
 

 На основу члана 29. Одлуке о јавним расправама, („Службени лист општине 

Сокобања“ бр. 23/19), сачињава се следећи: 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О  

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ  

ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

 

1. 

           Општинско веће општине спровело је јавну расправу о нацрту Одлуке о измени и 

допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта у периоду од 

10.11.2022 године до 25.11.2022 године. 

Отворени састанак о предложеном нацрту Одлуке о измени и допуни Одлуке о 

утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта одржан  је у петак, 

25.11.2022.године у великој сали општине Сокобања са почетком у 12:00 часова. Позив за 

јавну расправу уредно је оглашен дана 10.11.2022. године путем званичне интернет 

странице општине Сокобања, а у организацији Општинског већа општине Сокобања.  

2. 

Отворени састанак о предложеном нацрту Одлуке о измени и допуни Одлуке о 

утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта отворио је Никола Николић, 

руководилац Одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне 

средине, Општинске управе општине Сокобања, који је, у најважнијим сегментима, 

представила нацрт Одлуке . 

 

3.  

Нацрт Одлуке је био доступан јавности, тако што је био постављен на интернет 

страници општине Сокобања. Било је обезбеђено стално присуство стручног лица које је, 

сваког радног дана,  омогућавало увид у комплетан текст Oдлуке са давањем образложења 

и детаљнијих информација о појединостима Одлуке.  

На  самој  јавној расправи било примедби на нацрт Одлуке, и конкретних предлога за 

измену. 

4. 

Након уводног излагања и образложења Нацрта Одлуке учешће присутне јавности 

огледало се кроз давање коментара, док је  писаном облику  примедбау достављана од 

стране руководиоца Одељења за урбанизам локални еконосмски развој и заштиту животне 

средине а примедбе су биле следеће: 

У нацрту Долуке треба додати и измену која је објављена у службеном листу општине 

Сокобања број 3/17 и 47/21. 



Из Нацрта одлуке треба обрисати предлоге за измену члана 7 из разлкога што су 

предложене  измене већ обухваћене изменом која је објављена у службеном листу 

општине Сокобања број 47/21. 

Предлажемо измену члана 7. став 1 алинеја 1 Одлуке и то тако да исти гласи: 

„Стамбена,  индивидуални и колективни стамбени објекти, стамбени простор у стамбено – 

пословним објектима и пратећи гаражни простор у стамбеним и стамбено – пословним 

објектима нето корисне површине до 300м2“ 

Предлажемо да се дода алинеја 7 која би гласила: 

„Стамбена,  индивидуални и колективни стамбени објекти, стамбени простор у стамбено – 

пословним објектима и пратећи гаражни простор у стамбеним и стамбено – пословним 

објектима нето корисне површине преко  300м2“ 

У члану 8. став2. у табели предлажемо да се коефицијент за стамбене објекте  преко 300м2 

повећа са 1,00 на 1,30. 

Такође предлажемо да се измени члан 9. став 1.- табеларни приказ процента умањењења 

за изградњу недостајуће комуналне инфраструктуре. тако што би се проценти умањења 

смањили на следећеи начин: за приступни пута са 28,00 на 5,00, за канализациону мрежу 

са 11,0 на 4,00, за водоводну мрежу са 6,50 на 4,00, за тротоар са 12.50 на 2,50 и за јавну 

расвету са 3,50 на 1,50. 

 

Јавна расправа завршена је у 13,00 часова. 

5. 

На јавној расправи није било присутних грађана, док су били присутни 

представници већника, запослених  и осталих заинтересованих лица.  

По анализи структуре присутних видљиво је да су само представници стручних 

служби Општинске управе били на истој док НВО сектор није имао представника. 

Обзиром на достављену примедбу Општинском већу на анализу и евентуално 

разматрање упућује се предлог Одлуке са изменом како је предложена 

 

Јавну расправу ју организовали и реализовали Општинско веће и  Одељење за урбанизам, 

локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе општине 

Сокобања. 

 

У Сокобањи дана 25.11.2022.године 

                                                                                        Председник већа 

Миодраг Николић с.р. 


