
11 27

118



Чланом 72. став 1. Закона о локалним изборима, прописано је да мандат који 

престане одборнику пре него што истекне време на које је изабран изборна комисија 

решењем додељује првом наредном кандидату са исте изборне листе којем није био 

додељен мандат одборника у року од два дана од дана када је констатовано да је престао 

мандат , ставом 3. истог закона да мандат новог одборника почиње да тече од дана када му 

је скупштина потврдила мандат, ставом 4. да мандат новог одборника траје најдуже до 

истека времена на које је изабран одборник коме је престао мандат, док је ставом 5. 

предвиђено да против одлуке скупштине донете у вези са потврђивањем мандата новог 

одборника подносилац проглашене изборне листе која је освојила мандате, одборник и 

кандидат за одборника на изборноој листи са које је изабран нови одборник могу поднети 

жалбу вишем суду на чијем се подручју налази седиште скупштине у року од седам дана 

од дана доношења одлуке. 

Чланом 97. став 2. истог закона предвиђено је да је Управни суд надлежан да одлучује по 

жалби између осталог против одлуке донете и вези са потврђивањем мандата одборника 

ако су те жалбе поднете у року од годину дана од дана ступања на снагу напред наведеног 

закона. 

Како је одборнику Скупштине општине Сокобања престао мандат пре истека 

времена на који је изабран, те како је Изборна комисија издала уверења за лице наведено у 

Одлуци, а које је прихватило одборнички мандат и дало писмену сагласност да прихвата 

мандат одборника, на основу извештаја Верификационог одбора у складу са напред 

наведеним одредбама Закона одлучено је о потврђивању мандата одборника, како је 

наведено у Одлуци. 

Упутство о правном средству: Против ове Одлуке подносилац проглашене 

изборне листе која је освојила мандате, одборник и кандидат за одборника на изборној 

листи са које је изабран нови одборник могу поднети жалбу преко Скупштине општине 

Сокобања Управном суду у Београду, Одељење у Нишу у року од седам дана од дана 

доношења одлуке. 

I БРОЈ: 06-24/22

У Сокобањи, 27.04.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владан Петковић 
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На основу члана 72. Закона о локалним изборима  („Службени гласник РС“, број 14/2022), 

Изборна комисија општине Сокобања, на седници одржаној дана 11.03.2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОДЕЛИ МАНДАТА 

I 

Са Изборна листе  „Социјалистичка партија Србије (СПС)“-ИВИЦА ДАЧИЋ  додељује 

се мандат кандидату Синиши Милошевићу, рођеном 19.12.1983. године, пољопривреднику из 

села Језеро, општина Сокобања. 

II 

Ово решење доставити именованом из члана I овог решења. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком о престанку мандата одборника Скупштине општине Сокобања, I број: 06-16/22 од 

04.03.2022. године,  престао је мандат Младену Милосављевићу из Ресника, општина Сокобања, пре 

истека времена на које је изабран, на лични захтев. 

Одредбом члана 72. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да мандат који престане 

одборнику пре него што истекне време на које је изабран изборна комисија решењем додељује првом 

наредном кандидату са изборне листе којем није био додељен мандат одборника у року од два дана од 

дана када је констатовано да је престао мандат. 

На Изборној листи кандидата за одборнике Скупштине општине Сокобања „Социјалистичка 

партија Србије (СПС)“-ИВИЦА ДАЧИЋ, следећи кандидат на изборној листи коме није био додељен 

мандат одборника била је Наталија Радовановић, која је Изборној комисији општине Сокобања 

доставила изјаву да не прихвата мандат одборника Скупштине општине Сокобања, након чега је као 

следећем кандидату мандат био додељен Драгославу Анђелковићу из Сокобање, који је такође доставио 

изјаву да не прихвата мандат одборника Скупштине општине Сокобања. 

Изборна комисија општине Сокобања је имајући у виду напред наведено, као и чињеницу да је 

на Изборној листи кандидата за одборнике Скупштине општине Сокобања „Социјалистичка партија 

Србије (СПС)“-ИВИЦА ДАЧИЋ следећи наредни кандидат коме није додељен манадат Синиша 

Милошевић одлучила је као у изреци. 

Број: 013-8-21/2022 
У Сокобањи, 11.03.2022. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 
Александра Марковић,с.р. 
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На основу члана 66. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 14/2022) и члана 

11. и члана 15. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 11/19, 58/20 и 25/21), Скупштина општине Сокобања, на седници, одржаној 

дана 27.04.2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

о именовању Верификационог одбора 

1. Именује се Верификациони одбор за потврђивање мандата изабраним одборницима у 

саставу: 

1. Горан Симић- председник, 

2. Драган Младеновић- члан, 

3. Радиша Милановић- члан. 

2. Ово решење  објавити у ''Службеном листу општине Сокобања''. 

I БРОЈ: 02-32/22 

У Сокобањи, 27.04.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 56. став 5. Закона о локалним 

изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 

аутентично тумачење и 68/2020) и члана 15. Пословника Скупштине општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 11/19, 58/20 и 25/21), којима је утврђено да о 

потврђивању мандата одборника скупштина одлучује на основу Извештаја Верификационог 

одбора јавним гласањем, да у гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима су 

мандати додељени и који имају уверења Изборне комисије да су изабрани, док је чланом 11. 

напред наведеног Пословника предвиђено да Скупштина именује верификациони одбор од три 

члана на предлог председавајућег већином гласова присутних кандидата за одборнике, који 

предлажу три изборне листе које су добиле највећи број одборничких мандата у Скупштини и да 

Верификационим одбором председава његов најстарији члан, да верификациони одбор ради на 

седници којој присуствују сви чланови одбора и одлучује већином гласова чланова одбора, а да 

када Скупштина потврди мандате одборника, Верификациони одбор престаје са радом. 

На основу свега напред наведеног,  донето је решење као у диспозитиву. 
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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 

27.04.2022. 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 2021. годину. 

II 

Закључак oбјавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 401-348/22

У Сокобањи,27.04.2022. 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 1. 1. 2021. ДО 31. 12. 2021. 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 Председникa 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 
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Извештај о раду председника општине и Општинског већа, 2021. година 
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Скупштине општине; 

10) одлучује о давању у закуп пословног простора који се користи у комерцијалне сврхе у 

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; 
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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 

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. 

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, као председавајући 

Општинског већа општине Сокобања, сазвао и водио укупно 44 седнице Општинског већа. 

Председник општине Сокобања Миодраг Николић је 18. маја 2021. године потписао 

Европску повељу о родној равноправности која произилази из поглавља 23 Преговора о 

приступању Европској унији, чиме је општина Сокобања приступила групи европских градова 

и општина који су родну политику утемељили у све области свог рада. 

На основу конкурса, председник општине Сокобања је током извештајног периода 

потписао 46 уговора са носиоцима пољопривредних газдинстава са територије општине 

Сокобања и то из области говедарства, свињарства, овчарства, козарства, воћарства, 

пчеларства, пластеничке производње и субвенционисања пољопривредних камата. Председник 

је потписао и 17 уговора за куповину приплодне женске телади, 9 уговора за куповину 

приплодних јагњади и јаради, 2 уговора за куповину приплодних назимица и нерастов, 10 

уговора из области пчеларства, 3 уговора из области пластеничке производње у износу, 1 

уговор из области воћарства и 4 уговора за субвенционисање пољопривредних камата. 

Такође, током 2021. године Председник је закључио 35 уговора о суфинансирању са 

удружењима са територије општине Сокобања и то: 16 из области социјално-хуманитарног 

рада, 14 из области културе, 1 верска организација. У овој години закључио је и 13 уговора о 

суфинансирању медијских садржаја, као и 32 уговора са 18 спортских организација. 

У сарадњи са Министарством заштите животне средине председник општине је током 
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извештајног периода закључио 3 уговора, и то: 

• Уговор о суфинансирању реализације пројекта превенције нелегалног 

одлагања отпада и уклањање у 2021. години на територији општине 

Сокобања; 

• Уговор о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа коју 

спроводи општина Сокобања; 

• Уговор о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу 

заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години. 

Председник општине Сокобања је са Министарством за бригу о селу закључио Уговор 

о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под 

називом „Михољски сусрети села“. 

Са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

Председник општине је потписао 4 уговора, одн. Споразума, и то: 

• Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 

2021. годину за припремни предшколски програм. 

• Уговор о коришћењу средставаа из буџетског фонда за програм локалне 

самоуправе – подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе за 

финансирање Пројекта реконструкција зграде културе- Биоскоп 

„Моравица“, Друга фаза. 

• Уговор о коришћењу средстава за успостављање јединственог управног 

места. 

• Уговор о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне 

самоуправе-подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе, за 

финансирање Пројекта Унапређења програма и промотивне кампање 

фестивала „Прва хармоника Србије – Сокобања 2021“. 

Председник општине Сокобања је са Министарством за рад, запошљавање борачка и 

социјална питања закључио Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити. 

Поред осталих надлежности, Председник општине закључио је 26 вансудских 

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 11 седница Општинског штаба за ванредне 

ситуације. На седници дана 26. маја 2021. укинута је ванредна ситуација на територији општине 

Сокобања изазвана епидемијом SARS-COV-19, која је претходно проглашена 19. 11. 2020. 

године. На седници одржаној 19.10.2021. године донет је Пословник о раду општинског штаба 

за ванредне ситуације. Главне активности Штаба за ванредне ситуације којим командује 

председник општине током извештајног периода описане су у наставку: 

Сви субјекти од посебног значаја су активно учествовали у раду током целе године. Јавна 

предузећа су у складу са својој специјализованости редовно обављала своје дужности, ЈКП 

„Напредак“ је у току  екстремно високих температура на територији општине Сокобања 

извршило дислокацију воде за пиће на територији ЈЛС и омогућило доступност воде за пиће и 

освежавање постављањем цистерни за воду и покретних водних станица, ЈП „Зеленило“ је 

активно радило на отклањању и ублажавању последица ниских температура, Дом здравља 

Сокобања је био константно ангажован на територији целе општине ради пружања помоћи 

против вируса КОВИД-19. 

Председник општине Сокобања усвојио је Извештај о извршењу буџета општине 
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Сокобања за 2021.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 сваке седмице. Током 

извештајног периода  обавио је разговор са 297 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 званичном порталу општине Сокобања www.opstinasokobanja.com и 

локалним порталима. 

3. РАД ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

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. 

Састав Општинског већа у 2021. години 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. 

На XIX седници Скупштине општине Сокобања 20. 12. 2021. члану Општинског већа 

општине Сокобања Александру Радивојевићу престао је мандат на лични захтев, а изабран је 

члан Борисав Тошић, са радноправним статусом. 

Општинско веће општине Сокобања је у извештајном периоду утврдило 222 предлога аката 

који су упућени Скупштини општине Сокобања на разматрање и усвајање, и који су објављени 
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у Службеном листу општине Сокобања. Општинско веће општине Сокобања током 

извештајног периода одржало је укупно 44 седнице, од којих су 22 седнице редовне, а 22 

одржане телефонским путем и то: 

Бр. 

седнице 
Датум одржавања Седница 

19 19.01.2021. редовна 

20 01.02.2021. редовна 

21 03.02.2021. телефонска 

22 12.02.2021. телефонска 

23 17.02.2021. редовна 

24 02.03.2021. редовна 

25 08.03.2021. телефонска 

26 22.03.2021. редовна 

27 29.03.2021 редовна 

28 30.03.2021. телефонска 

29 31.03.2021. телефонска 

30 06.04.2021. телефонска 

31 07.04.2021. телефонска 

32 19.04.2021. редовна 

33 23.04.2021. редовна 

34 11.05.2021. телефонска 

35 07.06.2021. редовна 

36 11.06.2021. телефонска 

37 17.06.2021. редовна 

38 18.06.2021. телефонска 

39 21.06.2021. телефонска 

40 01.07.2021. телефонска 

41 16.07.2021. редовна 

42 21.07.2021. редовна 

43 26.07.2021. редовна 

44 03.08.2021. редовна 

45 09.08.2021. телефонска 
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46 12.08.2021. телефонска 

47 25.08.2021. телефонска 

48 30.08.2021. редовна 

49 14.09.2021. редовна 

50 29.09.2021. редовна 

51 01.10.2021. редовна 

52 04.10.2021. телефонска 

53 05. 10.2021. телефонска 

54 20.10.2021. телефонска 

55 26.10.2021. редовна 

56 04.11.2021. телефонска 

57 15.11.2021. редовна 

58 22.11.2021. редовна 

59 26.11.2021. телефонска 

60 13.12.2021. редовна 

61 14.12.2021. редовна 

62 12.12.2021. телефонска 

63 24.12.2021. телефонска 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Миодраг Николић, ср. 
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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 27.04.2022. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Правобранилаштва општине Сокобања за период 

01. 01. 2021. до 31. 12. 2021. године. 

II 

Закључак oбјавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 401-349/22

У Сокобањи, 27.04.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИK 

Владан Петковић 

122
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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 27.04.2022. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе општине Сокобања за 2021. годину. 

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 401-350/22

У Сокобањи, 27.04.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНК 

Владан Петковић 

123
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ОПШТИНА СОКОБАЊА 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ 

Сокобања 

март 2022. године 
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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 17/21 и 49/21), заменик 

начелника Општинске управе општине Сокобања подноси: 

И З В Е Ш Т A Ј  О  РАДУ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ 

Правни оквир рада и најзаначајнији подаци о Општинској управи 

Извештај о раду Општиснке управе  општине Сокобања за 2021. годину садржи опште 

податке о раду - преглед према одељењима и односи се а на  период 01.01.2021.-31.12.2021. 

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 

4. Одељење за имовинско- правне послове, нормативне  и послове јавних набавки 

5. Одељење комуналне милиције 

Уже организационе јединице су: 

1. Одсек за инспекцијске послове; 

2. Канцeларија за младе. 

Општинском управом руководи начелни као службеник на положају. Начелник Општинске 

управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да 

обавља своју дужност. 

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 52 радна места од тога: 

1. У општинској управи укупно  46 раднa места, 53 извршиоца од тога: 

- 2 радна места службеника на положају, 

-40 радних места службеника на извршилачким радним местима (47 службеника) 

- 4 радна места намештеника (укупно 4 намештеника) 

2. у Кабинету председника општине укупно 4 радна места на одређено време и то: 

- 2 радна места функционера (2 постављена лица - помоћници председника) 

- 2 радна места службеника (2 службеника) и 

3. у Правобранилаштву укупно 2 радна места и то: 

- 2 функционера. 

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, управни и стручно-технички послови, послови урављања 

људским ресурсима, послови пријемне канцеларије, писарнице и архиве, матични послови, 

послови комесаријата за избеглице, послови образовања, културе, здравствене и социјалне 

заштите из надлежности општине, послови друштвене бриге о деци, инвалидско борачке 

заштите, послови енергетске заштите, послове по Закону о слободном приступу 

информацијама од јавног заначаја и Закону о заштити података о личности, послове из 

области медија и јавног информисања, прикупљање и обједињавање података које је 

потребно изменити односно унети  у информатор о раду, редовно ажурирање информатора 

као и редовно ажурирање информација на званичној интернет презентацији општине, 

послове везане за остваривање права лица са сметњама у развоју, пружање помоћи 
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организацијама и удружењима инвалида и других социјално-хуманитарних организација, 

пружање неопходне административно-техничке помоћи интерресорној комисији, обављање 

послова везаних за ученичке и студентске кредите и стипендије, смештај у домове, води 

књигу печата, пружање стручне подршке у развоју и спровођењу постојећих и нових 

политика и програма инклузије Рома и Ромкиња у складу са националним и локалним 

стратешким оквиром, обављање послова родне равноправности и социјалне инклузије, 

послови бесплатне правне помоћи, пратећи и услужни послови за Општинску управу, 

Општинско веће општине Сокобања, Председника општине и Скупштину општине 

Сокобања. 

Послови матичне службе, 

У наведеном периоду урађено је: 

-  Основног уписа у МКР -35 

– Основних уписа у МКУ - 4 90 

– Основних уписа у МКВ - 72 

– Упис ЈМБГ - 7 

– Записник о признавању очинства - 14 

– Записник о националној припадности - 5 

– Издато извода из МКР - 2282 

– Издато извода из МКВ - 480 

– Издато извода из МКУ - 21081 

– Издато међународних изв.- 336 

– Издато уверења КД - 1149 

– Издато уверења из МК - 19 

– Извршено промена у МК - 282 

– Издато уверења о сл.брач.стању - 16 

– Достављено извештаја за промене у матичним књигама и КД - 259 

– Достављено извештаја о смрти ПС - 490 

– Достављено извештаја за бир. Списак - 562 

– Достављено извештаја МО за брисање војних обвезника - 7 

– Извршено архивирање мат. грађе , ковертирање и одашиљање поште, 

– Написано и достављено статистичких листића - 597 

– Записнк о венчању- 60 

– Записник о промени презимена након развода - 3 
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– Извршено архивирање мат. грађе , ковертирање и одашиљање поште, 

– Одговори по захтеву других органа 

– Управни поступак: 

– примљено 26 захтева, од којих су сви решени у року. 

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  је 170 решења. Укупан број управних предмета у раду у 2021.години  је 171, број 

пренетих предмета из 2021. у 2022. годину је 1 предмет. Број усвојених захтева је 143 а 

одбијених 27. 

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

Оствaривање права на родитељски додатак 

Донето 85 решења позитивних. 

Укупно примљених предмета у 2021. Години је  85. 

Нема  нерешених предмета. 

Остваривање права на једнократну новчану помоћ новорођеног детета 

Укупно примљених захтева у 2021. години је 87 и исто толико је донето позитивних решења. 

Нема  нерешених предмета. 

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

рада ради неге детета: 

Донето 53  позитивна решења. Укупно примљено захтева у периоду јануар- децембар  2021. 

године 53,  2 предмета су пренета у 2022.год. 

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

детета: 

Донето 13  позитивних решења . 

Укупно примљено захтева у периоду јануар-децембар 2021.године је 13. 

Нема  нерешених  предмета. 
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Остваривање права на регресирање трошкова боравка трећег и сваког наредног детета 

у Предшколској установи „Буцко“ Сокобања. 

Поднето је 38 захтева у 2021.години и сви су решени позитивно. 

Послови инвалидско борачке заштите 

У обављању послова инвалидско борачке заштите примењују се Закон о правима 

бораца,војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица. 

Законом су регулисана права на месечно новчано примање, додатак за негу, породични 

додатак, накнаду погребних трошкова у случају смрти, признавање својства ратног и 

мирнодопског инвалида и права на личну инвалиднину, признавање права на породичну 

инвалиднину, признавање права на борачки додатак,признавање права на здравствену 

заштиту војном инвалиду, односно уживаоцу породичне инвалиднине, признавање права на 

ортопедски додатак, ортопедска и друга помагала, признавање права на бесплатну и 

повлашћену вожњу, признавање права на путничко моторно возило војном инвалиду, 

признавање права на додатак за негу и помоћ, признавање права на једнократну помоћ у 

случају смрти војног инвалида. 

Број корисника на дан 31.12.2021. године: 

личних инвалида.......................................15 

породичних инвалида...............................10 

корисника МНП..........................................3 

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

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

инвалидског додатка запослених рви........2 

ивалидски додатак незапослених рви........1 

борци............................................................27 

Због ситуације у земљи везане за корона вирус корисници нису позивани на индивидуалне 

разговоре и јављање ради утврђивања чињенице да ли су живи а провера је вршена преко 

матичне службе општине. 

Донето је 27 решења којима је признат статус борца подносиоцима а 3 поступка су 

обустављена из разлога што из Полицијске управе нису доставили неопходне податке. 

Донета су 6 решења о престанку права корисника. 

Донета су 2 решење којим су призната права на повлашћену вожњу и издата је једна 

књижица за повлашћену вожњу. 

Сваког месеца рађени су спискови за исплату и требовања новца. 

Вршен је унос података у базу Борци Србије - убацивани су подаци  након сваке промене. 

Послови бесплатне правне помоћи 

Приликом пружања бесплатне правне помоћи обрађено је 5 захтева  и донето је 5 решења 

којима је одобрена бесплатна правна помоћ.. 

Страна 23                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



Послови пријемне канцеларије и писарнице 

У писарници у току 2021. године је извршено и обрађено следеће: 

- пријем поште која је достављена поштом, непосредно од грађана и других установа и 

организација, заведено у основну евиденцију – 3.405 предмета 

- преко интерних доставних књига предато у рад – 6.194 предмета 

- преко књиге примљених рачуна предато у рад -  17.207 предмета 

- преко књиге захтева за дечији додатак – 201 предмет 

- путем електронске обраде података у мегу заведено – 7.774 предмета 

- разведено путем интерних доставних књига и меге – 2.587 предмета 

- запакована и отпремљена пошта свих органа општине  - 10.575 предмета 

- Издате и оверене потврде о животу – 220 потврде 

У извештајном периоду је сва пошта разврстана, заведена и експедована на време. 

У Одељењу се обављају и послови координације за ИРК и вршена координација код 10 

захтева за давање мишљења која је издала ИРК. 

Послови архиве 

У Архивску књигу извршено уписивање: 

- 85 уписа, са роком чувања од 2, 5, 4, 10, 40  година и трајно, за период од 2000 до 2021 

године, обрађено и разврстано по фасциклама; 

- Поднето 106 писмених захтева за доставу података-копирање из архивског депоа, сви 

захтеви решени; 

- Изналажење предмета из архиве-депоа по захтеву службених лица 22, од тога враћено  10 

предмета, 

- Издата су 3 уверења по захтевима странака за рад и радне односе. 

- Вршене овере правоснажности решења. 

Извршено сређивање архивске документације у архивском  депоу-подрум,  и 

излучивање безвредног регистратурског материјала, у сарадњи са овлашћеним лицима из 

Историјског архива Ниш, на основу закљученог уговора између истих и општинске управе 

Сокобања. Такође извршено делимично чишћење и сређивање архивског депоа. 

Регистратурски материјал настао у раду имовинко правним пословима, пребачен из 

архивског депоа-гараже у архивски депо-подрум, сва документација сређена и поређана по 

годинама. 

Послови - захтеви за доставу информација од јавног заначаја 

У току 2021. године укупно је примљено, заведено и благовремено достављених одговора- 

40. У законском року је достављен годишњи извештај о раду Поверенику за информације од 

јавног значаја и заштиту података о личности. 
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Послови повереништва за избеглице и послови енергетски заштићених купаца 

Послови повереништва за избеглице 

У току 2021. год. обезбеђена су укупна средства у износу од 300.000,00 динара, помоћ за 

набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су 

настањена на територији Опшитне Сокобања је остварило 14 корисника. 

Издато је 20 потврда о статусу избеглица и интерно расељених лица о њиховом 

пребивалишту или боравишту на територији општине Сокобања. 

Примљено је укупно 83 захтева за признавање права на енергетску заштиту купаца 

електричне енергије и за све захтеве је донета одлука. 

Сваког месеца су достављани спискови корисника подручним електродистибуцијама, 

електронски и путем поште. 

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 

• Администрација корисника система еЗуп 

• Администрација корисника система ЛПА општине Сокобања 

• Администрација корисника Централне евиденција обједињених процедура за 

издавање грађевинских дозвола система - ЦЕОП 

Послови  маркетинга и уређивања Службеног листа општине Сокобања 

У извештајном периоду на сајту општине је постављено: 

• 58 чланaкa/вести/објава/позива на насловној страници 

• 20 јавних набавки (комплетна конкурсна документација, допуне, обавештења и објаве, 

ПДФ докумената са основном обрадом, скенирањем и конвертовањем) 

• 38 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 

• 261 ПДФ докуменaт дневне реализације буџета општине Сокобања 
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• 52 бројева Службеног листа општине Сокобања (укупно 370 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 2021. године у оквиру  пројекта е-скупштина обрађен је и прослеђен материјал 

у електрoнском облику за 27 седница Већа општине Сокобања и 14 седница СО Сокобања. 

Позиви за седнице Већа и СО Сокобања, са објављеним одлукама се такође објављују на 

интернет страници општине Сокобања. 

Послови економата 

Набавка канцеларијског материјала и свакодневна испорука службама у Општинској управи 

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

као и задужење; 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 и набавка за новогодишњу прославу 

за већнике и одборнике СО Сокобања. 

Организоване су различите поправке, односно одржавање апарата у просторијама  зграде 

општине. 

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

за хигијену. 

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 
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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; подношења захтева за покретање пореског прекршајног 

поступка; достављање извештаја са доказима Пореској полицији, када постоје основи сумње 

да је извршено пореско кривично дело; послове првостепеног поступка по изјављеним 

жалбама пореских обвезника; вођење поновног поступка по поништеним управним актима; 

пружање правне помоћи надлежним организационим јединицама Пореске управе и другим 

организационим јединицама локалне пореске администрације; вођење јединственог пореског 

књиговодства за локалне јавне приходе; примену јединствених стандарда, дефиниција, 

класификација и номенклатура кодирања података и технику обраде у складу са 

јединственим информационим системом за локалне јавне приходе; припрему методолошких 

упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода; давање 

бесплатних информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по 

основу локалних јавних прихода; издавање уверења и потврда и извештавање локалне 

самоуправе и Пореске управе у вези са локалним јавним приходима, врши припрему нацрта 

аката којим се утврђују стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине 

локалних такси и накнада и других изворних локалних прихода и припрема симулације и 

моделе по појединим групама обвезника на основу предложеног нацрта; организује јавне 

расправе и друге облике учешћа јавности у поступку прирпеме нацрта аката локалних 

изворних прихода и остали послови у складу са законом и другим прописима којима се 

уређује ова област. 

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 
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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; подношења захтева за покретање пореског прекршајног поступка; достављање 

извештаја са доказима Пореској полицији, када постоје основи сумње да је извршено пореско 

кривично дело; послове првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; 

вођење поновног поступка по поништеним управним актима. 

ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА 

Финансијска   служба   у  свом   раду примењује Закон о буџетском   систему, Уредбу о 

буџетском рачуноводству, Правилник о организацији буџетског рачуноводства, 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 месних заједница.  

По слови  буџ ет а ,  т р езо ра  и  лик видатур е  обух в ат а ју :  

У 2021.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 
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у плану набавки, корекције евентуалних неправилности; 

-  израда финансијских планова директних корисника буџет за 2021. годину у складу са 

одобреним апропријацијама и измена финансијских планова директних корисника буџет за 

2021 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; 

-  утврђивање квота и апропријација ; 

-  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.-31.03.2021.године, 

шестомесечних: извештај о извршењу буџета за период од 01.01.-30.06.2021.године, 

извештај о планираним и извршеним расходима и планираним и оствареним приходима за 

период од 01.01.-30.06.2021; деветомесечних: извештај о извршењу буџета за период од 

01.01.-30.09.2021.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); 

-   израда грађанског водича кроз буџет; 

-  фактурисање закупа за пословни простор, грејање, рефундације трошкова електричне 

енергије; 

- праћење  обавеза у Централном регистру фактура; 

- 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 (спортски клубови, 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 2021.годину, 

унос ситног инвентара, обрачун амортизације, књижење вишкова и расхода; 

- вођење аналитичке евиденције; 

- израда Нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета за 2020.годину; 

По слови  књиговод ст в а  обухватају: 

У  2 02 1 . години  об ављ ени  су  след ећи  п о сл о ви :  

- Свакодневно књижење главне књиге буџета, подрачуна, рачуна депозита, девизних 
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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 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; 

- послати ИОС-и свим добављачима и купцима са стањем на дан 31.12.2020.годинe; 

- враћање примљених ИОС-а после провере стања. Контакт са појединим добављачима 

око усаглашавања стања; 

- Укњижење свих  обавеза које се односе на 2020. годину, обавезе за плате, уговоре о 

делу, превоз радника и обавезе за добављаче односно фактуре које су стигле у 2021. 

години; 

- урађено усаглашавање са свим индиректним корисницима на шестоцифреном нивоу за 

2020. 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 

2020.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; 

- након закључене 2020.године урађено почетно стање за 2021.годину по свим 

аналитика, местима  трошка ; 

- дат налог за распоред суфицита на ненаменски и наменски у 2021.години; 

- дати извештаји КГИ-03 и ИНВ-01 Заводу за статистику; 

- По новом Правилнику о систему извршења буџета аутономних покрајина и јединица 

локалне самоуправе урађени су послови везани за рад у web апликацији Саветник 

(промене у Одлуци о буџету, уношење ребаланса, уношење решења о промени 

апропријација, извоз података у ИСИБ-информациони систем извршења буџета 

управе за трезор); 

- 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 2020.годину и других финансијских извештаја за 2021 

годину код корисника 'Туристичка организација Сокобања и Спортско рекреативни 
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центар ,,Подина ”; 

- Билансирање прихода и расхода – месечно, квартално и годишње; 

- Обрачун Пдв-а месечно за Спортско рекреативни центар Подина, 

- израда документације за подношење пореским службама; 

П о слови  бла га јн е ,  обр ачун а  зар ада  и  рачуноводст вени  по слови  

обухватају: 

-  У  2021. години   редовно je вршен обрачун и исплата  плате до 15. у месецу за 

претходни месец; 

- Издато је  око  100 административних забрана, потврда и уверења о примањима; 

- Министарству  финансија – Пореској управи подношене су редовно пријаве о 

исплаћеним порезима и доприносима на плате и накнаде и вршене провере о стању 

евентуалног дуга; 

- Вршена је исплата накнада трошкова превоза до посла и накнада за боловање преко 30 

дана уз рефундацију од републичког фонда за здравствено осигурање; 

- Након рефундације средстава исплаћивано је са припадајућим порезом и доприносима 

и уредно подношене пореске пријаве; 

- За накнаду трошкова превоза на посао редовно је вршен пријем рачуна, завођен, 

вршен обрачун и редовно исплаћивано до 10. у месецу како је и предвиђено 

правилником. На опорезиви део плаћан је порез и уредно подношене пореске пријаве; 

- Израда  извештаја у централни Регистар запослених; 

- Издавање налога за службена путовања  -  406 налога, по повратку с путовања 

извршен је  обрачун, овере и исплате истих; 

- Редовно  је вршена исплата јенократна новчана  помоћ родитељима за новорођену 

децу са територије општине Сокобања ,  по скупштинској одлуци по 50.000,00 динара. 

Јенократна новчана  помоћ родитељима за новорођену децу исплаћена је за 87 

новорођенчета; 

- Из области борачко инвалидске заштите- породичне  инвалиднине   је вршена 

испалата заосталих примања и погребних трошкова; 

- Вршена је и евиденција потрошње горива,  по сваком службеном аутомобилу 

појединачно; 

- Урађене су потврде  радницима о исплаћеном  бруто приходу, трошковима, 

опорезивом приходу и плаћеним јавним приходима по одбитку  за 2021. годину сходно 

законским  прописима; 

Рачуновод ств ени  по слови  м е сних  з а једни ца  :  

У  2 02 1 . години  о б ав љ ени  су  сл ед ећ и  п о сл о ви :  

-  Обављање завршних књижења закључно са 31.12.2020. године за све месне заједнице 

као и остале индиректне буџетске кориснике. 

