VIII 

Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до 

утрошка средстава. 
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IX 

Средства се исплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства , након потписивања 

Уговора о коришћењу подстицајних средста за унапређење свињарства за 2020. годину са 

општином Сокобања. 

Х 

Правилник објавити на огласној табли Општинске управе општине  Сокобања, веб сајту 

општине Сокобања и огласној табли месних заједница. 

XI 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општине Сокобања“. 

I Број: 320-20/2021 

У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној 08.04.2021. године, донела је 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ САДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА У 2021. ГОДИНИ 

I 

Oвим правилником уређују се услови и начин коришћења подстицајних средстава у виду 

субвенционисања садног материјала за подизање производних засада воћака ( у даљем тексту: 

подстицајна средства)  и то: вишње, шљиве, дуње, крушке, брескве, кајсије, трешње, боровнице, 

ароније, ораха, лешника, малине, купине, јабуке, јагоде и шипурка за   јесењу садњу 2021. године. 

II 

Право на коришћење подстицајних средстава  имају: 

- физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним 

статусом у 2021. години са седиштем у општини Сокобања,и са имовином на подручју општине 

Сокобања а нису користили мере подстицаја по било ком основу у максималном износу од 

240.000,00 динара од момента примене мера подстицаја (2017 година). 

III 

Лица из члана 2. став 1. овог правилника имају право на подстицајна средства ако: 

1. су катастарске парцеле на којима се подижу производни засади у њиховом власништву или ако 

на њима имају право закупа односно коришћења најмање до 31.12.2024. године; 

2. земљиште на коме се подижу производни засади није под било каквим теретом (хипотека и 

друго); 

3.  је пре подизања засада на производним парцелама извршена основна агрохемијска анализа са 

препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту. 

IV 

Износ подстицајних средстава: 

Подстицајна средства се додељују у износу од 50 % од вредности садног материјала без 

пореза, с тим што максимални износ по једном кориснику не може бити већи од 120.000,00 

динара(стодвадесетхиљададинара). 
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За  лица млађа од 40 година (на дан подношења захтева )и за жене носиоце 

пољопривредних газдинстава висина субвенција износи 60% од вредности садног материјала без 

пореза, а максимални износ  по једном кориснику не може бити већи од 144.000,00 динара 

(сточетрдесетчетирихиљадединара). Минимална површина за субвенционисање је  0,1 ха 

јагодичастог - бобичастог и 0.2 xa  осталог воћа. 

VI 

Право на коришћење подстицајних средстава из буџета општине Сокобања  подносилац 

захтева може да оствари  само по једном основу једном годишње. 

VII 

Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са 

траженом документацијом Комисији за доделу средстава  у пољопривреди општине Сокобања, 

улица Светог Саве, број 23,  са назнаком 

„ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ САДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА У 2021. ГОДИНИ“ искључиво путем поште или писарнице Општинске управе 

општине Сокобања. 

Уз захтев се прилаже : 

1. Агрохемијска анализа земљишта са катастарских парцела на којима су подигнути 

производни засади; 

2. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства за 2021.год. 

3. Фотокопија личне карте; 

4. Фотокопија листа непокретности за површину која је предмет субвенционисања, а за 

парцеле у закупу или коришћењу уговор о закупу или коришћењу. 

5. Рачун за купљен садни материјал; 

6. Потписана отпремница; 

7. Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна; 

8. Сертификат о здравственој исправности садница. 

9. Извод из регистра земљишних поцршина-пријављене површине 

Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца Захтева и прилаже се у 

фотокопијама, сем рачуна  који мора бити оригинал  или оверена фотокопија. 

VIII 

Услови које мора да испуни корисник субвенције су: 

-да се придржава уговора који може бити потписан са Општином Сокобања. 

IX 

Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до 

утрошка средстава. 
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X 

Правилник објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, веб сајту општине 

Сокобања и огласној табли месних заједница. 

XI 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине 

Сокобања“. 

I Број: 320-21/2021
У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној 08.04.2021. године, донела је 

ПРАВИЛНИК 

ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ 

ПЧЕЛАРСКЕ ОПРЕМЕ, КОШНИЦА И РОЈЕВА  ПЧЕЛА  У 2021. ГОДИНИ 

I 

Oвим Правилником утврђују се услови и начин коришћења подстицајних средстава за 

унапређење пчеларства кроз покривање дела трошкова за купљену пчеларску опрему, ,  кошнице 

и ројеве пчела  за 2021. годину. 

II 

Право на  коришћење подстицајних средстава  имају: 

-физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава са активним 

статусом у 2021. години са  седиштем на територији општине Сокобања и имовином на подручју 

општине Сокобања а иста нису користила мере подстицаја по било ком основу у максималном 

износу од 240000,00 динара од момента примене мера подстицаја (2017 година). 

III 

Услови које мора да испуни корисник субвенције су: 

- да корисник субвенције поседује регистровано пољопривредно газдинство са активним 

статусом; 

IV 

Обавезе корисника подстицајних средстава према општини Сокобања  су следеће: 

- корисник не може 3 (три) године да отуђи субвенционисану опрему, пчелиња друштва, 

кошнице и ројеве пчела. 

- да се придржава уговора који потписује са Општином Сокобања. 

V 

Висина субвенције утврђује се у износу од 50% од вредности инвестиције, тако да 

максимални износ подстицаја   по једној купљеној кошници  износи    до 3.000,00 динара,  по 
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једном роју пчела  до 3.000,00 динара, а максимални износ подстицаја по једном кориснику износи 

до 60.000,00 динара. 

За лица млађа  од 40 година (на дан подношења захтева ) и за жене носиоце пољопривредних 

газдинстава висина субвенција износи 60%,тако да максимални износ подстицаја   по једној 

купљеној кошници  износи    до 3.600,00 динара, а по једном роју пчела до 3.600,00 динара, а 

максимални износ подстицаја по једном кориснику износи до 72.000,00 динара. 

Висина подстицаја за осталу пчеларску опрему утврђује се у износу од 50 % од укупне 

вредности инвестиције без пореза, у   максималном износу до 50.000,00 динара без пореза по 

једном кориснику. 

За млађа лица од 40 година (на дан подношења захтева ) и за жене висина субвенција 

износи 60% без пореза, а максимални износ субвенција по једном кориснику износи до 

60.000,00дин. 

VI 

Право на коришћење подстицајних средстава из буџета општине Сокобања подносилац 

захтева може да оствари само по једном основу једном годишње. 

VII 

Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са 

траженом документацијом општини Сокобања,  са назнаком „ 

ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ 

ПЧЕЛАРСКЕ ОПРЕМЕ, КОШНИЦА И РОЈЕВА  ПЧЕЛА  У 2021. ГОДИНИ“ , искључиво 

путем поште или писарнице Општине Сокобања, ул.С.Саве бр.23. 

Уз захтев се прилаже : 

1. Рачун за реализовану инвестицију; 

2. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства; 

3. Фотокопија личне карте; 

4. Потписана отпремница; 

5. Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна; 

6. Фотокопија текућег рачуна; 

Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца Захтева и прилаже се у 

фотокопијама, сем рачуна  који мора бити оригинал или оверена фотокопија. 

VIII 

Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до 

утрошка средстава. 
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IХ 

Средства се исплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства као корисника 

подстицајних средстава, након потписивања Уговора о коришћењу подстицајних средста за 

унапређење пчеларства за 2021. годину са општином Сокобања. 

X 

Правилник објавити на огласној табли Општинске управе општине  Сокобања, веб сајту 

општине Сокобања и огласној табли месних заједница. 

XI 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општине Сокобања“. 

I Број: 320-22/2021
У Сокобањи,08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној 08.04.2021. године, донела је 

ПРАВИЛНИК 

о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Сокобања за спровођење 

пројеката  за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде на територији општине 

Сокобања 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником прописују се мерила, критеријуми и поступак доделе средстава за меру 102-

успостављање и јачање удружења у области пољопривреде из Програма мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Сокобања за 2021. 

годину . 

Члан 2. 

Овим Правилником подржава се финансирање пројеката из следећих области: 

1.Противградна заштита на територији општине Сокобања у максималном износу од 1.300.000,00 

динара. 

2.заштита географског порекла пчелињих производа у максималном износу од 700.000,00 динара 

3.Субвенционисање вештачког осемењивања крава на територији општине Сокобања у 

максималном износу од 8.000.000,00 динара. 

Пројекти  ће бити  финансирани у износу од 100% из Буџета општине Сокобања. 

Члан 3. 

Висина средстава за дотације корисницима ових средстава из члана 1. овог Правилника утврђена 

је Одлуком о буџету општине Сокобања за 2021. годину и Програмом мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Сокобања за 2021. годину ( „Сл. 

Лист општине Сокобања“ бр.    /   у укупном износу од 10.000.000,00 динара. 

Члан 4. 

Средства из члана 3. овог Правилника додељују се на основу јавног конкурса. 

У случају да по расписаном јавном конкурсу не буду расподељена сва средства, јавни конкурс се 

може поновити.
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КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

Члан 5 
Право на коришћење подстицајних средстава имају пољопривредна удружења 
регистрованa на територији општине Сокобања. 

МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ 

Члан 6 

Основна мерила и критеријуми за избор  пројеката који се финансирају из буџета општине 

Сокобања: 

-усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном нивоу; 

-допринос развоју привредне делатности; 

-допринос одрживом развоју; 

-усклађеност са јавним потребама и интересима грађана; 

- усмереност ка већем броју корисника. 

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

Члан 7 

Јавни конкурс за доделу средстава расписује Општинско веће општине Сокобања, на 

предлог Комисије за доделу средстава у пољопривреди. 

Члан 8 

Конкурсни поступак спроводи Комисија за доделу средстава у пољопривреди. 

Члан 9 

Јавни позив се објављује на званичној интернет страни општине Сокобања, огласној 

табли Општинске управе општине Сокобања, огласној табли месних заједница  и у 

Службеном листу општине Сокобања. Конкурс садржи: 

-     област и износ средстава за који се расписује конкурс; 

-     субјекте овлашћене за подношење пријаве; 

-     општа мерила и критеријуме за подносиоца пријаве; 

- посебна мерила и критеријуме за област за коју се расписује конкурс (уколико 

постоје); 

- образац пријаве на конкурс; 

- списак прилога који се обавезно прилажу уз пријаву; 

- рок за подношење пријаве и адреса; 

- рок и начин објављивања Одлуке о избору програма и пројеката; 

- напомену да се непотпуне, неблаговремене и пријаве које нису предате на 

прописаном обрасцу неће узети у разматрање; 
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- друге одредбе од важности за реализацију конкурса. 

Члан 10. 

Пријаве се подносе Комисији, искључиво на прописаном обрасцу, који је у прилогу овог 

Правилника и чини његов саставни део. 

Уз пријаву, подносилац је дужан да обавезно приложи: 

-     доказ да је оправдао средства из 2020. године ( Ако је користио средства из буџета 

општине Сокобања); 

- доказ о упису у регистар код надлежног органа; 

- копију Статута подносиоца пријаве (оверена); 

- одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину; 

- одлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се конкурише за 

средства буџета; 

- доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се 

пројекат тако реализује; 

-  детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или 

суфинансирање се подноси пријава (детаљан опис програма, односно пројекта, 

треба да садржи следеће податке: кориснике програма/пројекта, значај, место и 

време реализације програма/пројекта и детаљан финансијски план); 

- потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на 

пројекту ако се пројекат тако реализује; 

-  број чланова огранизације (Изјава надлежног органа удружења о броју чланова 

потписана и печатирана); 

- доказ да рачун корисника није у блокади. 

