
160
Број 18 07.јун 2022. године



2 

УКУПНО АКТИВА 7.372.705 

1073 351 Ванбилансна актива 25.161 

1119 231 Обавезе за плате и додатке 8.501 

1125 232 Обавезе по основу накнаде запосленима 121 

1137 234 Обавезе по основу социјалних доприноса 

на терет послодавца 

1.407 

1147 236 Обавезе по основу соц.помоћи запосл. 94 

1153 237 Службена путовања и услуге по уговору 249 

1179 242 Обавезе по основу субвенција 319 

1189 244 Обавезе за социјално осигурање 89 

1192 245 Обавезе за остале расходе 483 

1199 251 Примљени аванси,депозити и кауције 2.274 

1203 252 Обавезе према добављачима 9.431 

1208 254 Oстале обавезе 44 

1213 291 Пасивна временска разграничења 367.428 

1220 311 Извори капитала 6.798.267 

1229 321121 Вишак прихода и примања-суфицит 183.997 

1231 321311 Нераспоређени вишак прихода и 

примања из ранијих година 

1 

УКУПНА ПАСИВА 7.372.705 

1240 352 Ванбилансна пасива 25.161 

Члан 3. 

У  Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године 

( Образац 2)  утврђени су : 

ИЗНОС У 000 

ДИН 

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје 

нефинансијске имовине 

738.143 

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине 

644.713 

3. Вишак  прихода и примања – буџетски суфицит ( ред.бр.1 – ред. 

бр.2) 

93.430 

4.Кориговање вишка прихода и примања 91.612 

5.Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања 1.045 

6.Вишак прихода и примања-суфицит (ред.бр.3+ред.бр.4-ред.бр.5) 183.997 

ОЗНАКА 

ОП 

БРОЈ 

КОНТА 

ОПИС ИЗНОС У 000 

ДИН 

2004 711 Порез на доходак, добит и капиталне 

добитке 

206.730 

2010 713 Порез на имовину 132.249 

2017 714 Порез на добра и услуге 39.551 

2030 716 Други порези 10.080 

2061 732 Донације од међународних организација 364 

2066 733 Трансфери од других нивоа власти 233.342 

2070 741 Приходи од имовине 30.128 

2077 742 Приходи од продаје добара и услуга 19.731 
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2082 743 Новчане казне и одузета имовинска 

корист 

4.167 

2089 744 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 

6 

2092 745 Мешовити и неодређени приходи 52.037 

2108 811 Примања од продаје непокретности 9.050 

2110 812 Примања од продаје покретне имовине 708 

УКУПНИ ПРИХОДИ   И ПРИМАЊА 738.143 

2134 411 Плате и додаци запослених 99.449 

2136 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

16.427 

2140 413 Накнаде у натури 600 

2142 414 Социјална давања запосленима 7.371 

2147 415 Накнаде трошкова за запослене 2.671 

2149 416 Награде запослен и остали посебни расх 1.285 

2156 421 Стални трошкови 43.655 

2164 422 Трошкови путовања 2.495 

2170 423 Услуге по уговору 83.176 

2179 424 Специјализоване услуге 64.372 

2187 425 Текуће поправке и одржавање 64.558 

2190 426 Материјал 15.787 

2240 451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 

4.321 

2259 463 Трансфери осталим нивоима власти 34.258 

2262 464 Дотације  организацијама обавезног 

социјалног осигурања 

8.893 

2273 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 24.451 

2284 481 Дотације невладиним организацијама 37.687 

2287 482 Порези, обавезне таксе и казне 7.831 

2291 483 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 

3.122 

2296 485 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 

895 

2302 511 Зграде и грађевински објекти 59.376 

2307 512 Машине и опрема 43.291 

2319 514 Култивисана имовина 8.166 

2321 515 Нематеријална имовина 3.895 

2336 541 Земљиште 6.681 

УКУПНИ РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ 644.713 

Текући приходи и примања 738.143 

Текући расходи и издаци 644.713 

Вишак  прихода и примања – буџетски 

суфицит 

93.430 

Кориговање вишка,односно мањка 

прихода и примања 

91.612 

Покриће извршених издатака из текућих 

прихода и примања 

1.045 

Вишак  прихода  и примања- суфицит 183.997 
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Члан 4. 

Остварени вишак прихода – суфицит из члана 3. ове Одлуке у износу од   183.997 

(у хиљадама)  динара расподељује се по следећим корисницима: 

1)Општинска управа у износу од  182.773 (у хиљадама) динара  за следеће намене: 

- 701- пројекат Јединствено управно место, 

-2-пројекат Клупе за маме и тате, 

-19-избегла и расељена лица, 

-2-Дечија недеља, 

-11.000-пројекат реконструкција биоскопа Моравица 

- 171.049 (у хиљадама).- ненаменски за покриће текућих расхода  и 

издатака. 

2)Месне заједнице у износу од 1.186 (у хиљадама) динара, 

3)Народна библиотека ''Стеван Сремац''- 37(у хиљадама динара), 

4)Туристичка организација Сокобања-1(у хиљадама динара), 

Члан 5. 

У  Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. 

децембра 2021. године ( Образац 3 ), утврђена су укупна примања у износу  од 9.758 (у 

хиљадама) динара и укупни издаци  у износу од 122.454 (у хиљадама) динара . 

ОЗНАКА 

ОП 

БРОЈ 

КОНТА 

ОПИС ИЗНОС У 000 

ДИН 

3004 811 Примања од продаје непокретности 9.050 

3006 812 Примања од продаје покретне имовине 708 

УКУПНА ПРИМАЊА 9.758 

3070 511 Зграде и грађевински објекти 59.376 

3075 512 Машине и опрема 43.291 

3087 514 Култивисана имовина 8.166 

3089 515 Нематеријална имовина 3.895 

3104 541 Земљиште 6.681 

3141 621 Набавка домаће финансијске имовине 1.045 

УКУПНИ ИЗДАЦИ 122.454 

МАЊАК ПРИМАЊА 112.696 

Члан 6. 

У  Извештају о новчаним токовима у периоду од  1. јануара до 31. децембра 2021. 

године ( Образац 4 ), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 738.143 (у хиљадама) 

динара, укупни новчани одливи у износу од 645.758 (у хиљадама) динара и салдо готовине 

на крају године у износу од 186.226 (у хиљадама)  динара . 

ОЗНАКА 

ОП 

БРОЈ 

КОНТА 

ОПИС ИЗНОС У 000 

ДИН 

4004 711 Порез на доходак, добит и капиталне 

добитке 

206.730 

4010 713 Порез на имовину 132.249 
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4017 714 Порез на добра и услуге 39.551 

4030 716 Други порези 10.080 

4061 732 Донације од међународних организација 364 

4066 733 Трансфери од других нивоа власти 233.342 

4070 741 Приходи од имовине 30.128 

4077 742 Приходи од продаје добара и услуга 19.731 

4082 743 Новчане казне и одузета имовинска 

корист 

4.167 

4089 744 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 

6 

4092 745 Мешовити и неодређени приходи 52.037 

4108 811 Примања од продаје непокретности 9.050 

4110 812 Примања од продаје покретне имовине 708 

УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ 738.143 

4174 411 Плате и додаци запослених 99.449 

4176 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

16.427 

4180 413 Накнаде у натури 600 

4182 414 Социјална давања запосленима 7.371 

4187 415 Накнаде трошкова за запослене 2.671 

4189 416 Награде запослен и остали посебни расх 1.285 

4196 421 Стални трошкови 43.655 

4204 422 Трошкови путовања 2.495 

4210 423 Услуге по уговору 83.176 

4219 424 Специјализоване услуге 64.372 

4227 425 Текуће поправке и одржавање 64.558 

4230 426 Материјал 15.787 

4280 451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 

4.321 

4299 463 Трансфери осталим нивоима власти 34.258 

4302 464 Дотације  организацијама обавезног 

социјалног осигурања 

8.893 

4313 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 24.451 

4324 481 Дотације невладиним организацијама 37.687 

4327 482 Порези, обавезне таксе и казне 7.831 

4331 483 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 

3.122 

4333 484 Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода 

0 

4336 485 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 

895 

4342 511 Зграде и грађевински објекти 59.376 

4347 512 Машине и опрема 43.291 

4359 514 Култивисана имовина 8.166 

4361 515 Нематеријална имовина 3.895 

4376 541 Земљиште 6.681 

4413 621 Набавка домаће финансијске имовине 1.045 
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УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ 645.758 

Салдо готовине на почетку године 95.486 

Кориговани приливи за примљена 

средства у обрачуну 

747.861 

Коригована одливи за исплаћена средства 

у обрачуну 

657.121 

Салдо готовине на крају године 186.226 
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Члан 7. 

У  Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године ( Образац 5 ), утврђена је укупна разлика у износу 

од  93.430  (у хиљадама) динара  између укупних прихода и примања у износу од 738.143 (у хиљадама)   динара и укупних расхода и 

издатака у износу од   644.713 (у хиљадама).динара по нивоима финансирања из : Републике,  општине,ООСО, донација и осталих  извора. 

У 000 ДИН. 
ОЗНАКА 

ОП 

БРОЈ 

КОНТА 

ОПИС ПЛАН ИЗ 

БУЏЕТА 

УКУПНО РЕПУБЛ ОПШТИНА ООСО ДОНАЦ. ОСТАЛИ ИЗВОРИ 

5004 711 Порез на доходак, добит и 

капиталне добитке 

213.647 206.730 0 206.728 0 0 2 

5010 713 Порез на имовину 130.650 132.249 0 132.249 0 0 0 

5017 714 Порез на добра и услуге           42.600 39.551 0 39.551 0 0 0 

5030 716 Други порези 12.500 10.080 0 10.080 0 0 0 

5061 732 Донације од међународних 

организација 

364 364 0 0 0 364 0 

5066 733 Трансфери од других нивоа 

власти 

241.554 233.342 75.699 157.643 0 0 0 

5070 741 Приходи од имовине 39.532 30.128 0 30.128 0 0 0 

5077 742 Приходи од продаје добара 

и услуга 

26.665 19.731 0 19.289 0 0 442 

5082 743 Новчане казне и одузета 

имовинска корист 

5.089 4.167 0 4.167 0 0 0 

5089 744 Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 

6 6 0 6 0 0 0 

5092 745 Мешовити и неодређени 

приходи 

56.294 52.037 0 51.945 0 0 92 

5097 772 Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода из 

претходне године 

600 0 0 0 0 0 0 

5108 811 Примања од продаје 

непокретности 

10.000 9.050 0 9.050 0 0 0 

5110 812 Примања од продаје 750 708 0 708 0 0 0 
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ОЗНАКА 

ОП 

БРОЈ 

КОНТА 

ОПИС ПЛАН ИЗ 

БУЏЕТА 

УКУПНО РЕПУБЛ ОПШТИНА ООСО ДОНАЦ. ОСТАЛИ ИЗВОРИ 

покретне имовине 

5125 841 Примања од продаје 

земљишта 

12.500 0 0 0 0 0 0 

5171 УКУПНИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 

792.751 738.143 75.699 661.544 0 364 536 

5175 411 Плате и додаци запослених 104.406 99.449 0 99.449 0 0 0 

5177 412 Социјални доприноси на 

терет послодавца 

17.506 16.427 0 16.427 0 0 0 

5181 413 Накнаде у натури 640 600 0 600 0 0 0 

5183 414 Социјална давања 

запосленима 

7.648 7.371 0 7.371 0 0 0 

5188 415 Накнаде трошкова за 

запослене 

2.920 2.671 0 2.671 0 0 0 

5190 416 Награде запослених и 

остали посебни расх 

1.400 1.285 0 1.285 0 0 0 

5197 421 Стални трошкови 53.022 43.656 88 43.481 0 0 87 

5205 422 Трошкови путовања 3.587 2.495 317 2.178 0 0 0 

5211 423 Услуге по уговору 96.915 83.176 5.483 76.835 0 16 842 

5220 424 Специјализоване услуге 95.255 64.372 9.228 55.036 0 0 108 

5228 425 Текуће поправке и 

одржавање 

95.785 64.557 561 33.453 0 0 30.543 

5231 426 Материјал 19.280 15.787 885 14.900 0 2 

5281 451 Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама 

6.000 4.321 0 4.321 0 0 0 

5300 463 Трансфери осталим 

нивоима власти 

35.797 34.258 0 34.258 0 0 0 
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ОЗНАКА 

ОП 

БРОЈ 

КОНТА 

ОПИС ПЛАН ИЗ 

БУЏЕТА 

УКУПНО РЕПУБЛ ОПШТИНА ООСО ДОНАЦ. ОСТАЛИ ИЗВОРИ 

5.303 464 Дотације  организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања 

9.000 8.893 0 8.893 0 0 0 

5314 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 

29.150 24.451 1.449 23.002 0 0 0 

5325 481 Дотације невладиним 

организацијама 

38.808 37.687 7.455 30.232 0 0 0 

5328 482 Порези, обавезне таксе и 

казне 

8.300 7.831 0 7.831 0 0 0 

5332 483 Новчане казне и пенали по 

решењу  судова 

4.100 3.122 0 3.122 0 0 0 

5337 485 Накнада штете за повреде 

или штету нанету од стране 

државних органа 

1.000 895 0 895 0 0 0 

5343 511 Зграде и грађевински 

објекти 

176.507 59.376 5.000 29.969 0 2.238 22.169 

5348 512 Машине и опрема 46.665 43.291 1.103 15.889 0 1.047 25.252 

5360 514 Култивисана имовина 8.174 8.166 5.488 2.678 0 0 0 

5362 515 Нематеријална имовина 4.460 3.895 1.000 331 0 2.133 431 

5377 541 Земљиште 15.072 6.681 0 6.681 0 0 0 

5414 621 Набавка домаће 

финансијске имовине 

1.045 1.045 0 1.045 0 0 0 

5435 УКУПНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 

882.442        645.758 38.057 522.833 0 5.434 79.434 

5436 Текући приходи и 

примања од продаје 

нефин.имовине 

792.751 738.143 75.699 661.544 0 364 536 

5437 Текући расходи и издаци 

за нефинсијску имовину 

881.397 644.713 38.057 521.788 0 5.434 79.434 

5438 ВИШАК ПРИХОДА И 93.430 37.642 139.756 
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ОЗНАКА 

ОП 

БРОЈ 

КОНТА 

ОПИС ПЛАН ИЗ 

БУЏЕТА 

УКУПНО РЕПУБЛ ОПШТИНА ООСО ДОНАЦ. ОСТАЛИ ИЗВОРИ 

ПРИМАЊА-  БУЏ. 

СУФИЦИТ 

5439 МАЊАК ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

БУЏ.ДЕФИЦИТ 

88.646 5.070 78.898 

5440 Примања од задуж.и 

продаје финансијске 

имовине 

5441 Издаци за отплату главн. 

набавку фин. имовине 

1.045 1.045 1.045 

5443 МАЊАК ПРИМАЊА 1.045 1.045 1.045 

5444 ВИШАК 

НОВЧ.ПРИЛИВА 

92.385 37.642 138.711 

5445 МАЊАК 

НОВЧ.ПРИЛИВА 

89.691 5.070 78.898 

ПОСЕБНИ ДЕО 

Члан 8. 

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији износе у динарима : 

У 000 ДИН. 

Конто Врста прихода 

Средства из буџета општине Остварење прихода и примања из осталих извора 

(04) 

План Остварење % План Остварење % 

711 Порез на доходак,добит и кап.добитке 213.645 206.728 96.76 2 2 100 
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713 Порез на имовину 130.650 132.249 101.22 0 0 0 

714 Порез на добра и услуге 42.600 39.551 92.84 0 0 0 

716 Други порези 12.500 10.080 80.64 0 0 0 

732 Донације од међун.организација 364 364 100 0 0 0 

733 Трансфери од других нивоа власти 241.554 233.342 96.60 0 0 0 

741 Приходи од имовине 39.532 30.128 76.21 0 0 0 

742 Приходи од продаје добара и услуга 25.635 19.289 75.24 1.030 442 42.91 

743 Новчане казне и одузета имов.корист 5.089 4.167 81.88 0 0 0 

744 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 

6 6 100 

745 Мешовити и неодређени приходи 56.144 51.945 92.52 150 92 61.33 

772 Меморандумске ставке за рефундаци ју 

расхода из претходне године 

600 0 0 0 0 0 

811 Примања од продаје непокретности 10.000 9.050 90.50 0 0 0 

812 Примања од продаје покретне имовине 750 708 94.4 0 0 0 

841 Примања од продаје земљишта 12.500 0 0 0 0 0 

УКУПНО 791.569 737.607 93.18 1.182 536 45.34 

Члан 9. 

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији износе у динарима : 

У 000 ДИН. 

Конто Врста расхода 

Расходи и издаци  из буџета општине Извршење расхода и издатака из осталих извора 

(04) 

План Остварење % План Остварење % 
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411 Плате,додаци и накнаде запослених 104.406 99.449 95.25 0 0 0 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 17.506 16.427 93.83 0 0 0 

413 Накнаде у натури 640 600 93.75 0 0 0 

414 Социјална давања запосленима 7.648 7.371 96.37 0 0 0 

415 Накнаде трошкова за запослене 2.920 2.671 91.47 0 0 0 

416 Награде запосленима и остали пос.расходи 1.400 1.285 91.78 0 0 0 

421 Стални трошкови 52.860 43.569 82.42 162 87 53.70 

422 Трошкови путовања 3.587 2.495 69.55 0 0 0 

423 Услуге по уговору 96.913 83.176 85.82 2 0 0 

424 Специјализоване услуге 94.915 64.264 67.70 340 108 31.76 

425 Текуће поправке и одржавање 95.532 64.488 67.50 253 69 27.27 

426 Материјал 19.250 15.785 82 30 2 6.66 

451 Субвенције јавним неф.предуз. и организ. 6.000 4.321 72.01 0 0 0 

463 Трансфери осталим нивоима власти 35.797 34.258 95.70 0 0 0 

464 Дотације  организацијама обавезног 

социјалног осигурања 

9.000 8.893 98.81 0 0 0 

472 Накнаде за социјалну заштиру из буџета 29.150 24.451 83.87 0 0 0 

481 Дотације невладиним организацијама 38.808 37.687 97.11 0 0 0 

482 Порези,обавезне таксе и казне 8.300 7.831 94.34 0 0 0 

483 Новчане казне и пенали по реш.судова 4.100 3.122 76.14 0 0 0 

485 Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа 

1.000 895 89.50 0 0 0 

511 Зграде и грађев.објекти 176.507 59.376 33.63 0 0 0 

Страна 12                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



13 

512 Машине и опрема 46.415 43.231 93.14 250 60 24 

514 Култивисана имовина 8.174 8.166 99.90 0 0 0 

515 Нематеријална имовина 4.165 3.664 87.97 295 231 78.30 

541 Земљиште 15.072 6.681 44.32 0 0 0 

621 Набавка домаће финансијске имовине 1.045 1.045 100 

УКУПНО 881.110 645.201                      73.22 1.332 557 41.81 

Члан 10. 
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Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну  по корисницима износе у хиљадама динара : 

ПРОГРАМ 16 –ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ –ПА 2101-0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
СКУПШТИНЕ 

РАЗДЕО  1 – СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 
Функција 111 (Извршни и законодавни органи) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 411000 Плате ,додаци  и накнаде запослених(зараде) 3.320 3.173 95.57 0 0 0 

2 412000 Социјални допринос на терет послодавца 615 528 85.85 0 0 0 

2/1 413000 Накнаде у натури 20 20 100 0 0 0 

2/2 414000 Социјална давања запосленима 140 133 95 0 0 0 

3 415000 Накнаде трошкова за запослене 55 30 54.54 0 0 0 

4 421000 Стални трошкови 30 14 46.66 0 0 0 

5 422000 Трошкови путовања 5 0 0 0 0 0 

6 423000 Услуге по уговору 1.850 1.762 95.24 0 0 

7 426000 Материјал 205 134 65.36 0 0 0 
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8 481000 Дотације невладиним организацијама 430 427 99.30 0 0 0 

8/1 512000 Машине и опрема 90 73 81.11 0 0 0 

Укупно за ПА 2101-0001,функција 111 6.760 6.294 93.10 0 0 0 

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ –ПА 2101-0002-

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА 

РАЗДЕО 2-ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Функција 111 (Извршни и законодавни органи) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 411000 Плате и додаци запослених 3.175 3.005 94.64 0 0 0 

10 412000 Социјални допринос на терет послодавца 552 500 90.57 0 0 0 

10/1 413000 Накнаде у натури 20 20 100 0 0 0 

10/2 414000 Социјална давања запосленима 140 131 93.57 0 0 0 

11 415000 Накнаде трошкова за запослене 40 34 85 0 0 0 

12 421000 Стални трошкови 0 0 0 0 0 0 
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13 422000 Трошкови путовања 5 0 0 0 0 0 

14 423000 Услуге по уговору 2.110 1.950 92.41 0 0 0 

15 426000 Материјал 190 144 75.78 0 0 0 

16 484000 Накнаде штете од елементарних непогода или других 

природних узрока 
0 0 0 0 0 0 

Укупно за раздео 2 6.232 5.784 92.81 0 0 0 

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ –ПА 2101-0002-

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА 

РАЗДЕО 3-ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Функција 111 (Извршни и законодавни органи) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 411000 Плате,додаци и накнаде запослених 1.165 972 0 0 0 

18 412000 Социјални допринос на терет послодавца 202 162 0 0 0 

18/1 414000 Социјална давања запосленима 75 70 

19 415000 Накнаде трошкова за запослене 65 52 0 0 0 
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20 422000 Трошкови путовања 5 0 0 0 0 0 

21 423000 Услуге по уговору 300 248 82.66 0 0 0 

Укупно за раздео 3 1.812 1.504 83 0 0 0 

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ –ПА 0602-0004-ОПШТИНСКО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

РАЗДЕО 4-ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
Функција 330 -Судови 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

22 411000 Плате,додаци и накнаде запослених 2.525 2.505 99.20 0 0 0 

23 412000 Социјални допринос на терет послодавца 433 417 96.30 0 0 0 

23/1 414000 Социјална давања запосленима 140 136 97.14 0 0 0 

24 415000 Накнаде трошкова за запослене 0 0 0 0 0 0 

25 422000 Трошкови путовања 5 0 0 0 0 0 

26 423000 Услуге по уговору 10 3 30 0 0 0 

27 426000 Материјал 5 3 60 0 0 0 
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28 483000 Новачане казне и пенали по решењу судова 4.000 3.122 78.05 0 0 0 

29 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа 
1.000 895 89.5 0 0 0 

Укупно за раздео 4 8.118 7.081 87.22 0 0 0 

ПРОГРАМ 0901 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА –ПА 0901-0008-ПОДРШКА ОСОБАМА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ 

РАЗДЕО 5-ОПШТИНСКА УПРАВА 
Функција 010 –Болест и инвалидност 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30 423000 Услуге по уговору 4.800 4.093 85.27 0 0 0 

Укупно за раздео 5,ПА 0901-0008,функција 010 4.800 4.093 85.27 0 0 0 

ПРОГРАМ 0901 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА –ПА 0901-0006-Подршка деци и породици 

са децом 

РАЗДЕО 5-ОПШТИНСКА УПРАВА 
Функција 040 –Породица и деца 
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У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

31 423000 Услуге по уговору 2.490 2.002 80.40 0 0 0 

32 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 15.650 14.553 92.99 0 0 0 

Укупно за раздео 5,ПА 0901-0006,функција 040 18.140 16.555 91.26 0 0 0 

ПРОГРАМ 0901 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА –Пројекат 0901-4010-Клупа за маме и тате 

РАЗДЕО 5-ОПШТИНСКА УПРАВА 
Функција 040 –Породица и деца 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

32/1 423000 Услуге по уговору 51 51 100 0 0 0 

32/2 426000 Материјал 6 0 0 0 0 0 
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32/3 512000 Машине и опрема 348 348 100 0 0 0 

Укупно за раздео 5,пројекат 0901-4010 405 399 98.51 0 0 0 

ПРОГРАМ 0901 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА –ПА 0901-0001-Једнократне помоћи и 

други облици помоћи 

РАЗДЕО 5-ОПШТИНСКА УПРАВА 
Функција 070 –социјална помоћ угроженом становништву,некласификована на другом месту 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

33 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 11.331 8.728 77.02 0 0 0 

Укупно за раздео 5,ПА 0901-0001,функција 070 11.331 8.728 77.02 0 0 0 

ПРОГРАМ 0901 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА –ПА 0901-0003-Дневне услуге у заједници 

РАЗДЕО 5-ОПШТИНСКА УПРАВА 
Функција 090-(Социјална заштита некласификована на другом месту) 

У 000 ДИН. 
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Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

34 481000 Дотације невладиним организацијама 4.000 3.831 95.77 0 0 0 

Укупно за раздео 5,ПА 0901-0003,функција 090 4.000 3.831 95.77 0 0 0 

ПРОГРАМ 11 –СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА,ПА 0901-0005-Подршка реализацији програма Црвеног Крста 

ФУНКЦИЈА 090-(Социјална заштита некласификована на другом месту) 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35 481000 Дотације невладиним организацијама 2.424 2.411 99.46 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 090, ПА 0901-0005 2.424 2.411 99.46 0 0 0 
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ПРОГРАМ 11 –СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА,ПА 0901-0009-функционисање установа социјалне заштите 

ФУНКЦИЈА 090-(Социјална заштита некласификована на другом месту) 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

36 463000 Трансфери осталим нивоима власти 1.690 1.092 64.61 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 090, ПА 0901-0009 1.690 1.092 64.61 0 0 0 

ПРОГРАМ 15 –ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ –ПА 0602-0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА 

РАЗДЕО 5-ОПШТИНСКА УПРАВА, 

Функција 130 (Опште јавне услуге ) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

37 411000 Плате и додаци запослених 47.331 45.074 95.23 0 0 0 

38 412000 Социјални допринос на терет послодавца 7.680 7.373 96 0 0 0 
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39 413000 Накнаде у натури 300 270 90 0 0 0 

40 414000 Социјална давања запосленима 3.860 3.735 96.76 0 0 0 

41 415000 Накнаде трошкова за запослене 900 866 96.22 0 0 0 

42 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 400 373 93.25 0 0 0 

43 421000 Стални трошкови 17.800 14.244 80.02 0 0 0 

44 422000 Трошкови путовања 200 178 89 0 0 0 

45 423000 Услуге по уговору 15.230 12.734 83.61 0 0 0 

46 424000 Специјализоване услуге 5.550 4.615 83.15 0 0 0 

47 425000 Текуће поправке и одржавање 2.026 1.331 65.69 0 0 00 

48 426000 Материјал 4.235 2.653 62.64 0 0 0 

49 482000 Порези,обавезне таксе и казне 750 627 83.60 0 0 0 

50 485000 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних 

органа 
0 0 0 0 0 0 

51 511000 Зграде и грађевински објекти 12.180 2.684 22.03 0 0 0 

52 512000 Машине и опрема 7.550 5.229 69.25 0 0 0 

52/1 513000 Остале некретнине и опрема 0 0 0 

53 515000 Нематеријална имовина 550 331 60.18 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функцију 130, ПА 0602-0001 126.542 102.318 80.85 0 0 0 
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ПРОГРАМ 0602- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 0602-ПРОЈЕКАТ 0602-4003- Унапређење е- Управе 

Функција 130 (Опште јавне услуге ) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

54 423000 Услуге по уговору 334 319 95.50 0 0 0 

55 512000 Машине и опрема 62 0 0 0 0 0 

Укупно за Пројекат 0602-4003 396 319 80.55 0 0 0 

ПРОГРАМ 0602- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 0602-ПРОЈЕКАТ 0602-4011- Успостављање јединственог 

управног места 

Функција 130 (Опште јавне услуге ) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

55/1 423000 Услуге по уговору 2.616 2.195 83.90 0 0 0 

55/2 512000 Машине и опрема 1.397 1.104 79.02 0 0 0 
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55/3 515000 Нематеријална имовина 1.000 1.000 100 0 0 0 

55/4 425000 Текуће поправке и одржавање 491 0 0 0 0 0 

Укупно за Пројекат 0602-4011 5.504 4.299 78.10 0 0 0 

ПРОГРАМ 1501- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРОЈЕКАТ 1501-4001 (Пројекат Туристичка инвестиција-

ГИС Сокобања) 

Функција 130-Опште услуге 
У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 
(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