-  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; 

-  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; 
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-  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.-31.12.2021. године у складу са Одлуком о буџету општине Сокобања; 

- књижење пословних промена за период 01.01. -31.12.2021. године; 

- израда тромесечних, шестомесечних и деветомесечних  извештаја о извршењу буџета за 

2021.годину; 

- припрема и ажурирање података о приходима,  расходима  и неизмиреним обавезама по 

економској и функционалној класификацији за период јануар-децембар 2021. године; 

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 1 . 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 

102 

2. Доношење решења у поступку по приговору 63 

3. Израда и књижење Р-налога 411 

4. Одговор на жалбу и достава другостепеном органу 11 

5. Доношење решења о отпису и припису дуга по службеној дужности и отпису 

пореског дуга због застарелости 

59 

6. Позиви за странке и сачињавање записника 31 

7. Обавештења пореским обвезницима о стању пореске обавезе и друга обавештења 

од заначаја за испуњење пореске обавезе 

8. Пријем захтева и издавање уверења о подацима из пореског рачуноводства 

локалних јавних прихода 

327 

9. Пријем и унос измењених пореских пријава за утврђивања пореза на имовину 

ППИ-2 образац 

150 

10. Послови по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

-пријем захтева,обрада, достава информација 

12 

11. Књижење  извода за накнаду за коришћење грађевинског земљишта 11 

12. Исправка и књижење неисправних извода за порез на имовину и накнаду животне 

средине 
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13. Књижење Р-налога 165 

14. Унос каматних стопа, индекса раста цена на мало, књижење камате и 

превалутирање пореских обавеза 

15. Израда завршног рачуна за локалну пореску администрацију за 2020.годину 

16. Сторнирање привремених аконтација 

17. Провера и усаглашавање наплате јавних прихода са рачуноводством и Управом за 

трезор 

18. Провера измирења дуга и књижење отписа камате по репрограму 

19. Пријем и помоћ обвезницима при попуњавању пореских пријава за порез на 

имовину физичких лица – ППИ-2 за 2021. годину 

1073 

20. Промена  доставних адреса пореских обвезника 12 

21. Обрачун задужења и  формирање  решења за 2021. годину за порез на имовину 

физичких лица, 

7263 

22. Обрачун и формирање  решења за посебну накнаду за заштиту животне средине за 

правна лица за 2021. годину 

410 

23. Унос и књижење задужења ППИ-1 96 

24. Комунална такса – пореске пријаве доношење решења и књижење задужења 46 

25. Пријава за накнаду за коришћење јавних површина, доношење решења и књижење 

задужења 

102 

26. Пријем захтева, обрада и доношење  решења за прекњижење 88 

27. Пријем захтева и доношење  решења за репрограм дуга 187 

28. Доношење решења за боравишну таксу 741 

29. Доношење решења за природно лековити фактор 21 

30. Процена вредности имовине 1 

31. Издавање опомене  по основу дуговања за локалне приходе   3253 

32. Доношење решења за принудну наплату 2 

33. Решења донета по приговорима 63 

34. Жалбе 11 

35. Преузимање пореских пријава са портала е нотар,обрада и доношење решења    600 

36. Анекс Уговора – монтажни објекти (киосци) 19 

37. Позивање странака за  поступак канцеларијске контроле  50 

38. Књижење доставница за уручена решења у канцеларијској контроли 350 
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39. Регистрација стамбених заједница 20 

ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ 

У 2021.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 1 . години  о б ав љ ени  су  сл ед ећи  п о сл о ви :  

1. Записника са лица места   132 

2. Записника о усменој изјави 31 

3. Решења о обустави радова 13 

4. Решења о рушењу 32 

6. Решења о реконструкцији, санацији и адаптацији 1 

7. Решења о забрани коришћења 5 

8. Поднете жалбе на решења 14 

9. Захтев странака за покретање поступка 44 

10. Контролна листа 35 

11. Извештај (министарству, полицији)      119 

12. Решење о извршењу 32 

13. Решење о обустави поступка, озакоњење 91 

14. Кривична пријава 12 

15. Налог за инспекцијски надзор 80 

16. Обавештења за редован инспекцијски надзор 35 

Послови саобраћајно – комуналне инспекције: 

У  2 02 1 . 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 2 

3. Саветодавне и превентивне контроле 3 

4. Налог 12 

Комунална делатност: 

1. Налог за инспекцијски надзор 38 
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2. Записник 38 

3. Решења 11 

4. Записник о ванредном инспекцијском надзору 36 

5. Записник о контролном инспекцијском надзору   1 

6. Саветодавне и превентивне контроле 20 

Туристичка инспекција: 

У  2 02 1 . год ини  о б ав љ ени  су  сл ед ећи  п о сл о ви :  

1. Налог за инспекцијски надзор 80 

2. Редован надзор 80 

3. Записник 80 

4. Решења забрана рада, утврђивање недостатка у раду 18 

5. Записник о контроли извршења решења 26 

6. Прекршајне  пријаве 18 

7. Прекршајни налог 2 

8. Обавештење о редовном надзору 14 

9. Обавештење о промени прописа, контролне листе и др. објављено на сајту 

општине Сокобања 

10 

10. Усмено саветодавно поступање у туристичкој сезони 40 

11. Пренешени предмети у 2021. години 5 

12. По поднетим пријавама пресуде Прекршајног суда у Сокобањи  осуђујуће  10 

Инспекција за заштиту животне средине: 

1. Заштита животне средине 36 

2. Водопривреда 35 

3. Комунални предмети 90 

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. 

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. 
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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: 1200 предмет, решено -1195 предмет; 

• Утврђивање накнаде за промену намене пољопривредног земљишта : примљено – 25 

предмета, решено – 20 предмета, 

• Процена утицаја пројеката на животну средину:примљено-2 предмета, решено-2 

предмета, 

Вануправни предмети (обавештења, извештаји, упитници, захтеви за издавање 

сагласности): примљено - 9 предмета, решено - 9 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 2021. годину, добијање сагласности од Министа- 

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде и усвајање програма од стране 

Скупштине општине Сокобања. 

-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 по- 

љопривредно земљиште. Склопљен је 25 уговорa о закупу пољопривредног земљишта 

у државној својини. 

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 2021.годину 

• У сарадњи са Министарством привреде РС реализовани су пројекти реконструкције 

улица Светозара Марковића, Омладинска, Бањичка, Миће Панића и Бранка Ђурића . 

• Координисан пројекат  и реализоване активности у обавези општине Сокобања 

„Реконструкција/изградња система за водоснабдевање и дистрибуцију воде и 

прикупљање и прераду отпадних вода у Сокобањи“. 
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• Реализован пројекат „ Реконструкција комуналне инфраструктуре у циљу унапређења 

туристичког потенцијала Сокобање“ у сарадњи са Министарством привреде. 

• Реализован пројекат „иновациони стартап центар“ у сарадњи са кабинетом министра 

без портфеља задуженом за иновације  и технолошки развој. 

• Израђена је или је започета израда следеће пројектно техничке документације: 

• Улице Његошева 

• Улице 23. Дивизије 

• Улице Иве Андрића 

• Улица Палилулска 

• Улице Кнеза Милоша 

• Доградња Аква Парка 

• Улице Превалац 

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 

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, 

• Комисија за јавне набавке  и тим за планирање јавних набавки – учествовање у 

припреми и изменама плана јавних  набавки у Општинској управи Сокобања, 

учествовање у комисијама за спровођење јавних набавки, 

• Припрема годишњих Програма: Програм коришћења средстава од накнаде за 

очување, коришћење и унапређење бање у 2021.години, Програм коришћења 

средстава од накнаде за боравишну таксу у Сокобањи у 2021-ој години, Програм 

коришћења средстава од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у 

Сокобањи у 2021-ој години и Програм коришћења средстава буџетског фонда за 

заштиту животне средине  на територији општине Сокобања  у 2021-ој години, и 

достављање годишњих Извештаја, 

• Припрема документације и пријава на конкурс – 3 пријављенa пројекат, 

• 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 

• Припрема годишњег Извештаја Савета за јавно здравље општине Сокобања за 2021. 

годину и достављање надлежним органима; 

• Учествовање у комисији за решавање проблема водоснабдевања 
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. 

Послови вршења надзора над обављањем комуналних делатности 

У периоду од 01.01. – 31.12.2021.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 2021. 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 2021. 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 2021. годину. 

• Надзор над извршењем радова на одржавању градских фонтана и јавних чесми од 

старне ЈКП“ Напредак“ 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 од стране вандала; контрола изведених радова; 

потписивање документације о изведеним радовима; контрола месечних ситуација за 

изведене радове. 

•  Надзор над реализацијом Програма сакупљања и уклањања животињских леше- 

ва и хватања паса и мачака луталица из делатности ЈКП „Напредак“ који је усвојен 

скупштинском одлуком од 17.12.2020.године. 

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. 
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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 14 

Обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта 

-током 2021.године        71 обрачуна 

Јавне набавке 

Израда грађевинских пројеката 

Израђено: 

- Предмер и предрачун радова за део радова у оквиру реконструкције градског парка 

израђено 

- 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 

Израда планских докумената 

Током 2021 .године реализоване су активности на изменама и допунама  Просторног плана 

општине Сокобања и исти је усвојен. 

Такође су току 2021. године, усвојене Измене и допуне ПГР-а подручја Сокобања. 

Послови урбанизма 

Током 2021.године из области урбанизма реализовани су следећи послови: Издавање 

информација о локацији, Издавање услова за израду пројекта парцелације и препарцелације , 

Издавање услова за израду урбанистичког пројекта, Издавање локацијских услова, Издавање 

обавештења о усклађености са планским документом, Обавештења о намени земљишта за 

потребе промене намене у катастру, Обавештења о намени земљишта за потребе промене 

намене у катастру, Оверавање урбанистичких пројеката коме претходи јавна презентација и 

комисија за планове, Оверавање пројекта парцелације и препарцелације, Исправка граница 

парцела. 

Послови издавања грађевинске и употребне дозволе и уписа права својине на 

изграђеном објекту 

Р.б. НАЗИВ Укупно 

1  Грађевинска дозвола 66 
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2 Решење о одобрењу – чл.145. ЗПИ 51 

3  Достављање техн.документације у погледу мера заштите од пожара  3 

4  Употребна дозвола 38 

5  Упис својине код катастра 26 

6  Жалбе/приговори 4 

7  Пријаве радова 38 

8  Пријава завршетка темеља 25 

9  Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу 16 

10  Локацијски услови 80 

11 Остали поступци у ЦИС-у електорнске дозволе (правоснажности, исправке техн.грешке и сл.) 98 

УКУПНО у ЦИС-у:    445 

Послови озакоњења нелегално изграђених објеката 

Број предмета решених од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године 51 

IV ОДЕЉЕЊА ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, НОРМАТИВЕ И ПОСЛОВЕ 

ЈАВНИХ НАБАВКИ 

У Одељењу за имовинско-правне послове, нормативе и послове јавних набавки 

обављају се послови који се односе на: На имовинско правне послове и то управне послове 

по захтевима странака (спровођење поступка конверзије и доношење решења о конверзији 

права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду; утврђивање 

земљишта за редовну употребу објекта, експропријацију, административни пренос 

непокретности, установљење права јавне службености, закључење споразума о накнади за 

експроприсану непокретност), на послове управљања јавном својином, као што су израда 

аката за ( давање ствари на коришћење; давање ствари у закуп; пренос права јавне својине на 

другог носиоца јавне својине са накнадом или без накнаде, укључујући и размену; 

спровођење поступка уписа права јавне својине општине у евиденцију непоркетности и 

правима на њима и вођење евиденције о непокретностима општине Сокобања у складу са 

важећим прописима и др. послове везане за јавну својину) 

У оквиру одељења обављају се нормативно-правне послови, послови везани за 

остваривање права и обавеза из радног односа запослених, именованих и постављених лица, 

као и део послова вођења бирачког списака, послови сачињавања нацрта текста јавног 

позива, конкурса, уговора, споразума и сл. вођење евиденција и записника о држаним 

састаницма и седницима. У области јавних набавки односе се на: припрему плана набавки за 

директне кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних набавки у 

сарадњи са другим службама; спровођење поступака јавних набавки по процедури 

прописаној законом; објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације, 

обавештења и извештаја на Порталу јавних набавки; прикупљање и евидентирање одређених 

података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама; вођење 

посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности; састављање извештаја о закљученим 

уговорима о јавним набавкама велике и у отвореном поступкуи спроведеним поступцима; 

достављање у предвиђеном законском року наведених извештаја Управи за јавне набавке; 

израда нацрта акта којим се одређује лице задужено за праћење реализације закључених 

уговора о јавним набавкама; остваривање сарадње са органима и организацијама који у 
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оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки; обављање других 

послова у складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује 

област јавних набавки. 

У Одељењу се обављају и послови израде планске документације у циљу 

организације и обезбеђења заштите од пожара, елементарних и других већих непогода, 

организација цивилне заштите, услови за успостављање интегрисаног система заштите и 

спасавања, припрема планове за одбрану и остваривање одрамбених интереса у условима 

ратног и ванредног стања на територији општине, сарадња за штабом за ванредне ситуације у 

складу са прописима у ванредним ситуацијама, сарадња са органима у чијој су надлежности 

псолови одбране, као и израда предлога аката које доноси органи ЈЛС. 

У оквиру Канцеларије за младе обезбеђују се услови за активно 

укључивањемладих у живот и рад друштвене заједнице, оснаживање младих, пружање 

подршке организовању различитих друштвених активности младих, учењу и креативном 

испољавању потреба младих.Задужена је за креирање и спровођење омладинске политике на 

нивоу општинеСокобања. Надлежна је за израду локалног акционог плана за младе и за 

њихово упућивање на усвајањеСкупштини општине Сокобања. У оквиру канцеларије 

обављају се и послови пружања правне помоћи грађанима давањем усмених правних савета 

и састављањем свих врста поднесака за покретање поступка и у току поступка (предлоге за 

покретање поступка, све врсте тужби, предлоге за извршење у извршном поступку, 

састављање правних лекова у поступку пред судом и другим органима, све исправе о 

закључењу двостраних и једностраних правних послова, све врсте изјава, пуномоћи и 

попуњавање свих врста образаца). Припрема предлоге аката у другом степену о правима из 

области које су у оквиру одељења и извештава о току првостепеног предмета. Учествује у 

изради одлуке о буџету општине, врши контролу и оверу документације која представља 

основ за плаћање у делу који се односи на области које су у оквиру одељења. 

Имовинско правни послови-управни поступак 

У извештајном периоду донето је 10 решења о експропријацији земљишта и 

закључени споразуми о накнади;  припремљена 5 решења о установљењу права службености 

и сачињено уговора; одлучено у 5 осталих имовинско правних захтева сачињено  15 

обавештења о могућности откупа земљишта и спроведено 15 поступака за давање у закуп 

јавних површина и пословног простора и два јавна конкурса за суфинансирање удружења 

грађана и медијских садржаја. 

Нормативно правни послови и упис имовине 

Израда, учествовање у изради нацрта нормативних и других аката (одлука, решења, 

уговора, споразума и  других аката) у сарадњи са надлежним службама и  одељењима 

које доноси Скупштина општине Сокобања, председник Општине Сокобања, Општинско 

веће општине Сокобања  и Начелник Општинске управе општине Сокобања. 

Прикупљање документације за упис имовине у одговарајуће јавне регистре и спровођење 

поступка уписа права јавне својине општине у евиденцију непокретности и правима на њима 

у сарадњи са Комисијом која спроводи Акциони план за упис и евидентирање имовине. 

Спроведена 2 поступка за отуђење непокретности из јавне својине. 

У току 2021. године поднето је укупно 106 захтева за упис јавне својине и 31 захтев за 

промену врсте земљишта такође је поднето и 6 захтева за промену културе. 
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Послови одбране 

У току 2021. године Изађен је један план одбране, донете све одлуке, решења и 

друга потребна  акта за планове одбране, закључени уговори, Ажурирана и усклађена три 

плана одбране, израђивани акти и одлуке за штаб за ванредне ситуације. 

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 je 44  седницa Општинског већа општине Сокобања на којина је разматрано 652 

тачака. 

Одржанo je 12 седницa Скупштине општине Сокобања на којима су разматране 222 тачке. 

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

предузећима. 

Послови вођења бирачких спискова и радни односи 

Јединствени бирачки списак 

У периоду од  01.01. до. 31.12.2021. години по основу ажурирања бирачких спискова 

урађено је: 

239- решења о упису у бирачки списак по основу пријаве пребивалишта; 

162- решења о упису у бирачки списак по основу пунолетства: 

435- решења о брисању из бирачког списка по основу смрти; 

332- решења о промени адресе становања; 

142- решења о промени личног имена; 

130 -решење о брисању из бирачког списка по основу oдјаве пребивалишта; 

14- решења о брисању из бирачког споска по службеној дужности 

4 -решење о брисањупо основу отпуста из држављанства 

1- решење о брисању по основу лишавања пословне способности 

5- решења брисање места боравка интерно расељеног лица 

2- решења о пријави боравишта интерно расељених лица 

10- решења о гласању у иностранству 

5- решења о гласању у земљи 

Укупно је донето 1481 решењe o променама у ЈБС . 

Посебан бирачки списак националних мањина 

8 решења о промени адресе становања 

3 решење о пријави пребивалишта 

6 решења о промени личних података 
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1 решења о одјави пребивалишта 

5 решења о брисању по основу смрти 

Укупно је донето 24 решењe o променама у ПБС и достављена странкама. 

Радн и осноси: 

Из области радних односа урађена су 481 решење и то: 

-пријем у радни однос – 11 решење и 17 уговора о привременим и повременим пословима 

-распоређивање радника и давање овлашћења 58 

-престанак радног односа – 8 решење 

-решења  за прековрмени и ноћни рад, рад на дане празника - 45 

-решења за коришћење годишњег одмора и плаћеног одсуства – 306 решења 

-решења о оцењивању - 33 

-решења за јубиларне награде -3 

Вршена је одјава и пријава на здравствено и пензијско осигурање, месечни извештаји о 

присутности на раду. 

Послови јавних набавки 

Поступци јавних набавки обухватају истраживање тржишта и припрему спецфикација 

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

обавештења о покретању поступака, одлука о покретању поступка, решења о образовању 

комисије, израду захтева за давање сагласности, припремање свих врста огласа и конкурсне 

документације, сачињавање записника о отварању понуда, сачињавање извештаја о стручној 

оцени понуда, израда одлуке о избору најповољније понуде, 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 затиту права, делимично праћење извршења  уговора, објављивање свих 

огласа о набавкама и сл. 

У извештајном периоду  на пословима јавних набавки спроведени су следећи 

поступци јавних набавки у сладу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима. 

1. Јавна набавка у отвореном поступку услуга -  Услуге чишћења и послуживања 

напитака,  број ЈН 1/21. Закључен  уговор 

2. Јавна набавка у отвореном поступку добара -  број ЈН 2/21. Закључен  уговор. 

3. Јавна набавка у отвореном поступку - Набавка електричне енергије, бр. набавке 3/21. 

Закључен  уговор; 

4. Јавна набавка у отвореном поступку услуга – Набавка рачунарске опреме, бр. ЈН  4/21. 

Закључен  уговор; 
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5. Јавна набавка у отвореном поступку - Радови на замени столарије-прозора на делу 

објекта општина 2,  бр. ЈН  5/21. Закључен  уговор; 

6. Јавна набавка у преговарачком поступку -Услуге одржавања софтверских програма бр. 

ЈН  6/21. Закључена 3  уговора; 

7. Јавна набавка у отвореном поступку - Надзор над извођењем радова на 

инвестиционом одржавању општинских путева и улица,  бр. ЈН  7/21. Закључен  уговор; 

8. Јавна набавка у отвореном поступку Израда елабората о геомеханичким 

истраживањима за улицу Његошеву,  бр. ЈН  8/21. Поступак оустављен; 

9. Јавна набавка у отвореном поступку- Набавка садница за пошумљавање у насељу 

Сокобања,  бр. ЈН  9/21. Закључен  уговор; 

10. Јавна набавка у отвореном поступку Израда елабората о геомеханичким 

истраживањима за улицу Његошеву,  бр. ЈН  10/21. Поступак оустављен; 

11. Јавна набавка у отвореном поступку- Надзор над програмом одржавања, 

реконструкције и доградње канализационе мреже,  бр. ЈН  11/21. Закључен  уговор; 

12. Јавна набавка у у отвореном поступку - Набавка уџбеника за ОШ „Митрополит 

Михаило“, бр. ЈН  12/21. Закључено 8 уговора; 

13. Јавна набавка у отвореном поступку услуга – Набавка огрева , бр. ЈН  13/21. 

Закључена 2  уговора; 

14. Јавна набавка у отвореном поступку- Услуге ложења парних котлова,  бр. ЈН  14/21. 

Закључен  уговор; 

15. Јавна набавка у отвореном поступку- Радови на инсталацији техничког система 

заштите,  бр. ЈН  15/21. Закључен  уговор; 

16. Јавна набавка у отвореном поступку- Набавка службеног аутомобила,  бр. ЈН  16/21. 

Закључен  уговор 

17. Јавна набавка у отвореном поступку- Надзор над имплементацијом видео надзора на 

улицама и јавним површинама у Сокобањи,  бр. ЈН  17/21. Закључен  уговор; 

18. Јавна набавка у отвореном поступку - Радови на реконструкцији биоскопа 

„Моравица“ II фаза, бр. набавке 18/21. Закључен уговор; 

19. Јавна набавка у отвореном поступку - Надзор над извођењем радова на биоскопу 

„Моравица“, бр. набавке 19/21. Закључен уговор; 

20. Јавна набавка у отвореном поступку услуга – Набавка дрва за огрев за избегла и 

расељена лица, бр. ЈН  20/21. Закључен уговор; 

21. Јавна набавка у отвореном поступку услуга – Радови на уградњи гребаног асфалта, бр. 

ЈН  21/21. Закључен  уговор; 

22. Јавна набавка у отвореном поступку услуга - Радови на уређењу просторије за ЈУМ ЈН 

22/21. Поступак обустављен; 

23. Јавна набавка у отвореном поступку услуга - Радови на уређењу просторија изнад 

ватрогасног  ЈН 2/21. Закључен  уговор; 
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24. Јавна набавка у отвореном поступку услуга - Набавка ИКТ опреме за ЈУМ ЈН 24/21. 

Закључен  уговор; 

25. Јавна набавка у отвореном поступку услуга - Радови на уређењу просторије за ЈУМ ЈН 

25/21. Закључен  уговор; 

26. Јавна набавка у отвореном поступку услуга - Набавка смећаре и контејнера за смеће 

ЈН 26/21. Закључена 2 уговора; 

27. Јавна набавка у отвореном поступку услуга - Намештај за ЈУМ ЈН 27/21. Закључен 

уговор; 

28. Јавна набавка у отвореном поступку услуга – Израда пројектно-техничке 

документације за реконструкцију улице Палилулске, бр. ЈН  29/21. Закључен уговор; 

29. Јавна набавка у отвореном поступку услуга – Израда пројектно-техничке 

документације за реконструкцију улица Кнеза Милоша, Првомајску и Стевана Сремца, бр. ЈН 

28/21. Закључен уговор; 

30. Јавна набавка у отвореном поступку услуга – Израда пројектно-техничке 

документације за реконструкцију улице Иве Андрића, бр. ЈН  29/21. Закључен уговор; 

31. Јавна набавка у отвореном поступку услуга - Мерење квалитета ваздуха,  број ЈН 

30/21. Закључена 3 уговора; 

32. Јавна набавка у отвореном поступку услуга – Израда Стратегије, са акционим планом, 

за безбедност саобраћаја, бр. ЈН  31/21. Закључен уговор; 

33. Јавна набавка у отвореном поступку– Радови на реконструкцији улице 23 дивизије и 

изградњи атмосферске канализације, бр. ЈН  32/21. Закључен уговор; 

34. Јавна набавка у отвореном поступку – Надзор над извођењем радова над извођењем 

радова на биоскопу „Моравица“,  бр. ЈН 33/21. Закључен уговор;; 

35. Јавна набавка у отвореном поступку– Радови на уређивању просторија општине,  бр. 

ЈН 34/21. Закључен  уговор; 

36. Јавна набавка у отвореном поступку услуга – Надзор над радовима  на реконструкцији 

улице 23 дивизије и изградњи атмосферске канализације, бр. ЈН  35/21. Закључен уговор; 

Вршене су и набавке добара, услуга и радова за набавке  на које се Закон не примењује, за 

које је испитивано тржиште, достављани позиви, прикупљане понуде, прављени извештаји, 

закључивани уговори. 

Израђен је План јавних набавки за 2021. годину за наручиоца  Општинска управа општине 

Сокобања и извршено 9 измена Плана јавних набавки. 

Израђен је план набавки на који се закон не примењује и извршено 6 измена плана. 

Израђени су годишњи  извештаји за наручиоце Општинска управа општине Сокобања, 

Председник општине,  Скупштина општине Сокобања и Правобранилаштво општине 

Сокобања. 

Страна 45                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



V ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

Одељење комуналне милиције формирано је Одлуком о организацији и 

систематизацији општинске управе општине Сокобања  („Службени лист општине 

Сокобања“ број 49/21) тако да ово одељење још увек није почело са радом и нема запослених. 

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Милена Раденковић-Гаћеша с.р. 
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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 27.04.2022. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Туристичке организације Сокобања за 2021. 

годину, усвојен Одлуком Управног одбора Туристичке организације Сокобања број 01-

62/2022-01 од 17.03.2022. године. 

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 332-275/22

У Сокобањи, дана  27.04.2022. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 

124
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

1 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СОКОБАЊА 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

TУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

СОКОБАЊА, Март 2022. године 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

3 

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ И ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ 

ПЛАНА ЗА 2021. 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:  НЕ 

Оснивање: 

У складу са Законом о туризму Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 

17/2019), 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. 

У складу са одлуком о оснивању Туристичка организација Сокобања у 2021. години, 

функционисала је у свему 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. 
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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. 

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 

Скупштина општине Сокобања, на мандатни период од четири године. 

Извори финансирања: 

У складу са Чланом 32. Закона о туризму, средства за рад ТОСБ обезбеђују се 

из: 

- средстава буџета Општине Сокобања; 

- донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица; 

- других извора, у складу са законом. 

Средства за рад ТОСБ  из буџета, обезбеђена су Одлуком о буџету општине 

Сокобања за 2021. годину, односно Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, у 

Члану 32, Став 2-122, прихода од субвенција ресорног министарства, приходима за 

реализацију пројеката одобреним по конкурсима. 
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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. Правилник о 

систематизацији је усклађен са одредбама Закона о запосленима у јавним службама ("Сл. 

гласник РС", бр. 113/2017, 95/2018 и 86/2019. Правилник предвиђа  два организациона дела 

и то: 

1. Организациони део за туризам, 

2. Организациони део за маркетниг и развој. 

У оквиру првог организационог дела функционисало је одељење Туристичко 

информативни центар, а у оквиру другог Одељење за маркетинг и развој. 

У оквиру организационих делова систематизованa су 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. 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, запослено је седам лица на неодређено 

радно време и то: 

1.  Директор, VII ССС, дипл. економиста на мандатни период од четири године 

(именован из радног односа на неодређено радно време), 

2. На радном месту - Аналитичар за промоцију туристичке понуде у 

иностратнству, један извршилац, VII ССС дипл. туризмолог, 

3.  На радном месту – Координатор Туристичко информативног центра, један 

извршилац, VII ССС дипл. туризмолог, 
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4. На радном месту -  Аналитичар за промоцију туристичке понуде у земљи, 

један извршилац,VII ССС, дипл. туризмолог, 

5. На радном месту - Административни помоћник, један извршилац,  IV ССС, 

гимназија, општи смер, 

6. На радном месту - Техничар за одржавање уређаја, техничких система и 

инсталација – возач, један извршилац, V ССС, електроенергетичар за мреже и постројења, 

7. На радном месту - Радник на одржавању хигијене објеката и опреме - возач – 

један извршилац, IV ССС – трговински техничар 

и једно лице на одређено радно време, због повећања обима посла у Туристичко 

инфомативном центру, на пословима Информатора у ТИЦ-у, IV ССС туристички техничар. 

Од 20.12.2021. године, на период од девет месеци ангажовано је једно лице (IV ССС) на 

обуци на пословима туристичког информатора, преко програма Националне службе за 

запошљавање "Моја прва плата". Туристичка организација Сокобања, учешћем у овом 

пројекту у обавези је да  обезбеди основна средства за рад и ментора за обуку ангажованог 

лица, а Национална служба за запошљавање средства којима обезбеђује накнаду за рад 

лица. 
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1. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДЕЛА ЗА ТУРИЗАМ 

У оквиру Организационог дела за туризам 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 такође реализује активности из области: 

а) прикупљања, систематизовања и објављивања информација о целокупној туристичкој 

понуди на територији општине Сокобања, као и друге послове од значаја за промоцију 

туризма; 

б) организовања учешћа и подршци у организацији туристичких, научних, стручних, 

спортских, културних и других скупова и манифестација; 

в) организовања рада туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање 

бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања 

туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних 

органа са притужбама туриста и др.); 

г) управљања туристичким простором; 

д) посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком 

домаћинству; 

ђ) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења 

простора; 

е) израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области 

туризма; 

ж) припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација; 

з) друге активности у складу са законом, Оснивачким актом и Статутом. 

1.1.  Туристичка и информативно пропагандна делатност 

Организациона јединица за туризам ТОСБ у складу са Планом рада и буџетским 

оквиром, у 2021. години реализовала је све планиране активности предвиђене Планом рада 

за 2021. годину и унапредила кардовске и техничке услове у циљу промоције, унапређења 

и развоја туризма Сокобање као туристичке дестинације, кроз следеће групе ативности: 

• Учешће на сајмовима туризма, изложбама, манифестацијама, 

• Промоцију и сарадњу са медијама, 

• Издавање штампаног и аудио – визуелног пропагандног материјала, 

• Постављање, нових и реконструкција постојећих интернет страница, 

• Организацију едукативних семинара за кључне носиоце угоститељске понуде у 

Сокобањи, 
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• Учешће у реализацији пројекта "Чисто и Сигурно", 

• Активно учешће у поступку категоризације смештаја у домаћој радиности, 

• Учешће запослених на едукативним семинарима и радионицама, 

• Активностима Туристичко-информативног центра и др. 

1.1.1.  Наступи на сајамским манифестацијама и изложбама 

У 2021. години, Туристичка организација Сокобање учествовала је на најважнијим 

сајамским манифестацијама и посебним догађајима у земљи и иностранству који имају 

значаја за промовисање туристичке понуде Сокобање. Од сајамских манифестација запажен 

наступ ТОСБ је имала на четрнаест сајмoва и догађаја и то на седам директним учешћем, 

већина  кључних сајамских манифестација из разлога актуелних мера на сузбијању 

пандемије болести COVID 19, није одржана. Директни канали комуникације са 

потенцијалним партнерима и туристима били су сведени углавном на одређене online 

форме. Обзиром да су и у протеклој години главна циљна група туриста којој је упућена 

информација били домаћи гости, Туристичка организација Сокобања, је усмерила кампању 

ка туристима из Србије и то углавном онима који живе у урбаној средини. У сарадњи са 

Туристичком организацијом Србије активно  су спроведене активности током кампање 

"Бирам срцем, бирам Србију", која је отпочела догађајем на Авали и караваном у 15 

дестинација у земљи. 

Слика бр. 1 – Бирам Срцем, Бирам Сокобању 

У организацији ТОС-а, и Удружења бања Србије у мају 2022. године одличан и запажен 

наступ ТОСБ је имала на Авали и Београду на води. 

Други део кампање, односно прва дестинација у Србији, где је ТОС-ов караван 

и отпочео била је Сокобања. Подразумевао је тродневни боравак четрнаест инфлуенсера и 
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новинара  из кључних медија из Србије у Сокобањи. Током овог студијског путовања, 

презентоване су највеће туристичке атракције на територији Општине Сокобања уз 

подршку колега из ТОС-а и  директорке Туристичке организације Србије, Марије Лабовић. 

Захваљујући организацији овог догађаја, 

објављено је 11 директних телевизијских и радијских 

укључења из Сокобање, 12 телевизијских информативних 

пакета и 32 новинска текста, који су најаваљивали новине у 

туристичкој понуди Сокобање за лето 2021. године и 

представили Сокобању као стратешки важну и кључну 

дестинацију у опоравку туризма Србије након пандемије 

корона вируса. 

Туристичка организација Сокобања, у организацији 

Туристичке организације Србије учествовала је и на 11. 

Туристичком форуму, који је одржан у Великом Градишту у 

септембру 2021. године. 

Збирно, у 2021. години ТОСБ је учествовала на укупно девет 

специфичних догађаја из области туризма у нашој земљи: 

1. 14.05.-16.05.2021. - Промоција на Савској променади - 

Београд на води, у организацији Удружења бања Србије, 

Сл. бр 2. Један од постова на профилу ТОС-а на друштвеној мрежи Инстаграм 

2. 14.05.2021. - Промоција на Авали, "Бирам срцем, бирам Србију" у организацији 

Туристичке организације Србије, 

3. Дани туризма  у Нишу – 06.-08. септембар 2021. на сопственом излагачком 

штанду, у организацији ТО Ниш, 

4. 11. Туристички форум Србије 27-29.09.2021. године, 

5. Додела признања „Туристички цвет“ у организацији Туристичке организације 

Србије, 16. децембар 2021. године, 

6. 53. Међународни сајам лова и риболова и екологије у Новом Саду – септембар 

2021. На штанду ТОС-а – (директно учешће), 

7. 17. Изложба туристичких публикација у Крушевцу – октобар 2021. – одржана 

online, 

8. 14. Изложба сувенира и туристичких публикација у Лесковцу - новембар 2021. – 

одржана online, 

9. 12. Сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, новембар 2021.  – (директно 

учешће). 

На 17. Изложби туристичких публикација у Крушевцу, Туристичкој организацији 

Сокобања додељена су следећа признања: 1. место у категорији Најбоља аудио-видео 
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публикација (промо филм Сокобање), 1. место у категорији Допунски промотивни 

материјал (сет промотивних употребних предмета, маска, јастуче, мајица, сат – држач за 

оловке, торбица, хемијска оловка, кеса) 2. место у категорији Најбољи сајт 2. место у 

категорији Вишелисна туристичка публикација до 50 страна. 

На 14. Изложби сувенира и туристичких публикација у Лесковцу, Туристичкој организацији 

Сокобања, додељена су следећа признања: 1. награда у категорији “Видео публикација – 

туристички промо спот“, 3. награда у категорији  - „Туристичка мапа“ (Туристичка мапа 

Сокобање), 2. награда у категорији “Употребни предмет”, 2. место у категорији “Вишелисна 

туристичка публикација до 50 страна”. 

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. 

ТОСБ је у сарадњи са Регионалном агенцијом за развој Источне Србије промовисала 

туристичку понуду Сокобање на друштвеној мрежи Facebook на страници Visit East Serbia, 

и том приликом је обезбедила велики број награда, у наградној игри коју је организовала 

Регионална агенција за развој Источне Србије. 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“, хотелом "Сунце", туристичким агенцијама, „Палма“, „ДМ“, 

„Сокоинфо“, „Сокотурс“, пансионима „Чикаго“, „Сплендид“, „Колибри“ вилама 

„Марковић“, Делфин“, „Almax“и другим даваоцима услуга смештаја. 