Члан 11. 

Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса, сачињава предлог Одлуке о 

избору програма и пројеката који ће се финансирати, са наведеним износима новчаних 

средстава. 

Пре достављања предлога решења, Комисија може кориснику предложити да изврши 

одређене измене у програму или пројекту у погледу активности и трошкова њихове 

реализације. 

Члан 12. 

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава предлог Одлуке о избору 

програма и пројеката који се финансирају из буџета општине Сокобања и исте доставља 

председнику општине Сокобања у року од 15 дана од дана затварања конкурса. 

На основу записника и предлога Одлуке Комисије, председник општине доноси Одлуку о 

финансирању програма, односно пројеката из буџета општине Сокобања. 

Члан 13. 

На основу Одлуке председника општине из члана 12. овог Правилника председник 

општине Сокобања закључује Уговоре о финансирању и суфинансирању програма и 
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пројеката јавног интереса, средствима из буџета општине Сокобања. 

Члан 14. 

Корисници су у обавези да доставе коначни извештај у року од 30 дана од дана завршетка 

програма/пројекта. 

Извештај о реализацији програма, односно пројекта, корисник средстава подноси 

Општинском већу општине Сокобања, а за суме веће од 1.000.000,00 РСД, обавезан је 

извештај интерне ревизије. 

Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске управе или 

поштом. 

Недостављање или неблаговремено достављање извештаја има за последицу раскид 

уговора. У случају раскида уговора удружење је у обавези да врати целокупан износ 

додељених средстава са законском затезном каматом од дана трансфера средстава и губи 

право на дотације у следећој календарској години. 

Члан 15. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

листу општине Сокобања“. 

I Број: 320-23/2021 

У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 

Страна 390                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној 08.04.2021. године, донела је 

ПРАВИЛНИК 

O УНАПРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 

КАМАТЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА  ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ У 2021. ГОДИНИ 

I 

Oвим Правилником се утврђују услови и начин коришћења подстицајних средстава за 

финансирање камата и других трошкова на пољопривредне кредите у максималном износу до 

20.000,00 динара  без пореза годишње по кориснику( регистрованом пољопривредном 

газдинству ), у 2021.години. 

II 

Право на коришћење подстицајних средстава  имају: 

-физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним 

статусом у 2021. години са седишем на територији општине Сокобања и са имовином на подручју 

општине Сокобања. 

III 

Услови које мора да испуни корисник субвенције су: 

- да корисник субвенције поседује регистровано пољопривредно газдинство, 

- да корисник субвенције  закључи  уговор са пословном банком о пољопривредном кредиту 

по којем: 

- 1 . Плаћа камату и друге трошкове  у висини стопе утврђеним уговором,  или 

- 2 . Не плаћа камату, али плаћа накнаду и друге трошкове у висини исказаној у закљученом 

уговору. 

IV 

Обавезе корисника подстицајних средстава према општини Сокобања  су следеће: 

- да добијена средства од кредита уложи у пољопривредну производњу. 
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V 

Висина субвенције утврђује се  у износу од 100% од вредности камате за одобрен 

пољопривредни кредит,  а у максималном износу до 20.000,00 динара  по једном кориснику 

годишње. 

. 

VI 

Право на коришћење подстицајних средстава из буџета општине Сокобања подносилац 

захтева може да оствари само по једном захтеву једном годишње. 

VII 

Захтев за коришћење подстицајних средстава (у даљем тексту Захтев) подноси се са 

траженом документацијом Комисији за доделу средстава  у пољопривреди општине Сокобања, 

улица Светог Саве, број 23,  са назнаком „ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КАМАТЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА НА 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ У 2021. ГОДИНИ искључиво путем поште или писарнице 

Општине Сокобања. 

Уз Захтев се прилаже : 

1. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства; 

2. Фотокопија личне карте; 

3. Фотокопија наменског рачуна газдинства; 

4. Потврда пословне банке о плаћеној камати и другим трошковима на пољопривредни 

кредит у 2021.години,или 

5. Потврда пословне банке о плаћеној накнади  идругим трошковима на пољопривредни 

кредит у 2021.години. 

Потребна документација мора да гласи на подносиоца Захтева и прилаже се    у 

фотокопијама, сем потврде банке о плаћеној камати и другим трошковима, или потврде банке о 

плаћеној накнади и другим трошковима, који мора бити у оригиналу или овереној фотокопији. 

VIII 

Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до 

утрошка средстава. 
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IХ 

Средства се исплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства као корисника 

подстицајних средстава.Уговор о узајамним правима и обавезама може бити закључен између 

општине Сокобања и корисника. 

X 

Правилник објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, на веб сајту 

општине Сокобања и огласној табли месних заједница. 

XI 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине 

Сокобања“. 

I Број: 320-24/2021
У Сокобањи,08.04.2021 године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИK 

Владан Петковић 
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној 08.04.2021. године, донела је 

ПРАВИЛНИК 

ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 

НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАСТИРА И ОГРАДА У 2021. ГОДИНИ 

I 

Oвим Правилником утврђују се услови и начин коришћења подстицајних средстава за 

унапређење пољоприврдне производње кроз покривање дела трошкова при куповини 

електричних пастира,жица,трака,стубића и изолатора у   2021. годину. 

II 

Право на коришћење подстицајних средстава  имају: 

-физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним 

статусом у 2021. години са седиштем на подручју општине Сокобања и са имовином на територији 

општине Сокобања. 

III 

Услови које мора да испуни корисник субвенције су: 

- да корисник субвенције поседује регистровано пољопривредно газдинство са активним 

статусом. 

IV 

Обавезе корисника подстицајних средстава према општини Сокобања  су следеће: 

- корисник не може 3 (три) година да отуђи субвенционисану опрему 

- да се придржава уговора који потписује са Општином Сокобања. 

V 

Висина субвенције утврђује се у износу од 50% од укупне вредности инвестиције  без 
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пореза, с тим што максимални износ субвенције по једном кориснику не може бити већи од 

30.000,00 динара (тридесет хиљада динара), 

За млађа лица од 40 година ( на дан подношења захтева ), и за жене носиоце 

пољопривредних газдинстава висина субвенција износи 60% од укупне вредности инвестиције 

без пореза,  тако да максимални износ по једном једном кориснику не може бити већи од 36.000,00 

динара (тридесетшест хиљада динара). 

VI 

Право на коришћење подстицајних средстава из буџета општине Сокобања за ову намену 

подносилац захтева може да оствари са било којом другом мером једном годишње,с тим да укупна 

субвенција не прелази износ од 120 000,00динара,односно 144 000,00дин.за жене и лица млађа од 

40 година. 

VII 

Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са  траженом 

документацијом општини Сокобања,  са назнаком „ ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ   КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ  НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАСТИРА И 

ОГРАДА У 2021. ГОДИНИ“ искључиво путем поште или писарнице Општине Сокобања, 

ул.С.Саве бр.23. 

Уз Захтев се прилаже : 

1. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства; 

2. Фотокопија личне карте; 

3.  Рачун за купљена добра 

4. Потписана отпремница; 

5. Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна; 

6. Фотокопија текућег рачуна. 

Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца Захтева и прилаже се у 

фотокопијама,сем рачуна који мора бити оригинал или оверена фотокопија. 

VIII 

Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до 

утрошка средстава. 

IX 

Средства се исплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства , након потписивања 
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Уговора о коришћењу подстицајних средста  за 2021. годину са општином Сокобања. 

Х 

Правилник објавити на огласној табли Општинске управе општине  Сокобања, веб сајту 

општине Сокобања и огласној табли месних заједница. 

XI 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општине Сокобања“. 

I Број: 320-25/2021
У Сокобањи,08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној 08.04.2021. године, донела је 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПЛАСТЕНИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 

НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА У 2021. ГОДИНИ 

I 

Oвим правилником уређују се услови и начин коришћења подстицајних средстава у виду 

субвенционисања куповине опреме и  материјала за подизање пластеника у2021. години. 

II 

Право на коришћење подстицајних средстава  имају: 

- физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним 

статусом у 2021.години са седиштем у општини Сокобања,и са имовином на подручју општине 

Сокобања а нису користили мере подстицаја по било ком основу у максималном износу од 

240.000,00 динара од момента примене мера подстицаја (2017 година). 

III 

Лица из члана 2. став 1. овог правилника имају право на подстицајна средства ако: 

1. су катастарске парцеле на којима се подижу пластеници у њиховом власништву или ако на њима 

имају право закупа односно коришћења најмање до 31.12.2024. године. 

IV 

Износ подстицајних средстава: 

Подстицајна средства се додељују у износу од 50 % од вредности опреме/материјала 

материјала без пореза, с тим што максимални износ по једном кориснику не може бити већи од 

60.000,00  динара (шездесеттхиљададинара). 

За  лица млађа од 40 година (на дан подношења захтева )и за жене носиоце 

пољопривредних газдинстава висина субвенција износи 60% од вредности  материјала без пореза, 

а максимални износ  по једном кориснику не може бити већи од 72.000,00 динара (седамдесет две 

хиљаде динара). 

V 

Право на коришћење подстицајних средстава из буџета општине Сокобања  подносилац 

захтева може да оствари  само по једном основу једном годишње. 
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VI 

Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са 

траженом документацијом Комисији за доделу средстава  у пољопривре општине Сокобања, 

улица Светог Саве, број 23,  са назнаком 

„ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПЛАСТЕНИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 

НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА У 2021. ГОДИНИ“ искључиво путем поште или 

писарнице Општинске управе општине Сокобања. 

Уз захтев се прилаже : 

1. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства за 2021.год; 

2. Фотокопија личне карте; 

3. Рачун за купљену опрему и  материјал; 

4. Потписана отпремница; 

5. Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна. 

6. Извод из регистра земљишних поцршина-пријављене површине 

Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца Захтева и прилаже се у 

фотокопијама, сем рачуна  који мора бити оригинал  или оверена фотокопија. 

VII 

Услови које мора да испуни корисник субвенције су: 

-да се придржава уговора који може бити потписан са Општином Сокобања. 

VIII 

Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до 

утрошка средстава. 

IX 

Правилник објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, веб сајту општине 

Сокобања и огласној табли месних заједница. 

X 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине 

Сокобања“. 

I Број: 320-26/2021

У Сокобањи,08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној 08.04.2021. године, донела је 

КОНКУРС 

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ 

ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ  У 2021. ГОДИНИ 

1.Намена улагања 

Средствима   за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства) за 

2021. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих  пољопривредних газдинстава, за 

куповину женске телади. По овом конкурсу, субвенционисаће се женска телад у складу са 

Правиником за субвенционисање пољопривреде за купљену женску телад  у 2021.години. 

2.Коришћење субвенцијe 

Право на коришћење субвенцијe има породично пољопривредно газдинство уписано у 

регистар пољопривредних газдинстава, са седиштем на територији општине Сокобања а иста нису 

користила мере подстицаја по било ком основу у максималном износу од 240000,00 динара од 

момента почетка примене мера подршке (2017 година). 

3. Критеријуми за оцену захтева 

Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до 

утрошка средстава. 