56 423000 Услуге по уговору 523 357 68.26 0 0 0 

57 424000 Специјализоване услуге 0 0 0 0 0 0 

58 512000 Машине и опрема 777 699 89.96 0 0 0 

59 515000 Нематеријална имовина 2.465 2.333 94.64 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 130, пројекат 1501-4001 3.765 3.389 90.01 0 0 0 
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ПРОГРАМ 1501- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРОЈЕКАТ 1501-5002 -Центар за развој иновација и 

технолошког предузетништва 

Функција 150-Опште јавне услуге-истраживање и развој 
У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

60 42300 Услуге по уговору 600 538 89.66 0 0 0 

61 511000 Зграде и грађевински објекти 15.010 13.302 88.62 0 0 0 

62 512000 Машине и опрема 25.269 25.192 99.69 0 0 0 

63 515000 Нематеријална имовина 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 150, пројекат 1501-5002 40.879 39.032 95.48 0 0 0 

ПРОГРАМ 0602– ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ –ПА 0602-0009-ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

Функција 160 (Опште јавне услуге некласификоване на другом месту) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 
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План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

64 499120 Текућа резерва 2.165 0 0 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 160-Текућа резерва 2.165 0 0 0 0 0 

ПРОГРАМ 0602 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ –ПА 0602-0010-СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

Функција 160 (Опште јавне услуге некласификоване на другом месту) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

65 499110 Стална  резерва 500 0 0 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 160-Стална резерва 500 0 0 0 0 0 
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ПРОГРАМ 0602– ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ –ПА 0602-00014-УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ 
СИТУАЦИЈАМА 

Функција 220 (Цивилна  одбрана) 
У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 
(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

66 425000 Текуће поправке и одржавање 1.000 0 0 0 0 0 

67 426000 Материјал 500 352 70.40 0 0 0 

67/1 423000 Услуге по уговору 500 257 51.40 

Укупно за раздео 5-функција 220 2.000 609 30.45 0 0 0 

ПРОГРАМ 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,ПА 0701-0005-УНАПРЕЂЕЊЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

Функција 360(Друмски саобраћај) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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68 423000 Услуге по уговору 1.200 626 52.16 0 0 0 

69 424000 Специјализоване услуге 1.800 0 0 0 0 0 

70 511000 Зграде и грађевински објекти 6.500 4.500 69.23 0 0 0 

71 512000 Машине и опрема 500 469 93.80 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 360, ПА 0701-0005 10.000 5.595 55.95 0 0 0 

ПРОГРАМ 1501- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ,ПА 1501-0003-Подршка економском развоју и промоцији 

предузетништва 

Функција 411 (Општи економски и комерцијални послови) 
У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

72 423000 Услуге по уговору 0 0 0 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 411, ПА 1501-0003 0 0 0 0 0 0 
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ПРОГРАМ 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ,ПА0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне 

политике у локалној заједници 

Функција 421 (Пољопривреда) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

72 423000 Услуге по уговору 2.000 600 30 0 0 0 

73 424000 Специјализоване услуге 14.200 0 0 0 0 0 

74 425000 Текуће поправке и одржавање 0 0 0 0 0 0 

75 426000 Материјал 100 100 100 0 0 0 

76 481000 Дотације невладиним организацијама 17.455 17.295 99.08 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 421, ПА 0101-0001 33.755 17.995 53.31 0 0 0 
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ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ,ПА0101-0002-Мере подршке руралном развоју 

Функција 421 (Пољопривреда) 
У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

77 451000 Субвенција јавним нефинансијским предузећима 6.000 4.321 72.01 0 0 0 

77/1 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.169 1.169 100 

Укупно за раздео 5-функција 421, ПА 0101-0002 7.169 5.490 76.57 0 0 0 

ПРОГРАМ 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,ПА 0701-0002-УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Функција 451(Друмски саобраћај) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

78 424000 Специјализоване услуге 2.118 1.194 56.37 0 0 0 
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79 425000 Текуће поправке и одржавање 67.025 43.579 65.01 0 0 0 

80 511000 Зграде и грађевински објекти 49.082 12.446 25.35 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 451, ПА 0701-0002 118.225 57.219 48.39 0 0 0 

ПРОГРАМ 0701- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,ПА 0701-0004-Јавни градски и приградски 

превоз путника 

Функција 451(Друмски саобраћај) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

81 423000 Услуге по уговору 19.300 17.164 88.93 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 451, ПА 0701-0004 19.300 17.164 88.93 0 0 0 

ПРОГРАМ 1502- РАЗВОЈ ТУРИЗМА ,Пројекат 1502-5003-Изградња 2.фазе Велике сцене летње позорнице Врело

Функција 473 (Туризам) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

Страна 32                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



33 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 
(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

82 424000 Специјализоване услуге 300 264 88 0 0 0 

83 511000 Зграде и грађевински објекти 2.860 2.592 90.62 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 473,  1502-5003 3.160 2.856 90.37 0 0 0 

ПРОГРАМ 0401- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,ПА 0401-0005-Управљање комуналним отпадом 

Функција 510 (Управљање отпадом) 
У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

83/1 621000 Набавка домаће финансијске имовине 1.045 1.045 100 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 510, ПА 0401-0005 1.045 1.045 100 0 0 0 

ПРОГРАМ 0401- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,ПА 0401-0004-управљање отпадним водама 

Функција 520 (Управљање отпадним водама) 
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У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

84 425000 Текуће поправке и одржавање 1.881 1.223 65.01 0 0 0 

85 511000 Зграде и грађевински објекти 7.225 0 0 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 520, ПА 0401-0004 9.106 1.223 13.43 0 0 0 

ПРОГРАМ 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,ПА 0401-0002-Праћење квалитета елемената животне средине 

Функција 560 (Заштита животне средине некласификована на другом месту) 
У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

86 424000 Специјализоване услуге 2.600 0 0 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 560, ПА 0401-0002 2.600 0 0 0 0 0 
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ПРОГРАМ 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,ПА 0401-0003-Заштита природе 

Функција 560 (Заштита животне средине некласификована на другом месту) 
У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

87 424000 Специјализоване услуге 1.460 1.275 87.32 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 560, ПА 0401-0002 1.460 1.275 87.32 0 0 0 

ПРОГРАМ 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,ПА 0401-0006-Управљање осталим врстама отпада 

Функција 560 (Заштита животне средине некласификована на другом месту) 
У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

87/1 424000 Специјализоване услуге 810 809 99.87 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 560, ПА 0401-0006 810 809 99.87 0 0 0 
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ПРОГРАМ 0501-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ, ПА 0501-0001-Енергетски менаџмент 

Функција 560 (Заштита животне средине некласификована на другом месту) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

88 511000 Зграде и грађевински објекти 0 0 0 0 0 0 

88/1 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.000 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 560,  Па 0501-0001 1.000 0 0 0 0 0 

ПРОГРАМ 1102- КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ , ПА 1102-0002-ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Функција 560 (Заштита животне средине некласификована на другом месту) 
У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 

2021. 

Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

89 424000 Специјализоване услуге 40.505 33.432 82.53 0 0 0 
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90 425000 Текуће поправке и одржавање 1.802 1.441 79.96 0 0 0 

91 511000 Зграде и грађевински објекти 0 0 0 0 0 0 

91/1 514000 Култивисана имовина 8.174 8.166 99.90 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 560, ПА 1102-0002 50.481 43.039 85.25 0 0 0 

ПРОГРАМ 1102- КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ , ПА 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

Функција 560 (Заштита животне средине некласификована на другом месту) 
У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 

2021. 

Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

92 421000 Стални трошкови 15.370 13.457 87.55 0 0 0 

93 425000 Tекуће поправке и одржавање 2.870 2.229 77.66 0 0 0 

93/1 512000 Машине и опрема 7.100 7.031 99.02 0 0 0 

94 541000 Земљиште 3.072 0 0 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 560, ПА 1102-0003 28.412 22.717 79.95 0 0 0 
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ПРОГРАМ 1102- КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ , ПА 1102-0004-Зоохигијена 

Функција 560 (Заштита животне средине некласификована на другом месту) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 

2021. 

Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

95 424000 Специјализоване услуге 3.657 2.889 78.99 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 560, ПА 1102-0004 3.657 2.889 78.99 0 0 0 

ПРОГРАМ 1102 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ , ПРОЈЕКАТ 1102-5001(Пројекат реконструкције градског парка 

Бањица) 

Функција 560- Заштита животне средине некласификована на другом месту 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 

2021. 

Извршено % (7/6) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

96 511000 Зграде и грађевински објекти 9.003 0 0 0 0 0 

Укупно за раздео 5-пројекат 1102-5001 9.003 0 0 0 0 0 

ПРОГРАМ 1101 – СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ –ПА 1101-0001-Просторно и урбанистичко 

планирање 

РАЗДЕО 5-ОПШТИНСКА УПРАВА 
Функција 620 –Развој заједнице 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

97 511000 Зграде и грађевински објекти 3.781 933 24.67 0 0 0 
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Укупно за раздео 5,ПА 1101-0001, 

функција 620 
3.781 933 24.67 0 0 0 

ПРОГРАМ 1101 – СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ –ПА 1101-0002-Спровођење просторних и 

урбанистичких планова 

РАЗДЕО 5-ОПШТИНСКА УПРАВА 
Функција 620 –Развој заједнице 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

98 424000 Специјализоване услуге 950 310 32.63 0 0 0 

99 511000 Зграде и грађевински објекти 1.625 0 0 0 0 0 

100 541000 Земљиште 12.000 6.681 55.67 0 0 0 
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Укупно за раздео 5,ПА 1101-0002, 

функција 620 
14.575 6.991 47.96 0 0 0 

ПРОГРАМ 1101 – СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ –ПА 1101-0003-Управљање грађевинским 

земљиштем 

РАЗДЕО 5-ОПШТИНСКА УПРАВА 
Функција 620 –Развој заједнице 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

101 424000 Специјализоване услуге 400 300 75 0 0 0 

Укупно за раздео 5,ПА 1101-0003, 

функција 620 
400 300 75 0 0 0 
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ПРОГРАМ 1102- КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ , ПА 1102-0008-Управљање и снабдевање водом за пиће 

Функција 630-Водоснабдевање 
У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 

2021. 

Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

102 424000 Специјализоване услуге 0 0 0 0 0 0 

103 511000 Зграде и грађевински објекти 22.641 14.384 63.53 0 0 0 

103/1 512000 Машине и опрема 0 0 0 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 630, ПА 1102-0008 22.641 14.384 63.53 0 0 0 

ПРОГРАМ 1102- КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ , ПА 1102-0001-Управљање/одржавање јавним 

осветљењем 
Функција 640-Улична расвета 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 

2021. 

Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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104 421000 Стални трошкови 7.400 5.141 69.47 0 0 0 

105 425000 Текуће поправке и одржавање 2.971 1.325 44.59 0 0 0 

106 512000 Машине и опрема 0 0 0 0 0 0 

Укупно за ПА 1102-0001, функција  640 10.371 6.466 62.34 0 0 0 

ПРОГРАМ 1801- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА,ПА 1801-0001-ФУНКЦИОНИСАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 

ЗАШТИТЕ 

Функција 721 (Опште медицинске услуге) 

. 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

107 464000 Дотације  организацијама обавезног социјалног осигурања 7.300 7.276 99.67 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 721, ПА 1801-0001 7.300 7.276 99.67 0 0 0 
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ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА,ПА 1801-0002-МРТВОЗОРСТВО 

Функција 721 (Опште медицинске услуге) 

. 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

108 424000 Специјализоване услуге 400 287 71.75 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 721, ПА 1801-0002 400 287 71.75 0 0 0 

ПРОГРАМ 1801-ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА,Пројекат 1801-4002-ПАЛИЈАТИВНА НЕГА 

Функција 721 (Опште медицинске услуге) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 2021 Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

109 464000 Дотације  организацијама обавезног социјалног осигурања 1.700 1.617 95.11 0 0 0 

Укупно за пројекат 1801-Пројекат 4002 1.700 1.617 95.11 0 0 0 
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ПРОГРАМ 1801- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА,ПА 1801-0003- Спровођење активности  из области друштвене бриге за јавно здравље 

Функција 740 (Услуге јавног здравства) 

. 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

110 424000 Специјализоване услуге 610 400 65.57 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 740, ПА 1801-0003 610 400 65.57 0 0 0 

ПРОГРАМ 1301- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ,ПА 1301-0001-ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА,УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА 

Функција 810 (Услуге рекреације и спорта) 
У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

111 481000 Дотације невладиним организацијама 11.500 11.248 97.80 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 810, ПА 1301-0001 11.500 11.248 97.80 0 0 0 
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ПРОГРАМ 1301- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ,ПА 1301-0002-ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ 

Функција 810 (Услуге рекреације и спорта) 
У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

112 481000 Дотације невладиним организацијама 500 500 100 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 810, ПА 1301-0001 500 500 100 0 0 0 

ПРОГРАМ 1201- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, ПА 1201-0002-Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 

Функција 820   (Услуге културе) 
У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 2021. Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

113 481000 Дотације невладиним организацијама 2.500 1.975 79 0 0 0 

Укупно за раздео 5-функција 820, ПА 1201-0002 2.500 1.975 79 0 0 0 
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ПРОГРАМ 1201–РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА –Пројекат 1201-5004-Реконструкција биоскопа 
,,Моравица” у Сокобањи 

Функција 820   (Услуге културе) 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 

2021. 

Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

114 424000 Специјализоване услуге 750 240 32 0 0 0 

115 511000 Зграде и грађевински објекти 28.100 2.010 7.15 0 0 0 

115/1 512000 Машине и опрема 0 0 0 0 0 0 

Укупно за раздео 5, функција 820, Пројекат 1201-5004 28.850 2.250 7.79 0 0 0 

ПРОГРАМ 1201 –РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА –ПА 1201-0004-Остваривање и унапређење јавног 
интереса у области јавног информисања 

Функција 830 (Опште услуге) 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 

2021. 

Извршено % (7/6) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

116 423000 Услуге по уговору 5.000 4.875 97.50 0 0 0 

Укупно за раздео 5, функција 830, ПА 1201-0004 5.000 4.875 97.50 0 0 0 

ПРОГРАМ 2002- ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ,ПА 2002-0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

ФУНКЦИЈА 912 (Основно образовање) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 2021. Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

117 463000 Трансфери осталим нивоима власти 24.237 23.645 97.55 0 0 0 

Укупно за раздео 5, функ.912, па 2002-0001 24.237 23.645 97.55 0 0 0 

ПРОГРАМ 2003- СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, ПА 2003-0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

ФУНКЦИЈА 920 (Средње образовање) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 2021 Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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118 463000 Трансфери осталим нивоима власти 9.870 9.521 96.46 0 0 0 

Укупно за раздео 5,функц.920, ПА 2003-0001 9.870 9.521 96.46 0 0 0 

ПРОГРАМ 0602- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,ПА 0602-0002-Функционисање месних 

заједница 

ГЛАВА 5.01- МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ФУНКЦИЈА  160 (Опште јавне услуге  некласификоване на другом месту) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА(04) 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

119 421000 Стални трошкови 1.264 798 63.13 157 86 54.77 

120 423000 Услуге по уговору 594 448 75.42 2 0 0 

121 424000 Специјализоване услуге 25 0 0 340 108 31.76 

122 425000 Текуће поправке и одржавање 11.765 10.157 86.33 253 69 27.27 

123 426000 Материјал 2.420 1.929 79.71 30 2 6.66 

123/1 482000 Порези,обавезне таксе и казне 10 10 100 0 0 0 

124 511000 Зграде и грађевицнски објекти 0 0 0 0 0 0 

Страна 49                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



50 

125 512000 Машине и опрема 563 359 63.76 250 60 24 

126 541000 Земљиште 0 0 0 0 0 0 

Укупно за главу 5.01,функција 160,па 0602-0002 16.641 13.701 82.33 1.032 325 31.49 

ПРОГРАМ 1502 -РАЗВОЈ ТУРИЗМА, ПА 1502-0001-УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА 

ГЛАВА 5.02 -ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СОКОБАЊА 

ФУНКЦИЈА 473 (Туризам) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. 

. 

Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

127 411000 Плате и додаци запослених 6.495 5.567 85.71 0 0 0 

128 412000 Социјални допринос на терет послодавца 1.097 927 84.50 0 0 0 

128/1 413000 Накнаде у натури 80 80 100 0 0 0 

129 414000 Социјална давања запосленима 100 0 0 0 0 0 

130 415000 Накнаде трошкова за запослене 160 94 58.75 0 0 0 

131 421000 Стални трошкови 1.326 769 57.99 0 3 0 

132 422000 Трошкови путовања 1.540 966 62.72 0 0 0 

133 423000 Услуге по уговору 5.749 4.772 83 0 0 
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134 424000 Специјализоване услуге 10.860 10.534 96.99 0 0 0 

135 425000 Текуће поправке и одржавање 300 203 67.66 0 0 0 

136 426000 Материјал 1.810 1.039 57.40 0 4 0 

137 482000 Порези,таксе и казне 130 0 0 0 0 0 

138 483000 Новачане казне и пенали по решењу судова 100 0 0 0 0 0 

139 511000 Зграде и грађевински објекти 700 627 89.57 0 0 0 

140 512000 Машине и опрема 1.630 1.619 99.32 0 0 0 

141 515000 Нематеријална имовина 50 0 0 0 0 0 

Укупно за главу 5.02,функција 473,па 1502-0001 32.127 27.197 84.65 0 0 0 

ПРОГРАМ 1502 -РАЗВОЈ ТУРИЗМА, ПА 1502-0002-ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 

ГЛАВА 5.3 -ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СОКОБАЊА 

ФУНКЦИЈА 473 (Туризам) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

142 422000 Трошкови путовања 507 340 0 0 0 

143 423000 Услуге по уговору 8.130 6.470 0 0 0 

144 424000 Специјализоване услуге 100 99 99 0 0 0 
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Укупно за главу5.02-функција 473, ПА 1502-0002 8.737 6.909 0 0 0 

ПРОГРАМ 1502- РАЗВОЈ ТУРИЗМА,  1502-ПРОЈЕКАТ 4004- ПРВА ХАРМОНИКА 

У 000 ДИН 

Функција 473   (Туризам) 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

145 422000 Трошкови путовања 50 12 24 0 0 0 

146 423000 Услуге по уговору 1.100 1.100 100 0 0 0 

147 424000 Специјализоване услуге 6.150 6.150 100 0 0 0 

Укупно за главу5.02-функција 473, ПА 1502-пројекат 4004 7.300 7.262 99.47 0 0 0 
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ПРОГРАМ 1502- РАЗВОЈ ТУРИЗМА, ПА 1502-ПРОЈЕКАТ 4005- ЗЛАТНЕ РУКЕ 

У 000 ДИН 

Функција 473   (Туризам) 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

148 422000 Трошкови путовања 50 1 2 0 0 0 

149 424000 Специјализоване услуге 130 114 87.69 0 0 0 

150 426000 Материјал 120 90 75 0 0 0 

Укупно за главу 5.02-функција 473, ПА 1502-пројекат 4005 300 205 68.33 0 0 0 

. 
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ПРОГРАМ 1201- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, ПА 1201-0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА 

КУЛТУРЕ 

Глава 5.03-Н.Б ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' 

Функција 820   (Услуге културе) 
У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА(04) 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

151 411000 Плате и додаци запослених 6.584 5.688 86.39 0 0 

152 412000 Социјални допринос на терет послодавца 1.096 947 86.40 0 0 0 

153 415000 Накнада трошкова за запослене 150 108 72 0 0 0 

154 416000 Награде за запослене и остали расходи 350 341 97.42 0 0 0 

155 421000 Стални трошкови 560 441 78.75 5 1 20 

156 422000 Трошкови путовања 150 105 70 0 0 0 

157 423000 Услуге по уговору 915 725 79.23 0 0 0 

158 424000 Специјализоване услуге 50 25 50 0 0 0 

159 425000 Текуће поправке и одржавање 150 63 42 0 0 0 

160 426000 Материјал 270 203 75.18 0 0 0 

161 482000 Порези,таксе и казне 40 15 37.50 0 0 0 

162 512000 Машине и опрема 200 198 99 0 0 0 

163 515000 Нематеријална имовина 100 0 0 295 231 78..30 
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Укупно за главу 5.03,ФУНК.820,ПА 1201-0001 10.615 8.859 83.45 300 232 77.33 

ПРОГРАМ 1201- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА,  1201-ПРОЈЕКАТ 4006-КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

164 423000 Услуге по уговору 90 32 35.55 0 0 0 

165 424000 Специјализоване услуге 30 9 30 0 0 0 

Укупно за главу5.03-функција 820, ПА 1201-пројекат 4006 120 41 34.16 0 0 0 

ПРОГРАМ 1201- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, ПА 1201-ПРОЈЕКАТ 4007-УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА -СОКОГРАД 

Функција 820   (Услуге културе) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 2021 Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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166 422000 Трошкови путовања 30 18 60 0 0 0 

167 423000 Услуге по уговору 10 4 40 0 0 0 

168 424000 Специјализоване услуге 130 129 99.23 0 0 0 

169 426000 Материјал 80 80 100 0 0 0 

Укупно за главу5.03-функција 820, ПА 1201-пројекат 4007 250 231 92.40 0 0 0 

ПРОГРАМ 1201- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, ПА 1201-ПРОЈЕКАТ 4008-СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ 

Функција 820   (Услуге културе) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

170 423000 Услуге по уговору 0 0 0 0 0 0 

171 424000 Специјализоване услуге 0 0 0 0 0 0 

Укупно за главу5.03-функција 820, ПА 1201-пројекат 4008 0 0 0 0 0 0 
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ПРОГРАМ 1201- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, ПА 1201-ПРОЈЕКАТ 4009-Изложбе 

Функција 820   (Услуге културе) 
У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 2021 Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % 

(7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

172 423000 Услуге по уговору 80 7 8.75 0 0 0 

173 426000 Материјал 20 0 0 0 0 0 

Укупно за главу5.03-функција 820, ПА 1201-пројекат 4009 100 7 7 0 0 0 

ПРОГРАМ 2001-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ,ПА 2001-0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТАВРИВАЊЕ 

ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

ГЛАВА 5.04- ПУ ''БУЦКО'', 

ФУНКЦИЈА 911 (Предшколско образовање) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 2021. Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % (7/6) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

174 411000 Плате и додаци запослених 31.376 31.247 99.58 0 0 0 

175 412000 Социјални допринос на терет послодавца 5.404 5.203 96.28 0 0 0 

176 413000 Накнаде у натури 200 190 95 0 0 0 

177 414000 Социјална давања запосленима 2.930 2.908 99.24 0 0 0 

178 415000 Накнада трошкова за запослене 1.250 1.249 99.92 0 0 0 

179 416000 Награде за запослене и остали расходи 650 571 87.84 0 0 0 

180 421000 Стални трошкови 3.880 3.545 91.36 0 0 0 

181 422000 Трошкови путовања 380 377 99.21 0 0 0 

182 423000 Услуге по уговору 1.600 1.432 89.50 0 0 0 

183 424000 Специјализоване услуге 510 406 79.60 0 0 0 

184 425000 Текуће поправке и одржавање 1.300 1.215 93.46 0 0 0 

185 426000 Материјал 5.040 4.921 97.63 0 0 0 

186 482000 Порези,таксе и казне 70 55 78.57 0 0 0 

186/1 511000 Зграде и грађевински објекти 6.800 5.000 73.52 0 0 0 

187 512000 Машине и опрема 800 798 99.75 0 0 0 

Укупно за главу 5.04,функција 911,ПА 2001-0001 62.190 59.117 95.05 0 0 0 
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ПРОГРАМ 1301-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ,ПА 1301-0004-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА 

ГЛАВА 5.05- СПОРТСКО -РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА 

ФУНКЦИЈА 810 (Услуге рекреације и спорта) 

У 000 ДИН. 

Поз. Конто Опис расхода СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

План за 

2021. 

Извршено % (4/3) План за 2021. Извршено % (7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

188 411000 Плате и додаци запослених 2.435 2.218 91.08 0 0 0 

189 412000 Социјални допринос на терет послодавца 428 370 86.44 0 0 0 

189/1 414000 Социјална давања запосленима 263 258 98.09 0 0 0 

189/2 413000 Накнаде у натури 20 20 100 0 0 0 

190 415000 Накнада трошкова за запослене 300 239 79.66 0 0 0 

191 421000 Стални трошкови 5.230 5.160 98.66 0 0 0 

192 422000 Трошкови путовања 660 498 75.45 0 0 0 

193 423000 Услуге по уговору 19.730 18.414 93.32 0 0 0 

194 424000 Специјализоване услуге 820 784 95.60 0 0 0 

195 425000 Текуће поправке и одржавање 1.950 1.722 88.30 0 0 0 

196 426000 Материјал 4.250 4.136 97.31 0 0 0 

197 482000 Порези,таксе и казне 7.300 7.124 97.58 0 0 0 

198 511000 Зграде и грађевински објекти 11.000 895 8.13 0 0 0 
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199 512000 Машине и опрема 128 113 88.28 0 0 0 

200 515000 Нематеријална имовина 0 0 0 0 0 0 

Укупно за главу 5.05,функција 810,ПА 1301-0004 54.514 41.951 76.95 0 0 0 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

Завршни рачун буџета општине Сокобања за 2021.годину садржи : 

1) Биланс стања на дан 31.12.2021.године; 

2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021.године; 

3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2021.до 

31.12.2021.године ; 

4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2021.до 31.12.2021.године; 

5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених 

средстава и извршења у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021.године ; 

6) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења; 

7) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тршишту новца 

и капитала и извршеним отплатама дугова; 

8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве; 

9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године; 

10) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 01.01.-31.12.2021.године; 

11) Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају 

из буџета; 

12) Напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама,образложењима и 

сравњивању ставки извода и извештаја обухваћених завршним рачуном; 
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13) Годишњи извештај о учинку програма за 2021. годину; 

14) Извештај по плану поступног увођења родно одговорног буџетирања. 

Члан 12. 

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Сокобања за 2021. годину  доставити Управи за трезор. 

Члан 13. 

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

I Број 401- 472/22
У Сокобањи, 07.06.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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Ниш, мај, 2022. године 

I J F R  

Niš, Medijana, Stevana Nemanje 7/1 

PIB: 109923350; matični broj: 21267805 

Reš. Ministarstva finansija, dozvola za obavljanje 

I n s t i t u t  
poslova revizije finansijskih izveštaja 

br. 401-00-1169/2017-16 od 4.4.2017. 

za javne finansije i 
računovodstvo 

Tek. račun 165-0007007518352-73 

Tel. 018-305-724 

e-mail: ijfrnis@gmail.com 

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ 

КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 

2021. ГОДИНУ 
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УЧЕСНИЦИ У СПРОВОЂЕЊУ РЕВИЗИЈЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ, ОДРЕЂУЈУ СЕ СЛЕДЕЋА ЛИЦА: 

• РЕВИЗОРСКИ ТИМ 

1. Викторина Дунић, дипл.ек, овл. ревизор – Извршни директор Друштва 

2. Славко Станчић, маст. ек, ревизор – директор Друштва 

3. Сања Ранђеловић, дипл. ек, асистент у ревизији 

4. Александар Антић, дипл. ек, ревизор јуниор 

5. Младен Стоиљковић, дипл. ек, ревизор јуниор 

1. РЕВИЗОРСКА ИЗЈАВА 

Сагласно одредбама члана 45. Закона о ревизији („Службени гласник 

РС“, бр. 73/2019): 

ИЗЈАВЉУЈЕМО 

1. Друштво за ревизију Институт за јавне финансије и рачуноводство д.о.о. Ниш није 
акционар, улагач средстава или оснивач наручиоца ревизије Општине Сокобања. 

2. Наручилац посла Општина Сокобања није акционар, оснивач или улагач средстава у 
Институт за јавне финансије и рачуноводство д.о.о. Ниш. 

3. Викторина Дунић, дипл.ек., овлашћени ревизор, Славко Станчић, маст. ек., ревизор, 
Сања Ранђеловић, дипл.ек., Асистент у ревизији, Александар Антић, дипл.ек, ревизор 
јуниор, Младен Стоиљковић, дипл.ек, ревизор јуниор, нису акционари, улагачи 
средстава, нити оснивачи наручиоца ревизије Општине Сокобања. 

4. Чланови ревизорског тима који су обавили ревизију нису сродници Председника 
Општине или чланова општинског већа у смислу члана 45. Закона о ревизији. 

5. Инситут за јавне финансије и рачуноводство д.о.о. Ниш, чланови ревизорског тима 
који су обавили ревизију нису капитално повезани и немају других веза или 
облигационих односа са наручиоцем ревизије Општине Сокобања који би 
представљали сметњу за обављање ревизије у смислу члана 45. Закона о ревизији. 