Туристичка организација Србије (ТОС) промовисала је туристичку понуду Сокобање, 

штампаним и аудио-визуелним материјалима чији је издавач Туристичка организација 

Сокобања, и у својим штампаним публикацијама, путем разрађених дистибутивних канала 

и мреже туристичко информативних центара (Аеродром „Никола Тесла“, и инфо центар у 

Ул., Чика Љубина 7, Београд) . На наступима у иностранству, европском и светском 

тржишту, Сокобања је представљена као једна од најатрактивнијих бања и туристичких 

дестинација у Србији. ТОС је промоцију Сокобање вршила на страницама којима управља 

на друштвеним мрежама и емитовањем видео материјала у продукцији ТОСБ, на светској 

телевизијским мрежама CNN и BBC и путем дигитала на друштвеним мрежама и веб 

странама на којима врши промоцију. 
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1.1.2. Реклама, пропаганда и сарадња  са медијама 

Наступи у информативним програмима Радио и ТВ станица у 2021. години, имали су 

за циљ информисање јавности о свеукупној туристичкој понуди Сокобање, предности 

боравка у Сокобањи над осталим дестинацијама али и конкретним догађајима – 

манифестацијама које су организоване током године. 

У овом смислу 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, РТВ „Belle amie“, ТВ „Б92“, РТВ Пинк, РТВ „Зајечар“, РТВ „Војводина“, Радио 

„Београд“, РТВ „Сокобања“, „Нова С“ ,"Телевизија К1", "Курир ТВ". 

ТОСБ је имала одличну сарадњу са штампаним медијима у којима су објављивани 

текстови и репортаже на дневном и недељном нивоу – „Новости“, „Курир“, „Ало“, „Данас“, 

и месечном у ревијама „Уно“, „Туристичке новине“, „Белгест“, као и са новинским 

агенцијама, пре свега са агенцијом „Бета“ и "Информбиро". 

У 2021. години ТОСБ је спровела промотивну кампању кроз програме РТС-а под називом 

„Сокобања – где старо постаје ново“. Након спроведеног поступка истраживања тржишта 

економски најисплативију понуду је дала Јавна медијска установа РТС, која је понудила 

најповољније услове за емитовање капмање у односу на ТВ Пинк-а и ТВ Прва, која уз то 

одобрава попуст од 70% туристичким дестинацијама. Према резултатима истраживања 

гледаности РТС је на првом месту када је у питању укупни рејтинг, удео у гледаности и 

гледаност специјализованих делова програма. Први део промотивне кампање трајао је од 

25. априла до 25. маја и односио се на општу промоцију Сокобање као туристичке 

дестинације. Промотивни спот Сокобање у трајању од 15 секунди емитован је три пута 

дневно у прајм тајму програма и током најгледанијих емисија као што су Јутарњи програм, 

Шареница, Дневник 2, тениски мечеви Новака Ђоковића, Ово је Србија, Слагалица, 

филмови и серије у вечерњим терминима, породична серија од 21:00 сати и др. 

Други део промотивне кампање односио се на промоцију фестивала „Прва хармоника 

Србије – Сокобања 2021.“, а спроведен је у периоду од 29. јула до 10. августа 2021. године. 

Најавни спот фестивала у трајању од 10 секунди, емитован је три пута дневно, у прајм тајму 

програма, укупно 13 дана. Трећи део кампање односио се на промоцију манифестације V 

Green Heart Fest, а спроведен је у периоду од 20. до 26. августа 2021. године. Најавни спот 

фестивала у трајању од 10 секунди, емитован је три пута дневно, у прајм тајму програма, 

укупно 7 дана. Од програма који су емитовани на телевизијама са националном 

фреквенцијом и код кабловских емитера значајно је између осталог поменути: 

-  Две емисије о Сокобањи у оквиру серијала „Срећна Србија“ ауторке Мирјане 

Бобић Мојсиловић – ТВ Прва, емитоване 03. и 24. јануара. 2021. године. 

- „Шареница“, промоција Ртња – РТС1, емитована 7. фебруара, 

- „Прело“ - РТВ Хепи, промоција туристичке понуде и културних и традиционалних 

вредности Сокобање,емитована 13. јуна, 
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- „Прело“ – РТВ Хепи, новогодишња емисија, снимљена 23. децембра, емитована 15. 

јануара 2022. 

- Емисија о риболову на Моравици и Бованском језеру, у оквиру серијала „Балкански 

риболов“ – канал „Балкан трип“, емитована у септембру, 

- Документарац о Источној Србији у коме су представљене Сокобања, Зајечар и 

Књажевац, у оквиру серијала Balkania Express -ЕРТ 3, (3. програм Националне грчке 

телевизије), емитована 05. новембра, 

- Две емисије о Сокобањи у оквиру серијала „Храна за душу“- канал „Балкан трип“, 

емитоване у  новембру, 

- Емисија о Сокобањи, ТВ Јефимија, емитована 26. децембра, 

Сл. бр. 3 - Кадар програма Финала 58. Међународни фестивал "ПХС" емитованог на РТС-у 

- Емисија о здравственом туризму у Сокобањи, идржавна телевизија Ирске, 

емитована у новембру, 

- Јутарњи програм – РТВ Пинк, промоција Прве хармонике, гостовање 8. септембра, 

- Јутарњи програм – РТС, четири гостовања (пролеће, лето), 

- Дневник 1 – РТС, два укључења и 9 информативних пакета, 

- Дневник 2 – РТС, четири укључења и 11 информативних пакета, 

- Национални дневник, РТВ Пинк, четири инфо пакета, 

- Ово је Србија – РТС, 14 информативних пакета, 

- 150 минута - ТВ Прва - три гостовања уживо, 

- и још 27 инфо прилога, на локалнм и регионалним ТВ станицама. 
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Туристичка организација Сокобања је у 2021. години уговорила стручне услуге снимања, 

продукције и монтаже финалне треће вечери „58. Међународног фестивала Прва хармоника 

Србије, Сокобања 2021“, у трајању од 120 минута. Монтирани програми (два дела од по 60 

минута) испоручени су Јавној медијској установи РТС, који је у складу са уговором 

емитован премијерно на РТС-у 7. септембра и репризиран је више пута на свим програмима 

РТС-а у току месеца септембра, октобра, новембра и децембра 2021. године. 

У периоду од 19. до 21. маја 2021. године Туристичка организација Сокобања, у 

сарадњи са Туристичком организацијом Србије, организовала је Студијско путовање  на 

коме су учествовали новинари из медијских кућа РТС, РТВ Пинк, ТВ Прва, Курир, 

Инфобиро као и блогер и инфлуенсер Борис Радошевић (@lutajuciputnik) и фотограф 

Оксана Скенџић. Туристичка организација Србије је у Сокобањи започела промотивну 

кампању „Бирамо Србију“, тако да је током боравка новинара у Сокобањи била присутна и 

директорка ТОС-а Марија Лабовић и менаџер за српско тржиште у ТОС-у др Олгица 

Миљковић. Директорка Лабовић је дала више изјава новинарима у сврху промоције 

Сокобање и домаћег туризма у Србији, са најатрактивнијих туристичких локалитета у 

Сокобањи. 

Првог дана боравка новинари су обишли хотел „Сунце“, излетиште Лептерију, цркву 

Рођења Пресвете Богородице и Извор Жеља у подножју Сокограда. Другог дана одржана је 

конференција за новинаре у свечаној сали Општине Сокобања на којој су говорили 

директорка ТОС-а Марија Лабовић, председник Општине Сокобања др Миодраг Николић 

и директор ТОСБ Љубинко Миленковић. Након конференције новинари су обишли бању 

Јошаницу односно парк са термалним изворима и цркву „Успење Пресвете Богородице“, и 

село Врмџу односно етно домаћинство „Врмџанску оазу“ и цркву Св. Тројице као и Деда 

Мијину етно воденицу. Трећег дана боравка новинари су обишли Турско купатило, Nataly 

spa, комплекс Летње позорнице „Врело“, водопад Рипаљку и излетиште Калиновицу на 

Озрену, чиме је завршен програм студијског путовања. 

Сви новинари – учесници студијског путовања објавили су током пролећа и лета низ 

промотивних текстова на интернет порталима својих медијских кућа, као и више репортажа 

и прилога у емисијама информативног карактера на РТС-у, Пинк-у и ТВ Првој, док је 

инфлуенсер Борис Радошевић објавио велики број промотивних текстова о Сокобањи на 

свом инстаграм налогу који прати 98.000 особа, као и Оксана Скенџић која је имала серију 

објава фотографија и снимака Сокобање и околине, уз пропратне текстове на свом 

инстаграм налогу. 
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1.1.3. WEB маркетинг 

У 2021. години спроведена је интензивна интернет кампања која је обухватала 

емитовање огласа путем алата Google Adwords-а и на друштвеним мрежама Фејсбук и 

Инстаграм. Кампања је реализована у периоду од 15. априла до 15. новембра 2021. године. 

Место оглашавања Број приказа огласа Цена (ЕУР) 

Facebook и Instagram 463.500 1.240 

Google AdWords 490.128 915 

УКУПНО: 953.628 2.155 

Табела бр. 1 – Резултати оглашавања на друштвеним мрежама 

У табели изнад дат је приказ висина средстава на оглашавање према месту оглашавања 

као и број приказа тих огласа. 

Из табеле се може видети да је у досадашњим активностима извршено укупно 2.155,00 еура, 

док су огласи приказани укупно 953.628 пута. То значи да је за сваки приказ у просеку 

плаћено 0,0022 еура, односно 0,26 динара. 

Практично, за сваких 100 приказа огласа за промоцију догађаја и дестинације плаћено је 

свега 26,00 динара. 

Овакав резултат је постигнут уз помоћ ефикасног таргетирања. Са тим у вези веома је битно 

нагласити да огласи нису приказивани насумично било коме, већ директној циљној групи 

заинтересованој за поједине манифестације односно дестинацију у целини. Тако су, на 

пример, огласи за манифестацију „Златне руке“приказивани особама које воле домаћу 

радиност, старе занате, кулинарство, традицију и фолклор (уз још доста елемената додатног 

таргетирања), док су огласи за манифестацију „Прва хармоника“ приказивани особама који 

воле врсту музике која се изводила у данима фестивала, односно изворну народну музику 

и љубитељима хармонике. Захваљујући добром таргетирању и специфично режираним 

огласима за сваку циљну групу добијене су веома ниске цене огласа. 

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 12.540, док је по 

завршетку кампање та цифра на 14.079 са израженим даљим растом. То значи да је број 

фанова повећан за 1.539, односно за 12.28%. 
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Такође, број инстаграм пратилаца је повећан са 2.230 на 2.849 што је укупно повећање од 

27.76%. 

Да је промотивна кампања на друштвеним мрежама спроведена веома успешно потврђују 

следећи показатељи: 

- огласи су приказивани релевантној и заинтересованој циљној групи, 

- постигнута је изузетно ниска цена приказа огласа, 

- број фанова на страници је повећан за 12.28%, 

- reach објава на страници је повећан 15 пута, 

- број пратилаца на Инстаграму је повећан за 27.76%. 

Графикон бр. 1 – Анализа раста посета и „like“ –ова на страни ТОСБ у време трајања кампање 

Туристичка организација Сокобања редовно је вршила ажурирање дестинацијске 

интернет стране Сокобање, на домену www.sokobanja.rs, као и корпоративне на домену 

www.tosokobanja.rs, и интернет  презентације фестивала „Прва хармоника Сокобања“ на 

домену www.prvaharmonike.rs, пласирајући промотивне информације о дестинацији и 

важним догађајима. 

Нова дестинацијска интернет презентација је постављена децембра 2020. године, на већ 

постојећој адреси www.sokobanja.rs. Интернет презентација је преведена на пет страних 

језика- енглески, руски, бугарски, немачки и кинески језик. Презентација је богато 

илустрована фотографијама и видео материјалом и јединствена је по картунистичкој обради 

икона и илустрацијама на странама, којима су приказане најпознатије туристичке атракције 

у Сокобањи. Главни разлог израде нове интернет презентације био је усклађивање са 

савременим интернет трендовима у туризму, јер претходна 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. У првој половини 2021. године попуњене су све базе података и 
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постављени сви језички елементи, док се база смештајних капацитета константно допуњује 

у складу са динамиком категоризације нових смештајних капацитета. Током целе 2021. 

године вршена је напредна SEO оптимизација сајта како би се сајт што боље позиционирао 

код најзначајнијих интернет претраживача – као што су Google, Bing, Yahoo, Baidu, Yandex, 

Ask. У 2022. години планиран је наставак активности на ажурирању, одржавању и 

оптимизацији дестинацијске интернет презентације. 

1.1.4. Издавачка делатност – штампани и аудио - визуелни пропагандни материјал 

Од штампаног пропагандног материјала у 2021. години, Туристичка организација 

Сокобања, издала је материјале на српском и енглеском језику и то једнолисне и вишелисне 

публикације у укупном тиражу од 12.000 примерака: Ценовник смештаја и бањских услуга, 

Каталог традиционалних туристичких манифестација, каталог изложбе „Фото изазов 2021“, 

репринт каталога „Испуњени дани у Сокобањи“ на српском језику и ново издање каталога 

„Fulfilled days in Sokobanja“ на енглеском језику, туристичку мапу Сокобање, флајер-купон 

за 13. Маратон жеља. Такође су штампани плакати и транспаренти за промоцију 

манифестација, као и улазнице за манифестације и догађаје који су одржани у оквиру 

Бањског забавног лета. 

Од штампано-употребног рекламног материјала креирани су: роковници, оловке, 

промотивне кесе, мајице, комплет сувенира (јастуче за путовања, стони сат са алармом и 

чашом за оловке, новчаник-торбица, керамичка шоља са тацном), заштитне памучне маске 

за лице са обележјем сокола, путокази, календари и други употребни предмети са 

обележјима Сокобање. 

У периоду од јуна до новембра месеца 2021. године Туристичка организација Сокобања је 

израдила нове аудио-визуелне материјале, који ће се користити у сврхе промоције 

Сокобање током 2022. године. Пружалац услуге је у сарадњи са Туристичком 

организацијом Сокобања израдио сценарио промотивног филма према коме су снимани 

видео материјали. У већини сцена ангажовани су професионални глумци. Произведени су 

квалитетни видео материјали, који промовишу пре свега природне потенцијале, активан 

одмор, али и остале сегменте туристичке понуде у високој HDI ULTRA HD (8K) резолуцији. 

Пружалац услуге је израдио у складу са датом техничком спецификацијом туристички 

видео филм у трајању око 2'  који ће се користити приликом одржавања разних презентација 

и конференција за новинаре и филм дужине 1' за промоцију на интернету и друштвеним 

мрежама. У складу са уговором израдио је и промотивне спотове дужине 15'', 10'' и 5'' за 

потребе промоције Сокобање као туристичке дестинације, односно емитовање кроз програм 

телевизије са националном фреквенцијом у Србији, у prime time-у програма. 
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Видео материјал представља Сокобању као место са здравом животном средином, које је 

идеално за активан одмор, адреналинске спортове, активности у природи, забаву и 

рекреацију, као и место за релаксацију и опоравак. 

Видео материјал садржи кадрове природних потенцијала: Ртња, Бованског и Врмџанског 

језера, Сесалачке пећине, Озрена, водопада Рипаљка, плажа на Моравици, Сокобањске 

котлине и др. Од културно историјских споменика представљено је средњовековно 

утврђење Сокоград, Турско купатило - Амам, центар Сокобање (пешачка зона на 

мермерном шеталишту). Део кадрова приказује активан одмор и спортско рекреативне и 

адреналинске активности у Сокобањи (планинарење, вожња квадовима, истраживање 

пећина, планински бициклизам, скокови у воду, слободно пењање). Приказани су објекти 

за забаву и разоноду као што је Аква парк „Подина“, у време купалишне сезоне и spa 

садржаји и wellness програми у спа центрима. Филм је динамичан, у изради су коришћени 

квалитетни снимци снимљени дроном и професионалном камером. Приликом продукције 

промотивног филма и спота коришћена је динамична оригинална музика као музичка 

подлога. 

Сл. бр. 4 - Кадар из новог промо филма о Сокобањи - 2022 

Током 2021. године Туристичка организација Сокобања је ангажовала професионалног 

фотографа да изврши услуге израде дигиталних фотографија Сокобање и манифестација у 

Сокобањи. Извршилац услуге доставио је 300 дигиталних фотографија и 39 фотографија 

урађених дроном. Израђене су квалитетне фотографије у високој резолуцији, које приказују 

Страна 65                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

18 

природне туристичке вредности Сокобање и активности људи у природном окружењу 

(спортско рекреативне активности, адреналински спортови, активности у руралним 

пределима), културне туристичке вредности и манифестације и догађаје са фокусом на 

активности самих учесника и посетилаца. 

1. 2. Активности Туристичко-информативног центра 

У 2021. години, Туристичка организација Сокобања, на неодређено радно време 

ангажовала је (по добијању сагласности државне комисије) координатора у Туристичко 

информативном центру и на тај начин у потуности у процес рада укључила све сегменте 

овог одељења. 

На пословима у Туристичко – информативном центру (у даљем тексту ТИЦ) поред 

запослених на неодређено радно реме, била су ангажована још два лица, због повећаног 

обима посла и на замени одсутне запослене због породиљског боловања. Оба лица 

ангажовала је Туристичка организација Сокобања, једно лице са средњом туристичком 

школом, и једно лице са VII степеном стручне спреме (дипломирани географ – туризмолог). 

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, припреми штампаног пропагандног 

материјала, организацију уристичких манифестација и послове на категоризацји објеката за 

смештај у домаћој радиности. 

Туристичко-информативни центар, посебно је интензивирао сарадњу са осталим 

туристичко-информативним центрима – конкретно са 42 центра у Србији и два 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, као и аеродрому 

„Цар Константин“ у Нишу – захваљујући сарадњи са ТОН-ом (Туристичка организација 

Ниш). 

Настављене су активности везане за функционисање Централног иформационог система, 

у коме су евидентирани сви објекти који пружају услуге смештаја и угоститељске услуге у 

Србији и који омогућава пријаву и одјаву гостију, обрачунавање боравишне таксе као и 

категоризацију угоститељских објеката. Циљ увођења централног информационог система 

је сузбијање сиве економије и унапређење конкурентности Србије као туристичке 

дестинације. Запослени у инфо центру пружали су све потребне информације угоститељима 

у вези Е – туристе, едуковали их о увођењу новог програма, о пријави и одјави гостију, као 

и о самом поступку категоризације угоститељских објеката. Веома важна активнoст је 

осавремењавање процеса базе комплетирања података, која се односи на носиоце 
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туристичке понуде, базе података станодаваца, која се у сарадњи са надлежним 

министарством недељно ажурира. 

У циљу промоције и правилне, у складу са Законом, употребе ЦИС-а е-Туриста, Туристичка 

организација Сокобања је у сарадњи са РАРИС-ом (Регионална агенција за развој источне 

Србије), ХОРЕС-ом (Удружење хотелијера и ресторатора Србије) и смостално, 

организовала четири радионице, на којима вршила едукацију лица из угоститељског 

сектора о примени ЦИС-а. До краја 2021. године, едукативне семинаре ТОСБ-а, прошло је 

преко 150 лица. Едукација је настављена и у 2022. години. 

Током 2021. године Туристичка организација Сокобања, спровела је активности на 

подизању капацитета сеоских туристичких домаћинстава у смислу стављања у функцију 

туризма потенцијала сокобањских села. Најбољи одзив становништва био је у Реснику и 

селу Милушинцу, где су укупно у 2021. години категорисана четири сеоска туристичка 

газдинства.  За ова села урађена је и туристичка сигнализација и обележавање 

најатрактивнијих туристичких и природних знаменитости. 

1.2.1. Информација о броју гостију и остварених ноћења у Сокобањи за период 

01.01 – 31.12.2021. 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, евидентирајући број долазака туриста и остварених ноћења у Сокобањи. 

Увођењем е – туристе омогућена је боља евиденција туристичког промета, као и просека 

дужине боравка туриста, месту пребивалишта гостију. Без обзира на ову могућност 

директна евиденција туристичког промета у ТИЦ-у је обављана, на основу података 

добијених од туристичких агенција и станодаваца који поседују објекте већег капацитета. 

Упоређивањем података са подацима из ЦИС-а, установљено је извештаји од стране 

појединих субјеката и даље не достављају редовно, али увођењем е-туристе око 80% 

угоститеља редовно ажурира податке о броју гостију. 

У складу са таквим приливом података, извештаји су редовно достављани 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 

извештајима Републичког завода за статистику могу се видети на web презентацији 

Туристичке организације Србије. 

Према подацима Републичког завода за статистику (који је доступан на веб страни РЗЗС- 

https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20221016.pdf) Сокобања је у 2021. години 

остварила изузетан раст у броју долазака туриста и броју остварених ноћења у односу на 

2020. годину, која је до тада била рекордна. Сумирајући податке о свеукупном туристичком 

промету који су били на располагању ТИЦ-у, у 2021. години и објављени као званични 
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подаци на веб страни Републичког завода за статистику, регистровано је укупно 159.131 

(2020. године - 124.998 ) долазака/ туриста. 

Укупан број регистрованих ноћења у 2021. години износио је 756.089 (у 2020. – 648.820) 

ноћења. У приватном смештају остварено је 644.598 ноћења домаћих и страних гостију, док 

је у хотелском смештају остварено 111.491 ноћења. У односу на 2020. годину број 

регистрованих ноћења повећан је за 16,5%. 

Од укупног броја туриста у Сокобањи је у 2021. години боравило 4.316 страних гостију, који 

су остварили 13.072 ноћења. 

Уколико у обзир узмемо ове податке, просечан боравак туриста у Сокобањи износи 4.7 дана, 

премa званичној статистици. 

Имајући у виду последице епидемије корона вируса и ситуацију у земљи током прошле 

године, Сокобања је забележила изузетан, двоцифрени,  раст у оствареном туристичком 

промету и постигла је одличне резултате у укупном туристичком промету за 2021. годину. 

По броју остварених ноћења домаћих туриста Сокобања је остварила највиши 

туристички промет од свих дестинација у земљи и заузела прво место. 

Табела бр. 2 - Извештај Туристичке организације Србије о оствареном туристичком промету водећих 

дестинација у Србији 

Оваквим подацима Републичког завода за статистику током 2021. године допринело је и 

повећање броја категорисаних објеката за смештај у домаћој радиности. Један од разлога је 

акција субвенционисаних ваучера за коришћење услуга смештаја коју спроводи 
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Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, а чија реализација 

је могућа само у категорисаним објектима за смештај,  па самим тим и пријава гостију 

постаје неизоставна обавеза станодаваца. 

На основу података добијених из Министарства трговине, туризма и телекомуникација, 

Сокобања се налази и у 2021. години на асполутно првом месту у Србији по броју 

реализованих ваучера. Од укупно додељених 150.000 субвенционисаних ваучера у 2021. 

години у Сокобањи је реализовано тачно 49.485, ваучера захваљујући чему је реализовано 

најмање 247.425 ноћења захваљујући овој акцији министарства. 

Број корисника ваучера за субвенционисано коришћење услуга смештаја у 2021. години је 

повећан за 2% у односу на 2020. годину, што је и по овом критеријуму сврстало Сокобању 

у дефинитивно најтраженију туристичку дестинацију у земљи. 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 600 1.340 

Апартман 219 662 

Студио 175 443 

Сеоскодомаћинство 25 56 

Кућа 4 26 

Укупно 1.023 2.527 

Табела 3. Број категорисаних смештајних јединица и лежајева, категорисаних у 2021.години 
На основу приказаних резулата може се јасно видети број категорисаних објеката и 

јединица, односно лежајева за смештај у домаћој радиности у 2021. години. Од укупног 

броја категорисаних смештајних јединица у 2021. години који износи 1.023, број нових 

објеката је 153. 

Укупном броју туриста и ноћења, треба свакако додати (процена је ТИЦ-а) број туриста 

који су боравили у Сокобањи на пар дана, током једнодневних и вишедневних 

манифестација - “Свети Јован Биљобер”, “Прва хармоника Сокобања”, “Златне руке”, 

“Маратон жеља”, "Green Heart Fest", концерата, спортских догађаја, изложбе паса - CACIB 

Сокобања и у објекту Аква парк „Подина“ у дане викенда, и осталих догађаја и објеката у 

сокобањској општини који остварују високи промет. 

Процене ТИЦ-а у складу са подацима обављених истраживања су да је стваран број 

долазака вiši од 10% од броја регистрованих гостију и преко 13% од броја регистрованих 

ноћења. Очигледан показатељ су и дани државних празника, (Нова година, Дан државности, 
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Први, мај, Ускрс..), када Сокобању посећује по неколико хиљада туриста који остваре 

неколико десетина 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 2021. години боравило око 180.000 туриста који су остварили преко 

830.000 ноћења. 

1.3. Специфични догађаји у Сокобањи и туристичке манифестације: 

План рада Туристичке организације Сокобања, у области организације догађаја, више пута 

је током 2021. године ревидиран и усклађиван са актуелним мерама Владе Републике 

Србије, на сузбијању пандемије корона вируса. 

Упркос веома нестабилној ситуацији Туристичка организација Сокобања, поштујући 

прописане мере организовала је све планиране догагађаје. 

Сл. бр. 5 - Концерт Јелене Розге на великој сцени МФК "Врело" 

Први дограђај се односио на облежавање Дана општине Сокобања 21. јуна у сарадњи са 

Општином Сокобања и организовањем свечаног отварања МФК "Врело". Нови објекат 

изграђен 2019. године свечано je отворила је министарка у Министарству трговине, туризма 

и телекомуникација Републике Србије, Татјана Матић. Ревијални део програма на Великој 

сцени подрзумевао је организацију три догађаја у вечерњим сатима. Концерта уметничке 

музике "Мистик чело", ФА "Св. Ђорђе" из Београда, поп певачице Саре Јо. 
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26. јуна, Туристичка организација Сокобања, учествовала је као суорганизатор догађаја 

Свечаног отварања спотске манифестације "Спортске игре младих", на Великој сцени МФК 

"Врело". У овкиру програма реализован је концерт регионално популарне певачице Јелене 

Розге. 

1.3.1. Сајам цвећа 

У периоду од 26. априла до 02. маја 2021. године Туристичка организација Сокобања 

организовала је 13. Сајам цвећа, украсног шибља и садног материјала. Сајам је окупио 12 

излагача из јужне и источне Србије, који су изложили своје производе на излагачким 

штандовима, на мермерном шеталишту преко пута цркве Св. Преображења Господњег. 

Сајам цвећа привукао је велики број туриста који су боравили у Сокобањи у време 

првомајских празника. Осим тога, сајам је посетио и велики број мештана Сокобање који 

традиционално показују велико интересовање за сајам, имајући у виду да велики број кућа 

и вила за издавање у Сокобањи има уређене баште и вртове. 

1.3.2.Биљоберске свечаности 

Манифестација 26. Св. Јован Биљобер, одржана је у периоду од 2. – 7. јула 2021. године. 

Манифестација је трајала пет дана, током које је Д.О.О. Адонис из Сокобање, уз логистичку 

и техничку подршку Туристичке организације Сокобања, у сарадњи са Удружењем за 

лековито биље др. „Јован Туцаков“, Фармацеутским факултетом из Београда и Институтом 

за ботанику, организовао едукативне семинаре на терену – Озрену, Ртњу, Девици и 

Крстатцу и низ радионица у Сокобањи. 

Туристичка организација Сокобања организовала је традиционални успон на врх Ртња – 

Шиљак (1.560 м) за све заинтересоване бањске госте и мештане, 07. јула, на дан 

обележавања православног празника Св. Јована Биљобера, у пратњи водича ПД „Оштра 

Чука“. У подножју Ртња, организовани су пратећи догађаји као што су квиз о познавању 

лековитог биља, мини етно вашар и плетење венчића. Завршница манифестације која 

укључује и Избор принцезе Биљарице за 2021. годину, одржана је 07. јула у вечерњим 

сатима, на летњој позорници “Врело” у Сокобањи, када су додељене захвалнице и признања 

учесницима и пригодни поклони изабраној Принцези Биљарици и њеним пратиљама. 

1.3.3. "Акција Бирамо најбоље" 

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 

2021. години. По пропозицијама акције, почев од маја месеца па до октобра, бирају се 

носиоци признања на месечном нивоу у осам категорија: најбољи станодавац, најбоља 
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туристичка агенција, најлепше двориште, најбољи ресторан или кафана, удружење или 

појединац који даје допринос развоју туризма, најбољи угоститељски или туристички 

радник, најбољи гост, најбољи предузетник инајбоље сеоско туристичко домаћинство. 

Имајући у виду све већу потребу гостију за боравак у сеоским домаћинствима, а самим тим 

и категоризацију већег броја сеоских домаћинстава на територији Општине Сокобања, 

прошле године уведена је нова категорија – сеоско туристичко домаћинство. Сви награђени 

на месечном нивоу у наведеним категоријама, номиновани су за годишње признање. 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, Силвер Еминовић  – члан Управног одбора ТОСБ Сокобања, 

Слободан Цветковић – председник надзорног одбора ТОСБ Сокобања и Милена 

Миленковић – виши сарадник у туризму у ТОСБ. 20. октобра 2021. године, у просторијама 

Туристичке организације Сокобања, додељена су признања и проглашени свеукупни 

победници за 2021. годину: 

Сл. бр 6 - Детаљ са уручења признања 

1. У категорији НАЈБОЉА ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА– Т.А. “Палма”. 

2. У категорији НАЈБОЉИ СТАНОДАВАЦ –  апартмани „Величковић”. 

3. У категорији НАЈБОЉИ УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ – ресторан " 

Зеленгора". 

4. У категорији НАЈЛЕПШЕ ДВОРИШТЕ – Миладиновић Сања. 
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5. У категорији НАЈБОЉИ УГОСТИТЕЉСКИ ИЛИ ТУРИСТИЧКИ РАДНИК – 

Вулић Горан. 

6.У категорији УДРУЖЕЊЕ ИЛИ ПОЈЕДИНАЦ КОЈИ ДАЈЕ ДОПРИНОС 

РАЗВОЈУ ТУРИЗМА – КУД -у “Соко”. 

7. У категорији НАЈБОЉИ ГОСТ – Младеновић Благоје. 

8. У категорији НАЈБОЉИ ПРЕДУЗЕТНИК – предузећу - “Кетеринг СБ 018”. 

9.  У категорији НАЈБОЉЕ СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО – Вујић 

Мирјана. 

Поред признања, за првонаграђене у акцији “Бирамо најбоље 2021.”, Туристичка 

организација организовала је студијско путовање. Ове године програм путовања је 

подразумевао обилазак туристичких атракција и дестинација у источној Србији. Имајући у 

виду да предходне године није реализовано путовање за свеукупне победнике, (због 

епидемије корона вируса), Туристичка организација Сокобања је организовала путовање за 

свеукупне победнике у 2020. и 2021. години. Путовање је реализовано у периодуод 08. до 

10. октобра 2021. год. Програмом путовања подразумевао је обилазак Злотске пећине, 

Брестовачке бање (Конак Кнеза Милоша, Дворац Кнеза Александра Карађорђевића), 

Археолошког налазишта Лепенски вир, Манастира Буково, Винарије "Матаљ", музеја 

Ђердап, Рајачких пимница, а учесници путовања били су смештени у хотелу “Ђердап” у 

Кладову. 

1.3.4. 14. 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 на конкурс се пријављује велики број учесника – бањски гости који су камером 

забележили најлепше моменте са годишњег одмора, као и мештани који током године 

бележе најинтересантније детаље свог родног краја. За четрнаест година на конкурсу је 

учествовало преко 700 фотографа аматера, који су пријавили преко 3000 фотографија. Циљ 

манифестације је унапређење промоције Сокобање, као једне од најважнијих туристичких 

дестинација Србије, и презентација радова фотографа аматера. За освојена прва три места 

организатор додељује новчане награде, док се фотографије свих учесника, по потреби, 

користе у сврхе промоције Сокобање. 

На четрнаестом по реду конкурсу „Фото изазов – Сокобања 2021.“ учествовало је 48 

аутора који су пријавили 221 фотографију. Тема овогодишњег Фото изазова, била је 

"Сокобањска авантура – откријте скривене пределе“. Овогодишњи трочлани жири у саставу 

Александар Никодијевић, фотограф из Сокобање, Саша Петровић, графички дизајнер, и 

Милена Миленковић, дипломирани туризмолог из Сокобање, одредили су ужи избор од 35 
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фотографија, које су у периоду од 14. – 16. септембра биле изложене у Галерији – легату 

„Милуна Митровића“ у Сокобањи. 

Жири је прво место доделио фотографији под називом „Небески скок“ аутора Мартина 

Матејића из Сокобање, друго место припало је фотографији под називом „Богова врата “ 

аутора Немање Јовановића из Ниша, а треће место припало је фотографији Николе Алексића 

из Сокобање, под називом „Врмџанско језеро“. 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. 7 -  Првонаграђена фотографија под називом „Небески скок“,  аутора Мартина Матејића из 

Сокобање 

1.3.5. Маратон жеља 

Туристичка организација Сокобања организовала је 4. септембра 13. по реду 

манифестацију „Маратон жеља“. Учесници су као и сваке године имали задатак да 

прошетају најживописнијим пределима Сокобање и посете туристичке локалитете, који по 

традицији и народном веровању испуњавају жеље, и прикупе печате на свим пунктовима, 

како би стекли право да учествују у наградној игри. Манифестација је окупила неколико 

стотина ученика. Због погоршања епидемиолошке ситуације у вези са пандемијом корона 

вируса, није одржан традиционални концерт већ само извлачење награда, у амфитеатру 

Завичајног музеја. 
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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 

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. 