4. Потребна документација за конкурисање 

1. Попуњен образац захтева; 

2. Потврда  да се купљена грла налазе у матичном запату; 

3. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства; 

4. Извод из регистра земљишних површина – пријављене површине; 

5. Фотокопија личне карте; 

6. Фотокопија наменског рачуна газдинства; 

7. Рачун-отпремница за купену телад. 
8. Доказ о пеношењу новчаних средстава са наменског текућег рачуна купца на рачун продавца 

(пренос новчаних средстава у целости). 

5. Услови и начин одобравања средстава 

О захтеву за коришћење подстицајних  средстава, одлучује Комисија за доделу средстава у 
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пољопривреди именована од стране председника општине. Комисија неће разматрати  непотпуне 

захтеве. 

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције уређују се Уговором који 

закључује општина Сокобања и корисник средстава. 

6. Подношење захтева за коришћење средстава субвенција 

Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са 

траженом документацијом Комисији за доделу средстава  у пољопривреди општине Сокобања, 

улица Светог Саве, број 23,  са назнаком „ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСТВА КРОЗ 

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ  У 2021. ГОДИНИ“, искључиво 

путем поште или писарнице Општине Сокобања. 

Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном 

захтеву. 

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви  и не враћају се подносиоцу. 

Конкурс је отворен од 08.04.2021. године, па до утрошка средстава а најдаље до 

30.10.2021. године. Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани. 

Лица која су остварила право на коришћењ средстава и субвенција по конкурсима  из претходних 

година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на коришћење 

Средстава по овом конкурсу. 

Конкурс објавити на огласној табли Општинске управе општине  Сокобања, путем 

средстава јавног информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној табли месних 

заједница. 

Све додатне информације могу се добити на телефон: 

018 830 030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе општине Сокобања, улица 

Светог Саве,  број 23. 

I Број: 320-27/2021
У Сокобањи,08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној 08.04.2021. године, донела је 

КОНКУРС 

ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ 

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ  ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У 2021. 

ГОДИНИ 

1.Намена улагања 

Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства) за 2021. годину, 

извршиће се субвенционисање регистрованих  пољопривредних газдинстава, за набавку приплодне 

јагњади и јаради,  а у складу са Правилником за унапређење расног састава у овчарству и козарству 

кроз субвенционисање купљене приплодне јагњади и јаради  у 2021. години. 

2.Коришћење субвенција 

Право на коришћење субвенција има Породично пољопривредно газдинство уписано у регистар 

пољопривредних газдинстава, са седиштем на територији општине Сокобања,и имовином на подручју 

општине Сокобања а исто није користило подстицаје по било ком основу у максималном износу од 

240000,00 динара од момента почетка примене програма мера (2017 година). 

3. Критеријуми за оцену захтева 

Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до 

утрошка средстава. 

4. Потребна документација за конкурисање 

1. Попуњен образац захтева; 

2. Извод из регистра земљишних површина – пријављене површине; 

3. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства; 

4. Фотокопија личне карте; 

5. Рачун за купљена грла; 

6. Потписана отпремница; 

7. Фотокопија текућег рачуна: 

8. Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна; 
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9. Доказ о упису грла у матични запат; 

10. Доказ о броју уписаних грла оваца, односно коза на газдинству ( само  код куповине мушке 

јагњади односно јаради). 

5. Услови и начин одобравања средстава 

О захтеву за коришћење подстицајних  средстава, одлучује  Комисија за доделу средстава у 

пољопривреди именована од стране председника општине Сокобања. Комисија неће разматрати  непотпуне 

захтеве. 
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције може бити уређена уговором који 

закључују општина Сокобања и корисник средстава. 

6.Подношење захтева за коришћење средстава субвенција 

Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са 

траженом документацијом Комисији за доделу средстава  у пољопривреди општине Сокобања, 

улица Светог Саве број 23,  са назнаком „ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У 

ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ  СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ  ПРИПЛОДНЕ 

ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У 2021. ГОДИНИ“ искључиво путем поште или писарнице Општинске 

управе општине Сокобања. 
. 

Подносилац Захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном Захтеву. 
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви  и не враћају се подносиоцу. 
Конкурс је отворен од 08.04.2021. године до утрошка средстава,а накасније до 30.10.2021. године. 

Непотпуни и неблаговремени Захтеви неће бити разматрани. 
Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и субвенција по конкурсима 

Фонда из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на 

коришћење средстава по овом конкурсу. 

Конкурс објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, путем  средстава јавног 

информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној табли  М.З. 
Све додатне информације могу се добити на телефон: 
018830030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе општине Сокобања, улица Светог 

Саве, број 23. 

I Број: 320-28/2021
У Сокобањи,08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној 08.04.2021. године, донела је 

КОНКУРС 

ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У СВИЊАРСТВУ  КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 

КУПОВИНЕ  ПРИПЛОДНИХ НАЗИМИЦА  И НЕРАСТОВА  У ЧИСТОЈ РАСИ У 2021. 

ГОДИНИ 

1.Намена улагања 

Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства) за 2021. 

годину, извршиће се субвенционисање регистрованих  пољопривредних газдинстава, за куповину 

приплодних назимица и нерастова . По овом Конкурсу, субвенционисаће се набавка приплодних 

назимица и нерастова, а у складу са Правилником за унапређење расног састава у свињарству кроз 

субвенционисање куповине  приплодних назимица и нерастова у чистој раси у 2021.години. 

2.Коришћење субвенције 

Право пријаве на конкурс имају носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са 

подручја општине Сокобања, чија се пољопривредна имовина (земљиште, објекти и друге 

непокретности) налазе на подручју општине Сокобања. Исти нису користили подстицаје по било 

ком основу у максималном износу од 240000,00 динара од момента почетка примене ових мера 

(2017 година). Подносиоци захтева морају имати  адекватне услове за смештај свиња. 

3.Критеријуми за оцену захтева 

Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до 

утрошка средстава. 

4. Потребна документација за конкурисање 

1. Попуњен образац захтева; 

2. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства; 

3. Фотокопија личне карте; 

4.  Рачун за купљена грла; 

5. Потписана отпремница; 

6. Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна; 

7. Доказ о упису грла у матични запат; 

8. Фотокопија текућег рачуна. 
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Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца захтева и прилаже се у 

фотокопијама,сем рачуна који мора бити оригинал или оверена фотокопија. 

5. Услови и начин одобравања средстава 

О захтеву за коришћење субвенције за набавку квалитетних назимица и нерастова у 

свињарству  одлучује Комисија за доделу средстава у пољопривреди именована од стране 

председника општине Сокобања. 

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције може бити уређена уговором 

који закључују Општина Сокобања и корисник средстава. 

6. Подношење захтева за коришћење  средстава субвенције 

Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са 

траженом документацијом Општини Сокобања, Комисији за доделу средстава у пољопривреди „ 

ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У СВИЊАРСТВУ  КРОЗ 

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ  КУПОВИНЕ  ПРИПЛОДНИХ НАЗИМИЦА  И НЕРАСТОВА  У 

ЧИСТОЈ РАСИ У 2021. ГОДИНИ“,  искључиво путем поште или писарнице Општинске управе 

општине Сокобања. 

Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном 

Захтеву. 

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви  и не враћају се подносиоцу. 

Конкурс је отворен од 08.04.2021. Па до утрошка средстава,а најдаље до  30.10.2021. 

године. Непотпуни и неблаговремени Захтеви неће бити разматрани. 

Лица која су остварила право на коришћење средстава и субвенција по конкурсима  за 

пољопривреду из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, 

немају право на коришћење средстава по овом конкурсу. 

Конкурс објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, путем 

средстава јавног информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној табли месних 

заједница. 

Све додатне информације могу се добити на телефон: 

018830030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе општине Сокобања, 

улица  Светог Саве број 23. 

I Број: 320-29/2021
У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Владан Петковић 
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној 08.04.2021. године, донела је 

КОНКУРС 

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ САДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА У 2021. ГОДИНИ 

1.Намена улагања 

Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства) за 2021. годину, 

извршиће се субвенционисање регистрованих  пољопривредних газдинстава, за подизање вишегодишњих 

засада у воћараској производњи а у складу са Правилником за унапређење воћарства   кроз 

субвенционисање куповине садног материјала  у 2021. години. По овом Конкурсу, субвенционисаће 

се подизање засада под: вишњом, шљивом, дуњом, крушком, бресквом, кајсијом, боровницом, трешњом, 

аронијом, орахом, лешником, купином, малином, јабуком, јагодом и шипурком. 

2.Коришћење субвенција 

Право на коришћење субвенција има Породично пољопривредно газдинство уписано у регистар 

пољопривредних газдинстава, са седиштем на територији општине Сокобања,и имовином на подручју 

општине Сокобања а исти нису користили мере подстицаја у максималном узносу од 240000,00 динара по 

било ком основу од момента примене мера подстицаја (2017 година) 

3. Критеријуми за оцену захтева 

Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до 

утрошка средстава. 

4. Потребна документација за конкурисање 

1. Попуњен образац захтева; 
2. Агрохемијска анализа земљишта са катастарских парцела на којима су подигнути 

производни засади; 

3. Извод из регистра земљишних површина – пријављене површине; 

4. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства; 

5. Фотокопија личне карте; 

6. Фотокопија листа непокретности за површину која је предмет субвенционисања,или 

уговора о озакупу-коришћењу. 

7. Рачун за купљен садни материјал; 

8. Потписана отпремница; 

9. Фотокопија текућег рачуна: 

10. Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна; 

10. Сертификат о здравственој исправности садница. 
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5. Услови и начин одобравања средстава 

О захтеву за коришћење подстицајних  средстава, одлучује  Комисија за доделу средстава у 

пољопривреди именована од стране председника општине Сокобања. Комисија неће разматрати  непотпуне 

захтеве. 
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције може бити уређена уговором који 

закључују општина Сокобања и корисник средстава. 

6.Подношење захтева за коришћење средстава субвенција 

Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са 

траженом документацијом Комисији за доделу средстава  у пољопривреди општине Сокобања, 

улица Светог Саве број 23,  са назнаком „ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ 

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА У 2021. ГОДИНИ“ искључиво путем 

поште или писарнице Општинске управе општине Сокобања. 
. 

Подносилац Захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном Захтеву. 
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви  и не враћају се подносиоцу. 

Конкурс је отворен од 08.04.2021. године до утрошка средстава,а најдаље до  05.12.2021. године. 

Непотпуни и неблаговремени Захтеви неће бити разматрани. 
Лица која су остварила право на коришћење средстава и субвенција по конкурсима  из претходних 

година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на коришћење средстава 

по овом конкурсу. 

Конкурс објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, путем  средстава јавног 

информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној табли месних заједница. 
Све додатне информације могу се добити на телефон: 
018830030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе општине Сокобања, улица Светог 

Саве, број 23. 

I Број: 320-30/2021 

У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан петковић 
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној 08.04.2021. године, донела је 

КОНКУРС 

ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ 

ПЧЕЛАРСКЕ ОПРЕМЕ, КОШНИЦА И РОЈЕВА  ПЧЕЛА  У 2021. ГОДИНИ 

1.Намена улагања 

Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства) за 2021. 

годину, извршиће се субвенционисање регистрованих  пољопривредних газдинстава, за куповину 

ројева пчела, пчеларске опреме и кошница . По овом Конкурсу, субвенционисаће се  пчеларска 

опрема, кошнице, и ројеви пчела, а у складу са Правилником за унапређење пчеларства  кроз 

субвенционисање куповине пчеларске опремуе, кошница и ројева пчела  у 2021. години. 