Директор 

Славко Станчић
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ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ 

ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

СОКОБАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Општине Сокобања који 

обухватају: Биланс стања на дан 31.12.2021. године – Образац 1), Извештај о укупном 

пословном резултату (Биланс прихода и расхода – Образац 2), Извештај о капиталним 

издацима и примањима (Образац 3), Извештај о новчаним токовима (Образац 4), Извештај 

о извршењу буџета (Образац 5), и остале пратеће извештаје, на дан 31. децембра 2021. 

године. 

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбеђују 

основу за изражавање нашег ревизијског мишљења. 

МИШЉЕЊЕ 

Финансијски извештаји завршног рачуна буџета Општине Сокобања на дан 

31.12.2021. године, су припремљени по свим материјално значајним питањима у 

складу са Законом о буџетском систему (Сл. Гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010 и 

101/2010, 142/2014, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/2020, i 

118/2021), Уредбом о буџетском рачуноводству („Сл. Гласник РС“ бр Службени 

гласник РС“, бр. 125/2003, 12/2006, 27/2020), Правилником о начину припреме, 

састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, 

корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских 

фондова (Сл. Гласник РС“ бр. 18/2015 и 104/2018, 151/2020, 8/2021, 130/2021 i 17/2022), 

и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за 

буџетски систем („Сл. Гласник РС“бр. 16/2016...68/2019 и 84/2019, 19/2021, 66/2021 i 

130/2021). 

Финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално 

значајним питањима, финансијски положај Општине Сокобања на дан 31. децембра 

2021. године, као и резултате њеног пословања, токове готовине и извршење буџета 

за годину која се завршава на тај дан, у складу Међународним  рачуноводственим 

стандардима за јавни сектор. 

I J F R  

Niš, Medijana, Stevana Nemanje 7/1 

PIB: 109923350; matični broj: 21267805 

Reš. Ministarstva finansija, dozvola za obavljanje 

I n s t i t u t  
poslova revizije finansijskih izveštaja 

br. 401-00-1169/2017-16 od 4.4.2017. 

za javne finansije i 
računovodstvo 

Tek. račun 165-0007007518352-73 

Tel. 018-305-724 

e-mail: ijfrnis@gmail.com 
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СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ 

Не изражавајући резерве у односу на већ дато мишљење, скрећемо пажњу на 

следеће:. 

1. Сходно Закону о родној равноправности, уравнотежена заступљеност полова постоји када је 

заступљеност једног од полова између 40-50%, у односу на други пол, а осетно неуравнотежена 

заступљеност полова постоји када је заступљеност једног пола нижа од 40% у односу на други 

пол. У Општини Сокобања, на бази свих анализираних података, постоји уравнотежена 

заступљеност полова, и када је реч о приступу средствима и када је реч о корисности које имају 

и мушкарци и жене, али и корисници средства из Буџета Општине Сокобања, као и друге родно 

осетљиве групе -корисници услуга Буџета 

Општина Сокобања, за 2021. годину, спада у групу родно осетљивих интервенција. 

ЦИЉ у 2022. години је: Тенденција преласка на родно позитивне интервенције 
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Обим обављања ревизије 

Међународни стандарди ревизије налажу да се придржавамо етичких захтева и да ревизију 

планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да 

финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе. 

Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима 

и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани 

на ревизорском просуђивању, укључујући и процену ризика постојања материјално значајних 

погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или 

грешке. Приликом процене ризика, ревизор сагледава интерне контроле релевантне за 

састављање и истинито приказивање финансијских извештаја ради осми- шљавања 

ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не ради изражавања 

ми- шљења о делотворности интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује и 

оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и оправданости 

рачуноводствених процена руководства, као и оцену опште презентације финансијских 

извештаја. 

Најдубљи захват ревизије је обављен код остварених текућих прихода и примања, као и 

извршених расхода и издатака, имовине у сталним средствима, потраживања и обавезе 

буџета,при чему је приступ ревизора био усмерен на постојање средстава, ненаплаћених и 

наплаћених потраживања, као и неплаћених и плаћених расхода и издатака. То је детаљно 

објашњено у напоменама уз финансијске извештаје и у Извештају о ревизији. 

Одговорност руководства за састављање финансијских извештаја 

Руководство Општине Сокобања је одговорно за састављање и истинито приказивање ових 

финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском 

рачуноводству и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских 

извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и буџетских фондова, као и за оне интерне контроле које руководство 

одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално 

значајне погрешне исказе настале услед криминалне радње или грешке.Руководство је 

одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије. 
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Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја 

Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извештајима на основу извршене 

ревизије тих извештаја у складу са међународним стандардима ревизије. 

Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извештајима (завршном рачуну буџета 

са пројектима) Општине Сокобања, наша одговорност укључује и изражавање мишљења о 

предузетим активностима у исказивању трансакција и информација које су обелодањене у 

финансијским извештајима, по свим материјално значајним аспектима, у складу са Одлуком о 

буџету Општине Сокобања за 2021. годину, као и прописима Републике Србије. Наш циљ је стицање 

уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално 

значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке и издавање извештаја о 

ревизији. 

Приликом процене ризика, ревизор сагледава интерне контроле релевантне за састављање и 

истинито приказивање финансијских извештаја ради осмишљавања ревизијских поступака који су 

одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о делотворности интерних 

контрола. 

Ревизија такође укључује оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и оправ- 

даности рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену опште 

презентације финансијских извештаја. 

Ревизорски тим идентификује и процењује ризике од материјално погрешних исказа у финансијским 

извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке, осмишљавамо и обављамо ревизијске 

поступке као одговор на те ризике и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да 

обезбеде основ за изражавање мишљења ревизора. Ризик да неће бити идентификовани 

материјално значајни погрешни искази који су настали услед криминалне радње је већи него за 

погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи 

фалсификовање, намерне пропусте, удруживање или заобилажење интерне контроле. 

Доносимо закључке о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од 

стране руководства, и на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална 

неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу 

способности субјкета ревизије да настави пословање у складу са начелом сталности. Уколико 

утврдимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у Извештају скренемо пажњу на 

повезана обелодањивања у финансијским извештајима. Уколико утврдимо да такво 

обелодањивање не постоји или није адекватно,дужни смо да модификујемо наше Мишљење. 

Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прикупљених до датума издавања извештаја 

ревизора. 

Процењујемо укупну презентацију, структуру и садржај финансијских извештаја, укључујући и 

обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане трансакције и догађаји на такав 

начин да се постигне истинит и објективан приказ. 

У складу са методологијом ревизије, саопштавамо лицима одговорним за управљање, планирани 

обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући и све значајне недостатке интерне 

контроле које смо идентификовали током ревизије. 

Овлашћени ревизор: 

У Нишу, 13.05.2022 године                 Викторина Дунић, дипл.ек 
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1. ОПШТА ОБЈАШЊЕЊА 

1.1. Конституисање Општине Сокобања и њене надлежности 

Општина Сокобања је конституисана као јединица локалне самоуправе сагласно Уставу Републике 

Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/2006 и 115/2021), Закону о територијалној организацији 

(„Службени гласник РС“, бр.129/2007, 18/2016, 47/2018 и 9/2020-др. закон) и Закону о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018 и 

111/2021 – др. закон). 

На основу члана 18. став 1. Закона о локалној самоуправи, Општина Сокобања је основна 

територијална јединица у којој се остварује локална самоуправа, која је способна да преко својих 

органа самостално врши сва права и дужности из своје надлежности и које има најмање 10.000 

становника, чија су права и обавезе уређене Статутом Општине Сокобања број: 110-00-00015/2019-

24 од 30.01.2019. године („Службени лист Општине Сокобања,“ бр. 3/08,7/13,11/14,24/14 и 15/18). 

На основу Статута Општине Сокобања, уређени су права и дужности Општине и начин њиховог 

остваривања, број одборника Скупштине општине, организација и рад општинских органа, начин 

управљања грађана пословима из надлежности Општине, оснивање и рад месне заједнице и других 

облика месне самоуправе, услови за покретање грађанске иницијативе, и друга питања од значаја за 

Општину Сокобања. 

Општина Сокобања има својство правног лица. 

Седиште Општине је у насељеном месту Сокобања, улица Светог Саве бр.23 . 

Органи Општине су: Скупштина Општине, Председник Општине, Општинско веће и Општинска управа 

Општине Сокобања. 

Скупштина Општине Сокобања као највиши орган Општине, има 25 одборника. Извршни органи 

Општине су: Председник Општине и Општинско веће. 

Општинско веће чине: Председник Општине, заменик Председника Општине и 5 (пет) чланова 

Општинског већа, а његове надлежности су уређене у члану 69. Статута Општине . 

У складу са чланом 83. Статута, за вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и 

одређених стручних послова за потребе Скупштине Општине, Председника Општине и Општинског 

већа, образује се Општинска управа. 

Општинска управа је, у складу са чланом 84. и чланом 85. Статута образована као јединствена служба 

којом руководи начелник Општинске Управе, а њене надлежности су ближе описане у 84. Статута 

Општине Сокобања. 

На основу чл.20. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон, 

101/2016 – др.закон и 47/2018 и 111/2021 – др.закон) Општина, преко својих органа, у складу с Уставом 

и законом обавља следеће послове: 

1) доноси свој статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и програм развоја општине, 

као и стратешке планове и програме локалног економског развоја; 

2) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење 
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грађевинског земљишта и пословног простора; 

3) стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу локалних путева и улица и других 

јавних објеката од општинског значаја; 

4) стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање 

и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, 

културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе; 

5) обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група; 

6) стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине; 

7) доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за 

одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања; 

8) стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити културних 

добара од значаја за општину; 

9)  стара се о заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног 

развоја; 

10)  стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној равноправности, као 

и о јавном информисању у општини; 

11)  образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе општине, организује 

службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа; 

12)   утврђује симболе општине и њихову употребу; 

13)  управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних такси; 

14)  прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 

15) обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом (нпр. у областима одбране, заштите и 

спасавања, заштите од пожара, омладинске политике, зоохигијене и др.), као и послове од непосредног 

интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и статутом.
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1. ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

1.1. Прописи за приказивање финансијских извештаја 

За састављање и презентацију годишњег финансијског извештаја са пројектима 

Општине Сокобања на дан 31. децембра 2021. године, коришћени су следећи прописи: 

Ред. 

број 

Назив 

прописа 

Назив 

гласила 

Број и година гласила 

1. Закон о буџетском систему 

"Службени 

гласник  РС" 

54/2009 … 142/2014, 

99/2016, 113/2017,95/2018, 

31/2019, 72/2019 I149/2020, 
118/2021 

3. Уредба о буџетском рачуноводству "Службени 

гласник  РС" 

125/2003, 12/2006 i 27/2020 

4. 
Правилник о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем 

"Службени 

гласник  РС" 

16/2016, 49/2016, 

107/2016...14/2019, 33/2019, 

68/2019, 84/2019, 151/2020 I 

19/2021, 66/2021 и 130/2021 

5. 

Правилник о начину припреме, састављања и 
подношења финансијских извештаја 
корисника буџетских средстава, корисника 
средстава, организација за обавезно 
социјално осигурање и буџетских фондова "Службени 

гласник  РС" 

18/2015, 104/2018, 151/2020 I 

8/2021,41/2021,130/2021 и 

17/2022 

6. 

Правилник о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем 

"Службени 

гласник  РС" 89/2020 

7. 
Правилник о номенклатури 
нематеријалних улагања и основних 
средстава са стопама амортизације 

«Сл. лист 

СРЈ» 

17/97 i 24/2000 

Ревизорском тиму је у току вршења ревизије, презентиран већи број интерних 

аката, којима се ближе уређују поједине области из надлежности Општина Сокобања: 
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- Статут Општине Сокобања број: 110-00-00015/2019-24 од 30.01.2019. године 

(„Службени лист Општине Сокобања,“ бр. 3/08,7/13,11/14,24/14 и 15/18); 

–   Правилник о организацији и систематизацији радних  места у Општинској управи 

Општине Сокобоња бр.: 01-208/5-2021 од 17.05.2021. године; 

– Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи Општине Сокобоња и Општинском 

Правобраничаштву бр.: 11-18/2021 од 11.06.2021. године; 

– Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи Општине Сокобоња и Општинском 

Правобраничаштву бр.: 11-25/21 од 26.07.2021. године; 

– Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи Општине Сокобоња и Општинском 

Правобраничаштву бр.: 11-29/2021 од 26.10.2021. године; 

– Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи Општине Сокобоња и Општинском 

Правобраничаштву бр.: 11-22/2022 од 11.02.2022. године; 

– Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи Општине Сокобоња и Општинском 

Правобраничаштву бр.: 01-208/5-2021 од 17.05.2021. године; 

– Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете 

настале услед напада напуштених животиња или штете коју проузрокују напуштене 

животиње и накнаде других видова штете бр. 401-528/2018 од 06.07.2018. године; 

- Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине 

Сокобања за спровођење пројеката за успостављање и јачање удружења у области 

пољопривреде од 17.12.2021. године; 

-  Одлука о буџету Општине Сокобања бр. 401-933/2020 од 17.12.2021. године; 

- Одлука о првој измени буџета и допуни Одлуке о буџету Општине Сокобања за 

2021. годину бр. 401-416/2021 од 27.04.2021. године; 

-  Одлука о другој измени буџета и допуни Одлуке о буџету Општине Сокобања за 

2021. годину бр. 401-623/2021 од 23.07.2021. године; 

- Одлука о трећој измени буџета и допуни Одлуке о буџету Општине Сокобања за 

2021. годину бр. од 30.09.2021. године. 
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1.2. Успостављање финансијског управљања и контроле и интерне ревизије 

Општина Сокобања је у складу са чланом 81. и 82. Закона о буџетском систему 

(„Сл. гласник РС“ бр. 54/2009...142/2014,99/2016,113/2017,95/2018,31/2019 и 149/2020 и 

118/2021) и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успоствљање, 

функционисање и извештавање  о систему финансијског управљања и контроле у јавном 

сектору („Сл. Гласник РС“ бр. 89/2019) успоставила елементе система финансијског 

управљања и  контроле. 

Општина Сокобања има дефинисану стратегију за управљање ризицима, ризици 

су прикупљени и рангирани. Извештај о стању и напредовању система финансијског 

управљања и контроле, је предат Министарству финансија-Централној јединици за 

хармонизацију у законски предвиђеном року за 2021. годину. 

1.3. Вођење пословних књига 

Под буџетским рачуноводством, у смислу Уредбе о буџетском рачуноводству, 

подразумевају се услови и начин вођења пословних књига, састављање, приказивање, 

достављање и објављивање финансијских извештаја. Општина Сокобања као корисник 

буџетских средстава, дужна је да вођење пословних књига, састављање, приказивање, 

достављање и објављивање финансијских извештаја врши у складу са Законом и другим 

прописима којима се уређује ова област. Општина Сокобања пословне књиге води у 

складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству, по систему двојног 

књиговодства, хронолошки, ажурно и у складу са структуром конта која је прописана 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 

систем. 

Основа за вођење буџетског рачуноводства јесте готовинска основа (члан 5. став 1. 

Уредбе о буџетском рачуноводству).Готовинска основа (начело рачуноводственог 

обухватања прихода и расхода у тренутку наплате односно плаћања) јесте основа за 

вођење буџетског рачуноводства, по којој се трансакције и остали догађаји признају у 

тренутку пријема односно исплате средстава, као што је дефинисано готовинском 

основом међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, у делу који се 

односи на готовинску основу.

Страна 96                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



ОПШТИНА СОКОБАЊА 

14 

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета за 2021. годину 

2.4. Састављање 

финансијских  извештаја 

Годишњи финансијски извештај Општине Сокобања је састављен на основу 

књиговодствених евиденција за директне кориснике са пројектима Општине 

Сокобања, консолидовани са подацима из Извештаја завршних рачуна 

индиректних корисника. 

Финансијски извештаји припремају се по принципима Међународних 

рачуноводствених стандарда за јавни сектор. 

Извештај о ревизији годишњег завршног рачуна буџета Општине Сокобања 

започињемо са ревидирањем финансијских извештаја за 2021. годину који су били 

предмет ове ревизије, а који, према члану 79. Закона о буџетском систему садржи: 

Извештаји на готовинској основи: 

- Извештај о капиталним издацима и финансирању (Образац 3); 

- Извештај о новчаним токовима (Образац 4.) 

Извештаје састављене на основу усвојених рачуноводствених политика са 

образложењима: 

- Биланс стања (Образац 1) 

- Биланс прихода и расхода (Образац 2) 

- Извештај о извршењу буџета, који је сачињен тако да приказује разлику 

између одобрених средстава и извршења (Образац 5); 

- Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве; 

- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године. 

- Годишњи Извештај о учинку програма за 2021. године 

Образложења Извештаја о извршењу буџета садрже: 

а) објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења; 

б) преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и 

извршених отплата кредита, усаглашених са информацијама садржаним у 

извештајима о новчаним токовима. 

Ревизорски тим је извршио ревизију финансијских извештаја Општине 

Сокобања за 2021. годину и о томе подноси посебан извештај о ревизији. 

У Прилогу овог Извештаја дајемо попуњене обрасце од 1 до 5 са подацима 

како су их презентовала одговорна лица Општине Сокобања на дан 31. децембра 

2021. године. 
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Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета за 2021. годину 

2.5.  РОДНА  УРАВНОТЕЖЕНОСТ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Обавеза вршења родне анализе проистиче из Закона о родној равноправности 

("Сл.Гласник РС" бр 52/2021), чл. 4 Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС" 

бр 54/2009...142/2014,99/2016,113/2017,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020), као 

један од примарних буџетских циљева: 

"4) алокацијску ефикасност која подразумева распоређивање средстава 

буџета са циљем унапређења родне равноправности." 

Такође је Република Србија донела и стратешки документ Националну 

стратегију за родну равноправност за период 2016 до 2020. године са циљем 

унапређивања родне равноправности. Ова стратегија је донета полазећи од Устава 

Републике Србије, који јемчи људска права утврђена потврђеним међународним 

уговорима, општеприхваћеним правилима међународног права и законима (члан 

18. став 1), као и равноправност жена и мушкараца и развијање политике једнаких 

могућности (члан 15) и забрањује дискриминацију по било ком основу, укључујући 

и ону по основу пола (члан 21. став 3). 

Закон о равноправности полова („Службени гласник РС”, број 52/2021) 

обавезује да  се води активна политика једнаких могућности, да прати остваривање 

начела равноправности засноване на полу у свим областима јавног живота и 

примену међународних стандарда и Уставом загарантованих права у овој области. 

Родна анализа је вршена на бази: 

- прикупљања расположивих података и информација, нарочито подтаке 

разврстане по полу 

- Откривање родних разлика и узрока родне неравноправности 

- До сада већ донетих репорука за унапређење родно одговорног буџетирања, 

нарочито приликом доставе податка структурираних по полу и родно сензитивних 

података који су употребљиви и приликом планирања и приликом извештавања. 

Циљ прикупљања података је утврђивање следећих параметара: 

- Да ли жене и мушкарци подједнако учествују као циљна група, у обукама у 

коришћењу услуга и сл, да ли се приликом планирања и доношења Одлуке о 

буџету за 2021. годину, водило рачуна о подједнаком учешћу мушкараца и жена? 

- Да ли мушкарци и жене имају једнак приступ ресурсима, како би могли имати 

једнаке користи од програма или пројеката? Да ли се приликом планирања водило 

рачуна о равноправним могућностима приступа ресурсима? 

- У којој мери општеприхваћене друштвене норме и стереотипи утичу да мушкарци 

и жене имају подједнаке користи од програма и пројеката, које су баријере да и 

жене и мушкарци равноправно имају користи од програма и пројеката? 

- Да ли мушкарци и жене имају једанака права на коришћење програма и 

пројеката? 
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- Да ли  корисници услуга имају једнак третман, једнак приступ коришћењу 

програма и пројеката и и равноправно имају користи од програма и пројеката и 

алоцираних средстава 

На бази анализе Одлуке о буџету Општине Сокобања  за 2021. годину, у делу 

расхода и издатака, и примене скале доприноса уродњености, можемо да констаујемо 

следеће: 

Скала доприноса родној равноправности: 

СКАЛА 

УРОДЊЕНОСТИ ОБЈАШЊЕЊЕЊЕ 

БОЈА КОЈОМ СЕ 

ОБЕЛЕЖАВА ЛЕГЕНДА 

Родно негативне 

интервенције 

Родне нејаднакости се подстичу/ 

задржавају током остварења 

циља програма или програмске 

активности 

црвена Ц1 

Родно неутралне 

интервенције 

Род, се приликом планирања, не 

узима у обзир, као релевантан 

за достизање програмског циља 

црвена Ц 

Родно осетљиве 

интервенције 

Род се приликом планирања, 

сматра значајним за постизање 

програмског циља, а подаци су 

бар делимично доступни по 

полу. Нема суштинског 

прилагођавања програмског 

циља у односу на узроке 

неравноправности, али се стање 

прати 

наранџаста Б1 

Родно позитивне 

интервенције 

Род се смтара кључним за 

достизање програмског циља, а 

родна анлиза представља један 

од најважнијих параметара у 

планирању и одлучивању. 

Посебно се дизајнирају 

програми који циљају мање 

заступљен пол како би се 

смањио родни јаз и отклонили 

идентификовани родно 

засновани  проблеми. На овај 

начин долази се до ограниченог 

домета домета за учеснике у 

скупу који је обухваћен 

интервенцијом. 

наранџаста Б 
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Родно 

трансформативне 

интервенције 

Делује се на узрок родног јаза и 

циљ је да се он трајно отклони 

интервенцијом. Суштина је 

промена из неравноправног у 

равноправни положај. Ово је 

најефикаснија промена са 

становишта буџета. Делује се у 

оквиру надлежности самог 

буџетског корисника. 

зелена А 

Сходно Закону о родној равноправности, уравнотежена заступљеност полова постоји када је 

заступљеност једног од полова између 40-50%, у односу на други пол, а осетно 

неуравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног пола нижа од 40% 

у односу на други пол. 

У Општини Сокобања, на бази свих анализираних података постоји уравнотежена 

заступљеност полова, и када је реч о приступу средствима и када је реч о корисности које 

имају и мушкарци и жене,  али и корисници средства из Буџета Општине Сокобања, као и друге 

родно осетљиве групе -корисници услуга Буџета. 

Општина Сокобања, за 2021. годину, спада у групу родно осетљивих интервенција 

Родно осетљиве 

интервенције 

Род се приликом планирања, 

сматра значајним за 

постизање дефинисаног циља, 

а подаци су бар делимично 

доступни по полу. Нема 

суштинског прилагођавања 

дефинисаног циља у односу 

на узроке неравноправности, 

али се стање прати 

наранџаста Б1 

ЦИЉ у 2022. години је: Тенденција преласка на родно позитивне интервенције. 
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I. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

2. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

У Општини Сокобања је донет Правилник о буџетском рачуноводству и Рачуноводствене 

политике. Пословне књиге као и евидентирање пословних промена води се у складу са 

Уредбом о буџетском рачуноводству и другим законским прописима који се односе на ову 

област. 

3. БИЛАНС СТАЊА 

3.1. Начело идентитета 

Увидом у Закључни лист са стањем на дан 31.12.2020. године и Налог почетног стања 01.01.2021. 

године, ревизорски тим је утврдио да је начело идентитета у потпуности поштовано. Општина 

Сокобања поштује начело идентитета, које је основа билансирања и обелодањивања података и 

информација у финансијским извештајима. Општина Сокобања је поступила у складу са чл. 17 

Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем ("Сл. Гласник РС" бр 92/02, 64/03,125/03, 58/04, 63/04, 85/04, 

99/04, 117/04, 137/04, 140/04, 21/05, 36/05, 51/05, 54/05, 104/05, 112/05 i 11/06..84/2019, 151/2020 i 

19/2021, 66/2021 i 130/2021). 

3.1.1. Књиговодствени информациони систем 

Општина Сокобања за књижење књиговодствене евиденције и вођење пословних књига користи 

програм Саветник по Уговору склопљеним са »Заводом за унапређење пословања«, број: 404-32-

26/2021 од 31.05.2021. године. Утврђено је да не постоји опциона могућност брисања прокњижених 

пословних промена. За пореско рачуноводство Општина Сокобања користи програм - 

Информациони систем локалне пореске администрације (ЛПА), склопљеним са »Институтом 

Михајло Пупин«. 

3.1.2. ЈАВНА СВОЈИНА 

Ревизорском тиму је достављена Изјава о стању пописане непокретне имовине у јавној 

својини Општине Сокобања број: 404/2022 од 10.05.2022. године, коју у потпуности обелодањујемо: 
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3.2. ГОДИШЊИ ПОПИС 

Општинска управа Општине Сокобања је извршила годишњи попис са стањем на 
дан 31.12.2021. године. Ревизорски тим је извршио увид у пописне листе, које су уредно 
потписане од стране пописне комисије. 

Ревизорском тиму је презентована следећа документација: 

-  Извештај о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2021. године бр. 401-1004/2021 

од 29.11.2021. године; 

-  Решење о именовању комисије за попис нефинансијске имовине у сталним средствима 

и залихама за 2021. годину бр. 401-1004/2021 од 29.11.2021. године; 

-  Решење о именовању комисије за попис финансијске имовине у дугорочним и 

краткорочним пласманима, новчаних средстава, племенитих метала, хартија од 

вредности, потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разграничења и 

остале имовине за 2021. годину бр. 401-1003/2021 од 29.11.2021. године; 

- Извештај комисије за попис о извршеном  попису финансијске имовинеу дугорочним и 

краткорочним пласманима, новчаних средстава пламенитих метала, хартија од 

вредности, потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разграничења и 

остале имовине за 2021. годину бр. 401-1003/2021 од 29.11.2021. године; 

Из свега наведеног следи, да је Општинска управа Општине Сокобања, спровела 

Годишњи попис са стањем на дан 31.12.2021. године, у складу са чл. 18. Уредбе о 

буџетском рачуноводству ("Сл. Гласник РС" бр.12/2016 и 27/2020). 

Страна 103                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



ОПШТИНА СОКОБАЊА 

21 

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета за 2021. годину 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 

Структура нефинансијске имовине је дата у следећем прегледу, онако како их је 

обелоданила Општина Сокобања на дан 31.12.2021. године: 

(У хиљадама динара) 

ОЗНАКА 

ОП 

Број 
конта 

ОПИС 31.12.2021. године 

1001 000000 
НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 

(1002 + 1020) 6.707.354 

1002 010000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У 

СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА 

(1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018) 

6.707.312 

1003 011000 
НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 

(од 1004 до 1006) 5.979.836 

1004 011100 Зграде и грађевински објекти 5.895.226 

1005 011200 Опрема 81.912 

1006 011300 Остале некретнине и опрема 2.698 

1007 012000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008) 8.166 

1008 012100 Култивисана имовина 8.166 

1009 013000 ДРАГОЦЕНОСТИ (1010) 24 

1010 013100 Драгоцености 24 

1011 014000 
ПРИРОДНА ИМОВИНА 

(од 1012 до 1014) 
171.895 

1012 014100 Земљиште 171.895 

1013 014200 Подземна блага 

1014 014300 Шуме и воде 

1015 015000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ 

(1016 + 1017) 

495.404 

1016 015100 Нефинансијска имовина у припреми 486.489 

1017 015200 Аванси за нефинансијску имовину 8.915 

1018 016000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019) 51.987 

1019 016100 Нематеријална имовина 51.987 
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1020 020000 
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА 

(1021 + 1025) 42 

1021 021000 ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024) 

1022 021100 Робне резерве 

1023 021200 Залихе производње 

1024 021300 Роба за даљу продају 

1025 022000 
ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И 

ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027) 42 

1026 022100 Залихе ситног инвентара 

1027 022200 Залихе потрошног материјала 42 

4.2.1. Нефинансијска имовина у сталним средствима 

Основна средства, драгоцености, природна имовина и нефинансијска имовина у 

припреми се евидентирају по набавној вредности. 

Нефинансијска имовина у припреми обухвата издатке за стална средства од почетка 

улагања до почетка коришћења. За нефинансијску имовину која се расходује или отуђује, 

пре искњижења из књиговодствене евиденције врши се обрачун амортизације и 

ревалоризације. 

Усклађивање пословних књига, попис имовине и обавеза и усаглашавање потраживања 

и обавеза обављају се у складу са: Уредбом о евиденцији и попису непокретности и 

других средстава у државној својини ("Сл. гласник РС", бр. 27/96), као и Правилником о 

начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава 

Републике Србије и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем ("Сл. 