Посебно, 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, невладиним сектором, Планинарским друштвима, 

Сокобањским еколошким друштвом, 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. 

Туристичка организација Сокобања, активно је учествовала на форумима и 

панел дискусијама у организацији ТОС-а, Министарства трговине, туризма и 

телкомуникација , Универзитета „Сингидунум“. 

У оквиру пројекта "Реконструкција туристичке сигнализације" на подручју општине 

Сокобања, који ће трајти две календарске године, ТОСБ је подржавајући рад невладиног 

сектора, финансирала постављање и означавање 56 км планинарских стаза на подручју 

општине Сокобања, које је реализовало ПД "Оштра Чука". 

Издраом струдије заштите Сесалачке пећине у 2021. години ТОСБ је ушла у процедуру 

проглашења овог природног добра спомеником природе од локалног значаја. Реализација 

заштите и стављање у функцију туризма Сесалачке пећине биће спроведена у сарадњи са 

Сокобањским еколошким друштвом. 
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2. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ЗА МАРКЕТИНГ И 

РАЗВОЈ 

2.1. Пројектне активности 
2.1.1. Пројекат: Промотивна кампања „Зелено срце Србије“ 

Након спроведеног Конкурса за доделу субвенција и дотација за пројекте развоја 

туризма у 2021. години, Туристичкој организацији Сокобања одобрена су бесповратна 

средства у износу од 1.000.000,00 динара од стране Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација за реализацију пројекта „Промотивна кампања „Зелено срце Србије“, по 

Уговору бр. 401-00-154-1/2021-08 од 01.07.2021. године. 

Пројекат је подразумевао осмишљавање програма промотивне кампање, где се 

акценат ставља на промоцију у електронским медијима и дигитални маркетинг. Поред тога 

што су ово најефикаснији видови промоције, због масовности и приступачности, током 

2021. године били су и најбезбеднији, због ограничавајућих околности изазваних 

пандемијом заразне болести COVID-19, када је директан маркетинг (наступи на сајмовима, 

специјалним догађајима и директан контакт са корисницима услуга) био сведен на 

минимум. Туристичка организација Сокобања је у Плану промотивних активности за 2021. 

годину планирала интензивирање промотивних активности у електронским и дигиталним 

медијима које обухватају емитовање рекламних спотова и кампања, кроз програм једног од 

ТВ емитера са националном фреквенцијом у prime-time-у програма, и објављивање огласа 

на интернету и друштвеним мрежама, са посебним акцентом на почетак сезоне и догађаје 

који ће се одржавати у новоизграђеном Мултифункционалном комплексу летње позорнице 

„Врело“. 

Општи циљ пројекта био је унапређење промоције туристичке понуде Сокобање. 

Туристичка организација Сокобања на основу истраживања туристичког тржишта и 

тражње, сваке године мења и прилагођава План промотивних активности и бира 

најефикасније видове промоције, који ће дати најбоље резултате у односу на уложена 

средства. Према спроведеним истраживањима најефектнији вид промоције је промоција у 

електронским медијима односно код ТВ емитера са националном фреквенцијом као и 

интернет кампања, јер могу допрети до највећег броја корисника у кратком временском 

периоду. Имајући у виду да и даље траје пандемија болести COVID 19, битно је нагласити 

да су поменути видови промоције тренутно и најбезбеднији. 

Посебни циљеви пројекта били су: повећање туристичког промета, боље 

позиционирање Сокобање на туристичком тржишту, диференцирање туристичког 

производа, боља валоризација туристичких вредности и привлачење нових сегмената 

тражње. 
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Током реализације пројекта спроведене су следеће активности: промоција у електронским 

медијима код емитера са националном фреквенцијом, промотивна кампања на интернету и 

друштвеним мрежама, набавка видео материјала и израда промотивног спота и филма и 

израда фотографија Сокобање. 

Постигнути резултати пројекта: 

Један од очекиваних резултата пројекта био је повећање туристичког промета. Према 

процени Туристичке организације Сокобања очекивало се повећање од 5 до 10% у односу 

на 2020. годину. Претходна 2020. година била је рекордна за Сокобању у овом смислу, због 

специфичних услова које је изазвала пандемија COVID-19 и немогућности путовања у 

иностранство, а такође и због рекордног броја ваучера које је издало Министарство за 

трговину, туризам и телекомуникације. У 2020. години, Туристичка организација Сокобања 

није спровела промотивну кампању код ТВ емитера са националном фреквенцијом, јер је 

веома рано предвидела како ће пандемија вируса COVID-19 утицати на туристичку сезону 

и промет. Осим тога, реализованом кампањом ТОСБ се обратила искључиво домаћим 

туристима (обзиром да је рано проценила да ће бити стриктних ограничења 

интернационалних путовања).  Сокобања је, како су стручна лица у Туристичкој 

организацији Сокобања на почетку године и проценила остварила значајан пораст промета 

домаћих гостију у 2020. години, тако да је било неопходно у 2021. години интезивирати и 

правилно усмерити промотивне активности и поруке, како би се постигла већа или 

приближно једнака посећеност/туристички промет из претходне године. Пркос прогнози 

запослених да ће очекивани раст у 2021. години бити 18%, повећање промета од 27,3% је 

знатно премашило сва очекивања, што је потврда да су промотивна кампања у 

електронским медијима и интернет кампања квалитетно планиране, таргетиране и успешно 

реализоване. 

Оглашавање на интернету и друштвеним мрежама дало је одличне резултате, према 

извршеној аналитици о броју посетилаца који су реаговали на објаве, огласе, фотографије и 

видео спотове објављеним на друштвеној мрежи Фејсбук и Инстаграм. Поред изузетнo 

ефикасних огласа, целокупна кампања је донела још неке додатне ефекте и резултате, као 

што су повећање посета веб сајтовима, повећање броја фанова на Facebook страници, већу 

видљивост објава на страници, већи број пратилаца на Инстаграму. 

2.1.2. Пројекат: Унапређење програма и промотивне кампање фестивала „Прва 

хармоника Србије – Сокобања 2021.“ 

Туристичка организација Сокобања припремила је јануара 2021. године предлог пројекта 

под називом Унапређење програма и промотивне кампање фестивала „Прва хармоника 

Србије – Сокобања 2021.“, како би Општина Сокобања аплицирала на конкурс за доделу 

средстава код Министарства државне управе и локалне самоуправе за  средстава по јавном 
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позиву за расподелу средстава у оквиру циља 3: Пружање помоћи јединици локалне 

самоуправе у организацији културних, спортских, туристичких и других манифестација, 

које су од посебног значаја за грађане на њеној територији. Након спроведеног конкурса, 

Општини Сокобања одобрена су бесповратна средства у износу од 3.600.000,00, у ове 

намене,  на основу Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне 

самоуправе број: 401-00-344/2021-24, од 19. марта 2021. године. Поменута средства 

општина Сокобања је пренела Туристичкој организацији Сокобања, како би реализовала 

одобрени пројекат. 

Циљеви пројекта били су подизање квалитета програма фестивала, ребрендирање 

манифестације, задовољење културних потреба домицилног становништва и туриста, 

унапређење развоја манифестационог туризма и повећање туристичког промета и прихода 

од туризма. 

Пројекат је подразумевао подизање квалитета програма фестивала на виши ниво, кроз 

увођење нових садржаја и ангажовање атрактивних извођача, који ће наступати на великој 

сцени у новоизграђеном мултимедијалном комплексу летње позорнице „Врело“, као и 

интензивнија промоција и укључивање већег броја спонзора. Пројекат се односио и на 

осмишљавање програма маркентишке кампање које су подразумевале следеће активности: 

израда штампаног пропагандног материјала, израда аудио-визуелног промо-материјала, 

промоција у електронским медијима код неког од емитера са националном фреквенцијом, 

интернет и web маркетинг, креирање јединственог визуелног идентитета и имиџа 

манифестације, ангажовање  VIP личности и остало. 

Током реализације пројекта спроведене су следеће активности: 

1. Спровођење поступка истраживања тржишта за набавку добара – инструмента 

хармонике за свеукупног победника фестивала. 

2. Спровођење поступка јавне набавке за набавку услуга „Услуге организовања 

програма финала „58. Међународног фестивала Прва хармоника Србије, Сокобања 

2021“. 

3. Припремне активности на организацији финала „58. Међународног фестивала Прва 

хармоника Србије, Сокобања 2021“. 

4. Промоција фестивала и предстојећих концерата и догађаја у оквиру фестивала. 

5. Спровођење поступка истраживања тржишта за набавку услуга снимања, продукције 

и монтаже финалне треће вечери „58. Међународног фестивала Прва хармоника 

Србије, Сокобања 2021“. 

6. Спровођење поступка истраживања тржишта за набавку услуга изнајмљивања бине 

и опреме за одржавање концерта 12.08.2021. године. 

7. Организација отварања фестивала и концерта Светлане Цеце Ражнатовић, 

12.08.2021. године. 

8. Организација такмичарског дела фестивала у хотелу „Моравица“, 13. и 14. августа 

2021. године. 
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9. Организација друге финалне вечери фестивала 13. августа, на Летњој позорници 

„Врело“, проглашење победника у млађим такмичарским категоријама, додела 

награда, организација наступа групе „Легенде“. 

10. Организација треће финалне вечери фестивала 14. августа) на Летњој позорници 

„Врело“, проглашење победника у старијим такмичарским категоријама, додела 

награда, организација наступа Мериме Његомир и Снежане Ђуришић. 

Постигнути резултати пројекта: 

- Повећан је број учесника такмичарског дела фестивала у односу на 2019. годину. 

- Унапређен је програм фестивала и продужено је трајање фестивала са два на три 

дана. 

- Унапређене су промотивне активности, емитована је промотивна кампања код 

емитера са националном фреквенцијом, на интернету и друштвеним мрежама, 

емитован је снимак треће финалне вечери код емитера са националном 

фреквенцијом. 

- Повећан је туристички промет у време одржавања фестивала, у односу на исти 

период 2019. године. 

2.1.3. Едукативна радионица у Сокобањи 

Туристичка организација Србије организовала је током 2021. године низ едукативних 

радионица, у периоду од јула до краја октобра, у склопу програма „Едукација људских 

ресурса у туризму“. ТОС је у сарадњи са Туристичком организацијом Сокобања и Центром 

за истраживања и студије туризма организовао радионицу са темом „Успешни примери 

опоравка туристичких дестинација након криза и примена на Србију”, 15. септембра у сали 

хотела „Моравица“. Радионици је присустовало 30 учесника из Сокобање и градова 

Источне Србије, међу којима и представници туристичких организација Ниш, Алексинац, 

Књажевац, Зајечар, представници хотелијера и приватни станодавци из Сокобање. 

Предавање је одржао др Милош Ћурувија, директор консултантске куће „Футуризам“ Нови 

Сад. Тема је у датом тренутку била актуелна имајући у виду да је пандемија заразне болести 

COVID-19 у претходне две године значајно утицала на туристичку индустрију и пад 

туристичког промета на глобалном нивоу. 

2.1.4. Учешће у имплементацији пројекта "Чисто и сигурно" 

У сарадњи са Удружењем хотелијера и ресторатора Србије (ХОРЕС), ТОСБ је у 2021. 

годни учествовала у имплементацији пројекта "Чисто и сигурно", који ХОРЕС спроводи у 

туристичким дестинацијама и објектима у земљи. Активности финасира ЕУ из пројекта 

#ЕУ за тебе - за култруно наслеђе и туризам", а подржава га Влада Савезне Републике 
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Немачке и немачка организација ГИЗ. У нашој земљи подршку пројекту пружају 

Министарство трговине туризма и телекомункација Републике Србије и Туристичка 

организација Србије. 

Захваљујући оваквој сарадњи, у пролеће 2021. године свим станодавцима у Сокобањи 

бесплано је уручена опрема, као и средства за дезинфекцију објеката за смештај. Крајем 

2021. године је настављена сарадња на едукацији лица и сертификацији објеката за смештај, 

сертификатом "Чисто и сигурно", са циљем да Сокобања у овом смислу буде прва 

сертификована дестинација у земљи. Реализација активности на едукацији угоститељских 

раднка обавиће се до краја априла 2022. године, када ће свим учесницима бити уручени 

сертификати за лица и објекте. 

2.2 Организација манифестација и догађаја 

Туристичка организација Сокобања организовала је у 2021. години све традиционалне 

манифестације осим „Баште отвореног срца“ и првомајског концерта. Ове две 

манифестације су одложене за 2022. годину, одлуком управног одбора ТОСБ, имајући у 

виду да је у Сокобањи у том периоду била на снази ванредна ситуација и важила је мера 

забране окупљања у затвореном и отвореном простору, у складу са одлуком 217-48/2020 

Штаба за ванредне ситуације, тако да није било услова за њихово одржавање у планирано 

време. 

2.2.1. Дан општине Сокобања и свечано отварање летње позорнице „Врело“ 

Туристичка организација Сокобања је 21. јуна организовала Свечано отварање летње 

позорнице „Врело“, на Дан општине Сокобања, на великој сцени МФК „Врело“, са 

почетком од 20:00 сати. Током дана на позорници је одржана додела захвалница и признања 

које Општина Сокобања традиционално уручује сваке године 21. јуна, на Дан општине 

Сокобања. Свечаности је присуствовала и министарка трговине, туризма и 

телекомуникације гђа Татјана Матић, која је свечано отворила новоизграђени комплекс 

летње позорнице „Врело“, имајући у виду да је ресорно министарство значајним средствима 

суфинансирало изградњу комплекса. У току свечаног дневног програма наступио је КУД 

„Соко“ из Сокобање и дечји хор „Соколићи“. Вечерњи програм је осмишљен тако да покаже 

капацитете летње позорнице „Врело”. Од 20:00 сати одржан је концерт уметничке музике 

гудачког квартета „Мистик чело”, који је наступом демонстрирао невероватну акустику 

овог објекта. Након тога наступио је Фолклорни ансамбл „Свети Ђорђе” из Београда са 40 

играча, како би се видели капацитети велике сцене на летњој позорници „Врело” и на крају 

програма одржан је концерт поп певачице Саре Јовановић. 
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2.2.2. Свечано отварање спортских игара младих 

Спортске игре младих су највећа манифестација аматерског спорта за децу и омладину у 

региону, чији је основни циљ промоција здравог начина живота и пријатељства. 

У Републици Србији се одржава осам година заредом и подразумева потпуно бесплатно 

учествовање основаца и средњошколаца, који се такмиче у десет спортских дисциплина. 

Победници локалних градских такмичења учествовали су на државном такмичењу, а 

првопласиране екипе су на финалном међудржавном такмичењу у Сплиту. Свечано 

отварање Спортских игара младих у Сокобањи организовало је Удружење „Спортске игре 

младих“ у сарадњи са ЈУ СРЦ „Подина“ и Туристичком организацијом Сокобања, 25. јуна 

на теренима Спортско-рекреативног центра „Подина“, а у вечерњим сатима, на великој 

сцени МФК „Врело“, када је одржана церемонија свечаног отварања, директан пренос на 

ТВ N1 и Нова С, а на крају је одржан концерт популарне певачице Јелене Розге са почетком 

од 20:00 сати, који је био одлично посећен и реализован у сјајној атмосфери. 

2.2.3. Бањско забавно лето 

Сл. бр. 8 - Кадар наступа Народног ансамбла "Коло" 

У 2021. години у реализацији традиционалне вишедневне манифестације Бањског 

забавног лета (у даљем тексту БЗЛ), која је трајала од 21.06. – 01.09.2021. године, 
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учествовала су, поред професионалних позоришта, музичара, плесних група, stand up 

комичара и др. забављача (жонглера, пантомимичара, мађионичара), летњег биоскопа, 

бројна културно-уметничка удружења из Сокобање и њихови гости. 

У оквиру БЗЛ-а одржан је велики број позоришних представа и монодрама, аматерских 

и професионалних позоришта из целе Србије међу којима се издвајају представе: "Лажи 

ме", „Свлачење“, „Црвени шешир“, „Да то су били дани“ „На Дрини ћуприја“ и друге. 

Дечије представе су такође забележиле одличну посећеност. 

Треба поменути и спектакуларан наступ Ансамбла народних игара и песама Србије 

„Коло“ који је одржан у Сокобањи, 26. јуна, на великој сцени МФК „Врело“, са почетком 

од 21:00 сат. Национални ансамбл „Коло“ је један од најпризнатијих уметничких ансамбала 

у нашој земљи, постоји од 1948. године, изводи укупно 133 кореографија и досад је одржао 

преко 5.500 хиљада наступа. 

Одржани су и концерти познатих извођача и бендова. Према процени ТИЦ-а Бањско 

забавно лето у 2021. години пратило је више од 50.000 туриста. 

Значајније реализоване активности у програму „Бањског забавног лета“ 2021. 

године 

ДАТУМ ПРОГРАМ НАПОМЕНА 

01.07.2021. Музичка представа за децу: Rock and roll за децу Мала сцена Летње 

позорнице 

02.07.2021. BZL Night: DJ Oysha Мала сцена Летње 

позорнице 

03.07.2021. BZL Night: Срки и музичари бенд Мала сцена Летње 

позорнице 

04.07.2021. Представа за децу: "Штрумпфови" Мала сцена Летње 

позорнице 

05.07.2021. Позоришна представа: "На Дрини ћуприја", 

глумац Тихомир Станић 

Велика сцена Летње 

позорнице "Врело" 

06.07.2021. Кабаре Јелице Ковачевић: "Ход по струнама" Мала сцена Летње 

позорнице 

08.07.2021. Музички кабаре: "Бањска променада" Мала сцена Летње 

позорнице 

12.07.2021. Дечија представа: "Заљубљени витез" Мала сцена Летње 

позорнице 
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13.07.2021. Музички кабаре: Мина Лазаревић и Раде 

Марјановић 

Велика сцена Летње 

позорнице "Врело" 

20.07.2021. 

Stаnd up "Крушевац Гето": "Краљица Снежана 

Прва" 

Мала сцена Летње 

позорнице 

23.07.2021. BZL Night: Наступ бенда "Поп, херц, ка Мала сцена Летње 

позорнице 

24.07.2021. BZL Night: DJ Deni Cru Мала сцена Летње 

позорнице 

25.07.2021. Представа за децу: Минионси Мала сцена Летње 

позорнице 

26.07.2021. Летњи биоскоп: 

Леси се враћа кући, дечији филм 

Једини излаз, филм 

Велика сцена Летње 

позорнице 

27.07.2021. Летњи биоскоп: 

Крудс - ново доба, анимирани филм 

Жив човек-  филм 

Велика сцена Летње 

позорнице 

28.07.2021. Летњи биоскоп: 

Тролови - светска турнеја - анимирани филм 

Лихвар,  филм. 

Велика сцена Летње 

позорнице 

29.07.2021. Позоришна представа: "Сатиром ћу те, Сатираће 

ме“ 

Велика сцена Летње 

позорнице 

01.08.2021 Музички кабаре: "Да, то су били дани", 

Небојша Дугалић и Борис Пинговић 

Велика сцена Летње 

позорнице "Врело" 

02.08.2021. Дечија представа: "Маша и меда" Мала сцена Летње 

позорнице 

03.08.2021. Позоришна представа: "Лажи ме": 

глумци: Александар Дунић и Сандра Бугарски 

Велика сцена Летње 

позорнице "Врело" 

04.08.2021. Дечија представа: Марко у свету играчака Мала сцена Летње 

позорнице 

Мађионичарска представа: Игор Трифунов Велика сцена Летње 

позорнице "Врело" 

05.08.2021. Вече са Мирјаном Бобић Мојсиловић 

"Обећао си ми ти“ 

Велика сцена Летње 

позорнице "Врело" 

06.08.2021. Концерт: Сања Вранић и бенд Велика сцена Летње 

позорнице "Врело“ 

07.08.2021. Вече фолклора: наступ фолклорног ансамбла КУД 

Алексинац са гостима из Бугарске 

Велика сцена Летње 

позорнице "Врело" 

08.08.2021. "СБ" Позориште: "Стани горо, стани водо" Мала сцена Летње 

позорнице 
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Представа, глумац Предраг Васић; 

Архангелов војник 

Велика сцена Летње 

позорнице "Врело" 

10.08.2021. Представа за децу: Јуначина од ђачине - Народно 

позориште Алексинац 

Мала сцена Летње 

позорнице 

11.08.2021. Stand up: "Бити Станоје" - глумац Предраг Васић  Велика сцена Летње 

позорнице "Врело" 

15.08.2021. Дечија представа: "Икаров лет" Мала сцена Летње 

позорнице 

17.08.2021. Музички кабаре: "У рану зору" Мала сцена Летње 

позорнице 

19.08.2021. Позоришна представа: "Свлачење", глумице: 

Јелица Сретеновић и Катарина Жути 

Велика сцена МФК 

"Врело" 

20.08.2021. BZL Night: Penthouse Мала сцена Летње 

позорнице 

21.08.2021. КУД "СОКО", Међународни сабор фолклора: 

"Игра коло под Озреном" 

Велика сцена Летње 

позорнице "Врело" 

22.08.2021. Представа за децу: "Кунг фу патуљци" Мала сцена Летње 

позорнице 

23.08.2021. Наступ Жонглерске групе “Филипино” Мала сцена Летње 

позорнице 

24.08.2021. Позоришна представа : “Црвени шешир” 

Мина Лазаревић и Нада Блам 

Велика сцена МФК 

"Врело" 

25.08.2021. Дeчија представа: "Чаробна долина" Мала сцена Летње 

позорнице 

30.08.2021. Наступ плесне групе “Галаксис” Велика сцена МФК 

"Врело" 

31.08.2021. Летњи биоскоп : 

Нечиста крв – грех предака 

Велика сцена МФК 

"Врело" 

2.2.4.   38. Национални сабор „Златне руке“ 

На традиционалној манифестацији ''Златне руке'', која је у 2021. години одржана 38. 

пут, на штандовима на мермерном шеталишту и у малој галерији Легата Милуна 

Митровића, своје радове презентовало је преко сто учесника из Сокобање и готово свих 

крајева Србије. Највише учесника било је из Ниша, Алексинца, Књажевца, Бољевца, 

Зајечара, Крагујевца, Лесковца, Пирота, Крушевца, Бора, Јагодине. 

У 2021. години измењене су Пропозиције манифестације и уведене су нове 

такмичарске дисциплине у припреми старих јела: Припрема старих јела из Србије - титула 

Златне руке Србије и Припрема старих јела по традицији Сокобањског краја - титула Златне 

руке Сокобање 2021. "Голуб Радовановић". 
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У такмичарском делу у категорији “Стара заборављена јела” било је 26 учесника, у 

категорији “Ручни радови” 34, а у категорији “Сувенири и стари занати” 40 учесника. 

Изложба старих јела и традиционалних заната одржана је на мермерном шеталишту, а 

изложба ручних радова у малој галерији Легата Милуна Митровића. Манифестација је 

привукла више од 3.000 посетилаца, који су били у прилици да купе неке од 

традиционалних сувенира и да дегустирају старе, заборављене специјалитете. 

Сл. бр. 9 - Национални сабор "Златне руке" 

Такмичаре је оцењивао жири у следећем саставу: Нада Стојковић председник 

удружења „Етнос“ из Сокобање, Олгица Миљковић, представник Туристичке организације 

Србије и Немања Стојковић F&B менаџер хотела „Сунце“. 

Списак победника по такмичарским дисциплинама: 

1. У дисциплини Припрема старих јела из Србије - титула Златне руке Србије, Сокобања 

2021.: 

1. место – Етно-уметнички клуб „Черењски“, Баљевац на Ибру. 

2. У дисциплини Припрема старих јела по традицији Сокобањског краја - титула Златне 

руке Сокобање 2021. "Голуб Радовановић": 

1. место – Александра Радисављевић, Врмџа, Сокобања. 

3. У дисциплини Најочуванији и најоригиналнији експонат: 

1. место – Биљана Милошевић, Медвеђа код Деспотовца (прслук). 

Страна 85                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

38 

4. У дисциплини Коришћење етно мотива на савременим украсно – одевним предметима: 

1. место – Љубинка Станишић, Ниш (вез срмом на одевним предметима). 

5. У дисциплини Најбољи вез: 

1. место – Душанка Корица, Нови Сад (вез бројем). 

6. У дисциплини Ручни рад рађен у току манифестације: 

1. место – Драгица Радовановић, Шарбановац, Сокобања (нецовани столњак). 

7.У дисциплини Очување традиције старих заната: 

1. место – Мирослава Ицић, Свилајнац (везена кецеља, израда народних ношњи). 

2.2.5.  58. Међународни фестивал „Прва хармоника Србије – Сокобања 2021“ 

У 2021. години одржан је 58. по реду Међународни фестивал „Прва хармоникаСрбије 

- Сокобања 2021“. Настављена је успешна сарадња са другим фестивалима хармонике који 

се одржавају у земљи и иностранству, што је допринело повећању броја учесника 

фестивала. 

Сл. бр. 10 - Прво финално вече ПХС - концерт групе "Легенде" 

Предквалификације МФ „Прва хармоника Србије – Сокобања 2021“ одржане су у 

следећим местима: 22.06.2021. у Бечу, 29.06.2021. год. у Лесковцу, 26. и 27. јуна 2021. год. 

у Жабарима. 
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03. јула 2021. године одржане су предквалификације у Сокобањи, у МФК летња 

позорница „Врело“ за све заинтересоване такмичаре, који нису били у могућности да 

учествују на одржаним квалификационим такмичењима у Србији. 

У седам категорија до највише фазе такмичења - финала, доспело је 93 такмичара у 

појединачној конкуренцији док је на финалном такмичењу учествовало 70 такмичара и то 

11 такмичара у категорији Петлића, 8 такмичара у категорији Пионира, 14 у категорији 

Старијих пионира, 11 у категорији Млађих јуниора, 13 у категорији Јуниора и 5 у категорији 

Сениора. У финале такмичења су се пласирала и 4 такмичара (2 дуета) у категорији Дует до 

15 година и 4 такмичара (2 дуета) у категорији Дует преко 15 година. Ово је највећи број 

финалиста у последњих 26 година манифестације. 

У финалу нису учествовали такмичари који су се пласирани на предквалификационом 

такмичењу у Бечу, због строгих мера за сузбијање пандемије болести COVID-19, које су 

биле на снази у Аустрији у време одржавања финала, тако да нису били у могућности да 

путују за Србију. 

Финале 58. Међународног фестивала „Прва хармоника Србије – Сокобања 2021.“ одржано 

је од 12. до 14. августа у Сокобањи. Првог дана фестивала одржано је Свечано отварање 

фестивала у комплексу фудбалских терена „Подина“, када ја наступио свеукупни победник 

57. фестивала Борис Милић из Грделице, а након њега концерт је одржала Светлана Цеца 

Ражнатовић. Такмичарски део фестивала одржан је 13. и 14. августа у хотелу „Моравица“. 

У конгресној сали хотела „Моравица“ жири у саставу: Никола Рацков, Зоран Ђорђевић 

Сандуче, Новица Николић Патало, Слободан Продановић и Војкан Никодијевић 

преслушавао је и оцењивао такмичаре и то 13. августа млађе категорије: петлиће, пионире, 

старије пионире и млађе јуниоре, а 14. августа  јуниоре, сениоре и дует такмичара до 15 

година, као и дует такмичара преко 15 година. Ревијални део одржан је у вечерњим сатима 

13. и 14. августа у МФК „Летња позорница „Врело“.  13. августа проглашени су победници 

у млађим категоријама, који су се представили публици и јавности свирајући по једну 

нумеру по свом избору. Након проглашења победника и наступа првопласираних такмичара 

концерт је одржала група „Легенде“. 14. августа проглашени су победници и додељене 

награде и признања такмичарима у старијим категоријама. Свеукупни победник 58. 

Међународног фестивала „Прва хармоника Србије - Сокобања 2021“ је Милена Минић из 

Ореовице код Пожаревца, која је освојила главну награду – хармонику дугметару марке 

Diwall. Победници у осталим категоријама такође су добили вредне награде у виду 

хармоника и каишева за хармонике који су обезбедили спонзори фестивала: Радња за израду 

хармоника „Diwall“, хотел Соко-терме, Nataly spa и Сарачка радња „Лазић“. Током целе 

вечери у паузама између проглашења победника, наступале су диве народне музике Мерима 

Његомир и Снежана Ђуришић у пратњи оркестра Ивана Макевића. 

Списак награђених по категоријама: 

У категорији ПЕТЛИЋИ: 

1. место – Василије Благојевић, Бијељина 

2. место – Лазар Чутовић, Горњи Милановац 
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3. место -  Илија Јовановић, Београд. 

У категорији ПИОНИРИ: 

1. место – Радиша Благојевић, Сибница 

2. место – Давид Чолић, Шабац 

3. место – Немања Павловић, Метлић. 

У категорији СТАРИЈИ ПИОНИРИ: 

1. место – Никола Симић, Параћин 

2. место – Милош Балчин, Угриновци 

3. место – Павле Мијатовић, Беч. 

У категорији МЛАЂИ ЈУНИОРИ: 

1. место – Лазар Станојевић, Падинска скела 

2. место – Стеван Нешовић, Горњи Милановац 

3. место – Андрија Младеновић, Загужање, Сурдулица. 

У категорији ЈУНИОРИ: 

1. место -  Јован Пајовић, Слатина, Чачак 

2. место – Александар Ранковић, село Винча, Топола 

3. место – Жељко Јевремовић, Драгошевац, Јагодина. 

У категорији ДУЕТ ДО 15 ГОДИНА 

1. место – Ђорђе Кристивојевић, Седларе, Свилајнац и Милан Пајић, Жабари 

2. место – Михајло Јанојлић, Смедерево и Милош Јовановић, Београд 

3. место – Филип Милутиновић и Стефан Милутиновић, Лазаревац . 

У категорији ДУЕТ ПРЕКО 15 ГОДИНА 

1. место – Немања Радосављевић, Куршумлија и Никола Симић, Параћин 

2. место – Ивана Петаковић, Батајница и Лазар Станојевић, Падинска Скела 

3. место – Алекса Костић, Лештане и Филип Инић, Калуђерица. 

У категорији СЕНИОРИ: 

1. место – Милена Минић, село Ореовица, Жабари 

2. место – Петар Марковић, Пуковац 

3. место – Ведад Хусомановић, Сарајево. 

4. 

2.2.6. V Green Heart Fest 

Сокобањски  фестивал V Green Heart Fest одржан је последњег викенда у августу, од 

26. до 28. августа 2021. године. 

Фестивал је обухватао програм на главној бини – сваке вечери по три концерта, на 

великој сцени Летње позорнице „Врело“ и DJ party на малој сцени сваке вечери од 19:00 до 

20:00 сати. 

Пети Green Heart Fest обележили су наступи познатих и квалитетних домаћих извођача 

рок, панк и реп музике. 

Програм V Green Heart Fest-a, Сокобања 2021: 

ЧЕТВРТАК: 26.08.2021.  – велика сцена ЛП „Врело“: 

• ЗЕМЉА ГРУВА, 
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• ЛЕКСИНГТОН, 

• ПСИХОМОДО ПОП. 

ПЕТАК: 27.08.2021.  – велика сцена ЛП „Врело“: 

• ОГЊЕН ЈОВАНОВ, 

• АНГЕЛИНА, 

• БАЈАГА И ИНСТРУКТОРИ. 

СУБОТА: 28.08.2021.  – велика сцена ЛП „Врело“: 

• ТАРА, 

• АНА ЛАЗАРЕВИЋ. 

Мала сцена ЛП „Врело“, 26.-28. август 

-DJ Sax Time,  ЧЕТВРТАК, 26.08.2021 

- DJ Mark Funk,  ПЕТАК, 27.08.2021. 

-"Oposite way" band, СУБОТА, 28.08.2021. 

Сл. бр 11. - Концерт групе "Бајага и Инструктори" 

Поред ангажовања извођача Извршилац услуга, који је изабран након спроведене 

тендерске процедуре, је у сарадњи са Туристичком организацијом Сокобања, организовао 

промоцију фестивала V „Green Heart Fest од момента закључења уговора до окончања 

Фестивала. У све промотивне активности били су укључени и извођачи који су наступали у 

програму Фестивала. 

Промоција је обухватала следеће активности: 

- Производњу промо видео клипова у видео формату који подржавају друштвене 

мреже, трајања до 20 секунди, којима фронтмени бендова односно сви уговорени 
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извођачи позивају фанове у Сокобању на V Green Heart Fest, који су upload-овани на 

посебном You/tube каналу Green Heart Fest, Сокобања 2021. 

- Промоцију фестивала, у клубовима или током манифестација у Београду, Нишу и 

већим градовима у случају наступа уговорених извођача, уз промотерке које 

анимирају публику и деле промотивне флајере. 

- Израду промотивних штампаних плаката са програмом фестивала у тиражу од 200 

примерака. 

- Три дана непосредно пре почетка одржавања Фестивала у поподневним сатима, у 

пешачкој зони у Сокобањи, одржана је промоција фестивала, на посебно 

организованом пункту, где су промотерке анимирале пролазнике и делиле 

промотивне флајере, уз емитовање хитова уговорених извођача на аудио систему са 

озвучењем. 

Понуђач је у складу са уговором ангажовао водитеља-аниматора који је водио програм 

фестивала, 26, 27. и 28. јула, и у паузама између наступа Извођача анимирао публику. 