2.Коришћење субвенције 

Право пријаве на конкурс имају носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са 

подручја општине Сокобања, чија се пољопривредна имовина (земљиште, објекти и друге 

нepoкретности) налази на територији општине Сокобања.Исти нису користили подстицаје по 

било ком основу у максималном износу од 240000,00 динара од момета примене ових мера (2017 

година) 

3.Критеријуми за оцену захтева 

Средства субвенције предвиђена Програмом за развој пољопривреде општине Сокобања 

додељиваће се према следећим критеријумима: 

1. средства се одобравају за реализацију на подручју општине Сокобања; 

2. корисници средстава морају да имају регистровано пољопривредно газдинство са 

активним статусом у 2021.години; 
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4. Потребна документација за конкурисање 

1. Попуњен образац захтева; 

2. Рачун за реализовану инвестицију; 

3. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства; 

4. Фотокопија личне карте; 

5. Потписана отпремница; 

6. Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна; 

7. Фотокопија текућег рачуна; 

Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца захтева и прилаже се у 

фотокопијама,сем рачуна који мора бити оригинал или оверена фотокопија. 

5. Услови и начин одобравања средстава 

Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до 

утрошка средстава. 

6. Подношење захтева за коришћење  средстава-субвенције 

Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са 

траженом документацијом Општини Сокобања, Комисији за доделу средстава у пољопривреди 

„ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ 

ПЧЕЛАРСКЕ ОПРЕМЕ, КОШНИЦА И РОЈЕВА  ПЧЕЛА  У 2021. ГОДИНИ“, искључиво 

путем поште или писарнице Општинске управе општине Сокобања. 

Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном 

Захтеву. 

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви  и не враћају се подносиоцу. 

Конкурс је отворен од 08.04.2021. године до утрошка средстава,а најдаље до 

30.10.2021. године. Непотпуни и неблаговремени Захтеви неће бити разматрани. 

Лица која су остварила право на коришћење средстава и субвенција по конкурсима  из 

претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на 

коришћење средстава по овом конкурсу. 

Конкурс објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, путем 

средстава јавног информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној табли месних 

заједница. 
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Све додатне информације могу се добити на телефон: 

018830030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе општине Сокобања, 

улица  Светог Саве број 23. 

I Број: 320-31/2021 

У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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1 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута општине 

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на 

седници одржаној 08.04.2021. године, донела је 

ЈАВНИ КОНКУРС 

За финансирање програма и пројеката   удружења грађана из области пољопривреде, за 

унапређење генетског потенцијала у говедарству кроз вештачко осемењавање 

средствима буџета општине Сокобања у 2021. години 

1.Расписује се Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката  удружења грађана 

регистрованих за област пољопривреде, из  Буџета општине Сокобања у 2021.години за 

подстицање и развој привредних делатности (пољопривредна производња), за 

унапређење генетског потенцијала у говедарству кроз вештачко осемењавање. 

2. Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету општине Сокобања за 

2021.годину , на позицији 60 у износу од 8.000000,00 динара. 

3. Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају удружења 

грађана регистрована у складу са Законом о удружењима , која поднесу пријаву за 

финансирање програма/пројекта од јавног интереса, под условом да им је регистровано 

седиште на територији општине Сокобања, са тим да морају имати чланове са пребивалиштем 

на територији општине Сокобања и да све активности морају реализовати на територији 

општине Сокобања. 

Удружења грађана  која конкуришу по овом конкурсу могу поднети само једну пријаву. 

4. Прихватљиви трошкови за финансирање су: 

– Трошкови набавке услуга; 

-Трошкови вештачког осемењавања; 

– Трошкови набавке  основног и потрошног материјала и материјала за реализацију пројекта; 

– Остали трошкови који директно произилазе из предложених активности (нпр. обука 

учесника, штампање пропагандног материјала,трошкови организације,студијска путовања, и 

сл.) 

Пројекти ће се реализовати са 100 % учешћа буџета Општине Сокобања . 

5. Неприхватљиви трошкови за финансирање су : 

-  дугови и покривање губитака или дуговања; 
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– мере које се финансирају из других пројеката; 

-куповина земље или зграда, закуп, комуналне услуге и др. ”режијски трошкови”; 

6. Пријаве се подносе Општинској управи општине Сокобања -Комисији за доделу средстава 

у пољопривреди на дресу ул. Светог Саве бр.23, Сокобања, поштом или на писарници 

општинске управе општинеСокобања, са назнаком ” Пријава на јавни конкурс  за 

финансирање програма и пројеката   удружења грађана  из област пољопривреде  у 

2021.години”у року од петнаест дана од дана важења овог конкурса,искључиво на 

прописаном обрасцу  који је у прилогу овог јавног позива и чини његов саставни део. 

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи: 

– доказ о упису у регистар код надлежног органа; 

– копију Статута подносиоца пријаве (оверена); 

– oдлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину; 

– oдлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се конкурише за средства 

буџета; 

– доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако 

реализује; 

– детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или суфинансирање се 

подноси пријава (треба да садржи следеће податке: кориснике програма/пројекта, значај, 

место и време реализације програма/пројекта и детаљан финансијски план); 

– потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се 

пројекат тако реализује; 

– број чланова огранизације (Изјава надлежног органа удружења о броју чланова потписана и 

печатирана); 

– једну штампану пријаву, потписану и оверену; 

– потписану изјаву о прихватању обавезе подносиоца пријаве; 

– доказ да рачун удружења није у блокади. 

Образац пријаве се може преузети на Писарници Општинске управе општине Сокобања , ул. 

Светог Саве бр.23, Сокобања или на сајту општине  Сокобања www.opstinasokobanja.com 

7.Непотпуне пријаве и пријаве које нису на прописаном обрасцу неће бити разматране. 

Комисија, у року од 3 дана од дана пријема пројекта доставља предлог Одлуке о 

финансирању програма, односно пројеката из буџета општине  Сокобања, председнику 

општине Сокобања и  иста се након доношења  објављује на званичном сајту општине 

Сокобањаwww.opstinasokobanja.com  и доставља подносиоцу пријаве. 

8. Oсновна мерила и критеријуми за избор програма и пројекта који се финансирају из 

буџета општине  Сокобања : 

– усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном 

нивоу – 10 бодова 
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– допринос развоју привредне делатности – 15 бодова 

– допринос одрживом развоју- 10 бодова 

– усклађеност са јавним потребама и интересима грађана -20 бодова 

– усмереност ка већем броју корисника -20 бодова 

Посебна мерила и критеријуми: 

Број чланова удружења/ задруге       0-10 –    0 бодова 

10-20-   10  бодова 

Више од 20 чланова –----------------------------15  бодова 

Уколико су жене чланови удружења/ задруге---20  бодова 

9. Јавни позив објавити на званичној интернет страни општине  Сокобања www.opstinasoko-

banja.com и oгласној табли Општинске управе општине Сокобања. 

I Број: 320-32/2021 

У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 

____________________ 
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ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

Подносилац предлога пројекта/програма

Адреса подносиоца предлога пројекта/програма

Референтни број
(попуњава општина Сокобања)
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ/ПРОГРАМУ

Наслов пројекта/програма

%Износ средстава из сопственог учешћа
ИЗНОС ТРАЖЕНИХ СРЕДСТАВА ОД ОПШТИНЕ СОКОБЊА
Проценат средстава сопственог учешћа од укупне
вредности пројектa
Проценат средстава траженог од општине Сокобања од укупне
вредности пројекта/програма
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

Датум подношења предлога пројекта/програма:

Трајање пројекта/програма:
Контакт особа
Функција:
Контакт телефон:

Е-mail:
Адреса интернет презентације:

Mатични број и ПИБ:
Број наменског рачуна – Управа за трезор:

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање – телефон:

Потпис и печат:
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1. Сажетак пројекта/програма

2. Оправданост пројекта/програма

3. Досадашња искуства у реализацији пројеката

4. Веза са локалним стратешким документима

5. Општи циљ пројекта/програма

6. Специфични циљеви пројекта/програма
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7. Очекивани резултати

Унапређење рада задруге.

8. Активности

Опис активности Износ у РСД Одговорна лица и
организације за

реализацију

Вођење евиденције и
књиговодствене
услуге

укупно

9. Корисници пројекта/програма
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10. Одрживост

Огледа се кроз:

11. План активности

Активност 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kњиговодствене услуге
Гориво за сл. путовања
Одржавање возила
Регистрација
репрезентација

12. Остали извори финансирања

Извори финансирања Износ - планирана средства

Буџет опш.Сокобања

Укупно средстава

13. Сарадња са Локалном самоуправом
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И З Ј А В А

о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина финансира или
суфинансира пријављени програм односно пројекат према којој одговорно лице
подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује:

∂ да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни;
∂ да ће додељена средства бити наменски утрошена;
∂ да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма односно

пројекта са финансијском документацијом;
∂ да ће током реализације програма односно пројекта у публикацијама и другим

медијима бити назначено да је реализацију подржала Општина Сокобања

Место:
Датум:

Одговорно лице
печат

потпис
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута општине 

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на 

седници одржаној 08.04.2021. године, донела је 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за финансирање програма и пројеката из области противградне заштите на територији 

општине Сокобања средствима буџета општине Сокобања у 2021. години 

1. Расписује се Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката  из области 

противградне заштите на територији општине Сокобања средствима буџета општине 

Сокобања у 2021. години. 

2.  Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету општине Сокобања за 

2021.годину , на позицији 60 у износу од 1.300.000,00 динара. 

3.  Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају удружења 

у области противградне заштите, која поднесу пријаву за финансирање програма/пројекта од 

јавног интереса, под условом да им је регистровано седиште на територији општине 

Сокобања, с тим да морају имати чланове са пребивалиштем на територији општине 

Сокобања и да све активности морају реализовати на територији општине Сокобања. 

Удружења грађана у области противградне заштите која конкуришу по овом конкурсу 

могу поднети само једну пријаву. 

4. Прихватљиви трошкови за финансирање су: 

– Трошкови набавке услуга; 

– Трошкови набавке  основног и потрошног материјала и материјала за реализацију пројекта; 

– Остали трошкови који директно произилазе из предложених активности ( нпр. обука 

учесника, штампање пропагандног материјала,трошкови организације,студијска путовања и 

сл.) 

5. Неприхватљиви трошкови за финансирање су : 

-  дугови и покривање губитака или дуговања; 

– мере које се финансирају из других пројеката; 

-куповина земље или зграда, закуп, комуналне услуге и др. ”режијски трошкови”; 

6. Пријаве се подносе Општинској управи општине Сокобања -Комисији за доделу средстава 

у пољопривреди на aдресу ул. Светог Саве бр.23, Сокобања, поштом или на писарници 

општинске управе општине Сокобања, са назнаком ” Пријава на јавни конкурс  за 

финансирање  програма и пројеката из области противградне заштите на територији 

општине Сокобања средствима буџета општине Сокобања у 2021. години” у року од 

петнаест дана од дана важења овог конкурса, искључиво на прописаном обрасцу  који је у 

прилогу овог јавног позива и чини његов саставни део. 
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Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи: 

– доказ о упису у регистар код надлежног органа; 

– копију Статута подносиоца пријаве (оверена); 

– oдлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину; 

– oдлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се конкурише за средства 

буџета; 

– детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или суфинансирање се 

подноси пријава (треба да садржи следеће податке: кориснике програма/пројекта, значај, 

место и време реализације програма/пројекта и детаљан финансијски план); 

– потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се 

пројекат тако реализује; 

– број чланова огранизације (Изјава надлежног органа удружења о броју чланова потписана и 

печатирана); 

– једну штампану пријаву, потписану и оверену; 

– потписану изјаву о прихватању обавезе подносиоца пријаве; 

– доказ да рачун удружења није у блокади. 