гласник РС", бр.33/2015 и 101/2018). 

У оквиру нефинансијске имовине у сталним средствима на дан 31.12.2021. године 

исказана су следећа средства у износу од 6.707.312 хиљада динара: 

(У хиљадама динара) 

ОЗНАКА 

ОП 

Број 

Конта 

ОПИС 
На дан 31.12.2021. 

године 

1002 010000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У 

СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА 

(1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018) 

6.707.312 

1003 011000 
НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 

(од 1004 до 1006) 5.979.836 
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1004 011100 Зграде и грађевински објекти 5.895.226 

1005 011200 Опрема 81.912 

1006 011300 Остале некретнине и опрема 2.698 

1007 012000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008) 8.166 

1008 012100 Култивисана имовина 8.166 

1009 013000 ДРАГОЦЕНОСТИ (1010) 24 

1010 013100 Драгоцености 24 

1011 014000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014) 171.895 

1012 014100 Земљиште 171.895 

1013 014200 Подземна блага 

1014 014300 Шуме и воде 

1015 015000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 

1017) 

495.404 

1016 015100 Нефинансијска имовина у припреми 486.489 

1017 015200 Аванси за нефинансијску имовину 8.915 

1018 016000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019) 51.987 

1019 016100 Нематеријална имовина 51.987 

1221 311100 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА 6.702.251 

Општина Сокобања је на позицији ОП 1002 у оквиру конта 010000 - Нефинансијска имовина у 

сталним средствима, у оквиру обрасца 1 исказала износ од 6.707.312 хиљада динара, а на ОП 1221 

у оквиру конта 311100 - Нефинансијска имовина у сталним средствима исказан је износ од 

6.702.251 хиљада динара. Утврђена разлика износи 5.061 хиљада динара и има следећу 

структуру:Код Предшколске установе "БУЦКО" јавља се разлика од 5.000 хиљада динара, који се 

односе на средства који добили од Министартсва привреде, кроз пројекат за реконструкцију 

објекта, износ који је одобрен плаћен је до краја 2021. године и плаћен је као аванс. Код туристичке 

организације такође се јављају грешке у књижењу у износу од 11 хиљада динара и 50 хиљада 

динара су погрешно спроведена књижења код месне заједнице. Наведени пропусти код књижења 

нефинансијске имовине, у износу од 61 хиљада динара, нема материјални значај на финансијске 

извештаје Општине Сокобања на дан 31.12.2021. године. 
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4.2.2. Нефинансијска имовина у залихама 

Нефинансијска имовина у залихама процењује се по набавној вредности. Ситан инвентар и 

потрошни материјал се отписују у целости приликом стављања у употребу. Општина Сокобања је 

на позицији ОП 1020 на конту 020000- Нефинансијска имовина у залихама исказала износ од 42 

хиљаде динара и на ОП 1222 на конту 311200- Нефинансијска имовина у залихама исказан је такође 

износ од 42 хиљаде динара, што је у складу са Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем ("Сл. Гласник РС" бр.19/2021, 66/2021 и 130/2021.), што 

указује да су залихе правилно исказане и билансиране. 

4.2.3. Амортизација нефинансијске имовине 

Амортизација сталне нефинансијске имовине — основних средстава, обрачунава се за свако 
средство појединачно по прописаним стопама у складу са Правилником о номенклатури 
нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације - ''Службени лист 
СРЈ'' бр. 17/97 и 24/2000.Једном отписано основно средство, без обзира на то што се и даље 
користи, не може бити предмет поновног процењивања вредности и не подлеже отписивању 
док се користи у истом правном лицу. 

Обрачун амортизације основних средстава извршен је применом стопа амортизације утврђене 
Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама, које 
дајемо у распонима: 

Амортизација % 
1. Грађевински објекти 1,30 

2. Опрема 12,50 -15,00 

3. Намештај 12,50 

4. Саобраћајна средства 12,50 -15,50 

5. Рачунарска опрема 20,00 

Применом наведених стопа амортизације извршен је обрачун амортизације грађевинских објеката, 

опреме, осталих некретнина и извршена су потребна књижења, према следећем: 

Цео износ обрачунате амортизације нефинансијске имовине је књижен на терет извора капитала. 
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4.2.4. Финансијска имовина 

У оквиру финансијске имовине у Билансу стања на ознаци ОП-1028 у оквиру конта 100000 - 

Финансијска имовина, исказан је износ од 665.351 хиљада динара на дан 31.12.2021. године. 

Увидом у аналитичке картице и попис констатовано је да се финансијска имовина у износу од 

665.351 хиљада динара односи на: 

(У хиљадама динара) 

ОЗНАКА 

ОП 
Број 

Конта 

ОПИС 31.12.2021. године 

1028 100000 
ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 

(1029 + 1049 + 1067) 665.351 

1029 110000 
ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 

(1030 + 1040) 93.747 

1030 111000 
ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА 

ИМОВИНА (од 1031 до 1039) 93.747 

1031 111100 
Дугорочне домаће хартије од 

вредности, изузев акција 

1032 111200 Кредити осталим нивоима власти 

1033 111300 
Кредити домаћим јавним 

финансијским институцијама 

1034 111400 Кредити домаћим пословним банкама 

1035 111500 
Кредити домаћим јавним 

нефинансијским институцијама 

1036 111600 
Кредити физичким 

лицима и домаћинствима 

у земљи 

1037 111700 
Кредити домаћим 

невладиним 

организацијама 

1038 111800 
Кредити домаћим 

нефинансијским приватним 

предузећима 

1039 111900 Домаће акције и остали капитал 93.747 

1040 112000 
ДУГОРОЧНA СТРАНА 

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 

до 1048) 

1041 112100 
Дугорочне стране хартије од 

вредности, изузев акција 

1042 112200 Кредити страним владама 

1043 112300 Кредити међународним организацијама 
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1044 112400 Кредити страним пословним банкама 

1045 112500 
Кредити страним 

нефинансијским институцијама 

1046 112600 
Кредити страним 

невладиним 

организацијама 

1047 112700 Стране акције и остали капитал 

1048 112800 Страни финансијски деривати 

1049 120000 

НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД 

ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ 

ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062) 

544.725 

1050 121000 
НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД 

ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059) 186.224 

1051 121100 
Жиро и текући рачуни 

182.979 

1052 121200 
Издвојена новчана средства и акредитиви 

1.309 

1053 121300 
Благајна 

1054 121400 
Девизни рачун 

1055 121500 
Девизни акредитиви 

1056 121600 
Девизна благајна 

1057 121700 
Остала новчана средства 

1.936 

1058 121800 
Племенити метали 

1059 121900 
Хартије од вредности 

1060 122000 
КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061) 

354.308 

1061 122100 
Потраживања по основу продаје и друга потраживања 

354.308 

1062 123000 
КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066) 

4.193 

1063 123100 
Краткорочни кредити 

1064 123200 
Дати аванси, депозити и кауције 

4.193 

1065 123300 
Хартије од вредности намењене продаји 
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1066 123900 Остали краткорочни пласмани 

1067 130000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) 26.879 

1068 131000 
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

(од 1069 до 1071) 26.879 

1069 131100 Разграничени расходи до једне године 3.865 

1070 131200 Обрачунати неплаћени расходи и издаци 20.740 

1071 131300 Остала активна временска разграничења 2.274 

Општина Сокобања је на конту 111900- Домаће акције и остали капитал исказала износ од 93.747 

хиљада динара, по основу оснивачког капитала код корисника јавних средстава чији је оснивач. 

1224 111900 Финансијска имовина 93.747 

Општина Сокобања је на позицији ОП 1224 Биланса стања на конту 311400-Финансијска имовина 

исказала износ од 93.747 хиљада динара, што указује да је дугорочна финансијска имовина 

правилно прокњижена и обелодањена у финансијским извештајима Општине Сокобања. 

4.2.5. Новчана средства 

Новчана средства се процењују по номиналној вредности. 

Новчана средства обухватају: текуће рачуне; издвојена новчана средства и акредитиве; благајну; 

девизни рачун и остала новчана средства. Новчана средства буџета Општине Сокобања 

обухватају сва стања средстава на подрачунима која су укључена у оквиру Консолидованог рачуна 

трезора Општине Сокобања. 

Увидом у аналитичке картице и попис констатовано је да се новчана средства у износу од 186.224 

хиљада динара односе на: 

(У хиљадама динара) 

Ознака 
ОП 

Број Конта 

ОПИС Нето износ 

1 2 3 4 

1050 121000 
НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ 

ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059) 186.224 

1051 121100 Жиро и текући рачуни 182.979 

1052 121200 Издвојена новчана средства и акредитиви 1.309 

1057 121700 Остала новчана средства 1.936 
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Такође је увидом у аналитичке картице и попис констатовано да се извори новчаних средства у 

износу од 188.161 хиљада динара односе на: 

(у хиљадама динара) 

1225 311500 Извори новчаних средстава 1.936 

1227 311700 Пренета неутрошена средства из ранијих година 291 

1229 321121 Вишак прихода и примања – суфицит 183.997 

1230 321122 Мањак прихода и примања – дефицит 

1231 321311 
Нераспоређени вишак прихода и примања из 

ранијих година 
1 

УКУПНО: 186.224 

Општина Сокобања је на позицији ОП 1050 у оквиру конта 121000 – Новчана средства, племенити 

метали, хартије од вредности, у оквиру обрасца 1 исказала износ од 186.224 хиљада динара, док је 

на изворима новчаних средстава исказала следеће износе: на ОП 1225 у оквиру конта 311500-

Извори новчаних средстава исказан је износ 1.936 хиљада динара, на ОП 1227 у оквиру конта-

Пренета неутрошена средства из ранијих година исказан је износ од 291 хиљаде динара, на ОП 1229 

у оквиру конта 321121- Вишак прихода и примања- суфицит исказан је износ од 183.997  хиљада 

динара, и на ОП 1231 у оквиру конта 321311 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 

година исказан је износ од 1 хиљаде динара, што укупно износи 186.224 хиљада динара. Следи 

закључак да су новчана средства и извори новчаних средстава правилно прокњижени и 

обелодањени у финансијским извештајима Општине Сокобања на дан 31.12.2021. године. 
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4.2.6. Краткорочна потраживања 

Краткорочна потраживања се процењују по номиналној вредности умањеној индиректно за 
износ вероватне ненаплативости потраживања, а директно ако је немогућност наплате извесна 
и документована. 

Краткорочна потраживања обухватају потраживања буџетских корисника по основу продаје од 
купаца у земљи и иностранству и друга потраживања: за камате, потраживања од запослених, 
потраживања од других органа и организација, по основу преплаћених пореза и доприноса и 
остала потраживања. 

(У хиљадама динара) 

1060 122000 Краткорочна потраживања 354.308 

1061 122100 Потраживања по основу продаје и друга 
потраживања 

354.308 

1216 291300 Обрачунати неплаћени приходи и примања 354.213 

1217 291900 Остала пасивна временска разграничења 95 

УКУПНО: 354.308 

Општина Сокобања је на позицији ОП 1060 на конту 122000 - Краткорочна потраживања, у оквиру 

обрасца 1  исказала износ од 354.308 хиљада динара,  док је на ОП 1216 у оквиру конта 291300 – 

Обрачунати ненаплаћени приходи и примања исказан је износ од 354.213 хиљада динара, на ОП 

1217 у оквиру конта 291900 – Остала пасивна временска разграничења исказан је износ од 95 хиљада 

динара, што укупно износи 354.308 хиљада динара.  Ревизорски тим је утврдио да су краткорочна 

потраживања правилно прокњижења и обелодањена на дан 31.12.2021. године 

4.2.7. Краткорочни пласмани 

Краткорочни пласмани се процењују по номиналној вредности умањени индиректно за износ 

вероватне ненаплативости, а директно за насталу и документовану ненаплативост. 

(У хиљадама динара) 

1062 123000 КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 4.193 

1064 123200 Дати аванси, депозити и кауције 4.193 

1066 123900 Остали краткорочни пласмани 
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Општина Сокобања је на позицији ОП 1062 на конту 123000 – Краткорочни пласмани, у оквиру 
обрасца 1 исказала износ од 4.193 хиљада динара, од чега се износ од 4.193 хиљада динара 
односи на дате авансе, депозите и кауције. 

4.2.8. Активна временска разграничења 

Ова група обухвата разграничене расходе до једне године, обрачунате неплаћене расходе и издатке 
и остала активна временска разграничења.  Активна временска разграничења у оквиру групе конта 
131000 су приказана у табеларном прегледу: 

(У хиљадама динара) 

1068 131000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071) 26.879 

1069 131100 Разграничени расходи до једне године 3.865 

1070 131200 Обрачунати неплаћени расходи и издаци 20.740 

1071 131300 Остала активна временска разграничења 2.274 

Општина Сокобања је на позицији ОП 1070 у оквиру конта 131200 - Обрачунати неплаћени расходи 

и издаци,  исказла износ од 20.740 хиљада динара, и на ОП 1071 у оквиру конта 131300 – Остала 

активна временска разграничења исказан је износ од 2.274 хиљада динара, што укупно износи 

23.014 хиљада динара, док  је на обавезама које се разграничавају (23+24+25) исказан износ од 

23.012 хиљада динара. Утврђена разлика износи 2 хиљада динара и последица је заокруживања. 

ревизорски тим је конфирмаирао обавезе према највећим добављачима и утврдио да су обавезе 

правилно разграничене и исказане у финансијским извештајима на дан 31.12.2021. године. 

4.2.9. Средства Резерве 

Средства сталне буџетске резерве се не распоређују унапред. 

Средства сталне резерве се користе за финансирање расхода у отклањању последица 
ванредних околности, као што су поплаве, суше, земљотрес, пожар, клизишта, снежни 
наноси, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних 
догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или произведу штету већих размера. 
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4.2.10. Обавезе 

Обавезе према МРС и законским прописима, обухватају: домаће и стране дугорочне обавезе; 
домаће и стране краткорочне обавезе; обавезе по основу расхода за запослене; обавезе по основу 
осталих расхода, изузев расхода за запослене; обавезе по основу субвенција, донација и 
трансфера; обавезе за социјално осигурање и обавезе из пословања. 

Краткорочним обавезама сматрају се обавезе које доспевају у року од годину дана, од дана 
чинидбе, односно од дана годишњег биланса. Процењују се у висини номиналних износа који 
проистичу из пословних и финансијских трансакција. 

У Билансу стања на ознаци ОП 1074 – Обавезе, исказан је износ од 390.440 хиљада динара, а односи 
се на следеће обавезе: 

Ознака 

за ОП 
Број 

Конта 

ОПИС 
на дан 31.12.2021. 

године у 000 
динара 

1074 200000 ОБАВЕЗЕ (1075+1099+1118+1173+1198+1212) 
390.440 

1075 210000 
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

(1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097) 

1076 211000 
ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085) 

1078 211200 
Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти 

1080 211400 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака 

1099 220000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116) 

1100 221000 КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108) 

1103 221300 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних 

финансијских институција 

1105 221500 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих 

кредитора 

1118 230000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 

1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167) 

10.372 

1119 231000 ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124) 8.501 

1120 231100 Обавезе за нето плате и додатке 6.169 

1121 231200 Обавезе по основу пореза на плате и додатке 641 

1122 231300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање на плате и додатке 1.190 
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1123 231400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање 

на плате и додатке 438 

1124 231500 
Обавезе по основу доприноса за незапосленост на 

плате и додатке 63 

1125 232000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 

до 1130) 
121 

1126 232100 Обавезе по основу нето накнада запосленима 121 

1127 232200 Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима 

1128 232300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање за накнаде запосленима 

1129 232400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање 

за накнаде запосленима 

1130 232500 
Обавезе по основу доприноса за незапосленост за 

накнаде запосленима 

1131 233000 
ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 

1132 до 1136) 

1132 233100 Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода 

1133 233200 Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе 

1134 233300 

Обавезе по основу доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање за награде и остале посебне 

расходе 

1135 233400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање 

за награде и остале посебне расходе 

1136 233500 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености 

за награде и остале посебне расходе 

1137 234000 

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ 

ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

(од 1138 до 1140) 

1.407 

1138 234100 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање на терет послодавца 

959 

1139 234200 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање 

на терет послодавца 

448 

1140 234300 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености 

на терет послодавца 

1141 235000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 

1142 до 1146) 

1142 235100 
Обавезе по основу нето накнада у натури 

1143 235200 
Обавезе по основу пореза на накнаде у натури 

1144 235300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање за накнаде у натури 

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање 

за накнаде у натури 
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1145 235400 

1146 235500 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености 

за накнаде у натури 

1147 236000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 94 

1148 236100 
Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи 

запосленима 

60 

1149 236200 
Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ 5 

1150 236300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима 

20 

1151 236400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање 

за социјалну помоћ запосленима 

8 

1152 236500 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености 

за социјалну помоћ запосленима 

1 

1153 237000 
СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

(од 1154 до 1160) 

249 

1154 237100 
Обавезе по основу нето исплата за службена путовања 

1155 237200 
Обавезе по основу пореза на исплате за службена 

путовања 

1156 237300 
Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору 155 

1157 237400 
Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по 

уговору 

34 

1158 237500 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање за услуге по уговору 

46 

1159 237600 

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање 

за услуге по уговору 

12 

1160 237700 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености 

за услуге по уговору 

2 

1161 238000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ 

ДОДАТАКА (од 1162 до 1166) 

1162 238100 
Обавезе за нето исплаћени посланички додатак 

1163 238200 
Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички 

додатак 

1164 238300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање за посланички додатак 

1165 238400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање 

за посланички додатак 

1166 238500 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености 

за посланички додатак 

1167 239000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА 

(од 1168 до 1172) 
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1168 239100 
Обавезе за нето исплаћени судијски додатак 

1169 239200 
Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски 

додатак 

1170 239300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање за судијски додатак 

1171 239400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање 

за судијски додатак 

1172 239500 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености 

за судијски додатак 

1173 240000 

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, 

ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

(1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192) 

891 

1174 241000 

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И 

ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА 

(од 1175 до 1178) 

1175 241100 
Обавезе по основу отплате домаћих камата 

1176 241200 
Обавезе по основу отплате страних камата 

1177 241300 
Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама 

1178 241400 
Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања 

1179 242000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 

1183) 

319 

1180 242100 
Обавезе по основу субвенција нефинансијским 

предузећима 

319 

1181 242200 
Обавезе по основу субвенција приватним 

финансијским предузећима 

1182 242300 
Обавезе по основу субвенција јавним финансијским 

установама 

1183 242400 
Обавезе по основу субвенција приватним предузећима 

1184 243000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И 

ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188) 

1185 243100 
Обавезе по основу донација страним владама 

1186 243200 
Обавезе по основу дотација међународним 

организацијама 

1187 243300 
Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти 

1188 243400 
Обавезе по основу дотација организацијама обавезног 

социјалног осигурања 

1189 244000 
ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 

1191) 

89 

1190 244100 
Обавезе по основу права из социјалног осигурања код 

организација обавезног социјалног осигурања 
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1191 244200 
Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета 89 

1192 245000 
ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197) 

483 

1194 245200 
Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и 

камате 

57 

1195 245300 
Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова 426 

1196 245400 
Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете 

услед елементарних непогода 

1197 245500 

Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих 

од стране државних органа 

1198 250000 
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 

1208) 

11.749 

1199 251000 
ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 

1200 до 1202) 

2.274 

1200 251100 
Примљени аванси 338 

1201 251200 
Примљени депозити 1.936 

1202 251300 
Примљене кауције 

1203 252000 
ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205) 9.431 

1204 252100 
Добављачи у земљи 9.431 

1205 252200 
Добављачи у иностранству 

1206 253000 
ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ 

(1207) 

1207 253100 
Обавезе за издате чекове и обвезнице 

1208 254000 
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211) 44 

1209 254100 
Обавезе из односа буџета и буџетских корисника 

1210 254200 
Остале обавезе буџета 

1211 254900 
Остале обавезе из пословања 44 

1212 290000 
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213) 367.428 

1213 291000 
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 

до 1217) 

367.428 

1214 291100 
Остала пасивна временска разграничења 6.656 

1215 291200 
Разграничени плаћени расходи и издаци 6.464 

1216 291300 
Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 354.213 
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1217 291900 
Остала пасивна временска разграничења 95 

4.2.11. Пасивна временска разграничења 

Пасивна временска разграничења обухватају: разграничене приходе; разграничене 
плаћене расходе; обрачунате (фактурисане) ненаплаћене приходе и примања и остала 
пасивна временска разграничења. 

Разграничени приходи обухватају разграничене приходе из донација и остале 
разграничене приходе.Разграничени плаћени расходи обухватају износе који су у 
обрачунском периоду исплаћени, а у моменту извршене исплате нису евидентрани као текући 
расходи или издаци за набавку нефинансијске имовине ( аконтација за службено путовање, 
аванс за материјал, аванс за набавку нефинансијске имовине и др.). Обрачунати 
ненаплаћени приходи и примања обухватају фактурисане ненаплаћене текуће приходе и 
примања по основу продаје нефинансијске имовине. 

Остала пасивна временска разграничења обухватају обавезе фондова за рефундацију 
на име накнаде по основу боловања запослених у трајању преко 30 дана, накнада за 
породиљско одсуство, накнада за инвалиде рада друге категорије, као и остала пасивна 
временска разграничења. 

(У хиљадама динара) 

1212 290000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213) 367.428 

1213 291000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217) 367.428 

1214 291100 Разграничени приходи и примања 6.656 

1215 291200 Разграничени плаћени расходи и издаци 6.656 

1216 291300 Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 354.213 

1217 291900 Остала пасивна временска разграничења 95 
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Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета за 2021. годину 

4.2.12. Извори капитала, утврђивање резултата пословања и 

ванбилансна евиденција 

У Билансу стања на позицији ОП 1218 - Капитал, утврђивање резултата пословања - исказан је 

капитал и резултати пословања на дан 31.12.2021. године у износу од 6.982.265 хиљада динара, а 

састоји се од следећих позиција: 

(У хиљадама динара) 

1218 300000 
КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 

ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234) 
6.982.265 

1219 310000 КАПИТАЛ (1220) 6.798.267 

1220 311000 КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228) 6.798.267 

1221 311100 Нефинансијска имовина у сталним средствима 6.702.251 

1222 311200 Нефинансијска имовина у залихама 42 

1223 311300 
Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у 

сталним средствима, за набавке из кредита 

1224 311400 Финансијска имовина 93.747 

1225 311500 Извори новчаних средстава 1.936 

1226 311600 
Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине у току једне године 

1227 311700 Пренета неутрошена средства из ранијих година 291 

1228 311900 Остали сопствени извори 

1229 321121 Вишак прихода и примања – суфицит 183.997 

1230 321122 Мањак прихода и примања – дефицит 

1231 321311 
Нераспоређени вишак прихода и примања из 

ранијих година 1 

1232 321312 Дефицит из ранијих година 

Сва објашњења у вези позиција на изворима капитала дата су раније а овде само дајемо преглед 

позиција ради боље прегледности у самом ревизорском извештају. 
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5. БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА 

5.2. Текући приходи 

Одлуком о буџету Општине Сокобања за текућу буџетску 2021. годину, планирани 

су следећи приходи: 

Порези - порези на доходак, добит и капиталне добитке; порез на имовину; порез на добра и 
услуге и други порези; 

Донације и трансфери - донације од иностраних држава, донације од међународних организација и 

трансфери од других нивоа власти; 

1) приходи од имовине; 

2) приходи од продаје добара и услуга; 

3) новчане казне и одузета имовинска корист; 

4) добровољни трансфери од физичких и правних лица (текући и капитални); 

5) мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина; 

6) меморандумске ставке за рефундацију расхода; 

7) трансфере између буџетских корисника на истом нивоу; 

8) приходи из буџета. 

Текући приходи се, сходно готовинској основи, утврђују у моменту наплате тј. прилива 
средстава на рачун буџета. 

Ради бољег разумевања проблематике у вези остварених текућих прихода, у наставку дајемо 

табеларни преглед учешћа појединих прихода у укупно оствареним текућим приходима: 

Ознака 

за ОП 

Број 

Конта 
ОПИС 

На дан 31.12.2021. 

године у 000 динара 

2002 700000 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 

(2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 

728.385 

2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040) 388.610 

2004 711000 
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 

до 2007) 
206.730 

2005 711100 
Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају 

физичка лица 
206.730 

2006 711200 
Порези на добит и капиталне добитке које плаћају 

предузећа и друга правна лица 

2007 711300 
Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се 

не могу разврстати између физичких и правних лица 
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2008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009) 

2009 712100 Порез на фонд зарада 

2010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016) 132.249 

2011 713100 Периодични порези на непокретности 94.238 

2012 713200 Периодични порези на нето имовину 

2013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 6.251 

2014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 31.760 

2015 713500 Други једнократни порези на имовину 

2016 713600 Други периодични порези на имовину 

2017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022) 39.551 

2018 714100 Општи порези на добра и услуге 0 

2019 714300 Добит фискалних монопола 

2020 714400 Порези на појединачне услуге 

2021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра 

употребљавају или делатности обављају 
39.551 

2022 714600 Други порези на добра и услуге 

2023 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 

2029) 

2024 715100 Царине и друге увозне дажбине 

2025 715200 Порези на извоз 

2026 715300 Добит извозних или увозних монопола 

2027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса 

2028 715500 Порези на продају или куповину девиза 

2029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције 

2030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032) 10.080 

2031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 10.080 

2032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати 

2033 717000 АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039) 

2034 717100 Акцизе на деривате нафте 

2035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине 

2036 717300 Акцизе на алкохолна пића 

2037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића 

2038 717500 Акциза на кафу 

2039 717600 Друге акцизе 

ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ 

СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046) 
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2040 719000 

2041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица 

2042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих 

правних лица 

2043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и 

правних лица 

2044 719400 Остали једнократни порези на имовину 

2045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници 

2046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица 

2047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053) 

2048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052) 

2049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених 

2050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца 

2051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност 

и незапослених лица 

2052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати 

2053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056) 

2054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника 

2055 722200 Социјални доприноси послодаваца 

2056 722300 Импутирани социјални доприноси 

2057 730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066) 233.706 

2058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060) 

2059 731100 Текуће донације од иностраних држава 

2060 731200 Капиталне донације од иностраних држава 

2061 732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 

2062 до 2065) 
364 

2062 732100 Текуће донације од међународних организација 364 

2063 732200 Капиталне донације од међународних организација 

2064 732300 Текуће помоћи од ЕУ 

2065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ 

2066 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068) 233.342 

2067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти 217.342 

2068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 16.000 

2069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092) 106.069 

2070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076) 30.128.947 

2071 741100 Камате 
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2072 741200 Дивиденде 

2073 741300 Повлачење прихода од квази корпорација 

2074 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања 

2075 741500 Закуп непроизведене имовине 29.181 

2076 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима 

2077 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081) 19.731 

2078 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних 

организација 
15.564 

2079 742200 Таксе и накнаде 3.725 

2080 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 442 

2081 742400 Импутиране продаје добара и услуга 

2082 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088) 4.167 

2083 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела 

2084 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе 

2085 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 4.150 

2086 743400 Приходи од пенала 

2087 743500 Приходи од одузете имовинске користи 

2088 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи 17 

2089 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 

2091) 
6 

2090 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 6 

2091 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица 

2092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093) 52.037 

2093 745100 Мешовити и неодређени приходи 52.037 

2094 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 

2097) 

2095 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096) 

2096 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 

2097 772000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године(2098) 

2098 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 

2099 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ 

(2100) 

2100 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ 

(2101 + 2102) 

2103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104) 

2104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105) 

2105 791100 Приходи из буџета 
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Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета за 2021. годину 

Ревизорски тим је ревидирао наплату прихода по свим основама и утврдио да су приходи основани 
правилно исказани у књиговодственој евиденцији  Општине Сокобања. Ревизорском тиму је 
достављен Извештај из одељења за финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове – 
Општинске управе Општине Сокобања. Извештај о стањима на рачунима обвезника по рачунима за 
период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године који у потпуности  обелодањујемо: 
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5.2. Примања од продаје нефинансијске имовине 

Примања од продаје нефинансијске имовине представљају примања од продаје основних средстава, 

примања од продаје залиха, примања од продаје драгоцености, примања од продаје земљишта, и др. 