2.2.7.    4.  „Нушићеви хајдуци“ 

У периоду од 15. до 17. октобра одржана је манифестација „Нушићеви хајдуци“, која 

окупља све школе које носе име поздатог комедиографа, писаца, новинара, дипломате..., из 

Србије и региона. Организатор манифестације је „Нушић фондација“ у сарадњи са 

Туристичком организацијом Сокобања, СШ „Бранислав Нушић“, ОШ "Митрополит 

Михаило" и Народном библиотеком „Стеван Сремац“, Сокобања. Манифестација је ове 

године због неповољне епидемиолошке ситуације одржана у нешто измењеном облику, 

односно манифестацији су присуствовали наставници и директори поменутих школа, као и 

представници организатора, без директног учешћа ученика (осим ученика школа 

домаћина). У петак 17. октобра одржано је свечано отварање манифестације у просторијама 

ОШ "Митрополит Михаило", при чему је отворен и "Кутак књиге", за који је "Нушић 

фондација" даривала две нове школске клупе и ормарић за размену књига. У хотелу 

"Моравица" од 18:00 сати одржана је Панел дискусија за професоре и наставнике из 

беседништва и лепоречја, уз web предавање проф. др Дејанa Милићa и наступ г. Милоша 

Паовића, глумца Алексиначког аматерског позоришта, који је извео краћу монодраму 

инспирисану делом "Аутобиографија" аутора Б. Нушића. 

У суботу 16. октобра одржане су следеће активности: 

- Упознавање учесника са Квизом знања о животу и раду Бранислава Нушића (као 

приказ садржаја будућег програма манифестације) - Галерија-Легат "Милуна 

Митровића"; 

- Отварање изложбе карикатура „Нушић и уметници“ - Легат "Милуна Митровића"; 

- „Хајдучки крос“ кроз Сокобању (Упознавање учесника са концептом кроса који 

обједињава оријентацију у простору и умешност израде аутопортрета - фотографије 
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(селфија) на контролним пунктовима, као приказ садржаја будућег програма 

манифестације)  - Центар Сокобање - Парк Бањица. 

- Приказ он-лајн музичког концерта групе „Маестре“, који представња својеврстан 

микс композиција Биничког, Мокрањца и Даворин Јенка, у конгресној сали хотел 

"Моравица", за учеснике и госте манифестације (концерт се може погледати на 

сајту www.nusicevihajduci.rs). 

- Радионица „Учионица учитељице Љутмиле“ – позоришна радионица инспирисана 

аутобиографском причом Б. Нушића „Кад сам био мали“, проф. Злата Типолд - 

конгресна сала хотела "Моравица" (учесници радионице били су ученици ОШ 

"Митрополит Михаило"). 

2.2.8. Дочек Деда Мраза 

Туристичка организација Сокобања је је 27.12.2021. године, у атријуму испред зграде 

Завичајног музеја, организовала традиционални Дочек Деда Мраза, који је привукао 

велики број посетилаца. Аматерско „СБ“позориште је извело новогодишњу интерактивну 

представу за децу, након чега су чланови позоришта и актери представе – Деда Мраз и 

његови помоћници, поделили слаткише најмлађим посетиоцима, које су безбедили 

Општина Сокобања и Туристичка организација Сокобања. 

Страна 91                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године

http://www.nusicevihajduci.rs/


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

44 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СОКОБАЊА 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА 

ЗА 2021. годину 
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5. ПРЕГЛЕД ИЗВШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ 

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

56
УКУПНО:

127 411100 Плате и додаци запослених 5,566,677.73 0.00 0.00 0.00 5,566,677.73 5,566,677.73 411

128
412100

Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 640,167.94 0.00 0.00 0.00 640,167.94 926,851.84
412

412200 Допринос за здравствено осигурање 286,683.90 0.00 0.00 0.00 286,683.90

412300 Допринос за незаполсеност 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

128/1 413100 Накнада у натури 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 413

129 414100 Социјална давања запосленима 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414

130 415100 Накнаде трошкова за запослене 93,643.04 0.00 0.00 0.00 93,643.04 93,643.04 415

416100 Јубиларне награде 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 416

131 421100
Трошкови платног промета и банкарских 

услуга 80,593.21 0.00 0.00 0.00 80,593.21 768,883.15 421

421200 Енергетске услуге 225,435.12 0.00 0.00 0.00 225,435.12

421300 Комуналне услуге 60,392.26 0.00 0.00 0.00 60,392.26

421400 Услуге комуникација 213,511.91 0.00 0.00 0.00 213,511.91

421500 Трошкови осигурања 182,755.34 0.00 0.00 0.00 182,755.34

421900 Остали стални трошкови 6,195.31 0.00 0.00 0.00 6,195.31

132 422100 Трошкови службених путовања у земљи 644,174.00 0.00 0.00 0.00 644,174.00 966,446.00 422

422200 Трошкови службених путовања иностранство 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

422900 Остали трошкови транспорта 322,272.00 0.00 0.00 0.00 322,272.00

133 423100 Административне услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,771,950.88 423

423200 Компјутерске услуге 105,720.00 0.00 0.00 0.00 105,720.00

423300
Услуге усавршавања и образовања 

заполсених 35,520.00 0.00 0.00 0.00 35,520.00

423400 Услуге информисања 498,478.00 0.00 0.00 0.00 498,478.00

423500 Стручне услуге 84,036.00 0.00 0.00 0.00 84,036.00

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 510,413.00 0.00 0.00 0.00 510,413.00

423700 Репрезентација 249,282.41 0.00 0.00 0.00 249,282.41

423900 Остале опште услуге 3,288,501.47 0.00 0.00 0.00 3,288,501.47

134 424200 Услуге образовања културе и спорта 10,406,955.56 0.00 0.00 0.00 10,406,955.56 10,534,505.65 424

424300 Медицинске услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

424900 Остале специјализоване услуге 127,550.09 0.00 0.00 0.00 127,550.09

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА, ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ - ПРИХОДИ

ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗMA ШИФРА 1502

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502 . 0001 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА

Tрећи ниво - синтентички
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135 425100
Текуће поправке и одржавања зграда и 

објеката 37,309.50 0.00 0.00 0.00 37,309.50 203,567.49 425

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 166,257.99 0.00 0.00 0.00 166,257.99

136 426100 Административни материјал 268,465.06 0.00 0.00 0.00 268,465.06 1,038,976.17 426

426200 Материјал за пољопривреду 54,950.00 0.00 0.00 0.00 54,950.00

426300 Материјали за образовање и усавршавање 119,800.00 0.00 0.00 0.00 119,800.00

426400 Материјали за саобраћај 334,120.00 0.00 0.00 0.00 334,120.00

426700 Медицински и лабораторијски материјали 4,980.00 0.00 0.00 0.00 4,980.00

426800 Материјали за очување хигијене 129,043.20 0.00 0.00 0.00 129,043.20

426900 Материјали за посебне намене 127,617.91 0.00 0.00 0.00 127,617.91

444100 Курсне разлике 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444

465112 Остали текуће дотације по закону 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465

137 482100 Остали порези 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482

482200 Обавезне таксе 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

482300 Новчане казне 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138 483100 Новчане казне по решењу судова 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 627,000.00 511
139 511200 Изградња осталих објеката, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511400 Пројектно планирање 627,000.00 0.00 0.00 0.00 627,000.00

140 512200 Административна опрема 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 1,618,609.20 512

512600 Опрема за образовање, културу и спорт 999,999.20 0.00 0.00 0.00 999,999.20

512900 Опрема за производњу 218,610.00 0.00 0.00 0.00 218,610.00

141 515100 Компјутерски софтвер 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515

Укупно: 27,197,111.15 0.00 0.00 0.00 27,197,111.15 27,197,111.15

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

56
УКУПНО:

142 422100
Трошкови службених путовања у 

земљи                                                                  104,219.00 0.00 0.00 0.00 104,219.00 340,019.00 422

422200
Трошкови службених путовања у 

иностранство 
235,800.00 0.00 0.00 0.00

235,800.00

143 423400 Услуге информисања                                                                     5,470,160.80 0.00 1,000,000.00 0.00 6,470,160.80 6,470,160.80 423

144 424900 Остале специјализоване услуге                                                                    98,550.00 0.00 0.00 0.00 98,550.00 98,550.00 424
5,908,729.80 0.00 1,000,000.00 0.00 6,908,729.80 6,908,729.80

ПА 1502 -  0002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ: 

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 
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Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

145 422900 Остали трошкови транспорта                                                                    12,349.77 0.00 0.00 0.00 12,349.77 12,349.77 422

146 423700 Репрезентација 699,524.00 0.00 0.00 0.00 699,524.00 699,524.00 423

423900 Остале услуге по уговору 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 423

147 424200 Услуге образовања, културе и спорта                                                                  2,549,880.00 0.00 3,600,000.00 0.00 6,149,880.00 6,149,880.00 424

3,661,753.77 0.00 3,600,000.00 0.00 7,261,753.77 7,261,753.77

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

148 422900 Остали трошкови транспорта                                                                    1,080.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00 1,080.00 422

149 424900 Остале специјализоване услуге                                                                    114,285.70 0.00 0.00 0.00 114,285.70 114,285.70 424

150 426900 Материјали за посебне намене                                                                   89,980.08 0.00 0.00 0.00 89,980.08 89,980.08 426

205,345.78 0.00 0.00 0.00 205,345.78 205,345.78

0.00 0.00 0.00 0.00

36,972,940.50 0.00 4,600,000.00 0.00 41,572,940.50 41,572,940.50

36,972,940.50 0.00 4,600,000.00 0.00

У Сокобањи: 06.01.2022. год.
Директор: Љубинко 

Миленковић

МП
Председник УО: 

Војкан Никодијевић

Укупно од 01.01.-31.12.2021.

Укупно: 

Укупно: 

ПРОЈЕКАТ 1502 – П500001 58. Међународни фестивал „Прва хармоника Србије - Сокобања 2021"

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 

ПРОЈЕКАТ 1502 – П500002 38. Манифестација старих јела, заната и рукотворина „Златне руке“ 2021

Tрећи ниво - синтентички
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Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

127 411100 Плате и додаци запослених 5566677.73 0 0 0 5,566,677.73 5,566,677.73 411

128
412100

Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 640167.94 0 0 0 640,167.94 926,851.84
412

412200 Допринос за здравствено осигурање 286683.9 0 0 0 286,683.90

412300 Допринос за незаполсеност 0 0 0 0 0.00

128/1 413100 Накнада у натури 80000 0 0 0 80,000.00 80,000.00 413

129 414100 Социјална давања запосленима 0 0 0 0 0.00 0.00 414

130 415100 Накнаде трошкова за запослене 93643.04 0 0 0 93,643.04 93,643.04 415

416100 Јубиларне награде 0 0 0 0 0.00 0.00 416

131 421100
Трошкови платног промета и банкарских 

услуга 80010.71 0 0 80,010.71 768,300.65 421

421200 Енергетске услуге 225435.12 0 0 0 225,435.12

421300 Комуналне услуге 60392.26 0 0 0 60,392.26

421400 Услуге комуникација 213511.91 0 0 0 213,511.91

421500 Трошкови осигурања 182755.34 0 0 0 182,755.34

421900 Остали стални трошкови 6195.31 0 0 0 6,195.31

132 422100 Трошкови службених путовања у земљи 644174 0 0 0 644,174.00 966,446.00 422

422200 Трошкови службених путовања иностранство 0 0 0 0 0.00

422900 Остали трошкови транспорта 322272 0 0 0 322,272.00

133 423100 Административне услуге 0 0 0 0 0.00 4,771,950.88 423

423200 Компјутерске услуге 105720 0 0 0 105,720.00

423300
Услуге усавршавања и образовања 

заполсених 35520 0 0 0 35,520.00

423400 Услуге информисања 498478 0 0 0 498,478.00

423500 Стручне услуге 84036 0 0 0 84,036.00

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 510413 0 0 0 510,413.00

423700 Репрезентација 249282.41 0 0 0 249,282.41

423900 Остале опште услуге 3288501.47 0 0 0 3,288,501.47

134 424200 Услуге образовања културе и спорта 10406955.56 0 0 0 10,406,955.56 10,534,505.65 424

424300 Медицинске услуге 0 0 0 0 0.00

424900 Остале специјализоване услуге 127550.09 0 0 0 127,550.09

135 425100
Текуће поправке и одржавања зграда и 

објеката 37309.5 0 0 0 37,309.50 203,567.49 425

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА, ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ - РАСХОДИ

ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗMA ШИФРА 1502

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502 . 0001 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА

Tрећи ниво - синтентички
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425200 Текуће поправке и одржавање опреме 166257.99 0 0 0 166,257.99

136 426100 Административни материјал 268465.06 0 0 0 268,465.06 1,038,976.17 426

426200 Материјал за пољопривреду 54950 0 0 0 54,950.00

426300 Материјали за образовање и усавршавање 119800 0 0 0 119,800.00

426400 Материјали за саобраћај 334120 0 0 0 334,120.00

426700 Медицински и лабораторијски материјали 4980 0 0 0 4,980.00

426800 Материјали за очување хигијене 129043.2 0 0 0 129,043.20

426900 Материјали за посебне намене 127617.91 0 0 0 127,617.91

137 482100 Остали порези 0 0 0 0 0.00 0.00 482

482200 Обавезне таксе 0 0 0 0 0.00

482300 Новчане казне 0 0 0 0 0.00

138 483100 Новчане казне по решењу судова 0 0 0 0 0.00 627,000.00 511
139 511200 Изградња осталих објеката, 0 0 0 0 0.00

511400 Пројектно планирање 627000 0 0 0 627,000.00

140 512200 Административна опрема 400000 0 0 0 400,000.00 1,618,609.20 512

512600 Опрема за образовање, културу и спорт 999999.2 0 0 0 999,999.20

512900 Опрема за производњу 218610 0 0 0 218,610.00

141 515100 Компјутерски софтвер 0 0 0 0 0.00 0.00 515

Укупно: 27,196,528.65 0.00 0.00 0.00 27,196,528.65 27,196,528.65

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

142 422100
Трошкови службених путовања у 

земљи                                                                  104,219.00 0.00 0.00 0.00 104,219.00 340,019.00 422

422200
Трошкови службених путовања у 

иностранство 
235,800.00 0.00 0.00 0.00

235,800.00

143 423400 Услуге информисања                                                                     5,470,160.80 0.00 1,000,000.00 0.00 6,470,160.80 6,470,160.80 423

144 424900 Остале специјализоване услуге                                                                    98,550.00 0.00 0.00 0.00 98,550.00 98,550.00 424
5,908,729.80 0.00 1,000,000.00 0.00 6,908,729.80 6,908,729.80

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

145 422900 Остали трошкови транспорта                                                                    12,349.77 0.00 0.00 0.00 12,349.77 12,349.77 422

146 423700 Репрезентација 699,524.00 0.00 0.00 0.00 699,524.00 699,524.00 423

423900 Остале услуге по уговору 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 423

147 424200 Услуге образовања, културе и спорта                                                                  2,549,880.00 0.00 3,600,000.00 0.00 6,149,880.00 6,149,880.00 424

3,661,753.77 0.00 3,600,000.00 0.00 7,261,753.77 7,261,753.77

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

56
УКУПНО:

148 422900 Остали трошкови транспорта                                                                    1,080.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00 1,080.00 422

149 424900 Остале специјализоване услуге                                                                    114,285.70 0.00 0.00 0.00 114,285.70 114,285.70 424

150 426900 Материјали за посебне намене                                                                   89,980.08 0.00 0.00 0.00 89,980.08 89,980.08 426

205,345.78 0.00 0.00 0.00 205,345.78 205,345.78

36,972,358.00 0.00 0.00 0.00 41,572,358.00 41,572,358.00

36,972,358.00 0.00 0.00 0.00 41,572,358.00

У Сокобањи: 06.01.2022. год.
Директор: Љубинко 

Миленковић

МП
Председник УО: 

Војкан Никодијевић

Укупно од 01.01.-31.12.2021.

ПРОЈЕКАТ 1502 – П500002  38. Манифестација старих јела, заната и рукотворина „Златне руке“ 2021

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 

Укупно: 

ПА 1502 -  0002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ: 

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 

ПРОЈЕКАТ 1502 – П500001 58. Међународни фестивал „Прва хармоника Србије - Сокобања 2021"

Tрећи ниво - синтентички
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

50 

Стање потраживања и обавеза на дан 31.12.2021. године Туристичке 

организација Сокобања. 

ПОТРАЖИВАЊА 

1.  Потраживања од купаца 491.317,00 

2.  Потраживања по основу издатих аванса 68.685,44 

3. Потраживања по основу РФЗО - боловање 

преко 30 дана 5.536,06 

УКУПНО:  565,538.50 

ОБАВЕЗЕ 

Обавезе према добављачима (летња позорница 

Врело, обавезе за струју, комуналије, 

комуникације, осигурање за децембар 2021.) 

456.823,61 

Остале обавезе из 2021. (зараде, порези и 

доприноси, јавни радови, трошкови пп и ПДВ за 

ЛП „Врело“) 

665.963,07 

Обавезе по основу примљених аванса - 

УКУПНО: 1,122,786.68 

Хартије од вредности, на дан 31.12.2021.: 

AD 2657134..............................................................................................................1.327.500,00 

AD 2657133................................................................................................................265.500,00 

AD 0800404..................................................................................................................99.895,00 

BG 20031-06580........................................................................................................2.104.878,41 

VIP Улазнице...................................................................................................................1.368,00 

Укупно: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3,799,141.41 

Новчана средства на дан 31.12.2021.: 

1. Стање новчаних средстава у благајни............................................................................0.00 

2. Стање новчаних средстава у помоћној благајни...........................................................0.00 

3. Стање динарских текућих рачуна: 

- Буџетски: 840-1157664-27 .........................…………….........................…............1.441,29 

- Намеснки - боловање 840-1236764-86………….......................................................27.42 

- Наменски јавни радови 840-1237764-93......................................................................0,00 

- Наменски рачун – пројект „Труизам и футуризам“ 840-1764764-96........................0,00 

4. Стање девизних рачуна 

-  Рачун донације -  наменски депозит стр. валута  ……….............................0,00 Eura 

-  Девизни за службена путовања – трансак.депозитив…........................................ 0.00 

У Сокобањи, 15.03.2022.                                              Љубинко Миленковић, дипл. екон 

Заведен под бројем:                                                                              Директор 

01-61/2022                                                                        ______________________ 
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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 27.04.2022. 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 2021. годину, усвојен Одлуком Управног одбора Центра за социјални рад 

„Сокобања“ у Сокобањи број 551-91/2022 од 23.02.2022. године. 

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 551-1/22

У Сокобањи, дана 27.04.2022. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 

125
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        Врста уговора о раду/статуса запослености Укупно

   Уговор о раду на неодређено време 4

    Уговор о раду на одређено време 4

   Уговор о обављању привремених и повремених послова 0

 Уговор о делу 0

   Уговор о ауторском делу 0

  Уговор о волонтирању 0

   Мировање радног односа 0

 Плаћено одсуство 0

    Неплаћено одсуство 0

 Породиљско одсуство 0

    Одсуство ради неге детета 0

 Боловање 0

 Одсуство ради посебне неге детета 0

  Упућивање на рад код другог послодавца 0

M Ж M Ж M Ж M Ж M Ж

 До 29 год. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 30 – 39 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

 40 – 49 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

 50 – 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

 60 - 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 65+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 4

  Извор финансирања  Руководећи  Стручни радници   Стручни сарадници  Административно Финансијски  Техничко особље Укупно

  Буџет Републике Србије - искључиво 1 2 0 0 1 4

  Буџет локалне самоуправе - искључиво 0 0 0 0 0 0

  Оба извора финансирања (радници које финансира буџет РС и ЛС) 0 0 0 0 0 0

Укупно 1 2 0 0 1 4

 Основни стручни послови  Супервизијски послови  Правни послови  Послови планирања и развоја

    Уговор о раду на неодређено време 1 1 0 0 2

    Уговор о раду на одређено време 2 0 0 0 2

    Уговор о обављању привремених и повремених посл. 0 0 0 0 0

 Уговор о делу 0 0 0 0 0

    Уговор о ауторском делу 0 0 0 0 0

    Уговор о волонтирању 0 0 0 0 0

    Мировање радног односа 0 0 0 0 0

 Плаћено одсуство 0 0 0 0 0

    Неплаћено одсуство 0 0 0 0 0

    Породиљско одсуство 0 0 0 0 0

    Одсуство ради неге детета 0 0 0 0 0

Боловање 0 0 0 0 0

    Одсуство ради посебне неге детета 0 0 0 0 0

    Упућивање на рад код другог послодавца 0 0 0 0 0

Укупно 3 1 0 0 4

 Водитељ случаја  Супервизор   Водитељ случаја и супервизор  Други стручни радници

 Социјални радник 0 0 0 0 0

 Психолог 1 0 0 0 1

 Педагог 0 0 0 0 0

   Специјални педагог 0 0 1 0 1

 Андрагог 0 0 0 0 0

 Социолог 0 0 0 0 0

 Правник 0 0 0 0 0

 Друго 0 0 0 0 0

Укупно 1 0 1 0 2

Да

         Врста  програма обуке или стручног усавршавања  Број радника

         Програми обуке који су акредитовани у систему социјалне заштите 4

         Програми обуке који нису акредитовани у систему социјалне заштите 2

         Семинари, саветовања, конференције и друго 4

Неки други програми или усавршавања (академско усавршавање – специјализација, мастер и сл.) 0

         Број водитеља случаја који нису завршили програм обуке за вођење случаја 2

         Број супервизора који нису завршили обуку за супервизоре 0

         Број правника који нису завршили обуку за правнике 0

1.1 Подаци о запосленима на пословима јавних овлашћења ЦСР

1. Број свих запослених и ангажованих радника у ЦСР на дан 31.12. према врсти уговора/статусу запослености

2. Структура запослених радника на неодређено време на пословима јавних овлашћења у ЦСР на дан 31.12. према старости, полу и врсти послова

Старост 

 Руководећи  Стручни радници   Стручни сараднициАдминистративно Финансијски  Техничко особље

Укупно РуководећиУкупно Стручни радници  Укупно Стручни сараднициУкупно Административно ФинансијскиУкупно Техничко особљеУкупно

3. Структура запослених радника на неодређено време у ЦСР на пословима јавних овлашћења на дан 31.12. према врсти послова и извору финансирања

1.2. Подаци о запосленима стручним радницима у ЦСР

4. Број стручних радника у ЦСР на дан 31.12. према врсти уговора о раду/статуста запослености и врсти стручних послова

Врста уговора о раду/статуса запослености 

 Врста стручних послова

Укупно

5. Структура запослених стручних радника на неодређено време на дан 31.12. према стручном профилу  и врсти послова

 Стручни профил радника

 Врста послова

Укупно

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

7. Број стручних радника који су похађали програме стручног усавршавања у извештајном периоду

8. Број стручних радника који нису похађали основни програм обуке за посао који обављају
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             1) примена закона о васп.мера и налога

             2) подстицање просоцијалног и превенција агресивног понашања младих

             3) улога и одговорност ЦСР у заштити жртава насиља у пород.и парт.односима

             4) рад са насилницима у ЦСР

             5) превенција насиља према старих особа

 6)

 7)

 8)

 9)

 10)

Број поднесака примљених у ЦСР у току наредну године - Закон о општем управном поступку, чл. 58 - 62 2996

         Број покренутих поступака - Закон о општем управном поступку, чл. 90 1257

Број решења за одбацивање захтева за покретање поступака - Закон о општем управном поступку, чл. 92 5

         Број предмета евидентираних као Ц - црвени предмет 2003

         Број предмета евидентираних као Ж - жути предмет 989

         Број предмета евидентираних као О - бели предмет 678

Да

      Постојање рампи (фиксна или покретна) Не

 Рукохвати Да

      Приступачно приземље Да

      Лифт (уколико зграда има више спратова) Не

      Приступачни тоалети Не

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

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

13. Приступачност објекта ЦСР особама са инвалидитетом

9. Наведите акредитоване програме који стручни радници у ЦСР желе да похађају у наредном периоду

1.3. Остали подаци о раду ЦСР

10. Примљени поднесци и покренути поступци у ЦСР у току године
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M  Ж M  Ж

 Деца (0-17) 146 139 285 88 93 181

 Млади (18-25) 86 63 149 65 51 116

 Одрасли (26-64) 271 311 582 235 262 497

 Старији (65 и више) 1082 1099 2181 1062 1074 2136

Укупно 1585 1612 3197 1450 1480 2930

M Ж M Ж

    Деца              (0-17) 75 73 71 66 148 137 146 139 285

    Млади          (18-25) 41 28 45 35 69 80 86 63 149

    Одрасли      (26-64) 129 143 142 168 272 310 271 311 582

    Старији      (65 и више) 542 545 540 554 1087 1094 1082 1099 2181

Укупно 787 789 798 823 1576 1621 1585 1612 3197

 Пренети  Новоевидентирани  Реактивирани Укупно Стављени у пасиву

 Деца (0-17) 86 163 36 285 59

 Млади (18-25) 53 85 11 149 25

   Одрасли (26-64) 176 334 72 582 106

   Старији (65 и више) 1055 1105 21 2181 29

Укупно 1370 1687 140 3197 219

 М  Ж  М  Ж

0 - 2 13 11 24 5 3 8

3 - 5 13 16 29 6 9 15

 6 - 14 44 53 97 26 32 58

 15-17 76 59 135 51 49 100

Укупно 146 139 285 88 93 181

0-2 3-5 6-14 15-17

Деца под старатељством (сва деца под старатељством: и у породици и на смештају) 4 8 12 12 36

        Деца жртве насиља и занемаривања 0 0 0 0 0

        Деца са неадекватним родитељским старањем 0 0 0 0 0

        Деца са проблемима у понашању и у сукобу са законом 0 0 11 44 55

        Деца чији се родитељи споре око начина вршења родитељског права 6 8 19 0 33

        Деца чије су породице корисници НСП и других видова материјалних давања 16 17 48 95 176

 Деца ОСИ 1 5 4 2 12

        Деца у поступцима одређивања личног имена 5 0 0 0 5

        Деца у поступцима располагања имовином 0 0 0 0 0

        Деца у поступцима: сагаласност за малолетнички брак 0 0 0 0 0

        Деца жртве трговине људима 0 0 0 0 0

        Деца страни држављани без пратње 0 0 0 0 0

        Деца која живе и раде на улици (деца улице) 0 0 0 0 0

2.1. Број корисника ЦСР

14. Укупан број корисника у регистру ЦСР на активној евиденцији у току године према старости и полу

Корисници по узрасту 

Број корисника на активној евиденцији у току извештајног периода (01.01. - 31.12.)

Укупно

 Број корисника на активној евиденцији 31.12.

Укупно

15. Корисници на активној евиденцији ЦСР у току године према пребивалишту корисника, полу и старости

Старосне групе 

 Градско Остало

  Укупно Градско Укупно ОсталоУкупно M Укупно Ж Укупно

2.2. Флуктуација корисника ЦСР

16. Кретање броја корисника у ЦСР у току године

2.3. Деца

17. Број деце на активној евиденцији ЦСР у току године и на дан 31.12. према узрасту и полу

Узрасне групе 

Укупан број деце у току године

Укупно

 Број деце на дан 31.12.

Укупно

18. Број деце у ЦСР према корисничким групама/поступцима и узрасту у току године

Корисничке групе 

 Узраст

Укупно
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        Деца повратници/из реадмисије 0 0 0 0 0

Остала деца 0 0 4 0 4

Укупно 32 38 98 153 321

 Предшколска настава  Основна  Средња  Не похађа школу  Нема података

 6-14 8 48 0 2 0 58

 15-17 0 0 67 33 0 100

Укупно 8 48 67 35 0 158

    Корисничке групе  Млади (18 - 25)  Одрасли (26 - 64)  Старији (65 - 79)  Старији (80 и више) Укупно

Особе под старатељством - сви пунолетни корисници под старатељством: и у породици и на смештају9 65 42 18 134

    Жртве насиља, занемаренe особe и у ризику од занемаривања 2 25 0 0 27

    Особе које се споре око вршења родитељског права 4 22 0 0 26

    Особе са инвалидитетом 8 19 4 0 31

    Особа са друштвено неприхватљивим понашањем 1 28 0 0 29

    Особе које имају потребе за смештајем -домски или породични смештај 0 1 0 0 1

    Материјално угрожене особе 65 346 2004 63 2478

Страни држављани и лица без држављанства у потреби за социјалном заштитом 0 0 0 0 0

    Жртве трговине људима 0 0 0 0 0

 Бескућници 0 0 0 0 0

Остали 60 76 25 25 186

Укупно 149 582 2075 106 2912

 Незапослен  Запослен  Пензионер  Нема података

 Млади 68 33 15 0

 Одрасли 209 230 58 0

Укупно 277 263 73 0

     Старост корисника  Запослен  Пензионер  Није остварио/ла право на пензију  Нема података

 Старији (65+) 0 2069 67 0

 Без завршене основне школе  Завршена основна школа  Завршена средња школа  Завршена виша/висока школа  Нема података

Млади 13 60 30 13 0 116

Одрасли 46 300 125 26 0 497

Старији 48 1051 1022 15 0 2136

Укупно 107 1411 1177 54 0 2749

 Старост   Мушки   Женски Укупно

 Деца 6 6 12

 Млади 6 2 8

 Одрасли 10 9 19

 Старији 2 2 4

Укупно 24 19 43

19. Број деце у ЦСР према узрасту и врсти школе коју похађају на дан 31.12.
 Врста школе

Укупно

2.4. Пунолетни корисници

20. Број пунолетних корисника у ЦСР према корисничким групама и старости у току године

21. Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према радном статусу и старости на дан 31.12.

Старост корисника 

 Статус запослености

22. Број старијих корисника на евиденцији ЦСР према радном статусу у на дан 31.12.

23. Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према образовању и старости на дан 31.12.