Образац пријаве се може преузети на Писарници Општинске управе општине Сокобања , ул. 

Светог Саве бр.23, Сокобања или на сајту општине  Сокобања www.opstinasokobanja.com 

7.Непотпуне пријаве и пријаве које нису на прописаном обрасцу неће бити разматране. 

Комисија, у року од 15 дана од дана пријема пројекта доставља предлог Одлуке о 

финансирању програма, односно пројеката из буџета општине  Сокобања, председнику 

општине Сокобања и  иста се након доношења  објављује на званичном сајту општине 

Сокобањаwww.opstinasokobanja.com  и доставља подносиоцу пријаве. 

8. Oсновна мерила и критеријуми за избор програма и пројекта који се финансирају из 

буџета општине  Сокобања : 

– усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном 

нивоу – 10 бодова 

– допринос развоју привредне делатности – 15 бодова 

– допринос одрживом развоју- 10 бодова 

– усклађеност са јавним потребама и интересима грађана -20 бодова 

– усмереност ка већем броју корисника -20 бодова 

Посебна мерила и критеријуми: 

Број чланова удружења/ задруге      0-20   –    0 бодова 

Више од 20 чланова      -    5  бодова 

Уколико су жене чланови удружења/ задруге- -   20  бодова 
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9. Јавни позив објавити на званичној интернет страни општине  Сокобања www.opstinasoko-

banja.com и oгласној табли Општинске управе општине Сокобања. 

I Број: 320-33/2021 

У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 

Страна 421                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године

http://www.opstinasokobanja.com/
http://www.opstinasokobanja.com/


ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

Подносилац предлога пројекта/програма

Адреса подносиоца предлога пројекта/програма

Референтни број
(попуњава општина Сокобања)
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ/ПРОГРАМУ

Наслов пројекта/програма

%Износ средстава из сопственог учешћа
ИЗНОС ТРАЖЕНИХ СРЕДСТАВА ОД ОПШТИНЕ СОКОБЊА
Проценат средстава сопственог учешћа од укупне
вредности пројектa
Проценат средстава траженог од општине Сокобања од укупне
вредности пројекта/програма
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

Датум подношења предлога пројекта/програма:

Трајање пројекта/програма:
Контакт особа
Функција:
Контакт телефон:

Е-mail:
Адреса интернет презентације:

Mатични број и ПИБ:
Број наменског рачуна – Управа за трезор:

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање – телефон:

Потпис и печат:
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1. Сажетак пројекта/програма

2. Оправданост пројекта/програма

3. Досадашња искуства у реализацији пројеката

4. Веза са локалним стратешким документима

5. Општи циљ пројекта/програма

6. Специфични циљеви пројекта/програма
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7. Очекивани резултати

Унапређење рада задруге.

8. Активности

Опис активности Износ у РСД Одговорна лица и
организације за

реализацију

Вођење евиденције и
књиговодствене
услуге

укупно

9. Корисници пројекта/програма
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10. Одрживост

Огледа се кроз:

11. План активности

Активност 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kњиговодствене услуге
Гориво за сл. путовања
Одржавање возила
Регистрација
репрезентација

12. Остали извори финансирања

Извори финансирања Износ - планирана средства

Буџет опш.Сокобања

Укупно средстава

13. Сарадња са Локалном самоуправом
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И З Ј А В А

о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина финансира или
суфинансира пријављени програм односно пројекат према којој одговорно лице
подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује:

∂ да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни;
∂ да ће додељена средства бити наменски утрошена;
∂ да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма односно

пројекта са финансијском документацијом;
∂ да ће током реализације програма односно пројекта у публикацијама и другим

медијима бити назначено да је реализацију подржала Општина Сокобања

Место:
Датум:

Одговорно лице
печат

потпис
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута 

општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине 

Сокобања, на седници одржаној 08.04.2021. године, донела је 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за финансирање програма и пројеката из области заштите географског порекла 

пчелињих производа на територији општине Сокобања средствима буџета 

општине Сокобања у 2021. години 

1. Расписује се Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката  из области 

заштите географског порекла пчелињих производа на територији општине 

Сокобања средствима буџета општине Сокобања у 2021. години. 

2.  Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету општине Сокобања за 

2021.годину , на позицији 60 у износу од 700.000,00 динара. 

3.  Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају 

удружења у области заштите географског порекла пчелињих производа, која поднесу 

пријаву за финансирање програма/пројекта од јавног интереса, под условом да им је 

регистровано седиште на територији општине Сокобања, с тим да морају имати чланове 

са пребивалиштем на територији општине Сокобања и да све активности морају 

реализовати на територији општине Сокобања. 

Удружења грађана у области заштите географског порекла пчелињих производа 

која конкуришу по овом конкурсу могу поднети само једну пријаву. 

4. Прихватљиви трошкови за финансирање су: 

– Трошкови набавке услуга; 

– Трошкови набавке  основног и потрошног материјала и материјала за реализацију 

пројекта; 

– Остали трошкови који директно произилазе из предложених активности ( нпр. обука 

учесника, штампање пропагандног материјала,трошкови организације,студијска 

путовања и сл.) 

5. Неприхватљиви трошкови за финансирање су : 

-  дугови и покривање губитака или дуговања; 

– мере које се финансирају из других пројеката; 

-куповина земље или зграда, закуп, комуналне услуге и др. ”режијски трошкови”; 
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6. Пријаве се подносе Општинској управи општине Сокобања -Комисији за доделу 

средстава у пољопривреди на aдресу ул. Светог Саве бр.23, Сокобања, поштом или на 

писарници општинске управе општине Сокобања, са назнаком ” Пријава на јавни 

конкурс  за финансирање  програма и пројеката из области заштите географског 

порекла пчелињих производа на територији општине Сокобања средствима 

буџета општине Сокобања у 2021. години” у року од петнаест дана од дана важења 

овог конкурса, искључиво на прописаном обрасцу  који је у прилогу овог јавног позива 

и чини његов саставни део. 

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи: 

– доказ о упису у регистар код надлежног органа; 

– копију Статута подносиоца пријаве (оверена); 

– oдлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину; 

– oдлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се конкурише за 

средства буџета; 

– детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или суфинансирање 

се подноси пријава (треба да садржи следеће податке: кориснике програма/пројекта, 

значај, место и време реализације програма/пројекта и детаљан финансијски план); 

– потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту 

ако се пројекат тако реализује; 

– број чланова огранизације (Изјава надлежног органа удружења о броју чланова 

потписана и печатирана); 

– једну штампану пријаву, потписану и оверену; 

– потписану изјаву о прихватању обавезе подносиоца пријаве; 

– доказ да рачун удружења није у блокади. 

Образац пријаве се може преузети на Писарници Општинске управе општине 

Сокобања , ул. Светог Саве бр.23, Сокобања или на сајту општине  Сокобања 

www.opstinasokobanja.com 

7.Непотпуне пријаве и пријаве које нису на прописаном обрасцу неће бити 

разматране. 

Комисија, у року од 15 дана од дана пријема пројекта доставља предлог Одлуке о 

финансирању програма, односно пројеката из буџета општине  Сокобања, председнику 

општине Сокобања и  иста се након доношења  објављује на званичном сајту општине 

Сокобањаwww.opstinasokobanja.com  и доставља подносиоцу пријаве. 

8. Oсновна мерила и критеријуми за избор програма и пројекта који се 

финансирају из буџета општине  Сокобања : 
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– усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном 

нивоу – 10 бодова 

– допринос развоју привредне делатности – 15 бодова 

– допринос одрживом развоју- 10 бодова 

– усклађеност са јавним потребама и интересима грађана -20 бодова 

– усмереност ка већем броју корисника -20 бодова 

Посебна мерила и критеријуми: 

Број чланова удружења/ задруге      0-20   –    0 бодова 

Више од 20 чланова      -    5  бодова 

Уколико су жене чланови удружења/ задруге- -   20  бодова 

9. Јавни позив објавити на званичној интернет страни општине  Сокобања 

www.opstinasokobanja.com и oгласној табли Општинске управе општине Сокобања. 

I Број: 320-34/2021
У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 
Владан Петковић 
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ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

Подносилац предлога пројекта/програма

Адреса подносиоца предлога пројекта/програма

Референтни број
(попуњава општина Сокобања)
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ/ПРОГРАМУ

Наслов пројекта/програма

%Износ средстава из сопственог учешћа
ИЗНОС ТРАЖЕНИХ СРЕДСТАВА ОД ОПШТИНЕ СОКОБЊА
Проценат средстава сопственог учешћа од укупне
вредности пројектa
Проценат средстава траженог од општине Сокобања од укупне
вредности пројекта/програма
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

Датум подношења предлога пројекта/програма:

Трајање пројекта/програма:
Контакт особа
Функција:
Контакт телефон:

Е-mail:
Адреса интернет презентације:

Mатични број и ПИБ:
Број наменског рачуна – Управа за трезор:

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање – телефон:

Потпис и печат:
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1. Сажетак пројекта/програма

2. Оправданост пројекта/програма

3. Досадашња искуства у реализацији пројеката

4. Веза са локалним стратешким документима

5. Општи циљ пројекта/програма

6. Специфични циљеви пројекта/програма
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7. Очекивани резултати

Унапређење рада задруге.

8. Активности

Опис активности Износ у РСД Одговорна лица и
организације за

реализацију

Вођење евиденције и
књиговодствене
услуге

укупно

9. Корисници пројекта/програма
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10. Одрживост

Огледа се кроз:

11. План активности

Активност 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kњиговодствене услуге
Гориво за сл. путовања
Одржавање возила
Регистрација
репрезентација

12. Остали извори финансирања

Извори финансирања Износ - планирана средства

Буџет опш.Сокобања

Укупно средстава

13. Сарадња са Локалном самоуправом
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И З Ј А В А

о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина финансира или
суфинансира пријављени програм односно пројекат према којој одговорно лице
подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује:

∂ да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни;
∂ да ће додељена средства бити наменски утрошена;
∂ да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма односно

пројекта са финансијском документацијом;
∂ да ће током реализације програма односно пројекта у публикацијама и другим

медијима бити назначено да је реализацију подржала Општина Сокобања

Место:
Датум:

Одговорно лице
печат

потпис
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној 08.04.2021. године, донела је 

КОНКУРС 

O УНАПРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 

КАМАТЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА  ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ У 2021. ГОДИНИ 

1.Намена улагања 

Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства) за 2021. годину, 

извршиће се субвенционисање камата и других трошкова на пољопривредне кредите код регистрованих 

пољопривредних газдинстава, у укупном износу од 350.000,00 динара, а у складу са Правилником за 

унапређење пољопривредне производње кроз субвенционисање камата и других трошкова на 

пољопривредне кредите у максималном износу до 20.000.00 динара без пореза 

2.Коришћење субвенција 

Право на коришћење субвенција има Породично пољопривредно газдинство уписано у регистар 

пољопривредних газдинстава, са седиштем на територији општине Сокобања и имовином на подручју 

општине Сокобања. 