Евидентирање примања врши се у моменту наплате тј. прилива средстава на рачун буџета Општине 

Сокобања. 
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2117 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118) 

2118 822100 Примања од продаје залиха производње 

2119 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120) 

2120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају 

2121 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122) 

2122 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123) 

2123 831100 Примања од продаје драгоцености 

2124 840000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 

2129) 

2125 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126) 

2126 841100 Примања од продаје земљишта 

2127 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128) 

2128 842100 Примања од продаје подземних блага 

2129 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130) 

2130 843100 Примања од продаје шума и вода 

Из датог прегледа може се видети да су у 2021. години остварена примања од продаје непокретности 

у износу од 9.050 хиљада динара. 

ОзнакаОП Бројконта Опис 
На дан 31.12.2021. у 

хиљадама динара 

2106 800000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 

2114 + 2121 + 2124) 
9.758 

2107 810000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 

2112) 
9.758 

2108 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109) 9.050 

2109 811100 Примања од продаје непокретности 9.050 

2110 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111) 
708 

2111 812100 Примања од продаје покретне имовине 708 

2112 813000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

(2113) 

2113 813100 Примања од продаје осталих основних средстава 

2114 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119) 

2115 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116) 

2116 821100 Примања од продаје робних резерви 
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Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета за 2021. годину 

6. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

Текући расходи обухватају расходе који се јављају код буџетских корисника у вршењу функције због 

које су основани. 

Расходи се евидентирају у моменту када је плаћање извршено. 

Преглед учешћа појединих расхода у укупним текућим расходима: 

Ознака 

за ОП 

Број 

Конта 
ОПИС 

На дан 31.12.2021. 

године у 000 динара 

2131 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 644.713 

2132 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283) 523.304 

2133 410000 
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 

2153) 

127.803 

2134 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135) 99.449 

2135 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 16.427 

2136 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139) 
11.364 

2137 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 5.081 

2138 412200 Допринос за здравствено осигурање 

2139 412300 Допринос за незапосленост 600 

2140 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141) 600 

2141 413100 Накнаде у натури 7.371 

2142 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 

(од 2143 до 2146) 

2143 414100 
Исплата накнада за време одсуствовања с 

посла на терет фондова 

2144 414200 
Расходи за образовање деце запослених 

2145 414300 
Отпремнине и помоћи 726 

2146 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог 

или чланова уже породице и друге помоћи 

запосленом 

6.645 

2147 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

(2148) 
2.671 

2148 415100 
Накнаде трошкова за запослене 2.671 
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2149 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 

ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150) 
1.285 

2150 416100 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
1.285 

2151 417000 
ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152) 

2152 417100 
Посланички додатак 

2153 418000 
СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154) 

2154 418100 
Судијски додатак 

2155 420000 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 

2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190) 
274.043 

2156 421000 
СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163) 43.655 

2157 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 

услуга 
1.299 

2158 421200 
Енергетске услуге 17.247 

2159 421300 
Комуналне услуге 18.650 

2160 421400 
Услуге комуникација 4.008 

2161 421500 
Трошкови осигурања 2.427 

2162 421600 
Закуп имовине и опреме 

2163 421900 
Остали трошкови 24 

2164 422000 
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169) 2.495 

2165 422100 
Трошкови службених путовања у земљи 1.517 

2166 422200 
Трошкови службених путовања у 

иностранство 
236 

2167 422300 
Трошкови путовања у оквиру редовног 

рада 

2168 422400 
Трошкови путовања ученика 

2169 422900 
Остали трошкови транспорта 742 

2170 423000 
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178) 83.176 

2171 423100 
Административне услуге 1.168 

2172 423200 
Компјутерске услуге 2.158 

2173 423300 
Услуге образовања и усавршавања 

запослених 
668 
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2174 423400 
Услуге информисања 14.492 

2175 423500 
Стручне услуге 10.255 

2176 423600 
Услуге за домаћинство и угоститељство 2.944 

2177 423700 
Репрезентација 2.730 

2178 423900 
Остале опште услуге 48.761 

2179 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 

2186) 
64.372 

2180 424100 
Пољопривредне услуге 

2181 424200 
Услуге образовања, културе и спорта 17.077 

2182 424300 
Медицинске услуге 1.067 

2183 424400 
Услуге одржавања аутопутева 

2184 424500 
Услуге одржавања националних паркова и 

природних површина 
29.727 

2185 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 

геодетске услуге 
4.498 

2186 424900 
Остале специјализоване услуге 12.003 

2187 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

(УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189) 
64.558 

2188 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката 
61.894 

2189 425200 
Текућепоправке и одржавањеопреме 2.644 

2190 426000 
МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199) 15.787 

2191 426100 
Административниматеријал 1.716 

2192 426200 
Материјализапољопривреду 149 

2193 426300 
Материјализаобразовање и 

усавршавањезапослених 
618 

2194 426400 
Материјализасаобраћај 3.039 

2195 426500 
Материјализаочувањеживотнесредине и 

науку 

2196 426600 
Материјализаобразовање, културу и спорт 1.054 

2197 426700 
Медицински и лабораторијскиматеријали 62 

2198 426800 
Материјализаодржавањехигијене и 

угоститељство 
6.223 
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2199 426900 
Материјализапосебненамене 2.926 

2200 430000 
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА 

СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 

2209 + 2213) 

2201 431000 
АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И 

ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204) 

2202 431100 
Амортизацијазграда и 

грађевинскихобјеката 

2203 431200 
Амортизацијаопреме 

2204 431300 
Амортизацијаосталихнекретнина и опреме 

2205 432000 
АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ 

ОПРЕМЕ (од 2206) 

2206 432100 
Амортизацијакултивисанеопреме 

2207 433000 
УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208) 

2208 433100 
Употребадрагоцености 

2209 434000 
УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 

2210 до 2212) 

2210 434100 
Употребаземљишта 

2211 434200 
Употребаподземногблага 

2212 434300 
Употребашума и вода 

2213 435000 
АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ 

ИМОВИНЕ (2214) 

2214 435100 
Амортизацијанематеријалнеимовине 

2215 440000 
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ 

ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 

+ 2233 + 2235) 

2216 441000 
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 

до 2225) 

2217 441100 
Отплатакаматанадомаћехартијеодвредност

и 

2218 441200 
Отплатакаматаосталимнивоимавласти 

2219 441300 
Отплатакаматадомаћимјавнимфинансијски

м институцијама 

2220 441400 
Отплатакаматадомаћимпословнимбанкама 

2221 441500 
Отплатакаматаосталимдомаћимкредитори

ма 

2222 441600 
Отплатакаматадомаћинствима у земљи 
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2223 441700 
Отплатакаматанадомаћефинансијскедерив

ате 

2224 441800 
Отплатакаматанадомаћеменице 

2225 441900 
Финансијскепромененафинансијскимлизин

зима 

2226 442000 
ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 

2232) 

2227 442100 
Отплатакаматанахартијеодвредностиемито

ваненаиностраномфинансијскомтржишту 

2228 442200 
Отплатакаматастранимвладама 

2229 442300 
Отплатакаматамултилатералниминституци

јама 

2230 442400 
Отплатакаматастранимпословнимбанкама 

2231 442500 
Отплатакаматаосталимстранимкредиторим

а 

2232 442600 
Отплатакаматанастранефинансијскедерива

те 

2233 443000 
ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА 

(2234) 

2234 443100 
Отплатакаматапогаранцијама 

2235 444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 

(од 2236 до 2238) 

2236 444100 
Негативнекурснеразлике 

2237 444200 
Казнезакашњење 

2238 444300 
Осталипратећитрошковизадуживања 

2239 450000 
СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249) 4.321 

2240 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242) 
4.321 

2241 451100 
Текућесубвенцијејавнимнефинансијским 

предузећима и организацијама 
4.321 

2242 451200 
Капиталнесубвенцијејавнимнефинансијски

м предузећима и организацијама 

2243 452000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 

ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

(2244+ 2245) 

2244 452100 
Текућесубвенцијеприватнимфинансијским 

институцијама 

2245 452200 
Капиталнесубвенцијеприватнимфинансијск

иминституцијама 
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2246 453000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

(2247 + 2248) 

2247 453100 
Текућесубвенцијејавнимфинансијскиминст

итуцијама 

2248 453200 
Капиталнесубвенцијејавнимфинансијским 

институцијама 

2249 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251) 

2250 454100 
Текућесубвенцијеприватнимпредузећима 

2251 454200 
Капиталнесубвенцијеприватнимпредузећим

а 

2252 460000 
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

(2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265) 
43.151 

2253 461000 
ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 

2255) 

2254 461100 
Текућедонацијестранимвладама 

2255 461200 
Капиталнедонацијестранимвладама 

2256 462000 
ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258) 

2257 462100 
Текућедотацијемеђународниморганизација

ма 

2258 462200 
Капиталнедотацијемеђународниморганизац

ијама 

2259 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 

ВЛАСТИ (2260 + 2261) 
34.258 

2260 463100 
Текућитрансфериосталимнивоимавласти 28.737 

2261 463200 
Капиталнитрансфериосталимнивоимавласт

и 
5.521 

2262 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 

ОСИГУРАЊА (2263 + 2264) 

8.893 

2263 464100 
Текућедотацијеорганизацијамаобавезногсо

цијалногосигурања 
7.036 

2264 464200 
Капиталнедотацијеорганизацијамаобавезно

г социјалногосигурања 
1.857 

2265 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

(2266 + 2267) 

2266 465100 
Осталетекућедотације и трансфери 

2267 465200 
Осталекапиталнедотације и трансфери 

2268 470000 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273) 
24.451 
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2269 471000 

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

(ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ 

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 

2272) 

2270 471100 
Праваизсоцијалногосигурањакојасеисплаћу

ју непосреднодомаћинствима 

2271 471200 
Праваизсоцијалногосигурањакојасеисплаћу

ју непосреднопружаоцимауслуга 

2272 471900 
Трансферидругиморганизацијамаобавезног 

социјалногосигурањазадоприносезаосигура

ње 

2273 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282) 
24.451 

2274 472100 
Накнадеизбуџета у случајуболести и 

инвалидности 

2275 472200 
Накнадеизбуџетазапородиљскоодсуство 

2276 472300 
Накнадеизбуџетазадецу и породицу 14.016 

2277 472400 
Накнадеизбуџетазаслучајнезапослености 

2278 472500 
Старосне и породичнепензијеизбуџета 

2279 472600 
Накнадеизбуџета у случајусмрти 400 

2280 472700 
Накнадеизбуџетазаобразовање, културу, 

науку и спорт 
690 

2281 472800 
Накнадеизбуџетазастановање и живот 1.169 

2282 472900 
Осталенакнадеизбуџета 8.176 

2283 480000 
ОСТАЛИ РАСХОДИ 

(2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298) 

49.535 

2284 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286) 
37.687 

2285 481100 
Дотацијенепрофитниморганизацијамакојеп

ружају помоћдомаћинствима 
2.411 

2286 481900 
Дотацијеосталимнепрофитниминституција

ма 
35.276 

2287 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, 

ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290) 
7.831 

2288 482100 
Осталипорези 7.259 

2289 482200 
Обавезнетаксе 572 

2290 482300 
Новчанеказне, пенали и камате 

2291 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 

РЕШЕЊУ СУДОВА (2292) 
3.122 
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2292 483100 
Новчанеказне и пеналипорешењусудова 3.122 

2293 484000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ 

ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ 

ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 

2295) 

2294 484100 
Накнадаштетезаповредеилиштетууслед 

елементарнихнепогода 

2295 484200 
Накнадаштетеоддивљачи 

2296 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ 

ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297) 

895 

2297 485100 
Накнадаштетезаповредеилиштетунанетуодс

транедржавнихоргана 
895 

2298 489000 
РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ 

СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ 

ПЛАНА (2299) 

2299 489100 
Расходи који се финансирају из средстава за 

реализацију националног инвестиционог 

плана 

6.1. Расходи за запослене 

Расходи за запослене обухватају: расходе за плате и додатке запослених; социјалне доприносе на 

терет послодавца; накнаде у натури; социјална давања запосленима; накнаде за запослене; 

награде, бонуси и остали посебни расходи и судијски и посланички додатак. 

Ознака 

за ОП 

Број 

Конта 
ОПИС 

На дан 31.12.2021. 

године у 000 динара 

2133 410000 
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 

2151 + 2153) 

127.803 

2134 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135) 99.449 

2135 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 99.449 

2136 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139) 
16.427 

2137 412100 Допринос запензијско и инвалидско осигурање 11.346 

2138 412200 Допринос за здравствено осигурање 5.081 

2139 412300 Допринос за незапосленост 

2140 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141) 600 
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2141 413100 Накнаде у натури 600 

2142 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 

(од 2143 до 2146) 
7.371 

2143 414100 
Исплата накнада завремеодсуствовања с послана 

теретфондова 

2144 414200 Расходизаобразовањедецезапослених 

2145 414300 Отпремнине и помоћи 726 

2146 414400 
Помоћ у медицинскомлечењузапосленогиличланова 

ужепородице и другепомоћизапосленом 
6.645 

2147 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148) 2.671 

2148 415100 Накнадетрошковазазапослене 2.671 

2149 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 

ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150) 
1.285 

2150 416100 Наградезапосленима и осталипосебнирасходи 1.285 

2151 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152) 

2152 417100 Посланичкидодатак 

2153 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154) 

2154 418100 Судијскидодатак 
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6.2. Обрачун и исплата плата 

Општинска управа Општине Сокобања је плате изабраних, постављених и запослених лица 
обрачунавала и исплаћивала на основу следећих аката: чл.4,  Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, бр. 
21/2016,113/2017,95/2018 и 113/2017- др. Закон) и члана 3. 5. и 12. Правилника о платама, 
накнадама и додацима на плату и другим примањима запослених у Општинској управи Општине 
Сокобања (,,Службени лист Општине Сокобања“, број 33/19) и члана 44. Правилника  о организацији 
и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Сокобања и Општинском 
Правобранилаштву (,,Службени лист Општине Сокобања“, број 21/2021 и 22/2021), чл. 1. став 1. 
тачка 2, члана 9. став 2. тачка 4  Закона о платама у државним органима и јавним службама 
(„Службени гласник РС“, бр. 34/01, 62/06, 116/08, 92/11, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16), члана 2. став 1. 
алинеја 9, члана 5. став 1. тачка 3. алинеа 1. и став 2. алинеја 1. Уредбе о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима (,,Службени 
гласник РС“, бр. 44/08, 2/12, 113/17, 95/18 и 86/19). члана 77. Пословника Скупштине Општине 
Сокобања (,,Службени лист Општине Сокобања“ број 11/19), члана 2. став 1. тачка 5, члана 7. став 
1. алинеа 1. и члана 8. став 1. алинеа 1. и став 2. истог члана Правилника о платама, накнадама и 
додацима на плату и другим примањима, чл. 1. став 1. тачка 2, члана 7. став 1. алинеја 9, члана 9. 
став 1. тачка 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл. Гласник РС“, бр. 
34/2001. 62/2006 – др. Закон, 63/2006 – испр. др. закона, 11/2008 – др. закони, 92/2011, 99//2011 – др. 
закон, 10/2013, 55/2003, 99/2014 и 21/2016 – др. закон), члана 77. Пословника Скупштине Општине 
Сокобања (,, Службени лист Општине Сокобања“, бр. 11/19), члана 2. став 1. тачка 1, члана 6. став 
1. алинеја 1. Правилника о платама , накнадама и додацима на плату и другим примањима. 

Ревизорски тим је утврдио следеће: 

1. Обрачун и исплата плата изабраних и постављених лица извршена је у складу са важећим 
прописима и донетим и усвојеним интерним актима Општине Сокобања. 

2. Обрачун и исплата плата запослених лица извршена је у складу са важећим прописима и 
донетими усвојеним интерним актима Општине Сокобања. 

6.3. Јубиларне награде 

Приликом ревизије обрачуна и исплате јубиларних награда ревизорски тим је извршио ревизију за 

обрачун и исплату јубиларних награда за 20 година и утврдио следеће: 

У току ревизије обрачун и исплата јубиларних награда ревизорски тим је утврдио да је у свим 

наведеним случајевима обрачун и исплата јубиларних награда извршена коректно у складу са 

Решењима о исплатама јубиларних награда бр. 401-226/2021 од 09.03.2021., бр. 401-350/2021 од 

14.04.2021., бр. 401-440/2021 од 13.05.2021., бр. 401-248/2021 од 15.03.2021. године, а на основу 

члана 4. став 8. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(»Сл.гласник РС, бр.24/2016, 113/2017, 95/18 и 113/2017 др-закон), чл. 46 Анекса Посебног 

колективног уговора за државне органе (»Сл.гласник РС«, бр.50/2015, 20/2018-58 34/2018-108) и чл. 

50. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе (»Сл.гласник 

РС«, бр. 38/2019 и 55/2020).
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7. Коришћење услуга и роба 

Коришћење услуга и роба обухвата: сталне трошкове; трошкове путовања; услуге по уговору; 

специјализоване услуге; текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) и трошкове материјала. 

Ознак

а за 

ОП 

Број 

Конта 
ОПИС 

На дан 31.12.2021. 

године у 000 
динарима 

2155 420000 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 

+ 2190) 

274.043 

2156 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163) 43.655 

2157 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.299 

2158 421200 Енергетске услуге 17.247 

2159 421300 Комуналн услуге 18.650 

2160 421400 Услуге комуникација 4.008 

2161 421500 Трошкови осигурања 2.427 

2162 421600 Закуп имовине и опреме 

2163 421900 Остали трошкови 24 

2164 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169) 2.495 

2165 422100 Трошкови службених путовања у земљи 1.517 

2166 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 236 

2167 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 

2168 422400 Трошкови путовања ученика 

2169 422900 Остали трошкови транспорта 742 

2170 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178) 83.176 

2171 423100 Административне услуге 1.168 

2172 423200 Компјутерске услуге 2.158 

2173 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 668 

2174 423400 Услуге информисања 14.492 

2175 423500 Стручне услуге 10.255 

2176 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 2.944 

2177 423700 Репрезентација 2.730 

2178 423900 Остале опште услуге 48.761 

2179 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186) 64.372 
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2180 424100 Пољопривредне услуге 

2181 424200 Услуге образовања, културе и спорта 17.077 

2182 424300 Медицинске услуге 1.067 

2183 424400 

Услуге одржавања аутопутева 

2184 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 29.727 

2185 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 

услуге 
4.498 

2186 424900 Остале специјализоване услуге 12.003 

2187 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) 

(2188 + 2189) 
64.558 

2188 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 61.894 

2189 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 2.644 

2190 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199) 15.787 

2191 426100 Административни материјал 1.716 

2192 426200 Материјали за пољопривреду 149 

2193 426300 Материјализаобразовање и усавршавањезапослених 618 

2194 426400 Материјализасаобраћај 3.039 

2195 426500 Материјализаочувањеживотнесредине и науку 

2196 426600 Материјализаобразовање, културу и спорт 1.054 

2197 426700 Медицински и лабораторијскиматеријали 62 

2198 426800 Материјализаодржавањехигијене и угоститељство 6.223 

2199 426900 Материјализапосебненамене 2.926 
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7.1. Службени пут у земљи 

Приликом ревизије путних налога за службени пут у земљи ревизорски тим је узорковао 10 путних 

налога заведени под бројем: 114/165-2021 од 24.11.2021., 114/140-2021 од 24.10.2021., 114/137-2021 

од 25.10.2021., 114/186-2021 од 10.12.2021., 114/148 од 10.11.2021., 114/152-2021 од 15.11.2021., 

114/153-2021 од 15.11.2021., 114/162-2021 од 23.11.2021., 114/170-2021 од 01.12.2021., 114/184-2021 

од 09.12.2021. године, и том приликом утврдио, да су на свим путним налозима написани извештаји о 

сврси путовања, путни налози су правдани у законски прописаним роковима, док се дневнице 

исплаћују и обрачунавају у складу са чл. 56 и 58. Закона о буџетском систему (Сл. Гласник РС« 

бр.54/2009 ...72/2019 и 149/2020). 

7.2. Услуге информисања 

Ревизорски тим је ревидирао услуге информисања и документованост исте и утврдио да је Општина 

Сокобања је на основу члана 25. став 5. закона о јавном информисању и медијима "СлГласник РС" 

бр. 12/2016), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл.гласник РС“, бр.16/2016 и 8/2017) и на основу Решења о расподели 

средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања на територији Општине Сокобања у 2021. години бр. 401-120-8/2021 од 07.04.2021. 

године, закључила Уговоре о додели средства из буџета Општине Сокобања за суфинансирање 

пројеката ради производње медијског садржаја из области јавног информисања са следећим 

субјектима: 

1. Corvus Београд - Чукарица 

2. Соко Инфо Доо Ниш- Знам како да радим 

3. Коперникус Ниш- Дођеш стар одеш млад 

4. South Side- Значај сточарства за рурални развој Сокобање 

5. ДОО Мото Боем Неготин- Магич. Спој природе и историје 

6. Corvus doo. Београд Пулс Сокобање 

7. Милош Стошић Ниш- рачунарско програмирање 

8. Laser Vision- Туризам у Сокобању 

9. ,,Ал прес“ доо. Алексинац- Од јермен. Ман. До јуд.хр.светиње 

10. Посматрач Београд- Моја Сокобања 

11. Доо ,,Радио Магнум- 18“ Ризница мога краја 

12. ,,Ал прес“ доо. Сокобања на мрежи 

13.  Мануела Радојковић пр Ниш- Здравст. Туризам у Сокобањи 

14.  Belle Ami RTV 
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Ревизорском тиму су достављена наративна и финансијска правдања по сваком од наведених 

Уговора. Сматрамо да је Општина Сокобања у делу контролисања наменског утрошка и 

формирањарасхода информисања, поставила добар контролни механизам и има контролу над 

наменским утрошком средстава опредељених за суфинансирање медијских садржаја. 

Услуге информисања у свему су формиране у складу са чл. 56 и 58 Закона о буџетском систему (»Сл. 

Гласник РС« бр 72/2019, 72/2019 и 149/2020) и Законом о јавном информисању имедијима (»Сл. 

Гласник РС« бр. 83/2014..12/2016) и Правилника о суфинансирању пројекта за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања (»Сл. Гласник РС« бр. 16/2016 и 8/2017). 

7.3. Субвенције 

Субвенције обухватају текући и капитални пренос средстава примаоцима ради подстицања 

производње и пружања услуга, односно субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама; приватним финансијским институцијама; јавним финансијским институцијама и 

приватним предузећима. 

(у хиљадама динара) 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249) 4.321 

451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242) 
4.321 

451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4.321 

451200 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 

454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251) 

454100 Текуће субвенције приватним предузећима 

454200 Капиталне субвенције приватним предузећима 

Расходи по основу субвенција су планирани и наменски пренети у складу са Одлуком о буџету 

Општине Сокобања за 2021. годину. 

Ревизорски тим је ревидирао субвенције пољопривредног газдинства уз следећу пратећу 

документацију: 

1. Конкурс за унашређење пластеничке производње кроз субвенционисање набавке опреме и 

материјала за пластенике у 2021. години бр. 320-37/2021 од 08.04.2021. године; 

2.  Конкурс о унапређењу пољопривредне производње кроз субвенционисање камате и других 

трошкова за пољопривредне кредите у 2021. години бр. 320-35/2021 од 08.04.2021. године; 
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3.  Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката из области заштите географског 

порекла пчелињих производа на територији Општине Сокобања средствима буџета 

Општине Сокобања у 2021. години бр. 320-34/2021 од 08.04.2021. године; 

4.  Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката из области противградне заштите на 

територији Општине Сокобања средствима буџета Општине Сокобања у 2021. години бр. 

320-33/2021 од 08.04.2021. године; 

5.  Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана из области 

пољопривреде, за унапређење генетског потенцијала у говедарству кроз вештачко 

осемењавае средствима буџета Општине Сокобања у 2021. године бр. 320-32/2021 од 

08.04.2021. године; 

6. Правилник за унапређење пољопривредне производње кроз субвенционисање набавке 

електричних патива и ограда у 2021. години бр. 320-25/2021 од 08.04.2021. године; 

7. Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Сокобања за 

спровођење пројеката за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде на 

територији Општине Сокобања бр. 320-23/2021 од 08.04.2021. године; 

8. Правилни за унапређење пчеларства кроз субвенционисање куповине пчеларске опреме, 

кошница и ројева пчела у 2021. години бр. 320-22/2021 од 08.04.2021. године; 

9. Правилник за унапређење воћарства кроз субвенционисање набавке садног материјала у 

2021.години бр. 320-21/2021 од 08.04.2021. године; 

10.  Текст Конкурса за унапређењe расног састава у свињарству кроз субвенционисање 

куповине приплодних назимица и нерастова у чистој раси у 2021. години бр. 320-20/2021 од 

08.04.2021. године; 

11. Одлука о додели средстава за унапређење пчеларства кроз субвенционисање камате и 

других трошкова за пољопривредне кредите у 2021. години бр. 320-125-1/202 од 01.07.2021. 

године; 

12. Одлука о доделисредства за унапређење воћарства кроз субвенционисање набавке садног 

материјала у 2021.години бр. 320-61/2021 од 06.05.2021. године; 

13. Одлука о додели средстава за унапређењe расног састава у овчарству и козарству кроз 

субвенционисање куповине приплодне јагњади и јаради у 2021. години бр. 320-56/2021 од 

06.05.2021. годне; 

14. Одлука о додели средстава за унапређење пчеларства кроз субвенционисање куповине 

пчеларске опреме, кошница и ројева пчела у 2021. години бр. 320-60/2021 од 28.04.2021. 

године; 
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15. Одлука о додели средстава за унапређење расног састава у свињарству кроз 

субвенционисање куповине приплодних назимица и нерастова у чистој раси у 2021. години 

у 2021. години бр. 320-60/2021 од 28.04.2021. године; 

16.  Одлука о додели средстава за унапређење пољопривредне производње кроз 

субвенционисање камате и других трошкова за пољопривредне кредите у 2021. години бр. 

320-125/2021 од 01.07.2021. године; 

17. Уговор о додели средстава за унапређење свињарства кроз субвенционисање куповине 

приплодних назимица и нерастова у чистој раси у 2021. години бр. 320-58-1/2021 од 

14.05.2021. године; 

18. Уговор о додели средстава за унапређење говедарства кроз субвенционисање куповине 

женске телади у 2021. години  бр. 320-59-4/2021 од 14.05.2021. године; 

19. Уговор о додели средстава за унапређењe расног састава у овчарству и козарству кроз 

субвенционисање куповине приплодне јагњади и јаради у 2021. години бр. 320-56-6/2021 од 

14.05.2021. годне; 

20. Уговор о додели средстава за унапређење пчеларства кроз субвенционисање куповине 

пчеларске опреме, кошница и ројева пчела у 2021. години бр. 320-60-2/2021 од 14.05.2021. 

године; 
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7.4. Донације, дотације и трансфери 

Донације обухватају: бесповратно примљена средства од међународних 
домаћих организација за финансирање појединих намена и за финансирање редовне 
делатности. Донације могу бити капиталне и текуће. Донације обухватују и поклоне у 

натури, а евидентирају се у пословним књигама као повећање нефинансијске имовине и 

извора капитала. 

Трансфери од других нивоа власти обухватају: средства пренета, сходно са 

Законом о буџету Републике Србије и Законом о расподели трансферних средстава из 

буџета Републике Србије и учешћа Општина, Градова у порезу на зараде. 

Ознака 

за ОП 

Број 

конта 
ОПИС 

На дан 31.12.2021. 

године у 000 динара 

2252 460000 
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 

2265) 

43.151 

2259 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261) 34.258 

2260 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 28.737 

2261 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 5.521 

2262 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ 

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264) 
8.893 

2263 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 7.036 

2264 464200 
Капиталне дотације организацијама 

обавезног социјалног осигурања 
1.857 

2265 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267) 

2266 465100 Остале текуће дотације и трансфери 

2267 465200 Остале капиталне дотације и трансфери 

Средства која су у току 2021. године пренета корисницима буџетских средстава су предвиђена у 

Одлуци о буџету Општине Сокобања за 2021. годину. Пренос средстава је извршен у складу са 

утврђеним износима предвиђеним Одлуком о буџету Општине Сокобања за 2021. годину. 
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7.5. Социјално осигурање и социјална заштита 

Социјална помоћ из буџета Општине Сокобања обухвата накнаде по разним основама које се, по 

захтевима директног и индиректног буџетског корисника, исплаћују из буџета за: социјалну заштиту; 

за образовање, културу, науку и спорт; награде ученицима и студентима; за децу и породицу и остале 

накнаде. 