Старост корисника 

 Ниво образовања

Укупно

2.5. Особе са инвалидитетом

24. Особе са инвалидитетом на евиденцији ЦСР у току године, према старости и полу

25. Број особа са инвалидитетом у ЦСР у току године према врсти инвалидитета и старости
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 Деца  Млади  Одрасли  Старији

   Телесни инвалидитет 4 0 6 1 11

   Интелектуални инвалидитет 0 5 3 1 9

   Сензорни инвалидитет 0 0 2 0 2

   Первазивни развојни поремећаји, .... 0 0 0 0 0

   Вишеструки инвалидитет 8 3 5 0 16

   Ментална обољења 0 0 3 2 5

Укупно 12 8 19 4 43

 Деца  Млади  Одрасли  Старији

     Смештај у прихватилишту /прихватној станици 0 0 0 0

     Смештај у сродничкој старатељској породици 1 0 0 0

     Смештај у хранитељској (сродничкој и другој хранитељској) породици 3 2 0 0

     Смештај у установи социјалне заштите 3 2 6 0

Укупно 7 4 6 0

Деца Млади Одрасли Старији

        Смештај у прихватилишту /прихватној станици 0 0 0 0 0

        Смештај у сродничкој породици 0 0 0 0 0

        Смештај у хранитељској породици 0 0 0 0 0

        Смештај у установи социјалне заштите 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0

 Старост   Мушки   Женски Укупно

 Деца 0 0 0

 Млади 0 0 0

 Одрасли 0 0 0

 Старији 0 0 0

Укупно 0 0 0

 Старост   Мушки   Женски Укупно

 Деца 15 11 26

 Млади 3 7 10

 Одрасли 15 21 36

 Старији 16 21 37

Укупно 49 60 109

 Старост   Мушки   Женски Укупно

    Деца (Малолетници без пратње) 0 0 0

 Млади 0 0 0

 Одрасли 0 0 0

 Старији 0 0 0

Укупно 0 0 0

Врста инвалидитета 

 Старосна структура

Укупно

26. Број особа са инвалидитетом на евиденцији ЦСР који су на дан 31.12. користили услуге смештаја у установама социјалне заштите или у породичном смештају, према врсти смештаја и узрасту

Врста смештаја 

 Старосна структура

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

Врста смештаја 

 Старосна структура

Укупно

2.6. Повратници у процесу реадмисије

28. Број повратника - реадмисија на евиденцији ЦСР у току године, према старости и полу

2.7. Роми на евиденцији ЦСР

29. Број припадника ромске националности на евиденцији ЦСР у току године, према старости и полу

2.8. Страни држављани/лица без држављанства у потреби за социјалном заштитом

30. Број страних држављана/лица без држављанства у потреби за социјалном заштитом евидентираних у току године у ЦСР, према старости и полу
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 Услуге и мере   Мушки   Женски Укупно

    Број деце смештене у породични смештај 0 0 0

    Број деце смештене у домове за смештај 0 0 0

    Број деце смештене у прихватилишта за малолетнике без пратње 0 0 0

    Број деце смештене у прихватилишта (остала) 0 0 0

    Привремено старатељство 0 0 0

    Једнократна новчана помоћ 0 0 0

 Млади  Одрасли  Старији

     Број пунолетних страних држављана смештених у породични смештај 0 0 0 0

     Број пунолетних страних држављана смештених у домски смештај 0 0 0 0

     Број пунолетних смештених у прихватилишта 0 0 0 0

     Број пунолетних са привременим старатељством 0 0 0 0

     Број пунолетних који су примили једнократну новчану помоћ 0 0 0 0

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

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

Услуге и мере 

 Старосна структура

Укупно
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         Број предлога за лишавање пословне способности од стране ЦСР 0

         Број предлога за враћање пословне способности од стране ЦСР 0

     Врста лишавања пословне способности  Млади  Одрасли  Старији Укупно

     Потпуно лишавање пословне способности 0 0 0 0

     Делимично лишавање пословне способности 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0

     Врста лишавања пословне способности  Млади  Одрасли  Старији Укупно

     Потпуно лишени пословне способности 18 17 0 35

     Делимично лишени пословне способности 0 0 0 0

Укупно 18 17 0 35

0

 М  Ж

Број корисника којима је у току 2017. године донето решење о продужењу родитељског права (нови корисници)0 0 0

Укупан број корисника на дан 31.12.2017. на евиденцији ЦСР којима је продужено родитељско право - пренети и нови корисници0 0 0

 М  Ж

 Млади 2 0 2

 Одрасли 7 6 13

 Старији 14 14 28

Укупно 23 20 43

 М  Ж

 Млади 0 0 0

 Одрасли 1 0 1

 Старији 0 0 0

Укупно 1 0 1

 М  Ж

Сродничка породица - смештај код старатеља сродника или сродника без надокнаде, сопствена породица8 12 20

      Сродничка хранитељска породица 0 0 0

      Друга хранитељска породица 4 1 5

      Домски смештај 11 6 17

      Самачко домаћинство 0 0 0

      Смештај у установи из здравственог система 0 1 1

Укупно 23 20 43

Вршилац дужности старатеља  Број корисника

      Старатељ - физичко лице 31

      Непосредни старатељ 12

Укупно 43

         Разлози престанка старатељске заштите  Број решења

         Донета правоснажна одлука о враћању пословне способности 0

         Смрт корисника 1

Укупно 1

4

 М  Ж

 Млади 2 0 2

 Одрасли 7 6 13

 Старији 14 4 18

Укупно 23 10 33

37. Број решења суда о продужењу родитељског права за пунолетне кориснике према полу корисника

Продужење родитељског права 

 Број корисника

Укупно

38. Укупан број решења о сталном старатељству, према евиденцији из старатељских књига, на дан 31.12. према старости и полу корисника

3.1. Старатељство

33. Број поднетих предлога за лишавање пословне способности у току тренутне године

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

35 Број корисника лишених пословне способности на дан 31.12. према старости корисника

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

40. Врста смештаја корисника под сталним старатељством, на евиденцији у старатељској књизи на дан 31.12.(пренети и нови корисници), према решењу о старатељству и полу корисника

Врста смештаја 

 Број корисника

Укупно

41. Вршиоци дужности старатеља за кориснике под сталним старатељством (евидентиране у старатељској књизи) на дан 31.12. (пренети и нови) према броју корисника

 Старост корисника са решењем о сталном старатељству

 Број корисника

Укупно

39. Број решења о стављању под стално старатељство донетих у току године према старости и полу корисника (нови корисници)

 Старост корисника са решењем о сталном старатељству

 Број корисника

Укупно

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

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

44. Број  решења о ПРИВРЕМЕНОМ СТАРАТЕЉСТВУ на дан 31.12.  (за све пунолетне кориснике на евиденцији ЦСР- пренети и нови) према старости и полу корисника
 Број корисника

Укупно
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 М  Ж

 Млади 0 0 0

 Одрасли 2 1 3

 Старији 4 2 6

Укупно 6 3 9

      Вршилац дужности старатеља  Број корисника

      Старатељ - физичко лице 23

      Колективни старатељ 0

      Непосредни старатељ 10

Укупно 33

           Врста старатељства  Број закључака/ревизија

           Број закључака након преиспитивања СТАЛНЕ старатељске заштите 43

           Број закључака након преиспитивања ПРИВРЕМЕНЕ старатељске заштите 0

М Ж М Ж М Ж

     Породични смештај у сродничку хранитељску породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Породични смештај у другу породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Домски смештај 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

М Ж М Ж М Ж

     Породични смештај у сродничку хранитељску породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Породични смештај у другу породицу 1 1 1 1 0 0 2 2 0 2 2 4

     Домски смештај 1 0 5 2 9 11 1 7 20 15 13 28

Укупно 2 1 6 3 9 11 3 9 20 17 15 32

М Ж М Ж М Ж

        Породични смештај у другу породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

        Породични смештај у сродничку хранитељску породицу 1 1 1 1 0 0 2 2 0 2 2 4

     Домски смештај 1 0 5 2 9 7 1 7 16 15 9 24

Укупно 2 1 6 3 9 7 3 9 16 17 11 28

М Ж М Ж М Ж

     Број решења о престанку породичног смештаја 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Број решења о престанку домског смештаја 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 4

Укупно 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 4

М Ж М Ж М Ж

Престанак потребе за смештајем услед створених околности за започињање самосталног живота (повратак у породицу, заснивање брака, запослење, становање уз подршку, итд.)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ХП не може да задовољи потребе корисника услед промена у психо-физичком стању хранитеља или корисника 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Утврђена злоупотреба корисника од стране хранитеља – радна, материјална експлоатација 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Услед утврђеног случаја занемаривања, насиља или сумње на насиље над корисником 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Услед утврђеног случаја насиља/сумње на насиље које је починио корисник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Хранитељи неадекватно обављали функције/обавезе (незадовољавање функционалних стандарда) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Смештај у ХП не задовољава структуралне стандарде (приступачност, итд.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Смрт корисника 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Смрт хранитеља 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Други разлози 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

М Ж М Ж М Ж

     Повратак у биолошку породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Смештај у сродничку породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Смештај у другу хранитељску породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Смештај у установу СЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Становање уз подршку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Самосталан живот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Смрт корисника 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45. Број решења о примењеним мерама ПРИВРЕМЕНЕ СТАРАТЕЉСКЕ ЗАШТИТЕ у току године (само нови пунолетни корисници са решењем о привременом старатељству) према старости и полу корисника
 Број корисника

Укупно

46. Вршиоци дужности старатеља према решењу о ПРИВРЕМЕНОМ  СТАРАТЕЉСТВУ на дан 31.12. (пренети и нови) према томе броју корисника

47. Број донетих закључака након поступка преиспитивања старатељске заштите корисника у току године (ревизија старатељства) према врсти старатељства

3.2. Остваривање права на смештај у установу социјалне заштите и смештај у другу породицу

48. Број донетих решења у току године о смештају пунолетних корисника (нови корисници) према врсти смештаја, старости и полу корисника

Врста смештаја 

 Млади  Одрасли  Старији

Укупно МладиУкупно ОдраслиУкупно СтаријиУкупно М Укупно Ж Укупно

49. Број пунолетних корисника смештаја на евиденцији ЦСР (пренети и нови корисници) у току године, према врсти смештаја, старости и полу корисника

Врста смештаја 

 Млади  Одрасли  Старији

Укупно МладиУкупно ОдраслиУкупно СтаријиУкупно М Укупно Ж Укупно

50. Број пунолетних корисника смештаја на евиденцији ЦСР (пренети и нови корисници) на дан 31.12. према врсти смештаја, старости и полу корисника

Врста смештаја 

 Млади  Одрасли  Старији

Укупно МладиУкупно ОдраслиУкупно СтаријиУкупно М Укупно Ж Укупно

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

Број решења 

 Млади  Одрасли  Старији

Укупно МладиУкупно ОдраслиУкупно СтаријиУкупно М Укупно Ж Укупно

52. Разлози прекида породичног смештаја у току године према старости и полу корисника

 Разлог престанка смештаја

 Млади  Одрасли  Старији

Укупно МладиУкупно ОдраслиУкупно СтаријиУкупно М Укупно Ж Укупно

53.  Пунолетни корисници којима је у току године прекинут породични смештај према исходима након прекида смештаја, старости и полу корисника

 Исходи након прекида смештаја:

 Старосна структура корисника

Укупно Старосна структура корисникаУкупно МладиУкупно ОдраслиУкупно СтаријиУкупно М Укупно Ж Укупно

 Млади  Одрасли  
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Старији



 Друго 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

М Ж М Ж М Ж

Престанак потребе за смештајем услед створених околности за повратак у породицу, заснивање брака, запослење, становање уз подршку, итд.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Установа за смештај не може да одговори на потребе корисника услед промена у психо-физичком стању корисника 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Услед утврђеног случаја занемаривања, насиља или сумње на насиље над корисником 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Услед утврђеног случаја насиља/сумње на насиље које је починио корисник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Самовољно напуштање смештаја (нпр. отпор према смештају) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Смрт корисника 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 4

 Нешто друго 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 4

М Ж М Ж М Ж

     Повратак у биолошку породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Смештај у сродничку породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Смештај у хранитељску породицу за младе/породични смештај за одрасле и старије кориснике0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Смештај у другу установу за смештај корисника СЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Становање уз подршку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Самосталан живот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Смрт корисника 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 4

 Друго 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 4

 Новчана социјална помоћ  Додатак за помоћ и негу другог лица  Увећани додатак за помоћ и негу другог лица  Једнократна новчана  помоћ  Помоћ за оспособљавање за рад

  Број поднетих захтева за остваривање права у години 65 17 23 2882 0

 Број решења о признавању права  у години 13 23 2868 0 0

     Број решења којима је одбијен захтев за признавање права у години 0 4 0 14 0

     Број закључака о обустави поступка у години 0 0 0 0 0

     Број закључака о одбацивању захтева у години 0 0 0 0 0

    Број решења којима је престало право у поступку преиспитивања у години 4 2 0 0 0

Број закључака о  даљем признавању права у поступку преиспитивања у години 16 0 0 0 0

 Вид активације  Број закључених протокола

Образовање укључивањем корисника у одређени образовни ниво (формално образовање) 0

Стицање знања и вештина путем организовања обука, курсева и сл. (неформално образовање)0

 Запошљавaње 0

 Лечење 0

        Друштвено користан рад, односно рад у локалној заједници 0

Укупно 0

М Ж М Ж М Ж

     Број склопљених индивидуалних планова активације 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно

М Ж М Ж М Ж

         Број склопљених индивидуалних планова активације 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно

М Ж М Ж М Ж

Укупан број нереализованих индивидуалних планова активације за све кориснике 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Број нереализованих индивидуалних планова активације за особе са инвалидитетом 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0

М Ж М Ж М Ж

Образовање укључивањем корисника у одређени образовни ниво (формално образовање) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54. Пунолетни корисници којима је у току године прекинут домски смештај према разлогу престанка смештаја, старости и полу корисника

 Разлог престанка смештаја

 Старосна структура корисника

Укупно МладиУкупно ОдраслиУкупно СтаријиУкупно М Укупно Ж Укупно

 Млади  Одрасли  Старији

3.3. Остваривање права на материјалну подршку

56. Број решења/закључака према врсти права

Врста решења/закључка

 Број захтева према врсти права

3.4 Активација корисника

55.  Пунолетни корисници којима је у току године прекинут домски смештај према исходима након прекида смештаја, старости и полу корисника

 Исходи након прекида смештаја:

 Старосна структура корисника

Укупно МладиУкупно ОдраслиУкупно СтаријиУкупно М Укупно Ж Укупно

 Млади  Одрасли  Старији

0 0 0 0

59. Број склопљених индивидуалних планова активације за особе са инвалидитетом, према старости и полу корисника у току године

57. Број склопљених протокола o сарадњи (које је ЦСР склопио са носиоцима социјалног укључивања) према виду активације, у току године

58. Број склопљених индивидуалних планова активације корисника, према старости и полу корисника у току године

Број индивидуалних планова 

 Млади  Одрасли  Старији

Укупно М Укупно Ж

Укупно Ж

0 0 0 0

Број индивидуалних планова

 Млади  Одрасли  Старији

Укупно М

0 0 0 0

61. Број издатих упута центра за социјални рад према виду активације и старости и полу корисника у току године

60. Број нереализованих индивидуалних планова активације, према старости и полу корисника у току године

Број индивидуалних планова

 Млади  Одрасли  Старији

Укупно М Укупно Ж Укупно

Укупно ОдраслиУкупно СтаријиУкупно М Укупно Ж Укупно Вид активације

 Млади  Одрасли  Старији

Укупно Млади
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Стицање знања и вештина путем организовања обука, курсева и сл.  (неформално образовање)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Запошљавање 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Лечење 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Друштвенокористан рад, односно рад у локалној заједници 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

М Ж М Ж М Ж

Образовање укључивањем корисника у одређени образовни ниво (формално образовање) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Стицање знања и вештина путем организовања обука, курсева и сл.  (неформално образовање)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Запошљавање 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Лечење 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Друштвенокористан рад, односно рад у локалној заједници 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

М Ж М Ж М Ж

     Укључивање у формални систем образовања 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Укључивање у неформални систем образовања 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

М Ж М Ж М Ж

     Посредовање у запошљавању 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Субвенције за запошљавање 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Подршка самозапошљавању 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Јавни радови 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Мере усмерене ка запошљавању особа са инвалидитетом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Број решења ЦСР о престанку права на НСП  4

      Број решења ЦСР о умањењу права на НСП 0

Укупно 4

62. Број издатих упута центра за социјални рад особама са инвалидитетом према виду активације и старости и полу у току године

 Вид активације

 Млади  Одрасли  Старији

Укупно МладиУкупно ОдраслиУкупно СтаријиУкупно М Укупно Ж Укупно

63. Вид активације - образовни систем: број издатих упута центра за социјални рад према старости и полу корисника у току године

Мере и активности укључивања у образовни систем 

 Млади  Одрасли  Старији

Укупно МладиУкупно ОдраслиУкупно СтаријиУкупно М Укупно Ж Укупно

65. Број решења ЦСР о престанку или умањењу права на НСП због неизвршавања обавеза корисника из индивидуалног плана активације у току године

64. Вид активације - запошљавање: број издатих упута центра за социјални рад према и старости и полу у току године

 Мере и активности запошљавања

 Млади  Одрасли  Старији

Укупно МладиУкупно ОдраслиУкупно СтаријиУкупно М Укупно Ж Укупно
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 М  Ж

0 - 2 0 0 0

3 - 5 0 0 0

 6 - 14 0 0 0

 15 - 17 0 0 0

Укупно 0 0 0

 М  Ж

      Родитељи преминули 0 0 0

      Родитељи непознати 0 0 0

      Родитељи лишени родитељског права, односно пословне способности 0 0 0

      Родитељи који нису стекли пословну способност 0 0 0

Укупно 0 0 0

 М  Ж

 0 - 2 0 0 0

3 - 5 2 3 5

 6 - 14 3 3 6

 15 - 17 2 2 4

Укупно 7 8 15

      Вршилац дужности старатеља Број деце 

          Старатељ - физичко лице 9

      Непосредни старатељ 6

Укупно 15

 Врста смештаја  Број деце

Сродничка породица - смештај код старатеља сродника или сродника, смештај без надокнаде 2

      Сродничка хранитељска породица 0

      Друга хранитељска породица 10

      Домски смештај 3

      Прихватилиште 0

Укупно 15

 М  Ж

 0 - 2 0 1 1

3 - 5 2 0 2

 6 - 14 1 0 1

 15 - 17 0 0 0

Укупно 3 1 4

         Разлози престанка старатељске заштите  Број решења

Донета правоснажна судска одлука о враћању родитељског права, односно о стицању или враћању пословне способности родитеља1

         Малолетни штићеник навршио 18 година 1

4.1. Старатељство

66. Број решења о примени СТАЛНЕ старатељске заштите донетих у току године (нови корисници) према старости и полу детета

 Узраст

 Пол

Укупно

 Узраст

 Пол

Укупно

69. Вршиоци дужности старатеља према решењу о СТАЛНОМ старатељству на дан 31.12. и према броју деце за коју обављају дужност старатеља

70. Врста смештаја деце према решењу о СТАЛНОМ старатељству на дан 31.12. према броју деце

67. Број решења о примени мере СТАЛНЕ старатељске заштите донетих у току године према разлогу примене мере и полу детета

Разлог примене мере старатељске заштите 

 Број деце

Укупно

68. Број решења о примени СТАЛНЕ старатељске заштите на дан 31.12. (сва деца - пренети и нови) према старости и полу детета

71. Број решења о престанку мера СТАЛНЕ старатељске заштите донетих у току године према старости и полу деце

 Узраст

 Пол

Укупно

72. Број решења о престанку мера СТАЛНЕ старатељске заштите донетих у току године према разлозима престанка старатељске заштите
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         Малолетни штићеник стекао потпуну пословну способност пре пунолетсва 0

 Усвојење 2

 Смрт детета 0

Укупно 4

 М  Ж

 0 - 2 0 0 0

3 - 5 0 0 0

 6 - 14 1 1 2

 15 - 17 1 1 2

Укупно 2 2 4

 М  Ж

            Родитељи спречени да врше родитељску дужност 2 2 4

           Неадекватно родитељско старање 0 0 0

           Насиље над дететом 0 0 0

           Регулисање имовинских односа у породици 0 0 0

      Колизијско старатељство 0 0 0

Укупно 2 2 4

 М  Ж

 0 - 2 0 0 0

3 - 5 2 3 5

 6 - 14 4 4 8

 15 - 17 2 2 4

Укупно 8 9 17

Вршилац дужности старатеља Број деце 

      Старатељ - физичко лице 12

      Колективни старатељ 0

      Непосредни старатељ 5

Укупно 17

Врста смештаја Број деце 

            Биолошка породица - дете живи са родитељима/једним родитељем 3

Сродничка породица/породица блиска детету - смештај код старатеља  или сродника/блиске особе без надокнаде3

          Сродничка хранитељска породица 0

      Друга хранитељска породица 11

      Домски смештај 0

      Прихватилиште 0

Укупно 17

      Врста старатељства  Број закључака/ревизија

                 Број закључака након преиспитивања СТАЛНЕ старатељске заштите 15

      Број закључака након преиспитивања ПРИВРЕМЕНЕ старатељске заштите 0

73. Број решења о ПРИВРЕМЕНОМ СТАРАТЕЉСТВУ донетих у току године према старости и полу детета

 Узраст

 Пол

Укупно

74. Број решења о примењеним мерама ПРИВРЕМЕНЕ СТАРАТЕЉСКЕ ЗАШТИТЕ донетих у току године према разлогу примене мере и полу детета

76. Вршиоци дужности према решењу о ПРИВРЕМЕНОМ СТАРАТЕЉСТВУ на дан 31.12. према броју деце за коју обављају дужност привременог старатеља

77. Врста смештаја деце под ПРИВРЕМЕНИМ СТАРАТЕЉСТВОМ на дан 31.12. према решењу о старатељству и броју деце

78. Број донетих закључака након поступка преиспитивања старатељске заштите корисника у току године (ревизија старатељства) према врсти старатељства

4.2. Остваривање права на безбедност и сигурност детета

Разлог примене мере старатељске заштите 

 Број деце

Укупно

75. Број решења о ПРИВРЕМЕНОМ СТАРАТЕЉСТВУ на дан 31.12. према старости и полу детета

 Узраст

 Број деце

Укупно
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М Ж М Ж М Ж М Ж

 Број деце 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно

      Средина у коју је дете смештено непосредно након издвајања  Број деце

      Дете смештено код сродника 0

      Породични смештај 0

      Прихватилиште/Прихватна станица 0

      Домски смештај 0

 Нешто друго 0

Укупно 0

      Разлог издвајања  Број деце

          Одсуство родитељског старања - родитељи преминули 0

Одсуство родитељског старања - родитељи непознати или непознатог боравишта 0

Одсуство родитељског старања (родитељи потпуно или делимично лишени родитељског права, лишени пословне способности или нису стекли пословну способност)0

Спреченост родитеља да врше родитељско право (одслужење затворске казне, болничко лечење, тешке болести, душевна обољења ...)0

      Родитељ није у могућности да одговори на здравствене потребе детета 0

          Неадекватно родитељско старање 0

          Насиље над децом 0

      Смештај према одлуци суда 0

               Проблеми у понашању детета 0

      Остали разлози  0

Укупно 0

0

М Ж М Ж М Ж М Ж

   Смештај у сродничку хранитељску породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Смештај у другу хранитељску породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 М  Ж

Одсуство родитељског старања ( родитељи преминули, родитељи непознати, родитељи непознатог боравишта, лишени родитељског права, делимично лишени родитељског права, лишени пословне способности, нису стекли пословну способност0 0 0

Спреченост родитеља да врше родитељско право (одслужење затворске казне, болничко лечење, тешке болести, душевна обољења ...)0 0 0

         Родитељ није у могућности да одговори на здравствене потребе детета 0 0 0

         Неадекватно родитељско старање 0 0 0

         Насиље над децом 0 0 0

         Проблеми у понашању детета 0 0 0

Премештај из установе за смештај 0 0 0

         Остали разлози  0 0 0

Укупно 0 0 0

79. Број деце која су у току године издвојена из биолошке породице према узрасту и полу

80. Деца издвојена из биолошке породице у току године према средини у коју су смештена непосредно након издвајања (1. смештај детета)

81. Број деце издвојене из биолошке породице у току године према разлозима издвајања

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

4.3. Остваривање права на породични смештај

83. Број деце за коју је у току године донето решење о смештају у породични смештај (нови корисници) према узрасту и полу

Укупно М Укупно Ж

0 0 0 0 0

Број деце 

 0 - 2  3 - 5  6 - 14  15 - 17

Укупно Ж Укупно

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

 Разлози упућивања

 Број деце на породичном смештају

Укупно Број деце на породичном смештају

Укупно 0 - 2Укупно 3 - 5Укупно 6 - 14Укупно 15 - 17Укупно М      Врста смештаја 

 0 - 2  3 - 5  6 - 14  15 - 17

85. Укупан број деце корисника породичног смештаја на евиденцији ЦСР (пренети и нови корисници) према узрасту и полу у току године
 0 - 2  3 - 5  6 - 14  
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М Ж М Ж М Ж М Ж

   Смештај у сродничку хранитељску породицу 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2

   Смештај у другу хранитељску породицу 0 0 2 2 2 2 0 0 0 4 4 0 4 4 8

Укупно 0 0 2 2 3 3 0 0 0 4 6 0 5 5 10

М Ж М Ж М Ж М Ж

   Смештај у сродничку хранитељску породицу 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2

   Смештај у другу хранитељску породицу 0 0 2 2 1 1 0 0 0 4 2 0 3 3 6

Укупно 0 0 2 2 2 2 0 0 0 4 4 0 4 4 8

М Ж М Ж М Ж М Ж

   Створени услови за повратак у биолошку/сродничку породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Створени услови за усвојење 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2

   Престанак потребе за смештајем услед осамостаљивања 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ХП не може да задовољи потребе детета услед промена у психо-физичком стању хранитеља или корисника 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Услед утврђеног случаја занемаривања, насиља или сумње на насиље над дететом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Хранитељи неадекватно обављали функције/обавезе (незадовољавање функционалних стандарда) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Смештај у ХП не задовољава структуралне стандарде (приступачност, итд.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Смрт детета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Смрт хранитеља 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Други разлози 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2

   Исходи након прекида смештаја  0 - 2  3 - 5  6 - 14  15 - 17 Укупно

   Повратак у биолошку породицу 0 0 0 0 0

   Смештај у сродничку породицу 0 0 0 0 0

 Усвојење 0 0 2 0 2

   Смештај у другу хранитељску породицу 0 0 0 0 0

   Смештај у установу СЗ 0 0 0 0 0

   Становање уз подршку 0 0 0 0 0

   Самосталан живот 0 0 0 0 0

 Смрт детета 0 0 0 0 0

 Друго 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 2 0 2

0

Хранитељске породице у којима су смештена деца (укључујући и сродничке хранитељске породице) - ПУНЕ ХП на евиденцији ЦСР2

Хранитељске породице са потврдом о подобности за бављење хранитељством које чекају на смештај деце - ПРАЗНЕ ХП на евиденцији ЦСР0

М Ж М Ж М Ж М Ж

Домови за смештај деце и младих - бивши домови за децу без родитељског старања 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Домови за смештај деце и младих - бивши домови за децу са сметњама у развоју 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Врста смештаја Укупно 0 - 2Укупно 3 - 5Укупно 6 - 14Укупно 15 - 17Укупно М Укупно Ж Укупно

86. Број деце корисника породичног смештаја на евиденцији ЦСР (пренети и нови корисници) према узрасту и полу на дан 31.12.

Врста смештаја 

 0 - 2  3 - 5  6 - 14  15 - 17

Укупно 0 - 2Укупно 3 - 5Укупно 6 - 14Укупно 15 - 17Укупно М Укупно Ж Укупно

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

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

90. Број сродничких и других хранитељских породица на евиденцији ЦСР у току године

4.4. Остваривање права на домски смештај 

91. Број донетих решења о смештају деце у установу за смештај (нови корисници) према узрасту и полу у току године

87. Број деце којој је прекинут породични смештај  у току године према разлозима прекида смештаја, узрасту и полу

 Разлог престанка смештаја

 0 - 2  3 - 5  6 - 14  15 - 17

Укупно 0 - 2Укупно 3 - 5Укупно 6 - 14Укупно 15 - 17Укупно М Укупно Ж Укупно

Укупно 15 - 17Укупно М Укупно Ж Укупно

 0 - 2  3 - 5  6 - 14  15 - 17

Врста смештаја 

 Узраст

Укупно 0 - 2Укупно 3 - 5Укупно 6 - 14
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   Заводи за васпитање деце и младих 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Мала домска заједница 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 М  Ж

Одсуство родитељског старања (родитељи преминули, родитељи непознати, родитељи непознатог боравишта, лишени родитељског права, делимично лишени родитељског права, лишени пословне способности, нису стекли пословну способност)0 0 0

Спреченост родитеља да врше родитељско право (одслужење затворске казне, болничко лечење, тешке болести, душевна обољења ...)0 0 0

         Родитељ није у могућности да одговори на здравствене потребе детета 0 0 0

         Неадекватно родитељско старање 0 0 0

         Насиље над децом 0 0 0

         Премештај из хранитељске породице 0 0 0

         Смештај према одлуци суда 0 0 0

         Проблеми у понашању детета 0 0 0

         Остали разлози  0 0 0

Укупно 0 0 0

М Ж М Ж М Ж М Ж

Домови за смештај деце и младих - бивши домови за децу без родитељског старања 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

Домови за смештај деце и младих - бивши домови за децу са сметњама у развоју 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 2

   Заводи за васпитање деце и младих 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Мала домска заједница 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Други домови за смештај у систему СЗ - Домови за одрасле 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 2 3

М Ж М Ж М Ж М Ж

Домови за смештај деце и младих - бивши домови за децу без родитељског старања 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Домови за смештај деце и младих - бивши домови за децу са сметњама у развоју 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 2

   Заводи за васпитање деце и младих 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Мала домска заједница 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Други домови за смештај у систему СЗ - Домови за одрасле 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 2

М Ж М Ж М Ж М Ж

   Створени услови за повратак у биолошку/сродничку породицу 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

   Створени услови за усвојење 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Престанак потребе за смештајем услед осамостаљивања 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Премештени у хранитељску породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Премештени у другу установу за смештај 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Премештени у малу домску заједницу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Престанак или обустава васпитне мере 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Самовољно напустили установу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Умрли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Други разлози 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

   Исходи након прекида смештаја  0 - 2  3 - 5  6 - 14  15 - 17 Укупно

   Повратак у биолошку породицу 1 0 0 0 1

   Смештај у сродничку породицу 0 0 0 0 0

 Усвојење 0 0 0 0 0

 15 - 17

92. Разлози упућивања деце на услугу домског смештаја (нових корисника) у току године према решењу о смештају  и полу детета

Разлог 

 Број деце на домском смештају

Укупно

93. Број деце корисника домског смештаја на евиденцији ЦСР (сви - пренети и нови корисници) према узрасту и полу у току године

Укупно Ж Укупно

94. Број деце корисника домског смештаја на евиденцији ЦСР према узрасту и полу на дан 31.12.

Врста смештаја 

 0 - 2  3 - 5  6 - 14  15 - 17

Укупно 0 - 2Укупно 3 - 5Укупно 6 - 14Укупно 15 - 17Укупно М Укупно Ж Укупно

Укупно 0 - 2Укупно 3 - 5Укупно 6 - 14Укупно 15 - 17Укупно М      Врста смештаја 

 0 - 2  3 - 5  6 - 14

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

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

 Разлог престанка смештаја

 0 - 2  3 - 5  6 - 14  15 - 17

Укупно 0 - 2Укупно 3 - 5Укупно 6 - 14Укупно 15 - 17Укупно М Укупно Ж Укупно
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   Смештај у другу хранитељску породицу 0 0 0 0 0

   Смештај у другу установу СЗ 0 0 0 0 0

   Становање уз подршку 0 0 0 0 0

   Самосталан живот 0 0 0 0 0

   Смрт корисника 0 0 0 0 0

 Друго 0 0 0 0 0

Укупно 1 0 0 0 1

 М  Ж  М  Ж

 0 – 6 месеци 0 0 0 0 0 0

 7 - 12 месеци 0 0 0 0 0 0

 1 – 2 године 0 0 0 0 0 0

     Преко 2 године 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0 0

3

2

 М  Ж

 0 - 2 0 0 0

 3 -5 0 0 0

 6 - 14 1 1 2

 15 - 17 0 0 0

Укупно 1 1 2

 М  Ж

 0 - 2 0 0 0

 3 -5 0 0 0

 6 - 14 0 0 0

 15 - 17 0 0 0

Укупно 0 0 0

 М  Ж

Број деце за коју је реализовано усвојење од стране држављана РС у току године 1 1 2

       Број деце за коју је реализовано међународно усвојење у току  године 0 0 0

Укупно 1 1 2

0

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

 Дужина боравка у установи за смештај

 Број деце у години Број деце на дан 31.12. 

Укупно Број деце у годиниУкупно Број деце на дан 31.12. 