3. Критеријуми за оцену захтева 

Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до утрошка 

средстава. 

4. Потребна документација за конкурисање 

1. Попуњен образац захтева; 

2. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства; 

3. Фотокопија личне карте; 

4. Фотокопија текућег рачуна 

5. Потврда пословне банке о плаћеној камати и другим трошковима на пољопривредни 

кредит у 2021.години,или 

6. Потврда пословне банке о плаћеној накнади и другим трошковима на пољопривредни 

кредит у 2021.години. 
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5. Услови и начин одобравања средстава 

О захтеву за коришћење подстицајних  средстава, одлучује  Комисија за доделу средстава у 

пољопривреди именована од стране председника општине Сокобања. Комисија неће разматрати  непотпуне 

захтеве. 
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције може бити уређена уговором који 

закључују општина Сокобања и корисник средстава. 

6.Подношење захтева за коришћење средстава субвенција 

Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са 

траженом документацијом Комисији за доделу средстава  у пољопривреди општине Сокобања, 

улица Светог Саве број 23,  са назнаком „ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ  КАМАТЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА  ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ У 2021. ГОДИНИ  “ искључиво путем поште или писарнице 

Општинске управе општине Сокобања. 
. 

Подносилац Захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном Захтеву. 
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви  и не враћају се подносиоцу. 

Конкурс је отворен од 08.04.2021. године до утрошка средстава,а најкасније до 05.12.2021. године. 

Непотпуни и неблаговремени Захтеви неће бити разматрани. 
Лица која су остварила право на коришћење  средстава и субвенција по конкурсима  из претходних 

година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на коришћење средстава 

по овом конкурсу. 

Конкурс објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, путем  средстава јавног 

информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној табли  месних заједица. 
Све додатне информације могу се добити на телефон: 
018830030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе општине Сокобања, улица Светог 

Саве, број 23. 

I Број: 320-35/2021
У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној 08.04.2021. године, донела је 

КОНКУРС 

ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 

НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАСТИРА И ОГРАДА У 2021.ГОДИНИ 

1.Намена улагања 

Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства) за 2021. 

годину, извршиће се субвенционисање регистрованих  пољопривредних газдинстава, за куповину 

електричних пастира,жица,трака,стубића и изолатора . По овом Конкурсу, субвенционисаће се 

набавка електричних пастира и ограда, а у складу са Правилником за унапређење пољоприврдне 

производње кроз субвенционисање набавке електричних пастира и ограда у 2021.години. 

2.Коришћење субвенције 

Право пријаве на конкурс имају носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са 

подручја општине Сокобања, чија се пољопривредна имовина (земљиште, објекти и друге 

непокретности) налазе на подручју општине Сокобања. . 

3.Критеријуми за оцену захтева 

Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до 

утрошка средстава. 

4. Потребна документација за конкурисање 

1. Попуњен образац захтева; 

2. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства; 

3. Фотокопија личне карте; 

4.  Рачун за купљена добра 

5. Потписана отпремница; 

6. Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна; 

7. Фотокопија текућег рачуна. 

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

5. Услови и начин одобравања средстава 

О захтеву за коришћење субвенције за набавку електричних пастира и ограда  одлучује 

Комисија за доделу средстава у пољопривреди именована од стране председника општине 

Сокобања. 

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције може бити уређена уговором 

који закључују Општина Сокобања и корисник средстава. 

6. Подношење захтева за коришћење  средстава субвенције 

Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са 

траженом документацијом Општини Сокобања, Комисији за доделу средстава у пољопривреди „ 

ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ   КРОЗ 

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ  КУПОВИНЕ  ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАСТИРА И ОГРАДА   У 2021. 

ГОДИНИ“,  искључиво путем поште или писарнице Општинске управе општине Сокобања. 

Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном 

Захтеву. 

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви  и не враћају се подносиоцу. 

Конкурс је отворен од 08.04.2021. Па до утрошка средстава,а најдаље до  30.10.2021. 

године. Непотпуни и неблаговремени Захтеви неће бити разматрани. 

Лица која су остварила право на коришћење средстава и субвенција по конкурсима  за 

пољопривреду из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, 

немају право на коришћење средстава по овом конкурсу. 

Конкурс објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, путем 

средстава јавног информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној табли месних 

заједница. 

Све додатне информације могу се добити на телефон: 

018830030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе општине Сокобања, 

улица  Светог Саве број 23. 

I Број: 320-36/2021 

У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Владан Петковић 
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној 08.04.2021. године, донела је 

КОНКУРС 

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПЛАСТЕНИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ 

ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ПЛАСТЕНИКЕ У 2021. ГОДИНИ 

1.Намена улагања 

Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства) за 2021. годину, 

извршиће се субвенционисање регистрованих  пољопривредних газдинстава, за подизање пластеника  а у 

складу са Правилником за унапређење пластеничке производње   кроз субвенционисање куповине 

опреме и материјала за изградњу пластеника у 2021. години. 

2.Коришћење субвенција 

Право на коришћење субвенција има Породично пољопривредно газдинство уписано у регистар 

пољопривредних газдинстава, са седиштем на територији општине Сокобања,и имовином на подручју 

општине Сокобања а исти нису користили мере подстицаја по било ком основу у максималном износу од 

240000,00 динара од момента примене мера подстицаја (2017 година). 

3. Критеријуми за оцену захтева 

Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до 

утрошка средстава. 

4. Потребна документација за конкурисање 

1. Попуњен образац захтева; 

2. Доказ извод из регистра земљишних површина – пријављене површине; 

3. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства; 

4. Фотокопија личне карте 

5. Рачун за купљену опрему и материјал; 

6. Потписана отпремница; 

7. Фотокопија текућег рачуна: 

8. о пренешеним средствима са наменског рачуна 

5. Услови и начин одобравања средстава 

О захтеву за коришћење подстицајних  средстава, одлучује  Комисија за доделу средстава у 

пољопривреди именована од стране председника општине Сокобања. Комисија неће разматрати  непотпуне 

захтеве. 
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције могу бити уређена уговором који 
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закључују општина Сокобања и корисник средстава. 

6.Подношење захтева за коришћење средстава субвенција 

Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са 

траженом документацијом Комисији за доделу средстава  у пољопривреди општине Сокобања, 

улица Светог Саве број 23,  са назнаком „ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПЛАСТЕНИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

КРОЗ КУПОВИНУ ОПРЕМЕ И  МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ПЛАСТЕНИКА У 2021. 

ГОДИНИ“ искључиво путем поште или писарнице Општинске управе општине Сокобања. 
. 

Подносилац Захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном Захтеву. 
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви  и не враћају се подносиоцу. 

Конкурс је отворен од 08.04.2021. године до утрошка средстава,а најдаље до  30.10.2021. године. 

Непотпуни и неблаговремени Захтеви неће бити разматрани. 
Лица која су остварила право на коришћење средстава и субвенција по конкурсима  из претходних 

година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на коришћење средстава 

по овом конкурсу. 

Конкурс објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, путем  средстава јавног 

информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној табли месних заједница. 
Све додатне информације могу се добити на телефон: 
018830030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе општине Сокобања, улица Светог 

Саве, број 23. 

I Број: 320-37/2021 

У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“ 

број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42, 46. и 143. 

Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана 62. -

64, члана 66, члана 76. став 1. тачка 9, члана 77. и 149. Пословника Скупштине општине 

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), Скупштина општине 

Сокобања, на седници одржаној дана 08.04.2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 

ЗА ПРОПИСЕ 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ места члана и председника Комисије за прописе (У даљем тексту: 

Комисија): 

-  Душан Матић из Сокобање, ул. Немањина бр. 7/13 – на лични захтев. 

II 

БИРА СЕ за Председника Комисије: 

- Душан Милетић из Сокобање, ул. 14. август бр. 6 - из реда чланова. 

БИРА СЕ за члана Комисије: 

- Александар Мијајловић из Сокобање, ул. Гаврила Принципа бр. 2. 

III 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

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 32. и 36. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/2007, 83/2014 – др. 

закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42, 46. и 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана 62. - 64, члана 66, члана 76. став 

1. тачка 1, члана 77. и 149.  Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, број 11/19). 

Чланом 36. Закона о локалној самоуправи, прописано је да Скупштина општине 

оснива стална радна тела за разматрање питања из њене надлежности, да радна тела дају 
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мишљење на предлоге, прописе и одлука које доноси Скупштина општине и обавља и 

друге послове утврђене Статутом општине, као и да се број радних тела, избор, права и 

дужности председника и чланова радних тела утврђују Статутом општине. 

Чланом 46. став 1, 2. и 3. Статута општине Сокобања, прописано је да Скупштина 

општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 

надлежности, да радна тела дају мишљења на предлоге прописе и одлуке које доноси 

Скупштина општине и обављају друге послове утврђене овим Статутом и пословником 

Скупштине општине, да се пословником Скупштине општине утврђују број и задаци 

сталних радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних радних 

тела, као и друга питања од значаја за рад сталних радних тела. 

Чланом 62.-64. Пословника општине Сокобања, предвиђено је да се за разматрање 

појединих питања из надлежности Скупштине, давање мишљења на предлоге прописа и 

одлука које доноси Скупштина и вршење других послова у складу са Статутом и 

Пословником образују стална радна тела Скупштине, која прате стање из области за коју 

је образовано, извештава Скупштину о томе и Скупштини предлаже мере за побољшање 

стања у области за коју је основано, да се чланови радног тела бирају из реда одборника и 

грађана, на мандатни период за који су изабрани и одборници Скупштине, као и да има 

пет чланова, да одборник може бити члан највише два стална радна тела, да чланови 

радног тела не могу бити чланови Општинског већа, као и да поред одборника, чланови 

сталних радних тела морају бити и грађани стручњаци за поједине области, да се о 

предложеној листи за избор чланова сталног радног тела, одлучује у целини, јавним 

гласањем, већином присутних одборника и да се истовремено са избором радног тела 

именује и председник сталног радног тела, те да се уколико радно тело не буде изабрано, 

цео поступак понавља са новим кандидатима. 

Чланом 66. Пословника општине Сокобања прописано је и да Скупштина може пре 

истека времена на који су изабрани, разрешити поједине чланове сталних радних тела и 

изабрати нове путем појединачног предлагања и избора, као и да је члан радног тела 

разрешен кад за то гласа већина одборника који присуствују седници Скупштине. 

Чланом 76. став 1. тачка 9. предвиђена је Комисија прописе, као стално радно тело 

Скупштине општине Сокобања, док је чланом 85. предвиђено да иста разматра предлоге 

одлука и других аката који су упућени Скупштини на разматрање са аспекта њихове 

усклађености са законом, утврђује предлог одлуке о аутентичном тумачењу одлука, 

других прописа и аката које је донела Скупштина, утврђује пречишћен текст одлука и 

других аката Скупштине. 

Сходно напред наведеним члановима законских и подзаконских аката, Скупштина 

општине Сокобања, донела је решење као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред 

Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања 

овог решења. 