Ознака 
за ОП 

Број 
конта OПИС 

На дан 31.12.2021. у 
000 динара 

2268 470000 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА (2269 + 2273) 
24.451 

2269 471000 

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272) 

2270 471100 
Права из социјалног осигурања која се исплаћују 

непосредно домаћинствима 

2271 471200 
Права из социјалног осигурања која се исплаћују 

непосредно пружаоцима услуга 

2272 471900 
Трансфери другим организацијама обавезног 

социјалног осигурања за доприносе за осигурање 

2273 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 

БУЏЕТА (од 2274 до 2282) 24.451 

2274 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 

2275 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 

2276 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 14.016 

2277 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености 

2278 472500 Старосне и породичне пензије из буџета 

2279 472600 Накнаде из буџета у случају смрти 400 

2280 472700 
Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и 

спорт 
690 

2281 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 1.169 

2282 472900 Остале накнаде из буџета 8.176 
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7.6. Остали расходи 

Остали расходи обухватају: дотације невладиним организацијама; порезе, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти другом; новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела; 

накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних 

узрока и накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. 

Ознака 

за ОП 

Број 

конта 
ОПИС 

На дан 31.12.2021. 

године у 000 динара 

2283 480000 
ОСТАЛИ РАСХОДИ 

(2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298) 
49.535 

2284 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286) 37.687 

2285 481100 
Дотације непрофитним организацијама које пружају 

помоћ домаћинствима 
2.411 

2286 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 35.276 

2287 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И 

КАМАТЕ (од 2288 до 2290) 
7.831 

2288 482100 Остали порези 7.259 

2289 482200 Обавезне таксе 572 

2290 482300 Новчане казне, пенали и камате 

2291 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 

РЕШЕЊУ СУДОВА (2292) 
3.122 

2292 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 3.122 

2293 484000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ 

ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295) 

2294 484100 
Накнада штете за повреде или штету услед 

елементарних непогода 

2295 484200 Накнада штете од дивљачи 

2296 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

(2297) 

895 

2297 485100 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа 
895 

2298 489000 

РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ 

ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299) 

2299 489100 
Расходи који се финансирају из средстава за 

реализацију националног инвестиционог 

плана 
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Расходи у оквиру конта 480000 су планирани и утрошени у складу са Одлуком о буџету Општине 
Сокобања за 2021. годину и расписаним конкурсима. Извршили смо ревидирање свих Уговора као и 
правдање за наменски утрошена средства и можемо да се Изјаснимо да је Општина Сокобања 
попитању осталих расхода поставила добар контролни механизам, за контролу наменски 
опредељених средстава. 

На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима (»Сл гласник«, бр. 51/2009, 99/2011-др. Закони и 
44/2018 – др. Закон), и Одлуке о финансирању /суфинансирању програма и пројекта од јавног интереса 
које реализују удружења и који се финансирају из буџета Општине Сокобања у 2021. години  бр. 401-
190-3/2021 од 13.05.2021. године, Општинско веће Општине Сокобања, на седници одржаној дана 
13.05.2021. године, расписало је: 

Јавни конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката удружења грађана која делују на територији Општине Сокобања за 2021. годину,  бр. 401-
190/2021 од 24.02.2021. године, на основу кога је Општина Сокобања закључила појединачне уговоре 
о додели средстава за реализацију програма удружења који су од јавног интереса за период од 
01.01.2021.-31.12.2021. године. 

Следи Закључак да Општина Сокобања активно прати наменско трошење 
средстава која су опредељена удружењима грађана и другим удружењима, а која су 
опредељена путем конкурса. 

Закључак: 

У поступку узорковања и тестирања позиција расхода, поред закључака који су 
дати уз одређене врсте расхода,следи коначан закључак да су расходи формирани 
исправнo.
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8. ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ 

Текући издаци обухватају издатке за набавку нефинансијске имовине који се јављају код буџетских 

корисника у вршењу функције због које су основани. 

Издаци се евидентирају у моменту када је плаћање извршено. 

8.1.  Издаци за нефинансијску имовину 

Издаци за нефинансијску имовину обухватају издатке за основна средства (зграде и грађевински 

објекти; машине и опрема и остала основна средства); залихе (робне резерве; залихе производње и 

залихе робе за даљу продају); драгоцености и природна имовина (земљиште; рудна богаства и шуме 

и воде). Евидентирање издатака за нефинансијску имовину врши се у моменту исплате у складу са 

готовинском основом. 

Преглед учешћа појединих издатака у укупним издацима: 

Ознака 

за ОП 

Број 

конта 
ОПИС 

На дан 31.12.2021. 

године у 000 динара 

2300 500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343) 
121.409 

2301 510000 
ОСНОВНА СРЕДСТВА 

(2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321) 

114.728 

2302 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306) 59.376 

2303 511100 Куповина зграда и објеката 216 

2304 511200 Изградња зграда и објеката 8.752 

2305 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 47.610 

2306 511400 Пројектно планирање 2..789 

2307 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316) 43.291 

2308 512100 Опрема за саобраћај 7.998 

2309 512200 Административна опрема 28.848 

2310 512300 Опрема за пољопривреду 28 

2311 512400 Опрема за заштиту животне средине 3.208 

2312 512500 Медицинска и лабораторијск аопрема 

2313 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 2.113 

2314 512700 Опрема за војску 
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2315 512800 Опрема зај авну безбедност 469 

2316 512900 
Опрема за производњу, моторна, непокретна 

и немоторна опрема 
627 

2317 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318) 

2318 513100 Остале некретнине и опрема 

2319 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320) 8.166 

2320 514100 Култивисана имовина 8.166 

2321 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322) 3.895 

2322 515100 Нематеријална имовина 3.895 

2323 520000 ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330) 

2324 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325) 

2325 521100 Робне резерве 

2326 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329) 

2327 522100 Залихе материјала 

2328 522200 Залихе недовршене производње 

2329 522300 Залихе готових производа 

2330 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331) 

2331 523100 Залихе робе за даљу продају 

2332 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2333) 

2333 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2334) 

2334 531100 Драгоцености 

2335 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340) 6.681 

2336 541000 ЗЕМЉИШТЕ (2337) 6.681 

2337 541100 Земљиште 6.681 

Закључак: 

На основу извршеног узорковања и тестирања оцењује се да су билансне позиције 

исправно формиране те да нема грешака материјалног значаја. 
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9. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 

Ради бољег прегледности исказивања резултата послвоања, овде ћемо дати нека 

појашњења у вези утврђивања резултата пословања у 2021. години: 

(у хиљадама динара) 

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 2021.година 

2346 
Вишак прихода и примања – буџетски суфицит 

(2001 - 2131) > 0 
93.430 

2347 
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит 

(2131 - 2001) > 0 

2348 
КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

(од 2349 до 2353) 
91.612 

2349 

Део нераспоређеног вишка прихода и примања из 

ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 

48.145 

2350 
Део новчаних средстава амортизације који је коришћен 

за набавку нефинансијске имовине 

2351 

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих 

година коришћен за покриће расхода и издатака текуће 

године 

43.467 

2352 Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита 

2353 

Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен 

за покриће расхода и издатака текуће године 

2354 
ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ 

ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356) 
1.045 

2355 

Утрошена средства текућих прихода и примања од 

продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по 

кредитима 

2356 

Утрошена средства текућих прихода и примања од 

продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске 

имовине 

1.045 

2357 321121 
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ 

(2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0 
183.997 

2358 321122 
МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ 

(2347 - 2348 + 2354) > 0 

2359 

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ 

ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357) 
183.100 
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2360 Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину 
11.761 

2361 
Нераспоређени део вишка прихода и примања за 

пренос у наредну годину 

171.339 

10.  ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2021. ГОДИНИ 

Општина Сокобања – Општинска управа је у 2021. години је имала већи број јавних 
набавки мале и велике вредности. Све јавне набвке предвиђене су Планом јавних набавки за 
2021. годину и средства за њих су обезбеђена у време покретања сваке јавне набавке. За 
сваку јавну набавку формиране су одговарајуће комисије. 

Узроковано је 4 јавних набавки. 

Ревизорски тим је по методу узорка остварио увид у документацију и у друге спроводене јавне 
набавке и проверио усаглашеност спроведених јавних набавки са законским и подзаконским 
прописима. 

1. Набавка смећаре и контејнера за смеће 

- Записник о отварању понуда од 19.11.2021. године; 

-  Образац понуде бр. 404-101/2021 од 09.11.2021. године; 

-  Уговор о јавној набавци бр. 404-59-9/2021 од  03.08.2021. године; 

-  Одлука о додели уговора 404-101-8/2021 од 25.11.2021. године; 

-  Одлука о прибављању покретних ствари у јавну својину Општине Сокобања бр. 401-951/2021 

од  09.11.2021. године; 

-  Извештај о поступку јавне набавке бр. 404-101-7/2021 од 24.11.2021. године; 

-  Изјава о непостојању сукоба интереса 404-101-4/2021 од 22.11.2021. године; 

-  Захтев за покретање јавне набавке од 09.11.2021. године; 

-  Одлука о спровођењу поступка јавне набавке бр. 404-101-1/2021 од  09.11.2021. године; 

-  Подаци о предмету јавне набавке ; 

- Образац структуре цене; 

- Модел Уговора. 

2. Набавка ИКТ опреме за ЈУМ 

- Записник о отварању понуда од 15.11.2021. године; 

-  Образац понуде бр. 404-98/2021 од 03.11.2021. године; 

-  Уговор о набавци ИКТ опреме бр. 404-98-9/202 од 18.11.2021. године; 
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- Одлука о додели уговора 404-98-6/2021 од 16.11.2021. године; 

-  Извештај о поступку јавне набавке бр. 404-101-7/2021 од 16.11.2021. године; 

-  Изјава о непостојању сукоба интереса 404-98-5/2021 од 15.11.2021. године; 

-  Захтев за покретање јавне набавке од 02.11.2021. године; 

-  Одлука о спровођењу поступка јавне набавке бр. 404-98-1/2021 од 02.11.2021. године; 

-  Подаци о предмету јавне набавке ; 

- Образац структуре цене; 

- Модел Уговора. 

3. Набавка аутомобила 

- Образац структуре цене за ЈН 16/21 – Набавка службеног аутомобила од 26.07.2021. године; 

- Образац трошкова за ЈН 16/21; 

- Опис и спецификација предмета набавке ; 

- Подаци о предмету јавне набавке; 

- Одлука о спровођењу поступка јавне набавке, бр. IV-404-59-1/2021 од 14.07.2021. године; 

- Налог за доношење одлуке о спровођењу поступка јавне набавке добара, бр. I-404/2021 од 13.07.2021. 

године; 

- Записник о отварању понуде од 26.07.2021. године; 

- Захтев за покретање поступка од 13.07.2021. године; 

- Изјава о испуњености критетријума за квалитативни избор привредног субјекта; 

- Модел уговора; 

- Образац понуде; 

- Изјава о непостојању сукоба интереса, бр. IV-404-59-4/2021 од 26.07.2021. године; 

- Изјава о непостојању сукоба интереса, бр. IV-404-59-8/2021 од 03.08.2021. године; 

- Извештај о поступку јавне набавке у отвореном поступку за јавну набавку добара, бр. IV-404-59-5/2021 

од 27.07.2021. године; 

- Одлука о додели уговора, бр. 404-59-6/2021 од 27.07.2021. године; 

- Овлашћење за потисивање уговора, бр. 404-59-7/2021 од 03.08.2021. године; 

- Достава уговора, бр. IV-404-59-9/2021 од 03.08.2021. године; 

- Уговор, бр. IV-404-59-9/2021 од 03.08.2021. године; 
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4. Уређивање прострија изнад ватрогасног 

- Извештај о поступку јавне набавке у отвореном поступку з јавну набавку радова, бр. IV-404-97-12/2021 

од 24.11.2021. године; 

- Одлука о додели уговора, бр. 40497-13/2021 од 24.11.2021. године; 

- Налог и овлашћење за потписивање уговора, бр. I-404-97-14/2021 од 06.12.2021. године; 

- Решење о вршењу надзора и праћењу реализације уговора, бр. 401-1055/2021 од 07.02.2021. године; 

- Изјава о непостојању сукоба интереса, бр. IV-404-97-15/2021 од 06.12.2021. године; 

- Записник о отварању понуда од 12.11.2021. године; 

- Спецификација материјала и услуга потребних за преправку инсталације грејања за рачунарски центар 

у Сокобањи 

- Уговор о извођењу радова на уређивању радова на уређивању просторија изнад Ватрогасног Партија 2. 

– Остали радови на уређивању просторија, бр. IV-404-97-16/2021, од 06.12.2021. године; 

- Уговор о извођењу радова на уређивању радова на уређивању просторија изнад Ватрогасног Партија 2. 

– Остали радови на уређивању просторија, бр. IV-404-98-17/2021, од 06.12.2021. године; 

- Достава уговора, бр. IV-404-50-10/2021 од 03.08.2021.године. 

Установљено је да су узорковане јавне набавке спроведене по методологији коју 

прописује Закон о јавним набавкама и одговарајући подзаконски прописи. 

Са овим се завршава извештај о ревизији финансијских извештаја за 2021. годину. 

Наручилац ревизије има право да захтева од потписника овог извештаја објашњења 
недовољно јасних позиција. 

ПРИЛОЗИ: 

-Финансијски извештаји завршног рачуна буџета Општине Сокобања за 2021. године. 
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Образложење 

На основу члана 79 Закона о буџетском систему Завршни рачун буџета 

општине Сокобања за 2021.годину садржи : 

1)Биланс стања на дан 31.12.2021.године; 

2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021.године; 

3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 

01.01.2021.до 31.12.2021.године ; 

4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2021. до 

31.12.2021.године; 

5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између 

одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2021. до 

31.12.2021.године ; 

6) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења, 

7) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном 

тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова 

8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве: 

9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године. 

10) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 

01.01.2021.до 31.12.2021. 

11) Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се 

финансирају из буџета, 

12) Напомене о рачуноводственим политикама и додатним  анализама, 

образложењима  и сравњивању ставки извода и извештаја обухваћених 

завршним рачуном. 

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и 

издаци у завршном рачуну буџета општине Сокобања у 2021.години износе у 

(хиљадама) динарима : 
I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства  833.629 

II Укупно извршени текући расходи и издаци                                     644.713 

III  Разлика укупних примања и укупних издатака ( I-II )                  188.916 

Остварени вишак прихода – суфицит из члана 3. ове Одлуке у износу од   183.997 

(у хиљадама)  динара расподељује се по следећим корисницима: 

1)Општинска управа у износу од  182.773 (у хиљадама) динара  за следеће намене: 

- 701- пројекат Јединствено управно место, 

- 2-пројекат Клупе за маме и тате, 

- 19-избегла и расељена лица, 

- 2-Дечија недеља, 

- 11.000-пројекат реконструкција биоскопа Моравица 

- 171.049 (у хиљадама).- ненаменски за покриће текућих расхода  и издатака. 

2)Месне заједнице у износу од 1.186 (у хиљадама) динара, 
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3)Народна библиотека ''Стеван Сремац''- 37(у хиљадама динара), 

4)Туристичка организација Сокобања-1(у хиљадама динара). 
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На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и 

члана 148. Статута општине Сокобања (''Службени лист општине Сокобања, бр. 6/19), 

Скупштина општине Сокобања на седници одржаној  07.06.2022. године донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Члан 1. 

Прихвата се предлог председника општине Сокобања бр. 02-38/2022 од  24.05.2022 

године за промену Статута општине Сокобања. 

Члан 2. 

Образује се Комисија за израду нацрта Одлуке о промени Статута општине Сокобања (у 

даљем тексту: Комисија) у саставу: 

1. Мирјана Кокерић, правобранилац општине Сокобања, председник Комисије, 

2. Соња Стефановић, секретар СО Сокобања, члан, 

3. Милена Раденковић- Гаћеша, заменик начелника општине Сокобања, 

4. Никола Николић, руководилац одељења за урбанизам, друштвени економски развој и 

заштиту животне средине, 

5. Марија Јовановић, 

Члан 3. 

Задатак Комисијe је да изради нацрт Одлуке о промени Статута општине Сокобања до 

31.08.2022. године. О нацрту Одлуке о промени Статута општине Сокобања спровешће се јавна 

расправа у складу са законом и  Статутом општине Сокобања. 

Општинско веће општине Сокобања, након спроведене јавне расправе, утврдиће 

предлог Одлуке о промени Статута општине Сокобања, већином гласова од укупног броја 

чланова Општинског већа општине Сокобања. Приликом  утврђивања  предлога Одлуке о 

промени Статута општине Сокобања, Општинско веће општине Сокобања водиће рачуна о 

предлозима и сугестијама датим у јавној расправи. 

Члан 4. 

Достављен предлог Одлуке о промени Статута општине Сокобања усваја већином 

гласова од укупног броја одборника, уз претходно прибављену сагласност министарства 

надлежног за локалну самоуправу. 

Члан 5. 

Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Сокобања. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Број: 011-10/22
У  Сокобањи, 07.06.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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ОПШТИНА СОКОБАЊА 

Општинска управа 

Кабинет председника општине 

Број: 02-38/2022 

Дана 24.05.2022. године 

СОКОБАЊА 

Светог Саве 23 

ПРЕДМЕТ: Предлог за измене Статута општине Сокобања 

У току примене Статута општине Сокобања уочено је да постоје одређене нејасноће те 

Статут општине Сокобања треба изменити пре свега у делу који се односи на располагање 

покретним и непокретним стварим у јавној свијини општине Сокобања као и 

грађевинским земљиштем и  установљења права службености, а како не би дошло до 

преклапања надлежности председника општине и Скупштине општине Сокобања. Такође 

је уочено да у табели у чл. 3. Статута, постоји техничка грешка под тачком редни број 10 

где код насељеног места Левовик, уместо катастарске општине Левовик, треба да стоји 

катастарска општина Читлук. Поред напред наведених измена, потребно је преиспитати 

потребе за изменом Статута ради усклађивања са важећом законском регулативом. 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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Образац 12 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА 

Војислава Илића 2 Сокобања 

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022. 

Сокобања, Април 2022. 
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I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

Пословно име:  Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања 

Седиште: Сокобања 

Претежна делатност: Услуге уређења и одржавања околине 

Матични број: 21235423 

ПИБ: 109750670 

Делатности јавног предузећа су: 

Основна делатност предузећа је уређење и одржавање околине са шифром 8130. 

Поред основне делатности предузеће  ради и послове од јавног интереса за потребе 

оснивача које се подразумевају под шифрама делатности: 4211- изградња путева и 

аутопутева; 8110- услуге одржавања објеката; 9311- делатност спортских објеката; 9104- 

делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности. 

Годишњи/трогодишњи програм пословања: 

Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 

01.01. до 31.12.2022. године,  усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-570/3-

2021 од 10.12.2021. године,  а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 02-

125/21 од 20.12.2021. године. 

Средњорочни Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања за период од 2022. до 2024.године,  усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком 

бр. 01-356/3-2021 од 10.08.2021. године , а од стране Скупштине општине Сокобања бр. 401-

860/2021 од 08.10.2021. године. 
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II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

Почетак пословне године обележен је одржавањем општинских путева и градских улица у 

зимском периоду који се огледао углавном у дежурству служби и спорадичним 

интервенцијама на коловозу и систему за одводњавање. 

Како су временски услови били повољни настављни су радови на ревитализацији тротоара 

у улици Бранка Ђурића. Уједно је започета припрема за поплочавање тротаоара у улици 

Вука Караџића. 

Травнате површине у градским парковима су изграбуљане и очишћене од лишћа и смећа. 

Са излетишта је сакупљено и извежено смеће. Започета је и санитарна сеча стабала на 

јавним и зеленим површинама. Време без падавина искоришћено је и за чишћење јаркова 

на локалним путевима и у насељу Сокобања. 

Извршена је демонтажа новогодишње расвете, а уједно су настављени радови на текућем 

одржавању јавне расвете, како у граду тако и у сеоским месним заједницама. 

Предузеће је у првом кварталу често имало потешкоћа са радном снагом, обзиром да је 

неколико радника било одсутно са посла услед изолације или заразе  COVID-ом19. И поред 

потешкоћа, предузеће је успело да се избори и настави пословање са делимично измењеним 

планом. 

Кренуло се са расписивањем јавних набавки и склапању уговора са добављачима. 

Рађено је на редовном уређењу и опремању излетишта. Радило се на  уређењу улица, а 

поједине улице су засипане дробљеним асфалтом. Урађен је ивичњак и коловоз од туцаника 

у улици Косовке Девојке. Уједно су настављени радови и на одржавању сеоских и атарских 

путева у сарадњи са Месним заједницама. 

Интензивно се радило на уређењу парка Бањица, санитарној сечи и на пролећној садњи 

украсног шибља и дела цвећа. Урађено је сејање траве и поправљена ограда поред улице 

Бањичке. 

Планирани обим прозводних услуга Јавног предузећа «Зеленило-Сокобања» Сокобања, 

приказан је у табели 1. 

Табела 1: Листа индикатора 

Циљ Индикатор Јед. 

мере 

Планира

на 

вредност 

индикато

ра за 

годину Н 

Реализација Верифика

ција Квартал 

Q1 

Квартал 

Q2 

Квартал 

Q3 

Квартал 

Q4 

1. Редовно 

одржавање 

општинских 

путева и 

градских 

улица 

КМ 98 25 
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2. Редовно 

одржавање 

општинских 

путева и 

градских 

улица-у 

зимском 

периоду 

КМ 127 127 

3. Управљање 

општинским 

путевима и 

градским 

улицама 

КМ 131,65 15 

4. Уређење и 

одржавање 

зелених 

површина 

М2 530.000 30000 

5. Одржавање 

излетишта М2 440.000 10000 

6. Одржавање 

излетничких 

стаза 

КМ 40 0 

7. Редовно 

одржавање 

саобраћајне 

сигнализациј

е на градским 

улицама 

М2 2.500 0 

8. Поправка 

улица са 

каменим 

коловозом 

М 600 100 

9. Одржавање и 

уређење 

некатегориса

них путева на 

територији 

општине 

КМ 300 20 

10. Уклањање 

дивљих 

депонија 

М3 200 15 

12. Одржавање 

јавне расвете 

у Сокобањи 

Ком 2.000 65 

Табела показује степен реализације планираних прозводних услуга Јавног предузећа 

«Зеленило-Сокобања» Сокобања. 
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РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ: 

Ризици у пословању су саставни део сваког пословног подухвата. Одговарајуће управљање 

ризицима од изузетне је важности за само Предузеће и за способност квалитетног обављања 

делатности. Процес управљања ризиком обухвата следеће фазе: 

▪ Идентификација ризика, 

▪ Процена ризика, 

▪ Испитивања могућих решења, 

▪ Примена решења, 

▪ Контрола резултата, 

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик, 

кредитни ризик и ризик ликвидности. Процена финансијских ризика у пословању Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказани су у табели 2. 

Табела 2: Процена финансијских ризика у пословању 

Тржишни ризик Процена ризика Могуће решење 

Промена набавних цена 

материјала 
Изложеност велика 

Праћење цена на тржишту и 

проналажење најповољније 

понуде 

Промена курсева страних 

валута 
Изложеност средња 

Избегавати задуживање у 

страној валути 

Промена каматних стопа Изложеност мала 
Избегавати кашњења у 

отплати 

Кредитни ризик Процена ризика Могуће решење 

Потраживања из пословања Изложеност мала 

Расходе планирати у оквиру 

одобрених апроприација у 

буџету основача 

Ризик ликвидности Процена ризика Могуће решење 

Потешкоће у измиривању 

финансијских обавеза 
Изложеност мала 

Пратити реалне приливе 

готовине и обавеза са друге 

стране 

Поред наведених пословних ризика, предузеће је изложено и различитим врстама личних 

ризика: ризик повреде на раду, незгоде, ризик одговорности директора и руководиоца, и др. 

Један од начина суочавања са личним ризицима јесте поштовање Правилника о безбедности 

и здрављу на раду, потписивање уговора о осигурању са осигуравајућим кућама по питању 

осигурања од незгоде, као и поштовање Правилника о организацији рада и поступању 

запослених и радно ангажованих лица током трајања ванредног стања због заразне болести 

COVID-19. 

РИЗИЦИ НАСТАЛИ УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID-19: 

У циљу заштите здравља запослених и корисника услуга од ширења заразне болести 

COVID-19, донесен је План примене превентивних мера за спречавање ширења заразне 

болести COVID-19. План се примењује на свим радним местима у радној околини у којој 
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се обавља рад. Спроводи се појачана хигијена и дезинфекција радних и помоћних 

просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног 

простора. 

Пандемију пре свега треба посматрати као јавно питање, а тек онда на другом месту 

питање пословања. Како време пролази, широко распрострањена појава пандемије ставара 

већи притисак на постојеће ресурсе, инфраструктуру и технологију, што ће довести до 

значајне деградације производа и услуга. Предузеће у том случају даје приоритете у 

обављању својих  пословних активности и пружању услуга које су кључне за испуњавање 

потреба крајњих корисника. 

1. БИЛАНС УСПЕХА 

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања на крају пословне године, исказује вишак 

прихода у односу на расходе у износу од 9.870,68 динара. 

Табела 3: Приходи          у 000 динара 

Приходи 

План јануар - март 

2022. година 

Реализација јануар - 

март 2022. година 

Индекс 

3/2 

1. 2. 3. 4. 

Укупни 20.501 11.871 0,58 

Пословни 20.500 11.871 0,58 

Финансијски 1 0 0,00 

Реализација прихода је доста мања у односу на план и износи 58% . Значајније одступање 

од плана се јавља код реализације програма зимске службе. Реализација у области 

одржавања путева и улица није исказана због кашњења оснивача у именовању надзорног 

органа, што представља нереално приказивање остварених прихода за протекли квартал. 

Финансијске приходе чине приходи од камата пословних банака и није било прихода по 

наведеном основу. 

Табела 4:  Расходи          у 000 динара 

Расходи 

План јануар - март 

2022. година 

Реализација јануар -

март 2022. година 

Индекс 

3/2 

1. 2. 3. 4. 

Укупни 19.369 11.861 0,61 

Пословни 19.359 11.861 0,61 

Финансијски 10 0 0,00 

Страна 186                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



6 

Расходи су пратили остварене приходе и стварне потребе предузећа али реализација је мања 

од плана и износи 61%. 

Одступање се јавља код трошкова горива и енергије где је план износио 3.000.000,00 динара 

а реализација је 1.265.697,39 динара, из чега се види мање ангажовање механизације у 

односу на план првенствено за време трајања зимске службе. 

Реализација код зарада и накнада зарада је мања за 1.511.912,00 динара. Два радника је мање 

на платном списку у односу на план, није било запослених по основу уговора о 

привременим и повременим пословима, а и остале накнаде су мање од плана. 

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 5.750.000,00 динара, док 

реализација износи 2.745.230,19 динара. Највеће одступање код реализације уговора на 

одржавању општинских путева и улица. 

1.А   БИЛАНС СТАЊА 

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2022. до 

31.03.2022. године приказан је у наредној табели. 

Табела 5: Биланс стања         у 000 динара 

Позиција План јануар - март 

2022. година 

Реализација јануар -

март 2022. година 

Индекс 

3/2 

1. 2. 3. 4. 

Укупна актива 26.724 30.397 1,14 

Стална имовина 17.624 17.761 1,01 

Обртна имовина 9.100 12.636 1,39 

Укупна пасива 26.724 30.397 1,14 

Капитал 11.052 10.671 0,97 

Дугорочна 

резервисања и 

обавезе 

3.992 1.248 0,31 

Краткорочне 

обавезе 

11.680 18.478 1,58 
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Актива 

Одступање јавља се код обртне имовине у делу плаћених аванса, која су била неопходна на 

основу склопљених уговора, као и на конту готовине на крају извештајног периода. 

Табела 6: Преглед аналитике купаца 

Ред.бр. Назив Износ у хиљ.дин. Доспела 

потраживања 

1. Општинска управа 2.896 

2. МЗ Језеро 229 

3. СБ за рехабилитацију Бањица 24 24 

4. МЗ Поружница 22 

5. МЗ Николинац 24 

6. МЗ Блендија 19 

7. МЗ Дуго Поље 8 

8. МЗ Ново Село 64 

9. ЈУ СРЦ Подина 26 

10. Остали 166 65 

УКУПНО: 3.478 89 

Из прегледа аналитике купаца види се доспелост потраживања на дан израде биланса. 

Пасива 

Планом је предвиђен већи вишак прихода над расходима док се у билансу исказује износ 

од 9.870,68 динара, те се јавља одступање на конту капитала. 