101. Број деце са сметњама у развоју за коју су донета решења о заснивању усвојења у току године према узрасту и полу

 Узраст

 Пол

Укупно

102. Број деце за коју су у току године реализована усвојења према полу

98. Број деце на домском смештају на дан 31.12. за коју је сачињен план сталности

4.5. Усвојење

99. Број деце на евиденцији ЦСР, пренети и нови, са донетим закључком о општој подобности детета за усвојење у току године

100. Број деце за коју су донета решења о заснивању усвојења у току године према узрасту и полу

 Узраст

 Пол

Укупно

 Број деце према пребивалишту усвојитеља

 Пол

Укупно

103. Број неуспешних међусобних прилагођавања деце и потенцијалних усвојитеља у току године
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2

Број решења о мерама превентивног надзора над вршењем родитељког права донетих у току године0

Број деце према чијим родитељима су предузете мере превентивног надзора над вршењем родитељског права донетих у току године0

         Врста мере корективног надзора  Број решења  Број деце

         Упозорење родитељима о недостацима у вршењу родитељских права 0 0

Упућивање родитеља на разговор у породично саветовалиште или у установу специјализовану за посредовање у породичним односима0 0

         Захтев родитељима да положе рачун о управљању имовином детета 0 0

Укупно 0 0

 Врста поступка  Број поступака  Број деце

         Предлог за лишење/вршење родитељског права 0 0

         Предлог привремене мере у споровима за вршење родитељског права 1 2

Покретање кривичног поступка у случајевима пропуста у вршењу родитељских права 0 0

         Покретање поступка за заштиту права детета 0 0

Укупно 1 2

         Број деце чланова породице корисника НСП 55

         Број деце обухваћен правом на помоћ и негу другог лица 6

         Број деце обухваћен правом на увећану помоћ и негу другог лица 7

Укупно 68

108. Укупан број деце обухваћен материјалном подршком у току године

4.6. Вршење родитељског права

105. Број решења о мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права и број деце обухваћене мером превентивног надзора у току године

106. Број решења о мерама корективног надзора над вршењем родитељског права и број деце према чијим родитељима су предузете мере у току године

107. Број покренутих поступака пред судом од стране ЦСР у вези са вршењем родитељског права у току године и број деце према чијим родитељима су покренути поступци пред судом

4.7. Остваривање права на материјалну подршку

104. Број подобних усвојитељских парова на евиденцији ЦСР који чекају на усвојење у току године (и пренети и нови)
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 Врста поступка  Број поступака  Број деце

Мирење 15 22

 Нагодба 0 0

         Процена за вршење родитељског права 26 35

         Процена споразумног предлога родитеља 0 0

         Поступак пред судом  Број налаза и мишљења  Број деце

         Вршење родитељског права 26 35

         Регулисање личног односа детета и родитеља 20 29

         Извршни поступак у регулисању виђања детета и родитеља 0 0

         Издржавање детета 0 0

         Лишење родитељског права 0 0

Кривични поступак против родитеља због занемаривања и злостављања детета 0 0

         Прекршајни поступак 0 0

         Поступак за заштиту права детета 0 0

Укупно 46 64

           Поступак пред судом  Број одраслих и старијих

           Супружничко издржавање 7

           Издржавање других сродника 7

Укупно 14

 Девојчице  Дечаци

         Једнородитељска породица (деца и један родитељ) 0 0 0

         Једнородитељска проширена породица (деца, један родитељ и сродници) 0 0 0

         Потпуна биолошка породица (оба родитеља и дете/деца) 0 0 0

         Потпуна проширена породица - деца, родитељи и сродници 0 0 0

         Домаћинство бивших брачних партнера који након развода живе заједно 0 0 0

         Сродничка или старатељска породица 0 0 0

         Хранитељска породица 0 0 0

         Усвојитељска породица 0 0 0

Укупно 0 0 0

 Девојчице  Дечаци

 Физичко насиље 0 0 0

         Емоционално насиље 0 0 0

         Сексуално насиље 0 0 0

         Занемаривање или немарно поступање 0 0 0

5.1. Породични односи

109. Број спроведених поступака у породичним односима и број деце у току године

110. Број налаза и стручног мишљења на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о заштити права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права у току године

111. Број захтева суда у поступцима који се односе на одрасле и старије у току године

5.2.1. Заштита деце од насиља у породици

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

 Врста домаћинства у којој дете живи

 Број деце

Укупно

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

 Доминантна врста насиља

 Број деце

Укупно
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         Експлоатација детета 0 0 0

Укупно 0 0 0

  Девојчице  Дечаци

      Издвајање - број деце која су издвојена из породице сама (без родитеља) 0 0 0

Издвајање - број деце која су из породице издвојена заједно са ненасилним родитељем 0 0 0

    Покретање поступака пред судом 0 0 0

Пружање материјалне, правне или стручно саветодавне подршке и помоћи детету у ЦСР 0 0 0

     Упућивање детета на услуге других одговарајућих установа 0 0 0

Упозоравање родитеља на недостатке у вршењу родитељског права - корективни надзор 0 0 0

 Нешто друго 0 0 0

Укупно 0 0 0

 Врста поступка  Број деце

           Поступак за изрицање мере заштите од насиља у породици 0

           Поступак за потпуно лишавање родитељског права 0

           Поступак за делимично лишавање родитељког права 0

           Кривична пријава 0

           Поступак за доношење привремене мере принудног лечења 0

           Поступак за заштиту права детета 0

Укупно 0

3

 Млади  Одрасли  Старији

     Једнородитељска породица (деца и један родитељ) 0 5 2 7

     Једнородитељска проширена породица (деца,један родитељ и сродници) 0 10 3 13

     Брачна или ванбрачна заједница без деце 5 22 4 31

     Брачна или ванбрачна заједница са биолошком децом (оба родитеља и деца) 2 8 2 12

     Потпуна проширена породица (деца, оба родитеља и сродници) 0 0 0 0

     Старатељска или сродничка породица 0 0 0 0

     Самачко домаћинство 0 0 0 0

     Уговорно домаћинство - Уговор о доживотном издржавању 0 0 0 0

 Друге породице 0 0 0 0

Укупно 7 45 11 63

114. Поступци које је ЦСР предузимао у току године у случајевима заштите деце од насиља у породици

 Врста поступка

 Број деце

Укупно

115. Број поступака за заштиту деце жртава од породичног насиља које је ЦСР покренуо према суду, по службеној дужности у току године, према врстама поступка

5.2.2. Вршњачко насиље

116. Број пријава упућених ЦСР у току године о вршњачком насиљу деце (до 18.година)

5.2.3. Заштита корисника од насиља у породици

117. Број пријава насиља у породици и партнерским односима у току године према старости жртве и врсти домаћинства/породице

 Врста породице

 Број жртава насиља према старости

Укупно

118. Број пријава породичног и партнерског насиља у току године према доминантној врсти насиља, старости и полу жртве насиља
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Старост жртве насиља



М Ж М Ж М Ж

 Физичко насиље 2 1 2 5 0 1 11

      Сексуално насиље 0 0 0 0 0 1 1

      Психичко насиље 2 2 19 19 4 5 51

      Економско насиље 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 4 3 21 24 4 7 63

М Ж М Ж М Ж

     Издвајање жртве насиља из породице 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Покретање поступака пред судом 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Кривична пријава 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Пружање материјалне, правне или стручно саветодавне подшке жртви насиља у ЦСР 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Упућивање жртве насиља на услуге других одговарајућих установа 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Нешто друго 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

 Порекло пријаве  Укупно

Члан породице 0

       Друго лице ван породице 0

       Јавна установа (школа, дом здравља, вртић....) 0

 Полиција 63

 Суд/Тужилаштво 0

       Удружење грађана 0

       Орган старатељства по службеној дужности у другим поступцима 0

 Жртва 0

       Анонимна пријава 0

 Неко други 0

Укупно 63

 М  Ж

 Родитељ 4 2 6

 Брат/сестра 2 1 3

 Син/ ћерка 2 2 4

    Партнер једног од родитеља 0 0 0

    Други члан породице или крвни сродник 0 0 0

    Хранитељ/ старатељ 0 0 0

    Брачни/ ванбрачни партнер 28 18 46

    Бивши брачни/ванбрачни партнер 2 2 4

 Неко други 0 0 0

Укупно 38 25 63

 Доминантна врста насиља Укупно

 Млади  Одрасли  Старији

119. Поступци које је ЦСР предузимао у току године у случајевима заштите пунолетних жртава породичног насиља

 Врста поступка

 Старост корисника

Укупно М Укупно Ж Укупно

 Млади  Одрасли  Старији

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

121. Број свих пријава насиља у ЦСР према подносиоцима пријаве/обавештења у току године (све пријаве насиља за кориснке свих старосних категорија)

122. Број пријава насиља у ЦСР у току године према починиоцима насиља означеним у пријави насиља и према односу/сродству са жртвом насиља

 Починилац насиља према односу са жртвом

 Број починилаца

Укупно Број починилаца
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 Врста мере  Број изречених мера

Издавање налога за исељење из породичног стана или куће без обзира на право својине/закупа непокретност0

Издавање налога за усељење у породични стан или кућу без обзира на право својине/закупа непокретности0

      Забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености 0

Забрана приступа у простор око места становања или места рада члана породице 0

      Забрана даљег узнемиравања члана породице 0

Укупно 0

  Полицијски службеник  Суд

    Мера привременог удаљења учиниоца из стана 3 1 4

Мера привремене забране учиниоцу да контактира жртву насиља и прилази јој 60 40 100

Укупно 63 41 104

 Старосна структура  Број индивидуалних планова заштите и подршке

 Деца 0

 Млади 12

 Одрасли 39

 Старији 12

Укупно 63

     Старосна структура  Пренети  Новоевидентирани  Реактивирани Укупно

     до 14 год. (кривично неодговорна деца) 0 5 0 5

 14 - 15 8 10 0 18

 16 - 17 3 11 0 14

 18 - 20 3 0 0 3

Укупно 14 26 0 40

     Старосна структура  Пренети  Новоевидентирани  Реактивирани Укупно

     до 14 год. (кривично неодговорна деца) 0 0 0 0

 14 - 15 0 15 0 15

 16 - 17 2 1 0 3

 18 - 20 3 0 0 3

Укупно 5 16 0 21

10

       Број малолетника  М  Ж Укупно

       Број малолетника са изреченим судским укором 3 2 5

       Број малолетника са изреченим васпитним налогом 0 0 0

123. Број изречених мера заштите од насиља у породици (према Породичном закону) евидентираних у ЦСР у току године према врсти мера

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

Број хитних мера 

 Службено лице које изриче меру

Укупно

125. Број индивидуалних планова заштите и подршке жртви насиља, донетих на Групи за координацију и сарадњу у току године према старости жртве

5.3. Послови заштите малолетника - подаци о деци/малолетницима на евиденцији ЦСР

126. Малолетници са проблемима у понашању на евиденцији ЦСР у години према старости

127. Малолетници у сукобу са законом на евиденцији ЦСР у години према старости

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

129. Број малолетника на евиденцији ЦСР у току године са решењем суда о изреченим мерама према полу - сва деца (и пренети и нови)
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       Број малолетника са изреченом васпитном мером посебне обавезе 0 0 0

       Број малолетника са изреченом мером појачаног надзора 3 0 3

       Број малолетника са мером упућивања у васпитну установу 0 0 0

       Број малолетника са мером упућивања у васпитно-поправни дом 1 0 1

Број малолетника и млађих пунолетних лица са изреченом казном малолетничког затвора 1 0 1

М Ж

0 0 0

 М  Ж

Поравнање са оштећеним како би се накнадом штете, извињењем, радом или на неки други начин отклониле, у целини или делимично, штетне последице дела0 0 0

       Редовно похађање школе или редовно одлажење на посао 0 0 0

Укључивање, без накнаде, у рад хуманитарних организација или послове социјалног, локалног или еколошког садржаја0 0 0

Подвргавање одговарајућем испитивању и одвикавању од зависности изазване употребом алкохолних пића или опојних дрога0 0 0

Укључивање у појединачни или групни третман у одговарајућој здравственој установи или саветовалишту0 0 0

Укупно 0 0 0

 М  Ж

       Извињење оштећеном 0 0 0

       Накнада штете оштећеном 0 0 0

       Редовно похађање школе и неизостајање са посла 0 0 0

       Оспособљавање за одговарајуће занимање 0 0 0

Укључивање без надокнаде у рад хуманитарних организација или обављање послова социјалног, локалног и еколошког садржаја0 0 0

       Укључивање у спортске активности 0 0 0

Подвргавање одговарајућем испитивању и одвикавању од зависности изазване употребом алкохолних пића или опојних дрога0 0 0

Укључивање у појединачни или групни третман у одговарајућој здравственој установи или саветовалишту0 0 0

Похађање курсева за стручно оспособљавање или припремање и полагање испита којима се проверава одређено знање0 0 0

Да не може да напусти место пребивалишта или боравишта без  сагласности суда  и посебног одобрења органа старатељства0 0 0

Укупно 0 0 0

 М  Ж

       Појачан надзор од стране родитеља, усвојитеља или старатеља 3 0 3

       Појачан надзор у другој породици 0 0 0

       Појачан надзор од стране органа старатељства 0 0 0

Појачан надзор уз дневни боравак у одговарајућој установи за  васпитавање и образовање малолетника 0 0 0

Укупно 3 0 3

М Ж М Ж

      Упућивање у васпитну установу 0 0 0 0 0 0 0

130. Број малолетника и млађих пунолетника према којима су, након истека заводских мера и санкције малолетничког затвора, предузимане мере заштите у процесу реинтеграције у току године
 Број малолетника

Укупно

5.4. Подаци о мерама изреченим у години

131. Број васпитних налога изречених  у току године према врстама налога

Васпитни налог 

 Број васпитних налога

Укупно

132. Број васпитних мера посебне обавезе изречених у току године према врстама посебне обавезе

 Васпитна мера посебне обавезе

 Број васпитних мера за малолетнике

Укупно

133. Број васпитних мера појачаног надзора изречених у току године према врстама појачаног надзора

 Васпитна мера појачаног надзора

 Број васпитних мера за малолетнике

Укупно

134. Број заводских  васпитних мера малолетницима и млађим пунолетницима изречених у току године

 Заводска васпитна мера

  Број заводских мера за малолетнике Број заводских мера за  млађе пунолетнике (18 - 21)

Укупно Број заводских мера за малолетникеУкупно Број заводских мера за  млађе пунолетнике (18 - 21)
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Укупно



      Упућивање у васпитно-поправни дом 0 0 1 0 0 1 1

Укупно 0 0 1 0 0 1 1

М Ж М Ж

Број кривичних санкција малолетничког затвора изречених у години 0 0 1 0 0 1 1

Укупно 0 0 1 0 0 1 1

М Ж М Ж

      Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи 0 0 0 0 0 0 0

      Обавезно психијатријско лечење на слободи 0 0 0 0 0 0 0

      Обавезно лечење наркомана 0 0 0 0 0 0 0

      Обавезно лечење алкохоличара 0 0 0 0 0 0 0

      Забрана управљања моторним возилом 0 0 0 0 0 0 0

      Одузимање предмета 0 0 0 0 0 0 0

      Протеривање странаца из земље 0 0 0 0 0 0 0

      Јавно објављивање пресуде 0 0 0 0 0 0 0

      Забрана приближавања и комуникације са оштећеним 0 0 0 0 0 0 0

      Забрана присуствовања одређеним спортским приредбама 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0 0 0

 Број пријава  Број деце

         Деца до 14 година 6 6

         Деца изнад 14 година 4 4

Укупно 10 10

15

15

135. Број кривичних санкција малолетничког затвора изречених у току године
  Старији малолетници Млађи пунолетници (18 - 21)

Укупно Старији малолетнициУкупно Млађи пунолетници (18 - 21)Укупно

137. Број одбачених кривичних пријава против малолетника у току године

138. Број прекршајних поступака покренутих према малолетницима у току године

139. Број малолетника за које су у току године покренути прекршајни поступци

136. Број мера безбедности изречених у току године

 Врста мере безбедности

  Старији малолетници Млађи пунолетници (18 - 21)

Укупно Старији малолетнициУкупно Млађи пунолетници (18 - 21)
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Укупно



 Узраст корисника  Број интервенција

За децу 16

 За младе 13

За одрасле 45

За старије 47

Укупно 121

 За децу  За младе  За одрасле  За старије

 Почетна процена 75 15 56 8 154

   Усмерена процена корисника 9 0 0 0 9

   Број сачињених планова 52 13 45 15 125

   Број поновних прегледа 27 7 12 1 47

 Врста процене  Број поступака процене

         Процена опште подобности усвојитеља 0

         Процена опште подобности старатеља 3

Број процена опште подобности хранитеља које спроводи ЦСР (средине у којима нема ЦПСУ) 1

Број донетих одлука о подобности сродника за пружање услуге породичног смештаја 0

Број донетих одлука о подобности потенцијалних хранитеља за пружање услуге породичног смештаја 1

Друго 0

                  Стручни послови супервизора  Број реализованих активности/ донетих планова и извештаја

         Број индивидуалних планова професионалног развоја водитеља случаја 4

         Број извештаја о напретку водитеља случаја 8

         Број одржаних индивидуалних супервизијских састанака 563

         Број одржаних групних супервизорских састанака 22

         Број случајева у којима је супервизор члан тима као стручни радник 230

         Број случајева где је супервизор радио као водитељ случаја 1249

         Врста саветодавног усмеравања  Број случајева

         Помоћ у васпитању и развојним проблемима деце 123

         Психосоцијална подршка жртвама насиља 65

         Помоћ у сређивању брачних и породичних односа 67

         Усмеравање лица у стању социјалне потребе 1921

         Организовање животне и радне средине 0

 Деца  Млади  Одрасли  Старији

Дневни боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом или интелектуалним тешкоћама 0 0 0 0 0

Дневни боравак за децу и младе у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом 0 0 0 0 0

   Дневни боравак за одрасле са инвалидитетом 0 0 0 0 0

   Дневни боравак за одрасле и старије којима је потребна дневна нега и надзор 0 0 0 0 0

Помоћ у кући 0 0 12 35 47

   Свратиште за децу улице 0 0 0 0 0

   Свратиште за одрасле и старије 0 0 0 0 0

   Лични пратилац детета 3 0 0 0 3

Друге услуге које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу 0 0 0 0 0

6.1. Неодложне интервенције

140. Број предузетих неодложних интервенција у току године

6.2. Услуге процене и планирања

141. Број услуга процене и планирања према корисницима услуга ЦСР у току године

 Стручни поступак

 Број поступака

Укупно

142. Број осталих процена у току године

143. Стручни послови супервизора и број реализованих послова у току године

144. Број случајева код којих је примењено саветодавно усмеравање од стране водитеља случаја у току године

6.3. Дневне услуге у заједници

145. Број упута које је ЦСР издао у току године за коришћење дневних услуга у заједници према старости упућених корисника

Врста услуге 

 Узраст корисника

Укупно
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 Деца и млади  Одрасли  Старији

     Становање уз подршку за младе који се осамостаљују 0 0 0 0

     Становање уз подршку за особе са инвалидитетом 0 0 0 0

     Персонална асистенција 0 0 0 0

     Обука за самостални живот 0 0 0 0

     Друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у друштву 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0

 Деца  Млади  Одрасли  Старији

   Породична терапија 0 0 0 0 0

 Медијација 0 0 0 0 0

   Друге саветодавне и едукативне услуге и активности 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0

 Број породица 0

 Број деце 0

М Ж М Ж М Ж М Ж

   Прихватилиште за ургентну заштиту деце од насиља 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Прихватилиште за децу и младе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Прихватна станица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

М Ж М Ж М Ж

Прихватилиште 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Узраст  М  Ж

 Деца 0 0

 Млади 0 0

Укупно 0 0

Деца Млади Одрасли Старији

 Домски смештај FALSE FALSE 0 0 0 0 0

    Прихватилиште (сигурна кућа, прихватна станица) FALSE FALSE 0 0 0 0 0

6.4. Услуге подршке за самосталан живот

146.. Број упута које је ЦСР издао у току године за коришћење услуга подршке за самосталан живот према старости упућених корисника

Врста услуге 

 Узраст корисника

Укупно

6.5. Саветодавно терапијске и социо-едукативне услуге

147. Број упута које је ЦСР издао у току године за коришћење саветодавно терапијских и социо едукативних услуга које су реализоване изван ЦСР или у посебној јединици ЦСР према старости упућених корисника

Врста услуге 

 Узраст корисника

Укупно

6.6. Услуге интензивне подршке породици

148.  Број упута које је ЦСР издао у току године за коришћење услуге породични сарадник

6.7. Услуге смештаја у прихватилиште и предах смештаја

149. Број решења за смештај деце у прихватилишта/прихватне станице у току године према старости и полу

Врста смештаја 

 Узраст

Укупно 0 - 2Укупно 3 - 5Укупно 6 - 14Укупно 15 - 17Укупно М Укупно Ж Укупно

 0 - 2  3 - 5  6 - 14  15 - 17

150. Број решења ЦСР о смештају пунолетних корисника у прихватилиште у току године, према старости и полу корисника

Врста смештаја 

 Млади  Одрасли  Старији

Укупно МладиУкупно ОдраслиУкупно СтаријиУкупно М Укупно Ж Укупно

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

6.8. ЦСР као пружалац других услуга 

152. Подаци о другим услугама (које подлежу лиценцирању) које је ЦСР пружао у години у оквиру посебне организационе јединице: врста услуге, статус лиценцирања и број корисника услуга на дан 31.12.

Назив услуге   Пружа / Не пружа Има лиценцу / Нема лиценцу 

 Број корисника на дан 31.12.

Укупно
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 Предах смештај FALSE FALSE 0 0 0 0 0

 Дневни боравак FALSE FALSE 0 0 0 0 0

 Помоћ у кући FALSE FALSE 0 0 0 0 0

 Свратиште FALSE FALSE 0 0 0 0 0

    Лични пратилац детета FALSE FALSE 0 0 0 0 0

    Становање уз подршку FALSE FALSE 0 0 0 0 0

    Персонална асистенција FALSE FALSE 0 0 0 0 0

 СОС телефон FALSE FALSE 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0 0 0

 Врста посла  Број радника, на дан 31.12.

         Руководећи радници 0

 Стручни радници 0

         Стручни сарадници 0

 Сарадници 0

         Финансијско-административни радници 0

         Технички радници 0

Укупно 0

Деца Млади Одрасли Старији

      Породични сарадник FALSE 0 0 0 0 0

 Клуб FALSE 0 0 0 0 0

 Саветовалиште FALSE 0 0 0 0 0

      Телефонско саветовалиште FALSE 0 0 0 0 0

      Третмански центар FALSE 0 0 0 0 0

 Дневни центар FALSE 0 0 0 0 0

      Храна на точковима FALSE 0 0 0 0 0

 Нешто друго, уписати: 0 0 0 0 0

 Нешто друго, уписати: 0 0 0 0 0

 Нешто друго, уписати: 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 0 0

         Врста посла Број радника, на дан 31.12.

         Руководећи радници 0

 Стручни радници 0

         Стручни сарадници 0

 Сарадници 0

         Финансијско-административни радници 0

         Технички радници 0

Укупно 0

155. Број радника запослених или ангажованих на пружању услуга или програма које НЕ ПОДЛЕЖУ ЛИЦЕНЦИРАЊУ на дан 31.12.

153. Број радника запослених или ангажованих на пружању услуга у оквиру организационе јединице ЦСР које подлежу лиценцирању на дан 31.12.

154. Подаци о другим услугама/програмима (које НЕ ПОДЛЕЖУ ЛИЦЕНЦИРАЊУ) које је ЦСР пружао у години: врста услуге/програма и број корисника услуга на дан 31.12.

Назив услуге Пружа / Не пружа 

Број корисника на дан 31.12.

Укупно
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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 27.04.2022. године, донела је 

ЗАКЉУЧАК 

I 

УСВАЈА СЕ на Извештај о реализацији програма рада са финансијским 

извештајем Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања за 2021. годину, усвојен 

Одлуком управног одбора Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања број 113/2 

од 28.02.2022. године. 

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 630-1/22

У Сокобањи, дана 27.04.2022. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу чл. 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014- др. закон и 101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), чл. 

28. став 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. 

6/2020, 47/2021 и 78/2021), чл. 42. став 1. тачка 13. Статута општине Сокобања 

(''Службени лист општине Сокобања'', број  6/19) и чл. 6 став 2. тачка 2. Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Стеван Сремац“ 

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 28/2017) на седници одржаној 

дана 27.04.2022. године, Скупштина општине Сокобања,  донела је 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута 

Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Народне 

библиотеке „Стеван Сремац“  Сокобања, који је Управни одбор Народне библиотеке 

„Стеван Сремац“  Сокобања  донео дана 28.02.2022. године. 

II 

Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине Сокобања''. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у чл. 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др. закон и 101/2016- др. 

закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), чл. 28. став 2. Закона о култури („Сл. гласник 

РС“ бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. 6/2020, 47/2021 и 78/2021), чл. 42. став 1. тачка 

13. Статута општине Сокобања (''Службени лист општине Сокобања'', број  6/19) и чл. 6 

став 2. тачка 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народне библиотеке 

„Стеван Сремац“ Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 28/2017), чијим 

одредбама је прописано да Скупштина општине Сокобања, као надлежни орган 

општине Сокобања, даје сагласност на Статут Установе чији је оснивач. 

Како је Општина Сокобања Одлуком о оснивању Народне библиотеке „Стеван Сремац“ 

Сокобања број 011-1/95-01 од 23.02.1995. године, исту основала, то произилази и њена 

обавеза да поднесе Статут надлежном органу оснивача на усвајање, што је Управни 

одбор наведене установе и учинио, а о чему је Скупштина општине Сокобања донела 

одлуку. 

I Број: 630-2/22

У Сокобањи, дана 27.04.2022. 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 27.04.2022. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2021. годину Јавне установе „Спортско 

рекреативни центар Подина“ Сокобања, који је усвојио Управни одбор Јавне установе 

„Спортско рекреативни центар Подина“, одлуком број I-56/2022-03 од 08.04.2022. 

године. 

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 66-1/22

У Сокобањи, дана  27.04.2022. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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Страна 156                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



Страна 157                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



Страна 158                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



Страна 159                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



Страна 160                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



Страна 161                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



Страна 162                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године
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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 
27.04.2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовникe Аква парка „Подина“ за 2022. годину Јавне установе 

„Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, које је усвојио Управни одбор Јавне установе 
„Спортско рекреативног центра Подина“ Сокобања, дана 08.04.2022. године под бројем I-56/2022-06. 

II 
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број:  401-351/22
У Сокобањи, дана 27.04.2022. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 
Владан Петковић
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Страна 165                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



Страна 166                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



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 
27.04.2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовникe за Комплекс фудбалских терена за 2022. годину Јавне 

установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, које је усвојио Управни одбор Јавне 
установе „Спортско рекреативног центра Подина“ Сокобања, дана 08.04.2022. године под бројем I-
56/2022-05. 

II 
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број:  401-352/22
У Сокобањи, дана 27.04.2022. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 
Владан Петковић
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Страна 168                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



Страна 169                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



Страна 170                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



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 
27.04.2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовникe Теретане  „Подина“ за 2022. годину Јавне установе 

„Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, које је усвојио Управни одбор Јавне установе 
„Спортско рекреативног центра Подина“ Сокобања, дана 08.04.2022. године под бројем I-56/2022-07. 

II 
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број:  401-353/22
У Сокобањи, дана 27.04.2022. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 
Владан Петковић
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Страна 172                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



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 

27.04.2022. 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 012-1055/1 од 

14.12.2021. године. 

II 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 611-1/22 

У Сокобањи, дана 27.04.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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Страна 174                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



Страна 175                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



Страна 176                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



Страна 177                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



Страна 178                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 11                                          27.04.2022. године



На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“, број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 

111/2021 – др. закон) и члана 42. став 1. тачка 12. Статута Општине Сокобања („Службени лист 

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

27.04.2022.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Jавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања 

I 

Ана Вељковић, дипломирани економиста из Сокобање, именује се за директора Јавног 

комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, почев од 28.04.2022. године, на период од 4 (четири) 

године. 

II 

Именована је дужана да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог 

решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

III 

Ово Решење је коначно. 

IV 

Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине 

Сокобања“, као и на интернет страници општине Сокобања. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директоре јавних предузећа 

чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне 

самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. 

Статутом општине Сокобања, чланом 42. став 1. тачка 12. прописано је да Скупштина 

општине, у складу са законом, именује директоре јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе. 

Скупштина општине Сокобања на седници одржаној 10.02.2022. године, донела је Одлуку о 

спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ 

Сокобања и огласила Јавни конкурс. 

Јавни конкурс објављен је у „Службеном листу општине Сокобања“, „Службеном гласнику 

Републике Србије“, број 27 од 25.02.2022. године,  дневном листу „Курир“, као и на интернет 

страници општине Сокобања. 

Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 
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Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора, коју је 

именовала Скупштина општине Сокобања својим Решењем број 02-52/2021 од 08.04.2021. године. 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је по истеку рока за подношење 

пријава, констатовала да је на јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа 

„Напредак“ Сокобања, благовремено поднете једна пријава уз коју су приложени сви потребни 

докази, Ане Вељковић из Сокобање. 

На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора 

приложених уз пријаву кандидата Ане Вељковић, Комисија је  у складу са одредбом члана 40. став 

5. Закона о јавним предузећима, сачинила списак кандидата за именовање директора и писменим 

путем обавестила кандидата за директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, Ану 

Вељковић из Сокобање о томе када почиње изборни поступак. 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је, примењујући мерила утврђена 

Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник Републике 

Србије“, број 65/2016), спровела изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве, 

прибављену и поднету документацију и усменим разговором са  кандидатом, извршила оцену 

стручне оспособљености, знања и вештине кандидата. 

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним 

предузећима, Комисија је на седници одржаној 15.04.2022. године, утврдила резултат за кандидата 

Ану Вељковић из Сокобање и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима саставила 

ранг листу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, и то: 

1. Ана Вељковић из Сокобање коју је Комисија оценила оценом 3 (три). 

На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа 

„Напредак“ Сокобања и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног 

комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, Општинска управа Општине Сокобања је припремила 

Нацрт акта о именовању првог кандидата са Ранг листе за директора Јавног комуналног предузећа 

„Напредак“ Сокобања. 

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општине Сокобања је на седници 

одржаној дана 18.04.2022. године, размотрило Нацрт акта о именовању директора Јавног 

комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања и утврдило Предлог решења о именовању директора 

Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања и предложило  Скупштини општине Сокобања 

да предлог размотри и усвоји. 

Решење о именовању директора Jавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања је 

коначно. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред Управним судом 

у Београду, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

I БРОЈ: 02-28/22 

У Сокобањи, 27.04.2022.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, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 52. став 1. 

и 2. 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 27.04.2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА В.Д. ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„НАПРЕДАК“ СОКОБАЊА 

I 

ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ Ани Вељковић из Сокобање, дипломираном економисти вршиоца 

дужности директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, са седиштем у Сокобањи, 

закључно са 27.04.2022. године. 

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. 

Образложење 

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 52. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима ( „Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), 

предвиђено је да се вршилац дужности директора може именовати до именовања директора јавног 

предузећа по спроведеном јавном конкурсу, као и да период обављања функције вршиоца дужности 

директора не може бити дужи од једне године. 

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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I Број: 02-29/22 

Како је након спроведеног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа 

„Напредак“ Сокобања  Ана Вељковић именована за директора Јавног комуналног предузећа 

„Напредак“ Сокобања, стекли су се услови за доношење решења као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред Управним судом 

у Београду, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

У Сокобањи,  27.04.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 124. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, 

број 24/11), члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 

71/94,  79/05 – др.закон, 81/05 – исп.др.закона, 83/05- испр. др. закона и 83/14 – др.закон), 

члана 32.став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 

42. став 1. тачка 13. и 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 6/19) и члана 149. став 2. Пословника Скупштине општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 11/19 и 58/20), Скупштина општине Сокобања, 

на седници одржаној 27.04.2022. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  „СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА 

I 

Разрешава се дужности директора Центра за социјални рад  „Сокобања“ Сокобања, 

Владимир Павловић, дипломирани правник  из Сокобање, због истека периода на који је 

именован, закључно са 27.04.2022. године. 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

III 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

Образложење 

Правни основ за доношење наведеног решења налази се у одредбама члана 124. став 

2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/11), члана 18. став 1. 

Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94,  79/05 – др.закон, 

81/05 – исп.др.закона, 83/05- испр. др. закона и 83/14 – др.закон), члана 32.став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 

101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 42. став 1. тачка 13. и 143. 

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

став 2. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, 

број 11/19 и 58/20). 

Како је у надлежности оснивача да именује и разрешава директоре јавних предузећа, 

установа, организација и служби чији је оснивач, а што произилази из напред наведених 
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одредби Закона и подзаконских аката, то је дат предлог за разрешење директора установе 

Центар за социјални рад „Сокобања“ Сокобања, због истека периода на који је именован. 

Из напред наведеног одлучено је као изреци решења. 

Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути спор пред 

Вишим судом у Нишу у року од 30 дана од дана достављања решења. 

I БРОЈ: 02-30/22

У Сокобањи, 27.04.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владан Петковић 
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На основу члана 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 

24/11), члана 18. 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 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 

42. став 1. тачка 13. и 143. Статута Општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“,  број 6/19) и члана 149. став 2. Пословника о раду Скупштине општине 

Сокобања („Службени лист општине Сокобања  број 11/19 и 58/20), Скупштина општине 

Сокобања  на седници одржаној 27.04.2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ  РАД „СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА 

I 

Владимир Павловић, дипломирани правник из Сокобање, именује се за директора 

Центра за социјални рад  „Сокобањa“ Сокобања, на период од 4 године, почев од 28.04.2022. 
године.

II 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

III 

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 члану 124. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“, број 24/11), члана 18. 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 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 

и 111/2021 – др. закон), члана 42. став 1. тачка 13. и 143. Статута Општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“,  број 6/19) и члана 149. став 2. Пословника о раду 

Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања  број 11/19 и 58/20). 
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Чланом 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/11) 

прописан је начин именовања директора Центра за социјални рад, односно ко може бити 

именован за директора Центра за социјални рад, да мандат директора траје 4 године, да га 

именује надлежни орган јединице локалне самоуправе на основу конкурса, по прибављеном 

мишљењу Управног одбора Центра за социјални рад, да конкурс расписује Управни одбор 

Центра за социјални рад који и спроводи изборни поступак. 

Оснивач именује директора Центра за социјални рад уз претходно прибављену 

сагласност Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на период од 4 

године сагласно члану 124. став 8. Закона о социјалној заштити. 

С обзиром да је спроведен конкурс за директора, те да је добијена  сагласност  број 

119-01-399/2021-09 од 20.01.2022.године, Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања за именовање директора Центра за социјални рад Сокобања, Владимира 

Павловића, дип. правника из Сокобање, то се предлаже доношење овог решења, а имајући 

у виду горе цитиране одредбе и надлежности Скупштине Општине регулисане чланом 32. 

став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 42. став 1. тачка 13. Статута општине 

Сокобања. 

Из напред наведеног одлучено је као у изреци решења. 

Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути спор пред Вишим 

судом у Нишу у року од 30 дана од дана достављања решења. 

I БРОЈ: 02-31/22 

У Сокобањи, 27.04.2022. 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  129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. 

закон), члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“,  број 42/91, 71/94, 

79/2005 – др. закон, 81/2005 - испр. др. закон, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 – др. 

закон), члана 42. став 1. тачка 13. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени 

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

одржаној дана 27.04.2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу директора Туристичке организације Сокобања 

I 

Љубинко Миленковић, дипломирани економиста из Сокобање, разрешава се 

функције директора Туристичке организације Сокобања, због истека мандата на који је 

именован, закључно са 30.05.2022. године. 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

III 

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. став 1. тачка 

9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број  129/2007, 83/2014 – др. 

закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 18. Закона о јавним 

службама („Службени гласник РС“,  број 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 - 

испр. др. закон, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 – др. закон), члана 42. став 1. тачка 

13. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) којима 

је утврђено 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 и даје сагласност на њихове статуте у складу са 

законом. 

Како је Љубинку Миленковићу, истекао мандатни период на који је именован, 

Скупштина општине Сокобања, одлучила је као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути спор пред Вишим 

судом у Нишу у року од 30 дана од дана достављања решења. 

БРОЈ: 332-276/22 

У Сокобањи, 27.04.2022. 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  129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. 

закон), члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“,  број 42/91, 71/94, 

79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 83/2014 – др. 

закон) и члана 42. став 1. тачка 13. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени 

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

одржаној дана 27.04.2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

Именује се Љубинко Миленковић, дипломирани економиста из Сокобање за 

директора Туристичке организације Сокобања, на период од 4 година, почев од 

31.05.2022. године. 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

III 

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. став 1. тачка 

9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број  129/2007, 83/2014 – др. 

закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 18. Закона о јавним 

службама („Службени гласник РС“,  број 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – 

испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 83/2014 – др. закон) и члана 42. став 1. 

тачка 13. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 6/19). 