I БРОЈ: 011-5/2021 

У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 13. и 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 

број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020 – аутентично тумачење и 

68/2020) и члана 42. став 1. тачка 67. Статута општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, број 6/2019), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној 

дана 08.04.2021.  године, донела је 

РЕШЕЊЕ O 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Заменик председника Изборне комисије општине Сокобања (У 

даљем тексту: Комисија) : 

-  Душан Матић из Сокобање, ул. Немањина бр. 7/13 - на лични захтев.

II 

ИМЕНУЈЕ СЕ за Заменика председника Комисије: 

- Никола Николић из Сокобање, ул. Љубе Дидића бр. 11 - Српска напредна странка 

III 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

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 13. и 14. 

Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 

54/2011,12/2020 и 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020) и члана 42. став 1. тачка 67. 

Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/2019). 

Чланом 13. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 

34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020) 

прописано је да изборна комисија ради у сталном саставу (именовани чланови) и у 

проширеном саставу (опуномоћени чланови). Изборна комисија ради у проширеном 

саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка избора. 

Ниједна политичка странка или страначка коалиција не може имати више од половине 

чланова у сталном саставу органа за спровођење избора. У решењу о именовању 
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председника и чланова органа за спровођење избора, поред личног имена председника, 

односно члана, мора бити наведена његова политичка припадност или назив странке, 

односно страначке коалиције на чији предлог је именован. Чланом 14. истог закона 

предвиђено је да Изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест 

чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких 

група у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника а у 

проширеном саставу - и по један опуномоћени представник подносилаца изборне листе 

који је предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се 

бира. Политичке странке и коалиције политичких странака националних мањина које 

предложе најмање једну трећину кандидата за одборнике од укупног броја одборника који 

се бира имају право на свог представника у проширеном саставу изборне комисије. 

Изборна комисија има секретара кога именује скупштина јединице локалне самоуправе. 

Секретар учествује у раду комисије без права одлучивања. Председник, чланови изборне 

комисије у сталном и проширеном саставу и њен секретар имају заменике. За 

председника, заменика председника, секретара и заменика секретара изборне комисије 

именује се лице које је дипломирани правник. Изборна комисија даном проглашења 

изборне листе истовремено решењем утврђује који подносилац изборне листе испуњава 

услове за одређивање својих представника у проширени састав овог органа. Решење о 

испуњењу или неиспуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника 

подносилаца изборне листе у проширени састав изборна комисија доставља подносиоцу 

изборне листе у року од 24 часа од доношења тог решења. Подносилац изборне листе 

одређује свог опуномоћеног представника у изборној комисији и о томе обавештава 

изборну комисију. Изборна комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа од 

пријема обавештења о лицима која улазе у проширени састав. Ако подносилац изборне 

листе не одреди опуномоћеног представника у изборној комисији најкасније пет дана пре 

дана одређеног за одржавање избора, изборна комисија наставља да ради и да пуноважно 

одлучује без представника подносиоца изборне листе. Против решења скупштине 

јединице локалне самоуправе о именовању председника и чланова изборне комисије у 

сталном саставу допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења 

решења. Против решења изборне комисије из става 7. овог члана обезбеђена је заштита по 

поступку за заштиту изборног права који је утврђен овим законом. 

Члана 42. став 1. тачка 67. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 6/2019) предвиђено је да Скупштина општине у складу са законом 

именује изборну комисију за локалне изборе у складу са законом. 

Решењем о именовању Изборне комисије општине Сокобања I БРОЈ: 02-13/20 од 

28.02.2020. године, Скупштина општине Сокобања именовала је председника, чланове, 

секретара и њихове заменике у Изборну комисију општине Сокобања у сталном саставу. 

Истим решењем за Заменика председника Комисије именован је Душан Матић, дипл. 

правник из Сокобање. 

Дана 01.02.2021. године, Душан Матић је, услед ступања на јавну функцију 

Заменика секретара СО Сокобања, услед неспојивости ове две функције, поднео оставку 

на место Заменика председника Изборне комисије општине Сокобања. 

Сходно одредбама чл. 13. и 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник 

РС“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011,12/2020 и 16/2020 – аутентично тумачење 

и 68/2020) и члана 42. став 1. тачка 67. Статута општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, број 6/2019), Скупштина општине Сокобања је, у складу са својим 

овлашћењима, разрешила Душана Матића са места Заменика председника Изборне 

Комисије општине Сокобања и на то место именовала Николу Николића сходно предлогу 

Одборничке групе Српске напредне странке. 
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Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред 

Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања 

овог решења. 

I БРОЈ: 011-6/2021 

У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 13. и 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 

број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020 – аутентично тумачење и 

68/2020) и члана 42. став 1. тачка 67. Статута општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, број 6/2019), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној 

дана 08.04.2021.  године, донела је 

РЕШЕЊЕ O 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Заменик секретара Изборне  комисије општине Сокобања 

(У даљем тексту: Комисија) : 

-  Никола Николић из Сокобање, ул. Љубе Дидића бр. 11 - на лични захтев

II 

ИМЕНУЈЕ СЕ за Заменика секретара Комисије: 

- Душан Матић из Сокобање, ул. Немањина бр. 7/13. 

III 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

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 13. и 14. 

Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 

54/2011,12/2020 и 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020) и члана 42. став 1. тачка 67. 

Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/2019). 

Чланом 13. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 

34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020) 

прописано је да изборна комисија ради у сталном саставу (именовани чланови) и у 

проширеном саставу (опуномоћени чланови). Изборна комисија ради у проширеном 

саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка избора. 

Ниједна политичка странка или страначка коалиција не може имати више од половине 

чланова у сталном саставу органа за спровођење избора. У решењу о именовању 
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председника и чланова органа за спровођење избора, поред личног имена председника, 

односно члана, мора бити наведена његова политичка припадност или назив странке, 

односно страначке коалиције на чији предлог је именован. Чланом 14. истог закона 

предвиђено је да Изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест 

чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких 

група у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника а у 

проширеном саставу - и по један опуномоћени представник подносилаца изборне листе 

који је предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се 

бира. Политичке странке и коалиције политичких странака националних мањина које 

предложе најмање једну трећину кандидата за одборнике од укупног броја одборника који 

се бира имају право на свог представника у проширеном саставу изборне комисије. 

Изборна комисија има секретара кога именује скупштина јединице локалне самоуправе. 

Секретар учествује у раду комисије без права одлучивања. Председник, чланови изборне 

комисије у сталном и проширеном саставу и њен секретар имају заменике. За 

председника, заменика председника, секретара и заменика секретара изборне комисије 

именује се лице које је дипломирани правник. Изборна комисија даном проглашења 

изборне листе истовремено решењем утврђује који подносилац изборне листе испуњава 

услове за одређивање својих представника у проширени састав овог органа. Решење о 

испуњењу или неиспуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника 

подносилаца изборне листе у проширени састав изборна комисија доставља подносиоцу 

изборне листе у року од 24 часа од доношења тог решења. Подносилац изборне листе 

одређује свог опуномоћеног представника у изборној комисији и о томе обавештава 

изборну комисију. Изборна комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа од 

пријема обавештења о лицима која улазе у проширени састав. Ако подносилац изборне 

листе не одреди опуномоћеног представника у изборној комисији најкасније пет дана пре 

дана одређеног за одржавање избора, изборна комисија наставља да ради и да пуноважно 

одлучује без представника подносиоца изборне листе. Против решења скупштине 

јединице локалне самоуправе о именовању председника и чланова изборне комисије у 

сталном саставу допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења 

решења. Против решења изборне комисије из става 7. овог члана обезбеђена је заштита по 

поступку за заштиту изборног права који је утврђен овим законом. 

Члана 42. став 1. тачка 67. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 6/2019) предвиђено је да Скупштина општине у складу са законом 

именује изборну комисију за локалне изборе у складу са законом. 

Решењем о именовању Изборне комисије општине Сокобања I БРОЈ: 02-13/20 од 

28.02.2020. године, Скупштина општине Сокобања именовала је председника, чланове, 

секретара и њихове заменике у Изборну комисију општине Сокобања у сталном саставу. 

Истим решењем за Заменика секретара Комисије именован је Никола Николић, дипл. 

правник из Сокобање. 

Никола Николић поднео је оставку на место Заменика секретара Комисије. 

Сходно одредбама чл. 13. и 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник 

РС“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011,12/2020 и 16/2020 – аутентично тумачење 

и 68/2020) и члана 42. став 1. тачка 67. Статута општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, број 6/2019), Скупштина општине Сокобања је, у складу са својим 

овлашћењима, разрешила Николу Николића са места Заменика секретара Изборне 

Комисије општине Сокобања и на то место, на предлог одборничке групе СНС, именовала 

Душана Матића. 
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Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред 

Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања 

овог решења. 

I БРОЈ: 011-7/2021 

У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 46. и 143. Статута општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“  6/19), члана 4, чланова 7.-10. Одлуке о одређивању назива улица и 

тргова, постављању споменика, биста и спомен обележја ( „Службени лист општина 

Бољевац, Бор, Зајечар, Кладово, Књажевац, Мајданпек, Неготин и Сокобања“, број 

3/2005) и члана 149. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, број 11/19 и 58/20), Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 08.04.2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

о именивању председника и чланова Комисије за предлагање назива улица и тргова, 

постављању споменика, биста и спомен обележја 

I 

Именују се председник и чланови Комисије за предлагање назива улица и 

тргова, постављању споменика, биста и спомен обележја и то: 

1. Славиша Лазански из Трговишта, општина Сокобања - за председника, 

2. Марко Лукић из Сокобање, ул. Спортска бр. 8- за заменика, 

3. Јасмина Марковић из Сокобање, ул. Војводе Мишића бр. 23 - за члана, 

4. Драган Јовановић из Сокобање, ул. Спортска бр. 36/17 - за члана, 

5. Марко Богићевић из Сокобање, ул. Бранка Миљковића бр. 6- за члана; 

II 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 46. и 143. 

Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“  6/19), члана 4, 

чланова 7.-10. Одлуке о одређивању назива улица и тргова, постављању споменика, 

биста и спомен обележја ( „Службени лист општина Бољевац, Бор, Зајечар, Кладово, 

Књажевац, Мајданпек, Неготин и Сокобања“, број 3/2005) и члана 149. Пословника 

Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 11/19 и 

58/20). 

Чланом 4. Одлуке о одређивању назива улица и тргова, постављању споменика, биста и 

спомен обележја ( „Службени лист општина Бољевац, Бор, Зајечар, Кладово, 

Књажевац, Мајданпек, Неготин и Сокобања“, број 3/2005), предвиђено је да 

одређивање назива улица и тргова, постављање споменика, биста и спомен обележја 

врши Скупштина општине, на предлог Комисије за предлагање назива улица и тргова и 

постављање и одржавање споменика, чланом 8. исте одлуке предвиђено је да се 
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Комисија образује као стално радно тело, а њени чланови се именују на четири године, 

с тим што могу бити разрешени и пре истека рока, чланом 9. да Комисија има 

председник и четири члана од којих је један заменик председника Комисије, да се 

председник Комисије именује из реда одборника, а чланови Комисије из редова 

одборника и грађана, а да Скупштина општине Сокобања именује председника и 

чланове Комисије на предлог Комисије за кадровска, административна и мандатно 

имунитетска питања. 