Приликом израде завршног рачуна за 2021. годину,  одлучено је да се остатак неутрошених 

средстава по основу резервисања за санирање објекта укину и оприходују, а планом су била 

предвиђена у износу од 2.500.000,00 динара. 

Примљени аванси су у већем обиму од плана, а односе се на реализацију програма у области 

путева и у области зеленила. 

Обавезе из пословања представљају обавезе према добављачима и мање су од плана за 

износ од  4.066.000,00 динара  пошто су измирене из примљених аванса. 

Табела 7: Преглед аналитике добављача 

Ред.бр. Назив Износ у хиљ.дин. Доспеле обавезе 

1. Ник-пласт Сокобања 118 

2. Транскоп Р ДОО Сврљиг 103 

3. НИС АД 586 

4. ДОО Бравокс Сокобања 42 

5. Позорница Ниш 21 

6. Ремонтауто Сокобања 6 

7. TBV System logistic DOO 617 

8. ДОО Гранд моторс Београд 24 
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9. СЗР Гера електро Сокобања 17 

УКУПНО: 1.534 

Из прегледа аналитике добављача се види да нема доспелих обавеза на дан израде биланса. 

Остале краткорочне обавезе представљају обавезе према запосленима и остале обавезе. 

Исказано стање на овој позицији односи се на обавезе за исплату зараде и накнаде зарада за 

месец март. 

1.Б    ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

Извештај о токовима готовине приказује прилив и одлив готовинских еквивалената и 

готовине за извештајну годину. 

Реализација укупног прилива готовине износи 70% , а одлива готовине 59%. Због 

специфичности пословања одступања су приметна на свим позицијама кретања готовине. 

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Реализација трошкова запослених је мања од плана првенствено из разлога мањег броја 

запослених у односу на план, а затим из разлога мањег ангажовања радника због смањења 

обима посла у зимском периоду, као и одласка неколико запослених на боловање или 

изолацију. Из истих разлога јавља се одступање у плану на позицији превоза запослених на 

посао и са посла. Одступање код исплате јубиларних награда јавља се из разлога што је 

колективни уговор потписан крајем 2021. године, а Програм пословања је усвојен раније, 

те није било могућности планирати ова средства. Ребалансом Програма пословања за 2022. 

годину, сагледаће се реални трошкови за ове намене. 

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

По добијеној сагласности од стране комисије за давање сагласности за ново запошљавање 

и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( број 112-9906/2021 од 

27.10.2021.год.), расписан је конкурс и запослен је један радник на неодређено време на 

радном месту секретара предузећа на правним и општим пословима, као и један радник на 

неодређено време на радном месту руковалац телескопском дизалицом и радник 

одржавања. 

Стање запослених на крају извештајног периода је једанаест радника на неодређено време 

и два радника на одређено. 
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4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

Цене услуга Јавног предузећа у складу су са Ценовником усвојеном Програмом пословања 

Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2022. годину, на који је сагласност дао 

оснивач. 

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања планирана су 

средства од стране Министарства заштите животне средине, за реализацију  Програма 

управљања заштићеним подручјем Споменика природе „Рипаљка“. Уговор са 

Министарством је потписан у марту месецу. Планом су предвиђена средства у износу од 

3.436.000,00 динара, али су одобрена у износу од 1.647.000,00 динара.  Износ од 23.512,00 

динара односи се на средства добијена од стране Министарства финансија за набавку 

фискалне касе. 

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Реализација средстава за посебне намене износи 48% од плана и односе се на трошкове 

репрезентације. Планирана средства за спортске активности нису реализована. 

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

У табели (Образац 8) кредитне задужености исказани су  подаци о кредиту (финансијски 

лизинг) којим се Предузеће задужило током 2017. године.  Рок доспећа рате за отплату је 

до 7-ог у месецу, а рок отплате је 2023. година. Отплата кредита тече по плану. 

8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

Табела (Образац 9) приказује стање готовине по текућим рачунима код пословних банака и 

код Трезора. Током извештајног периода сви рачуни су били ликвидни. План је предвиђао 

стање готовине у износу од 3.900.000,00 динара, а реализација износи 7.464.986,52 динара. 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

У табели извештаја о инвестицијама (Образац 10) наведен је назив инвестиционог улагања 

у основна средства, као и извор финансирања. 

Страна 190                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



10 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

Реализација усвојеног Програма пословања за период од 01.01.2022. године до 31.03.2022. 

године, кретала се у складу са општом ситуацијом у држави, временским приликама, 

потребама оснивача, могућностима предузећа а све у оквиру  планираних активности. 

Оно што је битно напоменути да су расходи пословања пратили приходе, тако да је одржана 

ликвидност предузећа. 

Приметно је значајно коришћење авансних средстава у претходном периоду а све са циљем 

очувања вредности средстава обзиром на приметни раст цена на тржишту. 

Проблеми који су се јављали током извештајног периоду су успешно превазиђени, тако да 

је сачувана ликвидност предузећа и остварен позитиван резултат. 

Пословало се у оквиру усвојених програма, а проценат реализације програма је на нивоу 

58%. 

Дел.бр. 01-171/1-2022 

Датум: 21.04.2022. год. Потпис и печат 
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Образац 1

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423

у 000 динара

План Реализација

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 

и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 79.039 119.151 20.500 11.871 0,58

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

61

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 77.841 113.715 20.500 10.200 0,50

610

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем 

тржишту 1010

611

2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на 

иностраном тржишту 1011

612

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем 

тржишту 1012

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на 

иностраном тржишту 1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014
77.841 113.715 20.500 10.200 0,50

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 1.198 5.436 1.671

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2022.

Група рачуна, 

рачун

Индекс 

реализација 

01.01. -31.03./ 

план 01.01. -31.03. 

ПОЗИЦИЈА

План за

01.01-31.12.2022. 

Текућа година

01.01 - 31.03.2022.Реализација 

01.01-31.12.2021. 

Претходна година

AOП
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50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 

+ 1028+ 1029) ≥ 0 1018
78.874 117.741 19.259 11.861 0,62

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023
26.618 36.500 4.200 3.266 0,78

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024
5.727 10.000 3.000 1.266 0,42

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025
17.026 28.395 5.799 4.088 0,70

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026
21.843 33.696 5.750 2.745 0,48

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027
6.220 7.000

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028
0 0

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029
1.440 2.150 510 496 0,97

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030
165 1.410 1.241 10 0,01

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031
0 0

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 1 4 1 0
66, осим 662, 663 

и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ 

ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033 0 0 0

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038
1 4 1 0,00

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 

КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040
132 70 10 0 0,00

56, осим 562, 563 

и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1041 0 0 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043
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565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046
132 70 10 0,00

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 

КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049
131 66 9 0

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 

ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 

ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051

67 и 68, осим 683 

и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052
1.894

57 и 58, осим 583 

и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) 1054
1.928 1.344 1.232 10

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 1055
0

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1058
1.928 1.344 1.232 10

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059
0

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060
692

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) 1064
1.236 1.344 1.232 10 0,01

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065 0

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК  КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068
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IV. НЕТО ГУБИТАК  КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

Датум: 19.04.2022. Oвлашћено лице: __________________________

М.П. 
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Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423 Образац 1А

у 000 динара

План Реализација

АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 002 16.153 16.624 17.624 17.761 1,01

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 003 189 191 191 189 0,99

010 и део 019 1. Улагања у развој 004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 005 189 191 191 189 0,99

013 и део 019 3. Гудвил 006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 009

2
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 

+ 0016 + 0017 + 0018)
010 15.964 16.433 17.433 17.572 1,01

020, 021 и део 029 1. Земљиште 011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 012

023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 15.964 16.433 17.433 17.572 1,01

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 016

БИЛАНС СТАЊА  на дан 31.03.2022.

Планирано 

стање 

на дан 

31.12.2022. 

Текућа година

31.03.2022. Индекс 

реализација 

31.03.22. / 

план 31.03.22. 

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А

Стање на дан 

31.12.2021.

Претходна 

година

АОП

Страна 196                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 018

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 019 0 0 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 020

032 и део 039 2. Основно стадо 021

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 

0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)
024 0 0 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности 

расположиве за продају
027

део 043, део 044 и део 

049
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 028

део 043, део 044 и део 

049
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 033

5
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 

0041)
034 0 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 037

053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 040
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056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 

0070)
043 6.581 7.710 9.100 12.636 1,39

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 044 532 100 100 1.439

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 045 525 525

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 046

12 3. Готови производи 047

13 4. Роба 048

14 5. Стална средства намењена продаји 049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 7 100 100 914

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 

0057 + 0058)
051 1.334 5.200 5.000 3.478 0,70

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 052

201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица 053

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 054

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 055

204 и део 209 5. Купци у земљи 056 1.334 5.200 5.000 3.478 0,70

205 и део 209 6. Купци у иностранству 057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 115

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 

КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
061

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 

0067)
062

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица 063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица 064
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232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 066

234, 235, 238 и део 

239
5. Остали краткорочни финансијски пласмани 067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 068 4.038 2.310 3.900 7.465 1,91

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069 677 100 100 139

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 070

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 071 22.734 24.334 26.724 30.397 1,14

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) 

≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)
0401 10.661 11.164 11.052 10.671 0,97

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 2.658 2.658 2.658 2.658 1,00

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 2.658 2.658 2.658 2.658 1,00

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 4.955 4.955 4.955 4.955 1,00

330
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ
0414
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33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И 

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 

(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И 

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна 

салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 3.048 3.551 3.439 3.058 0,89

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 1.812 2.207 2.207 3.048 1,38

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 1.236 1.344 1.232 10 0,01

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 1.623 300 3.992 1.248 0,31

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 0 0 2.500 0 0,00

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431 2.500 0 0,00

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 

0440)
0432 1.623 300 1.492 1.248 0,84

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана 0436
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414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439 1.623 300 1.492 1.248 0,84

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 10.450 12.870 11.680 18.478 1,58

42
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 

+ 0449)
0443 0 0 1.500 0

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446 1.500 0

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

427
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања 

намењених продаји
0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 2.782 2.236 2.284 15.555 6,81

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 6.091 5.500 5.600 1.534 0,27

431 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи 0452

432 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 0454

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 6.091 5.500 5.600 1.534 0,27

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 1.577 4.000 1.796 1.389 0,77

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 534
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48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 500 500

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 100

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 

0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0
0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 22.734 24.334 26.724 30.397 1,14

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

Датум: 19.04.2022. Oвлашћено лице: __________________________

М.П. 
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Образац 1Б

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423

у 000 динарa

План Реализација

1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 93.133 121.039 35.990 26.136 0,73

3 1. Продаја и примљени аванси 3002 91.934 115.603 35.990 24.465 0,68

4 2. Примљене камате из пословних активности 3003 1

5 3. Остали приливи из редовног пословања 3004 1.198 5.436 1.671

6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 88.239 115.115 37.101 20.726 0,56

7 1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 68.337 88.770 31.791 14.662 0,46

8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 17.026 26.095 5.300 4.088 0,77

9 3. Плаћене камате 3008 132 250 10 0,00

10 4. Порез на добитак 3009 143 290

11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 2.601 1.686

12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 4.894 5.924 -1.111 5.410 -4,87

13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013 0 0 0 0

16 1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

17
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких 

средстава
3015

18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

19 4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

20 5. Примљене дивиденде 3018

21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 6.431 7.000 1.000 1.608 1,61

22 1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

23
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и 

биолошких средстава
3021 6.431 7.000 1.000 1.608 1,61

24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 0 0

26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024 6.431 7.000 1.000 1.608 1,61

27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025 0 3.000 1.500 0

29 1. Увећање основног капитала 3026

30 2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

31 3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 3.000 1.500

32 4. Остале дугорочне обавезе 3029

33 5. Остале краткорочне обавезе 3030

34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 1.499 4.500 375 375 1,00

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2022. године

ПОЗИЦИЈА

Реализација 

01.01-

31.12.2021. 

Претходна 

година

План за

01.01-

31.12.2022. 

Текућа година

01.01. - 31.03.22.
Индекс 

реализација                    01.01. -

31.03./                   план 01.01. -

31.03. 

АОП
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35 1. Откуп сопствених акција и удела 3032

36 2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

37 3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 3.000

38 4. Остале обавезе (одливи) 3035

39 5. Финансијски лизинг 3036 1.499 1.500 375 375 1,00

40 6. Исплаћене дивиденде 3037

41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 1.125

42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 1.499 1.500 375

43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 93.133 124.039 37.490 26.136 0,70

44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 96.169 126.615 38.476 22.709 0,59

45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042 3.427

46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043 3.036 2.576 986

47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 7.074 4.886 4.886 4.038 0,83

48
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 

ГОТОВИНЕ
3045

49
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 

ГОТОВИНЕ
3046

50
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 

+ 3045 – 3046)
3047 4.038 2.310 3.900 7.465 1,91

М.П.

 Овлашћено лице: ___________________________________
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Образац 2

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423

у динарима

План Реализација

1.

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса 

на терет запосленог)
9.078.267 16.275.000 2.875.250 2.281.412 0,79

2.

Маса БРУТО 1  зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима 

на терет запосленог)
12.550.655 18.145.890 4.455.000 3.161.740 0,71

3.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима 

на терет послодавца) 
14.634.647 21.167.180 4.733.430 3.672.361 0,78

4.
Број запослених  по кадровској евиденцији - УКУПНО* 11 17 15 13 0,87

4.1.
- на неодређено време 9 12 11 11 1,00

4.2.
- на одређено време 2 5 4 2 0,50

5 Накнаде по уговору о делу

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу 

7 Накнаде по ауторским уговорима

8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима 

9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима
470.427 2.000.000 160.000 0,00

10

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим 

пословима
2 5 2 0,00

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора 

13 Накнаде члановима скупштине

14 Број чланова скупштине

15 Накнаде члановима управног одбора

16 Број чланова управног одбора 

17 Наканде члановима надзорног одбора
565.852 600.000 141.510 140.622 0,99

18 Број чланова надзорног одбора
3 3 3 3 1,00

19 Превоз запослених на посао и са посла
317.905 500.000 112.500 69.727 0,62

20 Дневнице на службеном путу 
82.174 300.000 75.000 51.764 0,69

21 Накнаде трошкова на службеном путу 
53.250 78.000 15.000 10.710 0,71

22 Отпремнина за одлазак у пензију

23 Број прималаца

24 Јубиларне награде
142.544

25 Број прималаца
4

26 Смештај и исхрана на терену

27 Помоћ радницима и породици радника
142.178 250.000 62.200 0,00

28 Стипендије

29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 709.280 1.500.000 300.000 0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода 

М.П.

Датум:  19.04.2022.                                             Овлашћено лице: ___________________________________

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Р. 

бр.
Трошкови запослених

Индекс 

реализација 01.01. -

31.03./ 

план 01.01. -31.03. 

Реализација 

01.01-31.12.2021. 

Претходна година

План за

01.01-31.12.2022. 

Текућа година

01.01. - 31.03.2022.
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Образац 3

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423

Стање на дан 31.12.2021. године* 9 2

1. Одлив кадрова

2. истек уговора

3. раскид уговора

4.

5.

6. Пријем

7. по угвору на одређено време

8. по уговору на неодређено време 2

9.

Стање на дан 31.03.2022. године**
11 2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:                      19.04.2022.

М.П. 

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Овлашћено лице: ___________________________

Р. бр. Основ одлива / пријема кадрова Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време
Број ангажованих по основу 

уговора (рад ван радног односа)
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Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања" Образац 4

Матични број: 21235423

Индекс

дец. текуће године

дец. претходне 

године

Рад у оквиру зимске службе

1. Дежурство радника у оквиру зимске службе 680 714 714 714 714 714 714 1,05

2. Ефективни рад камиона 5834 6126 6126 6126 6126 6126 6126 1,05

3. Ефективни рад комбиноване машине са раоником 5834 6126 6126 6126 6126 6126 6126 1,05

4. Ефективни рад раоника 780 819 819 819 819 819 819 1,05

5. Ефективни рад посипача 1357 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1,05

6. Утрошак ризле за посипање путева 2065 2168 2168 2168 2168 2168 2168 1,05

7. Ефективни рад радника 788 868 868 868 868 868 868 1,10

8. Ефективни рад комбинирке (ровокопача) 4862 5105 5105 5105 5105 5105 5105 1,05

9. Ефективни рад комбинирке 6077 6380 6380 6380 6380 6380 6380 1,05

Остале активности( рад за потребе Јавних предузећа

и Установа које се финансирају из Општинског

буџета)
10. Рад булдозера (по радном сату) 7292 7657 7657 7657 7657 7657 7657 7657 7657 7657 7657 7657 7657 1,05

11. Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату) 3767 3955 3955 3955 3955 3955 3955 3955 3955 3955 3955 3955 3955 1,05

12. Рад камиона (по радном сату) 3645 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 1,05

13. Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату) 2430 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 1,05

14. Рад полутеретног возила (по сату) 2315 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 1,05

15. Рад дипломираног инжењера (по радном сату) 1094 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1,05

16. Рад инжењера(по радном сату) 911 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 1,05

17. Рад грађевинског техничара (по радном сату) 730 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 1,05

18. Рад грађевинског радника ( по радном сату) 668 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 1,05

19. Рад камиона Мерцедеса (по радном сату) 4050 4252 4252 4252 4252 4252 4252 4252 4252 4252 4252 4252 4252 1,05

20. Рад компресора (по радном сату) 2430 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 1,05

21. Рад моторне фрезе (по радном сату) 1157 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1,05

22. Рад секача бетонских елелената (по радном сату) 1157 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1,05

23. Млин за гране 1735 1822 1822 1822 1822 1822 1822 1822 1822 1822 1822 1822 1822 1,05

24. Камион са телескопском дизалицом 2535 2662 2662 2662 2662 2662 2662 2662 2662 2662 2662 2662 2662 1,05

25. Вибро плоча 1389 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1,05

26. Мини багер 50Z3 RD 3767 3955 3955 3955 3955 3955 3955 3955 3955 3955 3955 3955 3955 1,05

27. Ваљак зглобни тандем 3500 3675 3675 3675 3675 3675 3675 3675 3675 3675 3675 3675 3675 1,05

28. Секачица за асфалт 150 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 1,05

Остале активности (рад за потребе трећих лица)
29. Рад булдозера (по радном сату) 8752 9190 9190 9190 9190 9190 9190 9190 9190 9190 9190 9190 9190 1,05

30. Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату) 5105 5360 5360 5360 5360 5360 5360 5360 5360 5360 5360 5360 5360 1,05

31. Рад камиона (по радном сату) 4862 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5105 1,05

32. Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату) 2917 3063 3063 3063 3063 3063 3063 3063 3063 3063 3063 3063 3063 1,05

33. Рад полутеретног возила (по сату) 2778 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 1,05

34. Рад дипломираног инжењера (по радном сату) 1458 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1,05

35. Рад инжењера(по радном сату) 1094 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1,05

36. Рад грађевинског техничара (по радном сату) 911 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 1,05

37. Рад грађевинског радника ( по радном сату) 789 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 1,05

38. Рад камиона Мерцедеса (по радном сату) 6077 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 1,05

39. Рад компресора (по радном сату) 2916 3051 3051 3051 3051 3051 3051 3051 3051 3051 3051 3051 3051 1,05

40. Рад моторне фрезе (по радном сату) 1389 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1,05

41. Рад секача бетонских елелената (по радном сату) 1389 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1,05

42. Млин за гране 2083 2187 2187 2187 2187 2187 2187 2187 2187 2187 2187 2187 2187 1,05

43. Камион са телескопском дизалицом 4305 4520 4520 4520 4520 4520 4520 4520 4520 4520 4520 4520 4520 1,05

44. Вибро плоча 1666 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1,05

45. Мини багер 50Z3 RD 5105 5360 5360 5360 5360 5360 5360 5360 5360 5360 5360 5360 5360 1,05

46. Ваљак зглобни тандем 4200 4410 4410 4410 4410 4410 4410 4410 4410 4410 4410 4410 4410 1,05

47. Секачица за асфалт 180 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 1,05

48. Издавање услова за израду урбанистичких пројеката 3000 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 1,05

49. Издавање услова за израду пројектне документације 2000 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1,05

50. Издавање услова за постављање рекламних паноа 1800 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1,05

51. Издавање услова за прекопавање јавних површина 1800 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1,05

52. Издавање сагласности на урбанистички пројекат 2000 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1,05

53. Издавање сагласности на пројектну документацију 1500 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1,05

54. Издавање сагласности на постављање рекламних паноа 1500 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1,05

55. Остали услови и сагласности 1500 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1,05

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

Р. Бр.

XIIVIII IX X XIVI

децембар 

претходне 

године

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ

Цена у динарима по јединици мере за текућу годину

I II VIIIII IV V
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Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања" Образац 5

Матични број: 21235423

у динарима

Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено 
Износ неутрошених средстава 

из ранијих година 

(у односу на претходну)

1 2 3 4 (2-3) 5

Субвенције 1.197.600 1.197.600 1.197.409 191

Остали приходи из буџета*

УКУПНО 1.197.600 1.197.600 1.197.409 191

у динарима

01.01. до 31.03. 01.01. до 30.06. 01.01. до 30.09. 01.01. до 31.12.

Субвенције 3.436.000 3.436.000 3.436.000

Остали приходи из буџета*

УКУПНО 3.436.000 3.436.000 3.436.000

у динарима

Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено 

Индекс 

реализацијa 01.01.-31.03. / 

план 01.01.-31.03.

1 2 3 4 (2-3) 5

1.647.000 1.647.000

Остали приходи из буџета*
23.512 23.512

УКУПНО 0 1.670.512 1.670.512

у динарима

Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено 

Индекс 

реализацијa 01.01.-30.06. / 

план 01.01.-30.06.

1 2 3 4 (2-3) 5

0

Остали приходи из буџета*

УКУПНО
0

0 0
0

у динарима

Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено 

Индекс 

реализацијa 01.01.-30.09. / 

план 01.01.-30.09.

1 2 3 4 (2-3) 5

0
#DIV/0!

Остали приходи из буџета

УКУПНО
0 0 0 0

#DIV/0!

у динарима

Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено 

Индекс 

реализацијa 01.01.-31.12. / 

план 01.01.-31.12.

1 2 3 4 (2-3) 5

0
#DIV/0!

Остали приходи из буџета*

УКУПНО 0 0 0 0 #DIV/0!

Датум:   19.04.2022.  Овлашћено лице: _____________________________

М.П.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције

Субвенције

Субвенције

Субвенције

Претходна година

2021.

План за период 01.01-31.12.2022. текућа година

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Период од 01.01. до 31.03.2022.

Период од 01.01. до 30.06.2022.

Период од 01.01. до 30.09.2022.

Период од 01.01. до 31.12.2022.
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Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања" Образац 6

Матични број: 21235423

у динарима

План Реализација

1. Спонзорство

2. Донације

3. Хуманитарне активности

4. Спортске активности 300.000 300.000 75.000 - 

5. Репрезентација 450.000 249.560 450.000 120.000 58.156 0,48

6. Реклама и пропаганда

7. Остало

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прималац Намена Износ Прималац Намена Износ Прималац Намена Износ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Датум:   19.04.2022. М.П. Овлашћено лице: ____________________________________

Редни 

број

Спонзорство Донације Хуманитарне активности

Позиција

Реализација 

01.01-31.12.2021. 

Претходна година

Р. бр.
План за

01.01-31.12.2022. 

Текућа година

01.01. - 31.03.2022.
Индекс 

реализација 01.01. -

31.03.22./ 

план 01.01. -31.03.22.

План за

01.01-31.12.2021. 

Претходна  година

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
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Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања" Образац 7

Матични број: 21235423

у 000 динара

Пословна година

Укупна 

остварена 

нето добит

Година уплате у 

буџет

Износ уплаћен у 

буџет по основу 

добити из 

претходне 

године

Правни основ 

(број одлуке 

Владе)

Датум уплате

Износ уплаћен у 

буџет по основу 

добити из 

претходних 

година

Правни основ уплате 

из претходних 

година³

Укупно 

уплаћено у 

буџет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=4+7

2020 ¹ 517.463,16 2020 19.03./18.09. 2.945.320,39 2.945.320,39 

2021 2021 258.731,58 04.08. 3.204.051,97 

201 - 

201_ 

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 19.04.2022.         М.П.

НЕТО ДОБИТ 

Страна 210                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



Образац 8

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423

Плански курс:_______________

Главница 

први 

квартал

Главница 

други 

квартал

Главница 

трећи 

квартал

Главница 

четврти 

квартал

Камата 

први 

квартал

Камата 

други 

квартал

Камата 

трећи 

квартал

Камата 

четврти 

квартал

Домаћи кредитор

intesa lizing комб.машина 9.269.183 не 69.319,93 1.623.290 2017. 2023. 23.10.2017. 12 374.622 749.233 1.123.945 1.355.584 0 0 0 80.000

Комерцијална банка АД

...................

...................

...................

Страни кредитор

...................

...................

...................

...................

...................

Укупно кредитно задужење

од чега за ликвидност

од чега за капиталне пројекте 9.269.183

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Oвлашћено лице ______________________

М.П. 

Датум:  19.04.2022. 

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

Кредитор

Назив кредита / Пројекта Валута

Стање кредитне 

задужености 

на 31.12.2017. године у 

оригиналној валути

Каматна 

стопа

Број отплата 

током једне 

године

План плаћања по кредиту за текућу годину у динаримаСтање кредитне 

задужености 

на 31.12.2021. године у 

динарима

Уговорени 

износ кредита

Гаранција државе

Да/Не

Рок отплате 

без периода 

почека

Период почека 

(Grace period)

Датум прве 

отплате

Година 

повлачења 

кредита
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Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423 Образац 9

СТАЊЕ НА 

ДАН
АОП

Врста средстава (текући рачун, благајна, 

девизни рачун, акредитиви..)
Назив банке Износ у оригиналној валути Износ у динарима

1 2 3 4 5 6

068
текући рачун Комерцијална банка АД

2.596.758,07 

068
текући рачун Трезор

191,40 

068
текући рачун Банка поштанска штедионица

1.440.696,62 

Укупно у динарима 4.037.646,09 

068
текући рачун Комерцијална банка АД

86.740,74 

068
текући рачун Трезор 1.646.966,40

068
текући рачун Банка поштанска штедионица 5.731.279,38

Укупно у динарима 7.464.986,52

068
текући рачун Комерцијална банка АД

068
текући рачун Трезор

068
текући рачун Банка поштанска штедионица

Укупно у динарима -

068
текући рачун Комерцијална банка АД

068
текући рачун Трезор

068
текући рачун Банка поштанска штедионица

Укупно у динарима -

068
текући рачун Комерцијална банка АД

068
текући рачун Трезор

068
текући рачун Банка поштанска штедионица

Укупно у динарима - 

Датум: 19.04.2022.                                                     Овлашћено лице: ____________________________________

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

31.12.2021. 

(претходна 

година)

30.06.2022.

30.09.2022.

31.12.2022.