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено 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 и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом, а што је предвиђено 

и чланом 42. став 1. тачка 13. Статута општине Сокобања. 

Након расписивања и спровођења јавног конкурса који је спровео Управни одбор 

Туристичке организације  Сокобања, исти је Скупштини општине Сокобања, доставио 

извештај о спроведеном конкурсу за именовање директора Туристичке организације 

Сокобања са предлогом за именовање кандидата са комплетном документацијом. 
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Комисија за кадровска, административна и мандатно имунитетска питања, утврдила је 

предлог решења о именовању Љубинка Миленковића за директора Туристичке 

организације Сокобања. 

На основу свега напред наведеног Скупштина општине Сокобања, донела је решење 

као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути спор пред Вишим 

судом у Нишу у року од 30 дана од дана достављања решења. 

БРОЈ: 332-277/22 

У Сокобањи, 27.04.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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1 

На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. Закон) 

члана 2. 9. и 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 

104/2016 и 95/2018), члана 42. став 1. тачка 18. Статута општине Сокобања („Службени лист 

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

27.04.2022. године, донела је 

О Д Л У К У 

о измени Одлуке о комуналном уређењу 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена Одлуке о комуналном уређењу („Службени лист 

општине Сокобања“, бр. 4/14, 24/14,7/15, 42/2016, 6/19),  (у даљем тексту: Одлука) и то: 

Члан 43. Одлуке мења се  и гласи: 

„Члан 43. 

Одобрењем, које издаје надлежни орган Општинске управе, за постављање појединих 

објеката или продају производа и робе одређују се локација, врста и величина објекта или 

простора, услови коришћења, рок важења и време и начин уклањања објекта, поправка 

евентуалног оштећења, чишћење коришћеног простора и поседовање корпе за отпатке. 

Предузећа и друга правна лица као и власници самосталних угоститељских, 

трговинских и занатских радњи, могу у оквиру основне регистроване делатности 

привремено  користити део простора  испред пословних објеката у којима се обавља 

делатност,  након добијања одобрења надлежног органа управе. Одобрењем за коришћење 

дела простора  испред пословних објеката се, у складу са основном делатношћу,  одређује 

површина за коришћење, локација за постављање, време коришћења, врста производа који се 

могу излажити,  као и други посебни услови у погледу обезбеђења пролаза пешака, уређења 

простора и сл.“ 

Заузеће јавне површине испред угоститељских радњи може се вршити  у ширини 

спољашњих димензија локала према јавној површини, а сходно Плану постављања мањих 

монтажних објеката – летње баште. 

Заузеће јавне површине испред занатских и трговинских  радњи може се вршити  у 

ширини спољашњих димензија локала, а највише на удаљености до 1,50 м од  зида локала 

према јавној површини. 

Заузеће јавне површине испред занатских и трговинских  радњи се може одобрити 

под условом да је  за пролаз пешака остављено најмање 1,5м ширине. 
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2 

Заузеће јавне површине испред трговинских непрехрамбених  радњи на мермерном 

шеталишту се може одобрити  у ширини спољашњих димензија локала, а највише на 

удаљености до 3,00 м од  зида локала према јавној површини. 

На јавним површинама испред занатских и трговинских  радњи и другим јавним 

површинама забрањено је постављање аутомата за забаву и игру деце, играчака, сувенира и 

сл., осим уколико је постављање предвиђено Планом постављања мањих монтажних 

објеката. 

Члан 2. 

Члан 133.  Одлуке мења се и гласи: 

„Члан 133. 

„Казниће се за прекршај правно лице ако без одобрења надлежног органа постави 

објекат, уређај, апарат и други предмет на јавној површини и спољним деловима зграда, 

заузме јавну површину на удаљености већој од дозвољене, ван одређене локације  или 

излаже робу ван основне регистроване делатности,  изводи радове на спољним деловима 

зграда, врши промет робе и услуга на јавној површини или раскопа јавну површину 

новчаном казном од 120.000,00 динара. (члан 9-16, 18, 22, 34,40, 43., 46. и 47.). 

Казниће се за прекршај предузетник ако без одобрења надлежног органа постави 

објекат, уређај, апарат и други предмет на јавној површини и спољним деловима зграда, 

заузме јавну површину на удаљености већој од дозвољене, ван дозвољене локације или 

излаже робу ван основне регистроване делатности, изводи радове на спољним деловима 

зграда, врши промет робе и услуга на јавној површини или раскопа јавну површину 

новчаном казном од 70.000,00 динара. (члан 9-16, 18, 22, 34, 40, 43. и 47.). 

За прекршај из сава 1. овог члана казниће се физичко лице и одговорно лице у 

правном лицу новчаном казном од 25.000,00 динара.“ 

У осталим деловима Одлука остаје непромењена. 

Члан 3. 

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

општине Сокобања". 

I Број: 352-90/22

У Сокобањи, дана 27.04.2022. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 i 111/2021 - др. закон), члана 4. 

и члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 5/2016 и 

88/2019), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 

88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 42. став 1. тачка 10. Статута општине Сокобања 

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

усаглашавања одлуке са Статутом општине Сокобања, на седници одржаној дана 

27.04.2022.године,  донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Зеленило Сокобања“ 

Сокобања  (Пречишћен текст)  („Службени лист општине Сокобања“, бр. 39/2016) (у 

даљем тексту: Одлука) на следећи начин: 

Мења се члан 31. Одлуке и гласи: 

„Председник општине Сокобања даје 

сагласност на: 

1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и 

2. Претходну сагласност на повећање броја запослених.“ 

У осталим деловима Одлука остаје непромењена. 

Члан 2. 

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

Сокобања“. 

I Број: 352-91/22 

У Сокобањи, 27.04.2022.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 i 111/2021 - др. закон, члана 5, 6. 

и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 5/2016 и 88/2019), 

члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 

104/2016 и 95/2018), члана 42. став 1. тачка 10. Статута општине Сокобања („Службени 

лист општине Сокобања“ број 6/19), a у циљу усаглашавања одлуке са Статутом општине 

Сокобања, Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 27.04.2022. године, 

донела је 

О Д Л У К У 

о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа ''Напредак'' са 

Законом о јавним предузећима 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног 

предузећа ''Напредак'' са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине 

Сокобања“, бр. 33/2016) (у даљем тексту: Одлука) на следећи начин: 

Мења се члан 32. Одлуке и гласи: 

„Председник општине Сокобања даје 

сагласност на: 

1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и 

2. Претходну сагласност на повећање броја запослених.“ 

У осталим деловима Одлука остаје непромењена. 

Члан 2. 

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

Сокобања“. 

I Број: 352-92/22 

У Сокобањи, 27.04.2022.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 55. Закона о задужбинама и фондацијама  ("Сл. Гласник РС", бр. 88/2010,
99/2011- др закон и 44/2018- др.закон) и чланa 42 став 1. тачка 69. Статута општине Сокобања
("Службени лист општине Сокобања", бр. 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници
одржаној дана 27.04.2022.године, донела је

ОДЛУКУ
о расподели преостале имовине иза „Парификта задужбине Јулиуса Минха“ Ртањ

Члан 1.

Овом Oдлуком врши се расподела преостале имовине иза „Парификта задужбине Јулиуса
Минха“ Ртањ и то тако што нови титулар права постаје Општина Сокобања матични
број:07355815 и ПИБ:100880059 на следећим непокретностима (земљиште и објекти):

Катастарска парцела број 9 КО Мужинац

Подаци о парцели А лист
- Потес/Улица: Логориште
- Број парцеле: 9
-Подброј парцеле: 0
-Површина м2: 68
-Број листа непокретности: 295

Подаци о делу парцеле
Број дела: 1
Врста земљишта: грађевиснко земљиште изван грађевинског подручја
Култура: земљиште под зградом и другим објектом
Површина м2: 68

Подаци о зградама и другим грађевинским објектима – В1 лист
-Број објекта: 1
-Назив улице: Логориште
-Кућни број:
-Кућни подброј:
-Површина м2: 68
-Корисна површина м2: 0
-Грађевинска површина м2: 0
-Начин коршћења и назив објекта: Зграда за коју није позната намена - капела
-Правни статус објекта: Објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката
-Број етажа под земљом:
-Број етажа у приземљу: 1

и Катастарска парцела број 10 КО Мужинац

Подаци о парцели А лист
- Потес/Улица: Логориште
- Број парцеле: 10
-Подброј парцеле: 0
-Површина м2: 44
-Број листа непокретности: 295

Подаци о делу парцеле
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Број дела: 1
Врста земљишта: грађевиснко земљиште изван грађевинског подручја
Култура: земљиште под зградом и другим објектом
Површина м2: 44

Подаци о зградама и другим грађевинским објектима – В1 лист
-Број објекта: 1
-Назив улице: Логориште
-Кућни број:
-Кућни подброј:
-Површина м2: 44
-Корисна површина м2: 0
-Грађевинска површина м2: 0
-Начин коршћења и назив објекта: Зграда за коју није позната намена – планинарска кућа
-Правни статус објекта: Објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката
-Број етажа под земљом:
-Број етажа у приземљу: 1

Члан 2.

Досадашњем титулару права „Парификату задужбине Јулиуса Минха“ Ртањ Среза
Бољевачког престаје право приватне својине на кп.бр. 9 и 10 обе у КО Мужинац (на
земљишту и објектима).

Члан 3.

На основу ове Одлуке извршиће се упис права јавне својине код Службе за катастар
непокретности у Сокобањи на новог титулара права.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“.

I Број: 46-9/22

У Сокобањи, 27.04.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић
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На основу члана 42. став 1. тач. 36. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“ 6/19), члана 29. став 4. Закона о јавној својини (,,Службени гласник РС“, бр. 72/11, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017,  95/2018 и 153/2020 ), члана 99. 

Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10 –Одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/2013 –Одлука УС, 50/2013 –Одлука УС, 98/2013 –Одлука УС, 132/2014 и 145/2014 

83/2018, 31/2019, 37/19, 9/2020 и 52/2021), члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибаљања и уступања искоришћавања других имовиснких права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда (,,Службени гласник РС“, бр. 16/2018), члана 10. - 44. и 

члана 61. Одлуке о грађевинском земљишту Општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“ бр. 23/2019, 14/21 и 28/21) и члана 50., 58., 59. и 61. Одлуке о прибављању, коришћењу, 

управљању и начину располагања стварима у јавној својини општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“ бр. 35/18 и 20/19), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 

27.04.2022. године, донела је 

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

СОКОБАЊА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

Члан 1 

Овом Одлуком покреће се поступак за прибављање грађевинског земљишта у јавну својину 

општине Сокобања и то: 

- катастарскa парцелa 3183/1, потес „Подина“, укупне површине 865 м2, земљиште у 

грађевинском подручју - ливада 4.класе, уписне у лист непокретности број 2505 КО Сокобања. 

Грађевинско земљиште из претходног става биће прибављено у поступку непосредне 

погодбе. 

Члан 2 

Поступак непосредне погодбе, сагласно Закону, подзаконским актима и одлукама 

Скупштине општине Сокобања, које уређују ову област спровешће Комисија за отуђење и давање у 

закуп грађевинског земљишта формирана Одлуком Скупштине општине Сокобања број 02-

101/2021 од 08.10.2021.. године. 

Средства за прибављање непокретности из чл.1.ове Одлуке обезбеђена су у буџету 

Општине Сокобања за 2022.годину. 

Члан 3 

Разлози за спровођење поступка прибављања непокретности из чл. 1. ове Одлуке у 

поступку непосредне погодбе садржани су у чињеници да је предметна парцела у складу са 

планским документом једина погодна за изградњу резервоара за воду ради побољшања 

водоснабдевања на територији општине Сокобања. 
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Члан 4. 

Комисија из члана 2 ове одлуке, по окончаном поступку непосредне погодбе, подноси 

образложени предлог Општинском већу општине Сокобања, на основу кога Општинско веће 

доноси Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Сокобања. 

На образложени предлог Општинског већа Општине Сокобања одлуку о прибављању 

непокретности у јавну својину Општине Сокобања доноси Скупштина општине Сокобања. 

Члан 5 

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

Сокобања. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове одлуке је члан 27. став 10., члан 28. став 2., члан 29. став 1. 

и ст. 3. Закона о јавној својини, члан 42 ст.1 тач. 36 Статута општине Сокобања,  чл. 3. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари 

у јавној својини, односно прибаљања и уступања искоришћавања других имовиснких права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда  и члан 50., 58., 59. и 61. Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања стварима у јавној својини општине 

Сокобања. 

Разлог за доношења ове одлуке је прибављање катастарске парцеле из члана 1. ове 

Одлуке ради реализације изградње резервоара за воду. 

Предметна парцела се у складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибаљања и уступања искоришћавања других имовиснких права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда прибављају непосредном погодбом, с обзиром да је 

то једино могуће решење за реализацију изградње резервоара за воду. 

Из наведених разлога, једино могуће и целисходно решење је прибавање непокретности 

непосредном погодбом, како би се регулисали имовинско правни односи, што омогућава 

прибављање и израду техничке документације, неопходне за извођење радова. 

I Број: 401-354/22

У Сокобањи, 27.04.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Владан Петковић
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На основу члана 32. Закона о локалниј самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14, 

101/16, 47/18 и 111/21), члана 30. Закона о добровољном ватрогаству („Службени гласник РС“ 

број 87/18), и члана 42. став 1. тачка 69. Статута општине Сокобања („Сл. лист општине 

Сокобања“, бр. 6/19), а у циљу спровођења мера цивилне заштите и активности за спречавање 

и умањење последица катастрофа у ратном, ванредном стању и ванредној ситуацији са 

задацима заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и обезбеђења основних 

услова за живот, Скупштина општине Сокобања на седници одржаној 27.04.2022. године 

донела је 

ОДЛУКУ 

О СИСТЕМУ ПОВЛАСТИЦА И ПОДСТИЦАЈА ЗА 

ПРИПАДНИКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Члан 1 

Овом Одлуком утврђује се систем повластица и подстицаја за припаднике једиице 

цивилне заштите опште намене на територији општине Сокобања. 

Члан 2 

Установе и јавна предузећа чији је оснивач Општина Сокобања и то: Туристичка 

организација Сокобања, Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, 

Народна библиотека „Стеван Сремац“ Сокобања и Јавно комунлано предузеће „Напредак“ 

Сокобања, омогућиће коришћење услуга које пружају припадницима једнице цивилне 

заштите без накнаде и то: 

• Туристичка организација Сокобања омогућиће бесплатнан улазак на све манифестације и 

концерте чији је организатор; 

• Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања омогућиће бесплатан 

улазак на Аква парк „Подина“ као и бесплатно коришћење теретане на Подини; 

• Народна библиотека „Стеван Сремац“ Сокобања омогућиће бесплатно учлањење у 

библиотеку члановима јединице цивилне заштите; 

• Јавно комунлано предузеће „Напредак“ Сокобања,омогућиће бесплатно паркирање за 

припаднике јединице цивилне заштите за по једно возило. 

Члан 3 

Добровољно ватрогасно друштво Сокобања доставиће списак припадника једницие 

цивилне заштите опште намене Општини Сокобања а који ће имати права на повластице и 

подастицаје предвиђене овом одлуком. 

Члан 4 

Налаже се установама и јавним предузећима чији је оснивач Општина Сокобања да 

донетесу акте којима се омогућава бесплатно коришћење услуга које пружају,  припадницима 

једнице цивилне заштите без накнаде а у складу са чланом 2. ове Одлуке. 

Члан 5 

Право на повластице и подстицаје предвиђене овом Одлуком имају само чланови 

јединице цивилне заштите опште намене, уз легитимацију. 
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Члан 6 

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

општине Сокобања”. 

Скупштина општине Сокобања 

Број: 217-15/22, 

У Сокобањи дана 27.04.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Владан Петковић 
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На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени 

гласник РС“, број 113/17, 50/18 46/2021-23 (УС), 51/2021-77 (УС), 53/2021-110 (УС), 

66/2021-3, 130/2021-3), члана 16. став 1. тачка 4) Статута ошптине Сокобања („Службени 

гласник општине Сокобања“, број 6/19), а у вези са Националном стратегијом за 

побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности („Службени гласник РС“, 

број 15/19), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној 27.04.2022.године донела 

је 

ОДЛУКУ 

О ВЕЋЕМ ОБИМУ ПРАВА ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ И О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 

ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА ДЕЦЕ 

I ОПШТА ОДРЕДБА 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се већи обим права породици са децом и финансијској подршци за 

подстицање рађања деце то: 

- Право на новчану помоћ незапосленим породиљама; 

- Право на једнократну новчану помоћ за свако новорођено дете и 

- Право на једнократну новчану помоћ за поступк вантелесне оплодње. 

II ПРАВО НА НОВЧАНУ ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА 

Члан 2. 

Право на новчану помоћ незапосленим породиљама остварује незапослена породиља,  (у 

случају да дете остане без мајке, незапослени отац детета или старалац детета (у даљем 

тексту: незапослена породиља) која има пребивалиште од најмање 1 године, пре рођења 

детета,  на територији општине Сокобања под условом да се непосредно брине о детету. 

Уколико незапослена породиља нема пребивлшите од најмање 1 године, пре рођења 

детета,  на територији општине Сокобања, признаће се прво на новчану помоћ уколико 

отац детета има пребивалиште од најмање 1 године, пре рођења детета,  на територији 

општине Сокобања. 

Члан 3. 

Право на новчану помоћ незапослена породиља остварује за период од 12 месеци од дана 

рођења детета до навршене прве године живота детета у износу од 10.000,00 динара 

месечно. 
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Члан 4. 

Право из члана 2.  алинеја 1. ове одлуке остварује се подношењем захтева одељењу 

Општинске управе општине Сокобања надлежном за послове дечије и социјалне заштите. 

Захтев може поднети незапослена породиља, најкасније у року од 3 месеца од дана рођења 

детета, с тим да право тече од дана рођења детета. 

Докази који су потребни за остваривање овог права су: 

-уверење о незапослености издато од стране Националне службе за запошљавање или 

оверена лична изјава код нотара (уколико се незапослена породиља не води као 

незапослено лице на евиденцији Националне службе за запошљавање); 

-уверење о пребивалишту; 

-извод из матичне књиге рођених за дете и 

-Уверење Центра за социјални рад Сокобања да се незапослена породиља непосредно 

брине о свом детету. 

III ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ 

Члан 5. 

Право на једнократну новчану помоћ имају сва новорођена деца, (укључујући и близанце, 

тројке и тд.)  чији најмање 1 родитељ има пребивалиште на територји општине Сокобања, 

најмање годину дана пре рођења детета. 

Члан 6. 

Висина једнократне новчане помићи  утврђује се у износу од 50.000,00 динара за свако 

новорођено дете. 

Члан 7. 

Право из члана 2.  алинеја 2. ове одлуке остварује се подношењем захтева одељењу 

Општинске управе општине Сокобања надлежном за послове дечије и социјалне заштите. 

Захтев може поднети један од родитеља деце, у року од 3 месеца од дана рођења детета. 

Докази који су потребни за остваривање овог права су: 

-уверење о пребивалишту за најмање једног родитеља и дете и 

-извод из матичне књиге рођених за дете. 
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Члан 8. 

Средства за остваривање права за једнократну новчану помоћ за  новорођену децу 

обезбеђују се у буџету општине Сокобања. 

III ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА ПОСТУПАК ВАНТЕЛЕСНЕ 

ОПЛОДЊЕ 

Члан 9. 

Право на једнократну новчану помоћ,  за поступка вантелесне оплодње имају пртнери 

(ванбрачни или брачни), као и жене без партнера који/ја су/је у поступку вантелесне 

оплодење добили/а  Решење РФЗО да се може приступити процесу вантелесне оплодње, 

или Потврду медицинске установе у земљи или иностранству у којој се интервенција 

обавља,  а   која,  односно од  којих најмање   један партнер има  пребивалиште од 

најмање 1 године на територији општине Сокобања. 

Члан 10. 

Висина једнократне новчане помоћи  утврђује се у износу од 50.000,00 динара, за сваки 

започетог поступак вантелесне оплодње. 

Члан 11. 

Право из члана 2.  алинеја 3. ове одлуке остварује се подношењем захтева одељењу 

Општинске управе општине Сокобања надлежном за послове дечије и социјалне заштите. 

Захтев може поднети партнери/један партнер или жена без партнера, најкасније у року од 3 

месеца од дана добијања потврде/ предрачун клинике  да су у  процесу вантелесне 

оплодње. 

Докази који су потребни за остваривање овог права су: 

-уверење о пребивалишту за најмање једног партнера и 

- Решење комисије РФЗО да се може приступити процесу вантелесне оплодње, уколико се 

финансира из средстава РФЗО или Потврда медицинске установе у земљи или 

иностранству у којој се интервенција обавља уколико се интервенција финансира о 

сопственом трошку. 

Члан 12. 

О захтевима за остваривање права утврђених чланом 1. ове одлуке у првом степену решава 

одељење општинске управе надлежно за послове дечије и социјалне заштите. 

По жалби против акта донетог у првостепеном поступку у другом степену решава 

Општинско веће општине Сокобања. 
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Члан 13. 

Исплата накнада и једнократних помоћи по овој одлуци  врши се из средстава буџета 

општине Сокобања. 

У поступку за остваривање права из ове одлуке примењују се одредбе Закона о општем 

управном поступку. 

Члан 14. 

Поступци који су започети до дана ступања на снагу ове одлуке завршиће се по одредбама 

Одлуке о утврђивању висине једнократних новчаних помоћи за новорођену децу 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 10/11, 2/13 и 7/13). 

Члан 15. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању висине 

једнократних новчаних помоћи за новорођену децу („Службени лист општине Сокобања“, 

број 10/11, 2/13 и 7/13). 

Члан 16. 

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

Сокобања“. осим одредабе чланова 2., 3 .и 4. ове одлуке који ступају на снагу  01. јула 

2022. године. 

I Број: 183-96/22 

У Сокобањи, 27.04.2022.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалнох самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др.. закон и 47/2018) и члана 42. Статута општине 

Сокобања (,,Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/19), Скупштина општине Сокобања 

на седници одржаној дана 27.04.2022.доноси 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ СВИХ КАТЕГОРИЈА МИГРАНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

(2022-2027.ГОДИНЕ) 

Члан 1. 

Приступа се изради Локалног акционог плана за унапређење свих категорија миграната на 

територији општине Сокобања 2022-2027. године (у даљем тексту: ЛАП). 

Члан 2. 

Радну групу за израду ЛАП образоваће Општинско веће општине Сокобања, седам дана од 

дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 3. 

Задаци радне групе су да: 

- Утврди план активности на изради ЛАП-а; 

- Утврди методологију израде ЛАП-а, у складу са Законом о планском систему 

(,,Службени гласник РС“, бр. 30/2018) и прописима општине Сокобања, која 

укључују обавезне консултације; 

- Изради нацрт ЛАП-а и упути га Општинском већу; 

- Учествује у јавној расправи о предлогу ЛАП-а. 

Члан 4. 

Рок за израду ЛАП је 6 месеци од ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 5. 

Циљ израде Локалног акционог плана из Члана 1. ове Одлуке је стварање друштвеног и 

привредног амбијента, уз помоћ адекватних мера и активности, које би унапредиле положај 

и потребе свих категорија миграната у локалну заједницу општине Сокобања. 
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Члан 6. 

Задатак Локалног акционог плана из Члана 1. ове Одлуке је да се дефинише општи циљ, а 

из општег да се изведу специфични циљеви који ће садржати сет мера и активности које ће 

допринети локалном умрежавању релевантних институција, стамбеном збрињавању и 

економском оснаживању свих категорија миграната на територији општине Сокобања. 

Члан 7. 

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

Сокобања“ 

I Број:  561-3/22

У Сокобањи, 27.04.2022.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

ВЛАДАН ПЕТКОВИЋ 
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На основу члана 20. став 1. тачка 23. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07, 83/14), члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број 62/06,47/11,93/12 и 99/13), члана 76. Закона о угоститељству 

(„Службени гласник РС“, број 17/2019), члана 8. Одлуке о боравишној такси („Службени лист 

општине Сокобања“, број 46/2019 ) и члана 16. став 1. тачка 24. и члана 128. Статута општине 

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14, 15/18 и 6/19), на 

седници одржаној дана 27.04.2022.године, донела је 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ  ПРОГРАМА 

коришћења средстава од накнаде за боравишну таксу 

у Сокобањи у 2022-ој години 

I 

Овом Одлуком утврђује се Програм коришћења средстава остварених од 

боравишне таксе у Сокобањи за 2022.годину. 

II 

Средства из тачке I овог Програма су приход буџета јединице локалне самоуправе 

и користе се, у складу са Законом о угоститељству и Одлуком о боравишној такси. 

III 

У 2022-ој години  средства остварена од боравишне таксе у Сокобањи користиће 

се: 

ПРОГНОЗА ПРИХОДА 

Накнада од боравишне таксе у Сокобањи 

1. Накнада од боравишне таксе у Сокобањи у 2022-

ој години 

23.000.000,00 динара 

ПЛАН РАСХОДА 

Средства остварена од боравишне таксе у Сокобањи 

1. Промоција општине Сокобања 6.880.000,00 динара 

2. Организовање туристичких манифестација у 2022. 

години 

7.560.000,00 динара 

3. Организовање 59. међународног фестивала „ Прва 

хармоника“ у 2022. 

4.400.000,00 динара 

4. Визиторски центар 4.160.000,00 динара 

УКУПНО: 23.000.000,00 динара 

IV 

За реализацију овог Програма задужена је Туристичка организација Сокобања, а 

контролу спровођења овог Програма и контролу наменског коришћења средстава вршиће 

Општинска управа општине Сокобања. 

I Број: 332-278/22 

у Сокобањи 27.04.2022.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 248. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени 

гласник РС", бр. 95/2018), Одлуке о условима и начину поверавања права коришћења 

природног лековитог фактора у Сокобањи („Службени лист општине Сокобања“, број 

28/2019) и  члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 

3/08,7/13,11/14,24/14, 15/18 и 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 

27.04.2022. године,  донела је 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА 

за очување, коришћење и унапређење бање  у 2022-oj години 

I 

Овом  Одлуком утврђује се Програм коришћења средстава остварених од накнаде 

за коришћење природног лековитог фактора у Сокобањи (термална вода) за 2022. годину. 

II 

Средства из тачке I овог Програма су наменска и користе се за очување и 

унапређење Сокобање. 

III 

У 2022-ој години средства остварена од накнаде за коришћење природног 

лековитог фактора у Сокобањи користиће се: 

ПРОГНОЗА ПРИХОДА 

1. Накнада за коришћење 

природног лековитог фактора 

(термална вода) у 2022-oj 

години 

УКУПНО:                                      2.500.000,00  динара 

ПЛАН РАСХОДА 

1. Одржавање и уређење јавних градских зелених површина 

2.500.000,00 динара 

УКУПНО: 2.500.000,00 динара 

IV 

Реализацију овог Програма вршиће Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ из 

Сокобање а  контролу спровођења овог Програма и контролу наменског коришћења 

средстава вршиће  Општинска управа општине Сокобања. 

I Број: 582-1/22 

у Сокобањи  27.04.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 20. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), члана 19. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 

125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18 и 95/18), члана 80.став 4. Закона о шумама 

(„Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018-др.закон) и 128. Статута 

општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14, 15/18 

6/19), на седници одржаној дана 27.04.2022. године, донела је 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА 

коришћења средстава од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта 

у Сокобањи у 2022-ој години 

I 

Овом Одлуком утврђује се Програм коришћења средстава остварених од накнаде 

за коришћење шума и шумског земљишта у Сокобањи за 2022.годину. 

II 

Средства из тачке I овог Програма су наменска, остварују се од накнаде за 

коришћење дрвета и користе се у складу са Законом о шумама, за уређење излетишта на 

територији општине Сокобања. 

III 

У 2022-ој години  средства остварена од накнаде за коришћење шума и шумског 

земљишта у Сокобањи користиће се: 

ПРОГНОЗА ПРИХОДА 

Накнада за коришћење шума и шумског земљишта у Сокобањи: 

1. Накнада за коришћење шума и шумског 

земљишта у Сокобањи у 2022-ој години 

1.800.000,00 динара 

УКУПНО: 1.800.000,00 динара 

ПЛАН РАСХОДА 

Средства остварена од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у Сокобањи: 

1. Одржавање излетишта и излетничких стаза на 

територији општине Сокобања 

800.000,00  динара 

2. Санитарна сеча 1.000.000,00  динара 

УКУПНО: 1.800.000,00 динара 

IV 

Реализацију овог Програма вршиће Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ из 

Сокобање а контролу спровођења овог Програма и контролу наменског коришћења 

средстава вршиће  Општинска управа општине Сокобања. 

I Број: 322-1/22
у Сокобањи 27.04.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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1 

Прилог 1 

Извештај о реализацији Програма за рад Савета за координацију 

послова безбедности саобраћаја за 2021. годину. 

Програмом из 2021. године било је предложен и усвојен низ мера и активности. 

Свет за безбедност саобрћаја општине Сокобања достаља преглед планираних и реализованих активности у 2021. години. 

Р.бр. Мера: Активност Планирано Реализовано Напомена 

Унапређење безбедности саобраћаја на путевима 

1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре Општине 

1.1 Имплементација дела видео 
надзора који се поставља на 
путу ка Алексинцу и 
Књажевцу, а који ће 
побољшати безбедност у 
саобраћају контролом 
прописане брзине. 

Имплементација дела видео надзора који 

се поставља на путу ка Алексинцу и 

Књажевцу 
4.500.000,00  4.500.000,00 

Спроведена ЈН, 

закључен уговор 

и исплаћен аванс, 

радови се изводе 

и у 2022. години. 

1.2 

Набавка вертикалне 
сигнализације за повећање 
безбедности деце у зони 
вртића и школа (Светлосна 
сигнализација са мерењем 
брзине и упозорења) 

Замена саобраћајне сигнализације 

500.000,00 0 

Мера  није 

спроведена, јер 

ће се иста 

спровести кроз 

имплементацију 

видео надзора на 

територији 

Сокобање. 

1.3 Израда пројекта техничког 
регулисања саобраћаја за 
насеље Сокобања 

Расписивање ЈН за израду пројекта 

техничког регулисања саобраћаја за 

насеље Сокобања 

1.500.000,00 0 

Јавна набавка 

није спроведена и 

мера  је 
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предвиђена за 

реализацију у 

програму за 2022. 

годину. 

2. 
Унапређење безбедности саобраћаја на путевима -Рад савета 

2.1 Рад комисије за безбедност 

саобраћаја 

Трошкови канцеларијског 
материјала, едукација 
чланова комисије 

250.000,00 0 Није реализовано 

3. 
Унапређење саобраћајног образовања и васпитања. 

3.1 Набавка едукативних 

књижица из области 

саобраћајног васпитања и 

образовања 

150.000,00 0 

Није 

реализовано, из 

средстава 

републике 

спроведена је 

акција 

„Пажљивко“ и 

деци подељене 

књижице 

4. 
Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 

4.1 

Набавка ауто седишта за 
децу 

Набавка ауто седишта за бебе 500.000,00 427.200,00 Набављена 89 

ауто седишта за 

бебе од 0-18кг и 

расподела се 

врши за свако 

новорођено дете 

4.1 Набавка прслука за 
видљивост у саобраћају 

Набавка флуоресцентних прслука за 

прваке 

300.000,00 32.910.00 Реализовано, 

набављно 120 

светло одбојних 
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прслука и   исти 

подељени свим 

ђацима првацима 

4.2 

Едукација за возаче 

Едукација возача трактора за безбедно 

учешће у саобраћају 

200.000,00 166.000,00 Едукација 

извршена у 

децембру месецу 

5. Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 

5.1 Израда стратегије и 
акционог плана безбедности 
у саобраћају. 

Израда стратегије и акционог плана 

безбедности у саобраћају. 

1.800.000,00 780.000,00 ЈН за израду 

стратегије и 

акционог плана 

безбедности у 

саобраћају 

спроведена и 

израда стратегије 

је у току. 

6. Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја 

6.1 Набавка драегера са 
колекторима за 8 врста 
наркотика. 

Набавка драегера са колекторима за 8 

врста наркотика. 

469.200,00 Набавка 

спроведена и 

драегер са 

колекторима за 8 

врста наркотика 

предат на 

коришћење 

Полицијској 

станици у 

Сокобањи. 

 УКУПНО 10.000.000,00 6.375.310,00 
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Образложење: 

Програм је предвиђао расподелу средстава према усвојеном Програму за 2021. годину где је за реализацију набавки била задужена 

Општинска управа општине Сокобања и Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“Сокобања. Одређени број набавки је спроведен и активности 

реализоване, израде стратегије и акционог плана безбедности у саобраћају ће се окончати  у овој години. 

За већину позиција је спроведена набавка. Неке од позиција су зависне од претходних набавки (План техничког регулисања саобраћаја, након 

израде Стратегије) исти је пренет у програм за 2022.годину и реализоваће се новим програмом у складу са планом јавних набавки Општинске 

управе општине Сокобања 

Наведене реализоване позиције су усмерене ка подизању нивоа безбедности саобраћаја на улицама и путевима општине Сокобања, подизању 

нивоа саобраћајног образовања и васпитања најмлађих учесника у саобраћају као и едукације возача. 

Извештај се доставља Општинском већу општине Сокобања на усвајање. 

С' поштовањем, 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Владимир Милојковић с.р. 
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