Комисија за кадровска, административна и мандатно имунитетска питања на седници 

одржаној дана 31.03.2021. године, утврдила је предлог Решења о именовању 

председника и чланова Комисије за предлагање назива улица и тргова, постављању 

споменика, биста и спомен обележја у складу са Одлуком о одређивању назива улица и 

тргова, постављању споменика, биста и спомен обележја ( „Службени лист општина 

Бољевац, Бор, Зајечар, Кладово, Књажевац, Мајданпек, Неготин и Сокобања“, број 

3/2005) и предложила Скупштини општине Сокобања да исти усвоји. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред 

Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања 

овог решења. 

I БРОЈ: 011-8/2021 

У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владан Петковић 
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На основу члана 46. и 143. Статута општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“  6/19), 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 149. Пословника Скупштине општине 

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), Скупштина општине 

Сокобања, на седници одржаној дана 08.04.2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

о именивању председника и чланова Савета за безбедност 

I 

Именује се Савет за безбедност и то: 

1. Миодраг Николић, председник општине Сокобања – за председника, 

2. Александра Марковић, начелник Општинске управе општине Сокобања – за 

члана; 

3. Драгана Николић, представник Основног суда у Алексинцу, Судске јединице у 

Сокобањи – за члана; 

4. Игор Јевтић, представник Полицијске управе Зајечар, Полицијске станице у 

Сокобањи – за члана; 

5. Саша Урошевић, командир Ватрогасно спасилачког одељења у Сокобањи – за 

члана; 

6. Саша Дрљача, директор  Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања – 

за члана; 

7. Бојан Тодосијевић, директор Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања 

– за члана; 

8. Славиша Антонијевић, директор Дома здравља у Сокобањи – за члана; 

9. Владимир Павловић, директор Центра за социјални рад Сокобања – за члана; 

10. Ана Милићевић, директорка Средње школе „Бранислав Нушић“ у Сокобањи; 

11. Душан Мијајловић, директор Предшколске установе „Буцко“ у Сокобањи – за 

члана; 

12. Драгиша Милојевић, представник Радио телевизија „Сокобања“ А.Д. Ниш – за 

члана; 

II 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 46. и 143. 

Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“  6/19), 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 

149. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, 

број 11/19). 

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, те је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред 

Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања 

овог решења. 

I БРОЈ: 011-9/2021 

У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владан Петковић 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 20. став 1.  и 

22. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05- 

др. закон, 81/05- испр. др. закона, 83/05 испр. др. закона и 83/14- др. закон), члана 23. 

Статута Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања  и члана 42. став 1. тачка 13. 

Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), 

Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана  08.04.2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Управног одбора 

Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора Народне библиотеке „Стеван Сремац“ 

Сокобања: 

-  Гордана Антонијевић из Сокобање, ул. Буковичка бб – на лични захтев; 

II 

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора Народне библиотеке „Стеван Сремац“ 

Сокобања: 

-   Радица Виденовић из Ресника, општина Сокобања; 

III 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

IV 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

146

Страна 455                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 14                                          08.04.2021. године



О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог решења, садржан је у одредбама члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. 

закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 20. став 1.  и 22. став 1. Закона о јавним 

службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05- др. закон, 81/05- испр. др. 

закона, 83/05 испр. др. закона и 83/14- др. закон), члана 23. Статута Народне библиотеке 

„Стеван Сремац“ Сокобања  и члана 42. став 1. тачка 13. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19),  којима је прописано да чланове 

управног и надзорног одбора установе, именује и разрешава оснивач. 

Чл. 23. став 1, 2, 3, 4. и 5. Статута Народне библиотеке „Стеван Сремац“ 

Сокобања, предвиђено је да библиотеком управља Управни одбор, да Управни одбор има 

5 чланова које именује и разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака и познавалаца 

културне делатности, а да председника Управног одбора именује оснивач из реда 

чланова, као и да се један члан именује из реда запослених у библиотеци. 

Дана 17.03.2021. године на место члана Управног одбора Народне библиотеке 

„Стеван Сремац“ Гордана Антонијевић поднела је оставку јер је именована за в. д. 

Директора Специјалне болнице за плућне болести „Озрен“ Сокобања. 

Имајући у виду претходно, како је законским и подзаконским актима предвиђена 

надлежност Скупштине општине Сокобања да именује чланове Управног одбора, 

Скупштина општине Сокобања одлучила је као у диспозитиву овог решења. 

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: 011-10/2021 

У Сокобањи, 08.04.2021.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владан Петковић 
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На основу чл. 34. став 2. Закона о јавном предузећима ( „Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), 

члана 8. и 9. Одлуке о начину и поступку избора и именовања директора јавних предузећа 

чији је оснивач Општина Сокобања ( „Службени лист општине Сокобања“, број 23/19 ) и 

чл. 42. Статута општине Сокобања ( „Сл. лист општине Сокобања“, бр. 6/19),  Скупштина 

општине Сокобање, на седници одржаној дана 08.04.2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА СОКОБАЊА 

I 

Образује се Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 

оснивач општина Сокобања „(у даљем тексту : Комисија ). 

II 

Комисија има председника и четири члана и чине је: 

1. Никола Николић- председник Комисије 

2. Марија Јовановић- члан Комисије 

3. Данијела Васиљевић- члан Комисије 

4. Милан Миленковић- члан Комисије 

5. Драган Арсић- члан Комисије 

III 

Задатак Комисије је да спроведе изборни поступак, за избор и именовање директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина Сокобања, у складу са Законом о јавном предузећима ( 

„Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19),  Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 

предузећа ( „Сл. гласник РС“ бр. 65/16) и Одлуком о начину и поступку избора и именовања 

директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Сокобања ( „Службени лист општине 

Сокобања“, број 23/19 ). 

IV 

Мандат чланова Комисије је три године 
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V 

Решење доставити члановима Комисије, архиви и 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 чл. 34. став 2. Закона 

о јавном предузећима ( „Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 8. и 9. Одлуке о начину и 

поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач Општина 

Сокобања ( „Службени лист општине Сокобања“, број 23/19 ) и чл. 42. Статута општине 

Сокобања ( „Сл. лист општине Сокобања“, бр. 6/19). 

Чланом 34. ст. 2. Закона о јавним предузећима  предвиђено је да Комисију за 

спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа образује орган који је статутом 

јединице локалне самоуправе одређен као надлежан за именовање директора. 

Чланом 8. Одлуке о начину и поступку избора и именовања директора јавних 

предузећа чији је оснивач Општина Сокобања предвиђено је да Јавни конкурс спроводи 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина Сокобања (у даљем тексту: Комисија) коју образује 

Скупштина општине, посебним решењем у складу са Законом и овом одлуком. 

Комисија има пет чланова од којих је један председник. 

Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Општинска управа. 

Чланом 9. исте одлуке предиђено је да се Комисија именује на период од три године. 

Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у 

скупштини аутономне покрајине, одборници у Скупштини општина Сокобања, као ни 

постављена лица у органима државне управе, органима аутономне покрајине или органима 

јединице локалне самоуправе. 

Чланом 42. Статута општине Сокобања предвиђена је надлежност Скупштине 

општине Сокобања у оквиру које је именовање и разрешење надзорног одбора и директора 

установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у 

складу са законом. 

Сходно напред наведеним члановима законских и подзаконских аката, Скупштина 

општине Сокобања, донела је решење као у диспозитиву. 
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Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред 

Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог 

решења. 

I Број: 02-52/2021

У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 12. Закона о управљању миграцијама („Службени гласник РС”, број 

107/12) и члана 42. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања”, број 

6/19), донело је 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

I 

Образује се Савет за миграције општине Сокобања, у који се именују: 

за председника: 

–  Миодраг Николић, председник општине Сокобања; 

за заменика председника: 

– Славиша Крстић, члан Општинског већа општине Сокобања; 

за чланове: 

1. Фрида Ђорђевић, представник Центра за социјални рад, 

2. Данијела Миловановић, представник Полицијске управе, 

3. Данијела Васиљевић, представник Службе за запошљавање, 

4. Душица Станковић , повереник, 

5. Милена Раденковић- Гаћеша, представник општинске управе општине Сокобања, 

6. Снежана Маркишић, представник установе надлежне за послове здравља, 

7. Лидија Ђорђевић, представник образовања. 

II 

Савет за миграције обавља послове који се односе на праћење и извештавање Комесаријата 

за избеглице и миграције Републике Србије о миграцијама на територији општине 

Сокобања, предлаже програме, мере и планове активности које треба предузети ради 

ефикасног управљања миграцијама, као и друге послове у области управљања миграцијама 

у складу са законом. 

III 

Стручне и организационе послове за Савет за миграције обављаће Одељење за општу 

управу и друштвене делатности. 

IV 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 
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Образложење 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 12. Закона о 

управљању миграцијама („Службени гласник РС”, број 107/12) и члана 42. Статута општине 

Сокобања („Службени лист општине Сокобања”, број 6/19). 

Чланом 12. Закона о управљању миграцијама предвиђено је да ради обављања 

послова у вези са управљањем миграцијама на територији аутономне покрајне и јединице 

локалне самоуправе, надлежни орган у аутономној покрајни и јединици локалне самоуправе 

образује покрајински, односно локални савет за миграције. 

Ставом 2. истог члана закона предвиђени су послови које обавља Савет за миграције, 

а ставом 3. и 4. састав Савета за миграције. 

У складу са напред наведеним законским и подзаконским актима, Скупштина 

општине Сокобања, одлучила је као у диспозитиву овог решења. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред 

Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог 

решења. 

I Број: 011-11/2021
У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИK 

Владан Петковић 
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На основу члана 90-93. и 99-101. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/19, 37/19- др. закон и 9/20), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. 

закон и 47/2018) и члана члана 42. став 1. тачка 6) Статута Општине Сокобања („Службени 

лист Општине Сокобања”, број 6/19), Скупштина општине Сокобања на седници, одржаној 

дана 08.04.2021. године, донела је 

О Д Л У К У 

о измени Одлуке о грађевинском земљишту општине Сокобања 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена Одлуке о грађевинском земљишту општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/19) и то тако што се: 

- Мења се члан 16. тако да исти сада гласи: 

„Члан 16. 

Програм отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине, на предлог 

Општинског већа доноси Скупштина општине Сокобања крајем године за наредну годину. 

Нацрт предлога програма који утврђује Општинско веће припрема одељење Општинске 

управе општине Сокобања у чијој је надлежности обављање имовинско правних послова. 

Програм отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине може да садржи 

оквирни период у коме се покреће поступак отуђења и може бити спроведен у више фаза. 

У току године може се вршти измена и допуна програма. 

Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта спроводи се јавним оглашавањем, у 

поступку јавног надметања или прикупљања понуда јавним огласом, по тржишним условима. 

Грађевинско земљиште се отуђује непосредном погодбом у случајевима прописаним 

законом и овом одлуком.“ 

- У члану 29. бришу се ставови 2. и 3., а досадашњи став 4. постаје став 2. 

- У члану 34. бришу се ставови 2. и 3., а досадашњи став 4. постаје став 2. 
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У осталим деловима Одлука о грађевинском земљишту општине Сокобања остаје 

неизмењена. 

Члан 2. 

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

Сокобања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Број: 011-12/2021

У Сокобањи 08.04.2021. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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	C:\Users\ivan\Desktop\SKUPSTINA\2021\Broj 14 08 04 2021\Materijal sednica\09_08042021\27_PRAVILNIK UDRUŽENJA.pdf
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