31.03.2022.
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Образац 10

у 000 дин

Редни 

број
Назив инвестиционог улагања 

Извор 

средстава¹

Година 

почетка 

финансирања

Година 

завршетка 

финансирања

Укупна 

вредност 

Износ 

инвестиционог 

улагања 

закључно са 

претходном 

годином

1 набавка опреме 1 2021 2021 6.432 41.775

2

3

4

5

6

7

8

6.432

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

План Реализација План Реализација План Реализација План Реализација План Реализација 

1. ford transit 2402 999 885 999 885 999 885

2. mercedes citan 700 697 700 697 700 697

3. kasa galeb 26 26 26

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.699 1.608 1.699 1.608 0 0 0 0 1.699 1.608Укупно:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Текућа година - укупно 01.01.-31.03.2022. 01.01.-30.06.2022. 01.01.-30.09.2022. 01.01.-31.12.2022.Редни 

број
Назив инвестиционог улагања 

Укупно:
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

"ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА"

С О К О Б А Њ А

АНАЛИТИКА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА

О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО  31.03.2022.ГОДИНЕ

Р.БР. Реализација прихода 

1 9.709.035,77

Одржавање зелених површина 3.789.171,43

5.040.432,29

Одржавање јавне расвете 537.561,00

Одржавање Рипаљке 341.871,05

2 265.341,00

160.797,00

МЗ Трговиште 9.417,50

МЗ Николинац 19.775,00

МЗ Блендија 11.865,00

МЗ Трубаревац 9.887,50

МЗ Ново Село 53.599,00

3 92.581,00

39.809,00

МЗ Језеро 30.372,00

МЗ Поружница 18.200,00

МЗ Блендија 4.200,00

4 1.804.006,49

Приходи од продаје услуга физичким лицима 66.639,99

Приходи од издавања услова 28.350,00

Приход од продаје услуга Установама 38.504,50

Приход од субвенције- Министарство заш.жив.сред. 1.647.000,00

Приходи од субвенција 23.512,00

11.870.964,26

Р.БР О  П  И  С Реализација расхода

1. Трошкови материјала 3.266.140,82

Камени агрегати 665.298,73

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

О  П  И  С 

Приходи по Уговорима са Општином

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Уговори са Месним Заједницама

МЗ Језеро

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Остали приходи

Зимско одржавање путева и улица - сезона 2021-2022

Уговори са Месним Заједницама- јавна расвета

МЗ Дуго Поље
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Материјал за израду излетничких мобилијара 4.945,84

Трошкови потрошног материјала 910.283,35

Вреће за смеће 355.000,00

Канцеларијски материјал 68.039,82

Материјал за одржавање расвете 29.015,84

Материјал за одржавање мермера 1.866,67

Материјал за одржавање мобилијара 11.195,50

Материјал за одржавање јавних тоалета 23.333,33

Материјал за тротоаре 1.908,34

Материјал за одржавање зелених површина 291,67

Материјал за одржавање вертикалне сигнализације 490.861,60

Набавка индустријске соли 220.500,00

Трошкови резервних делова 470.483,44

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 13.116,69

2. Трошкови горива и енергије 1.265.697,39

Трошкови моторног бензина 293.947,24

Трошкови дизел горива 956.242,03

Трошкови електричне енергије 15.508,12

3. Зараде и додаци запослених 4.087.728,00

Зарада запослених 3.161.740,00

Трошкови доприноса на зараде 510.621,00

Трошкови накнада надзорног одбора 140.622,00

Јубиларне награде 142.544,00

Трошкови превоза на посао и са посла 69.727,00

Дневнице за службена путовања 51.764,00

Трошкови накнада путарина 10.710,00

4. Трошкови производних услуга 2.745.230,19

Трошкови ПТТ услуга 5.380,00

Трошкови мобилне телефоније 9.890,75

Трошкови фиксног телефона, интернета и др. 6.221,66

Трошкови одржавања опреме 623.641,78

Закуп опреме 6.000,00

Трошкови штампе промо материјала 600,00

Трошкови одржавања ПП апарата 7.660,00

Одржавање путева и улица 1.767.260,00

Услуге резања грађе 106.076,00

Услуге израде геомеханичког елабората 172.000,00

Електричарске услуге 40.500,00

5. Нематеријални трошкови 496.297,18

Трошкови ревизије финансијских извештаја 40.000,00

Трошкови ФУК-а 50.000,00

Трошкови здравствених услуга 2.200,00

Трошкови стручног усавршавања запослених 14.000,00

Трошкови стручних публикација 86.727,27
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Трошкови репрезентације 42.996,11

Трошкови угоститељских услуга 15.160,00

Трошкови премије осигурања 117.113,00

Трошкови платног промета 22.529,87

Трошкови чланарине привредној комори 3.294,00

Трошкови објављивања финансијских извештаја 1.400,00

Трошкови објављивања огласа 6.750,00

Административне таксе 1.039,00

Трошкови регистрације возила 55.970,00

Остали нематеријални трошкови 37.112,00

Расходи камата 5,93

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 11.861.093,58

ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА 9.870,68

Напомена:

Исказане позиције у табелама су без ПДВ-а

Потраживања 4.646.676,85 

Ненаплаћена потраживања 3.478.239,14 

Плаћени аванси 913.983,08 

Аконтација пореза на добит 115.313,97 

Потраживања за више плаћен ПДВ 139.140,66 

Обавезе 19.727.366,88 

Обавезе по финансијском лизингу 1.248.613,65 

Примљени аванси 15.555.279,89 

Обавезе према добављачима 1.534.760,34 

Обавезе према запосленима и НО 1.388.713,00 

Стање на текућим рачунима 7.464.986,52 

Текући рачун-Комерцијална банка АД 86.740,74 

Текући рачун- Банка поштанска штедионица 5.731.279,38 

Наменски рачун код трезора 1.646.966,40 

Податке обрадила Директор

Славица Милетић Бојан Тодосијевић
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Дел.бр. 01-157/1-2022 

07.04.2022.год. 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ 

СОКОБАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ 

Сокобања, Април 2022. год. 
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I  ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ 

1. Кратак опис пословних активности и организационе структуре 

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања је основано 2016. године. Јавно 

предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања је уписано код Агенције за привредне 

регистре, Регистар привредних субјеката број БД 82785/2016 од 20.10.2016.године. 

Матични број : 21235423. Порески идентификациони број: 109750670. 

Web адреса www.jpzelenilo.rs 

E-mail : zelenilosokobanja@gmail.com 

Делатности јавног предузећа су: 

Основна делатност Предузећа је пружање услуга уређења и одржавања околине,са 

основном шифром 81.30. Обавља услуге очувања и унапређења зеленила у функцији 

заштите животне средине на јавним површинама на територији општине Сокобања. Поред 

наведене основне делатности Предузеће  обавља и друге делатности и послове од јавног 

интереса за потребе оснивача као што је изградња и одржавање  путева и улица, услуге 

одржавања објеката, заштита природних вредности и др. 

Пословна активност се обавља на територији општине Сокобања. 

Према Статуту органи управљања су: 

- Скупштина, као орган власника капитала 

- Надзорни одбор, као орган надзора 

- Директор, као орган пословођења 

Предузеће нема повезана правна лица. 

2. Веродостојан приказ развоја, финансијског положаја и резултата 

пословања  Предузећа, укључујући финансијске и нефинансијске 

показатеље релевантне за одређену врсту пословне активности , као и 

информације о кадровским питањима 

Пословна политика Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања и њен развој базира 

се на очувању постојећих пословних прихода и очувању постојећег капитала, уз 

тенденцију увећања истих.  Унапређење система управљања, руковођења и организације 

требало би да утиче на повећање степена конкурентности који представља основни изазов 

и задатак за сваки пословни систем. 

Веродостојан приказ резултата пословања Предузећа, а нарочито финансијско стање у 

коме се оно налази, као и податке важне за процену стања имовине детаљно су приказани 

и објашњени у оквиру Напомена уз финансијски извештај за 2021. годину. 
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Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања од оснивања бележи успех у пословању, 

што се јасно види из финансијских показатеља. Извршена је докапитализација у 2020. 

години из остварене добити у износу од 1.658.157,48 динара, а уједно су издвојена 

средства у износу од 4.954.777,00 динара на име резерви. 

Предузеће је радило и на увећању обртне имовине, првенствено на увећање возног парка, 

где исказује стање имовине на крају године у износу од 16.153.160,00 динара, од чега је 

189.453,00 динара нематеријална имовина. 

у 000 динара

2018. 

година

2019. 

година

2020. 

година

2021. 

година

Укупни капитал План 18.397 9.755 9.689 12.037

Реализација 10.030 13.758 9.683 10.661

% одступања реализације од плана -45% +41% -0% -11%

- +37% -30% +24%

Укупна имовина План 26.797 23.190 25.720 25.757

Реализација 24.993 39.462 25.638 22.734

% одступања реализације од плана -7% +70% -0% -12%

- +58% -35% +0%

Пословни приходи План 85.629 94.272 87.144 101.701

Реализација 63.614 78.446 54.185 79.039

% одступања реализације од плана -26% -17% -38% -22%

- +23% -31% 88%

Пословни расходи План 77.084 93.890 86.410 98.930

Реализација 58.995 70.354 53.063 78.874

% одступања реализације од плана -23% -25% -39% -20%

- +19% -25% +86%

Пословни резултат План 8.545 382 734 2.771

Реализација 4.619 8.092 1.122 165

% одступања реализације од плана -46% +2018% +53% -94%

- +75% -86% 147%

Нето резултат План 8.445 422 524 1.201

Реализација 3.677 6.887 518 1.236

% одступања реализације од плана -56% +1532% -1% +3%

- +87% -92% +132%

Број запослених на дан 31.12. План 13 17 16 12

Реализација 11 16 14 12

% одступања реализације од плана -15% -6% -13% 0%

- +45% -13% -14%

Просечна нето зарада План 46.154 48.775 66.250 70.000

Реализација 49.580 47.852 51.813 57.733

% одступања реализације од плана +7% -2% -22% -18%

- -3% +8% 35%

Инвестиције План

Реализација -

% одступања реализације од плана 0% 0% 0% -

- 0% 0% 0%

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године  
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2018. година 

реализација

2019. година 

реализација

2020. година 

реализација 

2021. година 

реализација 

1.180 4.592 6.300 4.424

5,78 8,78 2,02 1,53

37,07 50,06 5,35 11,59

70.701 3.588 5.631 857

156,12 104 164,77 113,24

69,88 86,2 104,55 62,98

20,37 18,65 29,49 21,54

у 000 динара

Стање на дан 

31.12.2018.

Стање на дан 

31.12.2019.

Стање на дан 

31.12.2020.

Стање на дан 

31.12.2021.

5.313 2.630 2.991 1.623

5313 2630 2991 1.623

у 000 динара

2018. година 2019. година 2020. година 2021. година

План 1.884 1.040 1.650 1.198

Пренето 1.884 1.040 1.650 1.198

Реализовано 1.884 1.040 1.650 1.198

План

Пренето -

Реализовано -

План 1.884 1.040 1.650 1.198

Пренето 1.884 1.040 1.650 1.198

Реализовано 1.884 1.040 1.650 1.198

Остали приходи из буџета

EBITDA

ROA

ROE

Оперативни новчани ток

Дуг / капитал

Ликвидност

% зарада у пословним приходима

Укупно приходи из буџета

Кредитно задужење без гаранције државе

Кредитно задужење са гаранцијом државе

Укупно кредитно задужење

Субвенције

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања на дан 31.12.2021. године има девет 

запослених радника на неодређено време, три радника на одређено време, од којих једном 

престаје уговор о ангажовању на дан 31.12.2021. године. 

Квалификациона структура радника је следећа: 

- Висока стручна спрема – 3 радника 

- Виша стручна спрема – 1 радник 

- Средња стручна спрема – 1 радник 

- Квалификовани радници – 7 радника 
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Анализом обима пословања и кадровске структуре запослених долази се до закључка да је 

потребно запошљавање додатне радне снаге, обзиром да су циљеви и очекивања од 

Предузећа све већи. 

3. Информације о улагањима у циљу заштите животне средине 

Организовање и спровођење осмишљеног, одговорног, квалитетног и економичног 

управљања јавним зеленилом и система активности у одржавању јавних зелених 

површина, представља важан корак у правцу унапређења и заштите животне средине. 

Стално ангажовање на уређењу нових зелених површина и оплемењивању јавног простора 

у граду применом нових и савремених техничко-технолошких решења у овој области, 

примарни су правци развоја кроз које Предузеће континуирано прати и примењује 

савремена достигнућа у одржавању и опремању јавних површина. 

Са посебном пажњом Предузеће приступа заштити животне средине кроз свакодневне 

акције прикупљања отпада са јавних површина, уклањању дивљих депонија, озелењавању 

како парковских површина тако и површина поред путног појаса, засађивању нових 

дрвореда као и одржавању постојећих и др. 

4. Значајни догађаји по завршетку пословне године 

Од дана билансирања до дана објављивања предметног извештаја није било битнијих 

пословних догађаја који би утицали на веродостојност исказаних финансијских извештаја. 

Предузеће активно прати кретање цена на домаћем тржишту на коме се снабдева 

потребним материјалом и дериватима, а које постаје мало нестабилно крајем године. 

5. Планирани будући развој 

Основни циљ предузећа је одрживи рад и развој током наредних година. Обзиром да је 

Сокобања туристичко место, које је годинама у самом врху туристичке понуде и 

посећености, примарни циљ Предузећа је да град и околина изгледају сређено и уредно, а 

уједно изазовно за нове посетиоце. 

Улагања се првенствено односе на набавку механизације, како би се што ефикасније 

приступило испуњењу планираних активности. Осим радних машина и алата, посебна 

пажња се поклања едукацији запослених, која је мало стагнирала током претходних 

година услед епидемије. 

6. Активности истраживања и развоја 

Као старалац Заштићеног подручја Споменик природе „Рипаљка“ Предузеће у 

континуитету годинама спроводи истраживања ради заштите и очувања флоре и фауне. У 
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2021. години настављене су започете активности на мониторингу и осталим 

истраживачким радовима који би допринели решавању проблема недостатка воде у 

водотоку Градашнице и самом водопаду Велика Рипаљка у току летњих месеци. Како 

вода није обезбеђена чак ни за биолошки минимум, приоритетни задатак је изнаћи начин 

за очување биљног и животињског света у кориту речице, а ништа мање значајно је и 

очување бигерних наслага дуж корита а посебно на водопаду Велика Рипаљка. 

На локалитету Језеро – Рипаљка изведено је детаљно геофизичко испитивање применом 

геоелектричних метода (геоелектрично сондирање). Обухваћен је простор на дубини од 

150 метара. Циљ ових испитивања је сагледавање могућности за израду једног истражно-

експлоатационог бунара, чије би се воде захватале за потребе континуалног одржавања 

протицаја на водопаду Рипаљка. 

7. Информације о откупу сопствених акција, односно удела 

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања нема откуп акција и удела. 

8. Постојање огранака 

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања нема посебних огранака. 

9. Које финансијске инструменте користи ако је то значајно за процену 

финансијског положаја и успешности пословања 

Предузеће класификује своја финасијска средства у по фер вредности чији се ефекти 

исказују у билансу успеха,као и средства кредита и потраживања. 

10. Циљеви и политике везане за управљање финансијским ризицима, заједно 

са политиком заштите сваке значајније врсте планиране трансакције за 

коју се користи заштита 

Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само Предузеће и за 

способност квалитетног обављања делатности. 

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик, 

кредитни ризик и ризик ликвидности. Процена финансијских ризика у пословању Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказани су у табели. 
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Процена финансијских ризика у пословању 

Тржишни ризик Процена ризика Могуће решење 

Промена набавних цена 

материјала 
Изложеност велика 

Праћење цена на тржишту и 

проналажење најповољније 

понуде 

Промена курсева страних 

валута 
Изложеност средња 

Избегавати задуживање у 

страној валути 

Промена каматних стопа Изложеност мала 
Избегавати кашњења у 

отплати 

Кредитни ризик Процена ризика Могуће решење 

Потраживања из пословања Изложеност мала 

Расходе планирати у оквиру 

одобрених апроприација у 

буџету основача 

Ризик ликвидности Процена ризика Могуће решење 

Потешкоће у измиривању 

финансијских обавеза 
Изложеност мала 

Пратити реални прилив 

готовине и обавеза са друге 

стране 

Поред наведених пословних ризика, предузеће је изложено и различитим врстама личних 

ризика: ризик повреде на раду, незгоде, ризик одговорности директора и руководиоца, и 

др. Један од начина суочавања са личним ризицима јесте поштовање Правилника о 

безбедности и здрављу на раду, потписивање уговора о осигурању са осигуравајућим 

кућама по питању осигурања од незгоде, као и поштовање Правилника о организацији 

рада и поступању запослених и радно ангажованих лица у складу са препорукама услед 

појаве заразне болести COVID-19. 
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IZVEŠTAJ O REVIZIJI 

FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

ZA 2021. GODINU 

JP “ ZELENILO - SOKOBANJA“ 

Sokobanja 

NIŠ,mart, 2021.godine

I J F R  

Niš, Medijana, Stevana Nemanje 7/1 

PIB: 109923350; matični broj: 21267805

Reš. Ministarstva finansija, dozvola za 

obavljanje 
I n s t i t u t  

poslova revizije finansijskih izveštaja 

br. 401-00-1169/2017-16 od 4.4.2017. 

za javne finansije i 

računovodstvo 

Tek. račun 165-0007007518352-73 

Tel. 018-305-724 

e-mail: ijfrnis@gmail.com 
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SADRŽAJ 

Izveštaj nezavisnog revizora osnivačima društva JP“Zelenilo- Sokobanja“ 

Sokobanja _ 

Bilans uspeha za period od 01.01. do 31.12.2021. godine _ 

Bilans stanja na dan 31.12.2021. godine _ 

Napomene uz finansijske izveštaje _ 
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Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja  JP«ZELENILO-SOKOBANJA« 

Sokobanja 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva JP »ZELENILO-

SOKOBANJA« Sokobanja, koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2021. godine i 

odgovarajući bilans uspeha, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz 

finansijske izveštaje. 

Mišljenje 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim 

materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj JP«ZELENILO-SOKOBANJA« 

Sokobanja,  na dan 31. decembra 2021. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, u 

skladu sa Pravilnikom o načinu priznavanja, vrednovanja i prezentacije i obelodanjivanja 

pozicija u pojedinačnim  finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica i propisima 

Republike Srbije. 

Skretanje pažnje 

Ne izražavajući rezerve u odnosu na već dato mišljenje, skrećemo pažnju 

na sledeće: 

1. Kao revizorsko Društvo smo dužni da u skladu sa MSR 560- Naknadni dogadjaji i MSR 

570- načelo stalnosti, obelodanimo dogadjaje koji su se desili izmedju datuma 

finansijskog izveštaja i datuma revizorovog izveštaja, a koji zahtevaju korekcije ili 

obelodanjivanje u finansijskim izveštajima. Osnovi cilj  je obelodanjivanje i izveštavanje 

o dogadjajima ili uslovima koji mogu baciti značajnu sumnju na sposobnost Društva da 

nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti. Na osnovu prikupljenih dovoljnih i 

adekvatnih  dokaza, a vezanih za poslovanje u uslovima proglašenog vanrednog stanja 

usled epidemije  COVID-19, možemo da se izjasnimo da Društvu nije ugroženo načelo 

stalnosti poslovanja i da je Društvo adekvatno obelodanilo naknadne dogadjaje u 

Napomenama uz finansijske izveštaje, u skladu sa primenljivim okvirom finansijskog 

izveštavanja. 

Страна 228                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



2 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansij-

skih izveštaja u skladu sa Pravilnikom o načinu priznavanja, vrednovanja i prezentacije i 

obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica 

(„Sl.glasnik RS“ br.89/2020), kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neop-

hodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, 

nastale usled kriminalne radnje ili greške. 

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja 

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije 

koju smo izvršili. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi 

standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način 

koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno 

značajne pogrešne iskaze. 

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima 

i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revi-

zorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih is-

kaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene ri-

zika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansij-

skih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnosti-

ma, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija ta-

kođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti raču-

novodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansij-

skih izveštaja. 

Revizorski tim identifikuje i procenjuje rizike od materijalno pogrešnih iskaza u 

finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i obavljamo 

revizijske postupke kao odgovor na te rizike i pribavljamo dovoljno adekvatnih revizijskih 

dokaza da obezbede osnov za izražavanje mišljenja revizora. Rizik da neće biti identifikovani 

materijalno značajni pogrešni iskazi koji su nastali usled kriminalne radnje je veći nego za 

pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uključi 

falsifikovanje, namerne propuste, udruživanje ili zaobilaženje interne kontrole. 

Donosimo zaključke o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene 

osnove od strane rukovodstva, i na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji 

materijalna neizvesnost u veszi sa dogadjajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu 

sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti. 

Ukoliko utvrdimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u Izveštaju skrenemo 
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pažnju na povezana obelodanjivanja u finansijskim izveštajima. Ukoliko utvrdimo da takvo 

obelodanjivanje ne postoji ili nije adekvatno,dužni smo da modifikujemo naše Mišljenje.  

Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenih do datuma izdavanja 

izveštaja revizora. 

Procenjujemo ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja, uključujući i 

obelodanjivanja, i da li su u finansijskim izveštajima prikazane transakcije i dogadjaji na takav 

način da se postigne istinit i objektivan prikaz. 

U skladu sa metodologijom revizije, saopštavamo licima odgovornim za upravljanje, 

planirani obim i vreme  revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući i sve značajne 

nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije. 

U Nišu, OVLAŠĆENI REVIZOR 

28.03.2022. godine Viktorina Dunić 
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА 

Војислава Илића 2 Сокобања 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

Сокобања, март 2022. 
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1.  ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

Пословно име:   Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања 

Седиште:   Сокобања, Војислава Илића 2 

Претежна делатност: Услуге уређења и одржавања околине 

Матични број:  21235423 

ПИБ:    109750670 

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања је регистровано код Агенције за 

привредне регистре, Регистар привредних субјеката број БД 82785/2016 од 

20.10.2016.године. 

Предузеће је сагласно критеријумима из Закона разврстано у микро правно лице. 

Према Статуту органи Предузећа су: 

- Скупштина, као орган власника капитала 

- Директор, као орган пословођења 

- Надзорни одбор, као орган надзора 

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања на дан 31.12.2021. године има девет 

запослених радника на неодређено време, три радника на одређено време, од којих једном 

престаје уговор о ангажовању на дан 31.12.2021. године. 

Квалификациона структура радника је следећа: 

- Висока стручна спрема – 3 радника 

- Виша стручна спрема – 1 радник 

- Средња стручна спрема – 1 радникa 

- Квалификовани радници – 7 радника 

Делатности јавног предузећа су: 

Основна делатност Предузећа је пружање услуга уређења и одржавања околине. Обавља 

услуге очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним 

површинама на територији општине Сокобања. Поред наведене основне делатности 

Предузеће  обавља и друге делатности и послове од јавног интереса за потребе оснивача 

као што је изградња и одржавање  путева и улица, услуге одржавања објеката, ботаничких 

и зоолошких вртова и заштита природних вредности. 
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Годишњи/трогодишњи програм пословања: 

Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. 

до 31.12.2021. године,  усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-418/3-2020 од 

27.11.2020. године,  а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 02-71/2020 

од 17.12.2020. године. 

Први Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 

период од 01.01. до 31.12.2021. године,  усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 

01-154/3-2021 од 13.04.2021. године,  а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком 

бр. 401-418/2021 од 27.04.2021. године. 

Други Ребаланс Програма пословања пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2021. године,  усвојен од стране Надзорног одбора 

Одлуком бр. 01-334/4-2021 од 30.07.2021. године, а од стране Скупштине општине 

Сокобања Закључком бр. 401-859/2021 од 08.10.2021. године. 

Трећи Ребаланс програма пословања пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2021. године,  усвојен од стране Надзорног одбора 

Одлуком бр. 01-490/4-2021 од 22.10.2021. године, а од стране Скупштине општине 

Сокобања Закључком бр. 401-1027/21 од 29.11.2021. године. 

Средњорочни Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 

период од 2019. до 2021.године,  усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-117/4-

2019 од 25.04.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 02-

48/19 од 26.06.2019. године. 

Средњорочни Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 

период од 2022. до 2024.године,  усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-356/3-

2021 од 10.08.2021. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 401-

860/2021 од 08.10.2021. године. 

2. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА 

Финансијски извештаји о којима извештавмо су састављени у складу са Законом о 

рачуноводству и прописима донетим на основу тог Закона, применом рачуноводствених 

политика. 

Министар финансија је на основу овлашћења из Закона о рачуноводству донео одговарајућа 

подзаконска акта која чине саставни део оквира за финансијско извештавање. 

Финансијски извештаји на дан 31.12.2021. године,   урађени у складу са Правилником о 

начину признавања, вредновања и презентације и обелодањивања позиција у појединачним 

финансијским извештајима микро и других правних лица( „Службени гласник РС“ број 

89/20). 
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Износи у финансијским извештајима су приказани у хиљадама динара важећим на дан 

билансирања - 31.12.2021. године и састављени су у складу са концептом стварног трошка, 

фер вредности и начелом сталности правног лица. 

Финансијски извештаји су приказани у формату који је прописан Правилником о садржини 

и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике 

(„Службени гласник РС“, број 89/20) и Правилник о облику и садржају Статистичког 

извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 

89/20). 

Финансијски извештаји су приказани у РСД, који је у исто време и функционална валута 

Предузећа, а износи су заокружени на најближу хиљаду. 

Садржину годишњег рачуна, према прописима о рачуноводству Републике Србије за микро 

правна лица чине Биланс стања, Биланс успеха, Статистички извештај и Напомене уз 

финансијске извештаје. 

Предузеће нема зависна предузећа и не саставља консолидоване финансијске извештаје. 

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Предузећа коришћење 

најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране 

вредности средстава и обавеза, обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на 

дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног 

периода. Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан 

састављања финасијских извештаја. 

Финансијски извештаји за 2021. годину састављени су у складу са начелом наставка 

пословања, који претпоставља да ће Предузеће наставити са пословањем током 

неограниченог временског периода у предвидљивој будућности. Наведена претпоставка 

базирана је на чињеници да је Предузеће у протеклим извештајним периодима остварило 

позитивне резултате и имало солидну ликвидност. У наредним извештајним периодима 

руководство Предузећа не очекује значајније промене у пословању. 

Упоредне податке чине извештаји Предузећа за 2020. годину који су били предмет ревизије. 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

3.1. Пословни приходи 

Пословни приходи обухватају приходе од продаје услуга, приходе од субвенција, као и 

друге приходе који су исказани у износу фактурисане реализације, односно извршене 

продаје до краја обрачунског периода, под условом да је са тим даном настао дужничко-

поверилачки однос и да је испостављен рачун. Приход се мери по поштеној вредности 

примљене надокнаде или потраживања. Приход се исказује без ПДВ-а. 

Приход од продаје услуга се признаје када су задовољени сви услови прописани Законом. 

3.2. Пословни расходи 

Пословне расходе чине трошкови материјала, трошкови зарада, накнада зарада и остали 

лични расходи, трошкови амортизације и резервисања, трошкови производних услуга и 

нематеријални трошкови. 

Расходи директног материјала односе се на сировине и материјал који су употребљени за 
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израду производа. Расходи материјала поред директног материјала обухватају и расходе 

осталог материјала, резервних делова, горива и енергије. Сви расходи признају се независно 

од тренутка плаћања. 

3.3. Нематеријална улагања 

Нематеријална улагања се процењују по набавној вредности. Набавна вредност представља 

фактурну вредност добављача, заједно са свим осталим трошковима насталим до 

активирања нематеријалних улагања. 

Амортизација нематеријалних улагања се обрачунава за свако нематеријално улагање 

појединачно, по стопама дефинисаним Правилником о начину разврставања сталних 

средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе. 

3.4. Основна средства 

Основна средства се признају по набавној вредности. Набавна вредност представља 

фактурну вредност добављача, заједно са свим осталим трошковима насталим до 

активирања осносвног средства. 

Амортизација се обрачунава за свако основно средство појединачно по стопама 

дефинисаним Правилником о начину разврставања основних средстава по групама и 

начину утврђивања амортизације. Обрачун амортизације почиње наредног месеца од 

месеца када је средство расположиво за коришћење, док се обрачуном амортизације 

престаје када је садашња вредност једнака нули, када је средство расходовано или продато. 

3.5. Краткорочна потраживања 

У билансу стања Предузећа ова категорија финасисјких средстава обухвата потраживања 

по основу продаје услуга и краткорочне финасијске пласмане. 

Краткорочна потраживања се мере из оригиналне фактуре и пратеће документације. 

Потраживања по основу продаје обухватају потраживања од купаца за извршене услуге. 

Потраживања се евидентирају по фактурној вредности. Исправка вредности врши се за 

потраживања чији је период наплате дужи од 360 дана. 

3.6. Резервисање и потенцијалне обавезе 

Резервисања се признају када Предузеће има садашњу обавезу која је настала као резултат 

прошлог догађаја, кад је вероватно да ће одлив ресурса који садрже економске користи бити 

потребан за измирење обавеза и кад износ обавезе може поуздано да се процени. 

Резервисања се признају у износима који представљају најбољу процену издатака 

захтеваних да се измири садашња обавеза на датум биланса стања. Трошак резервисања се 

признаје у расходима периода. 

Резервисања се поново разматрају на сваки датум биланса стања и коригују ради одржавања 

најбоље текуће процене. Када више није вероватно да ће одлив ресурса који представљају 

економске користи бити захтеван, резервисање се укида у корист биланса успеха текуће 

године. 

Резервисања се не признају за будуће пословне губитке. 
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Потенцијалне обавезе се не признају у финансијским извештајима. Потенцијалне обавезе се 

обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје, осим ако је вероватноћа одлива 

ресурса који садрже економске користи веома мала. 

Предузеће не признаје потенцијална средства у финансијским извештајима. Потенцијална 

средства се обелодањују у напомена уз финансијске извештаје, уколико је прилив 

економских користи вероватан. 

3.7. Залихе 

Набавну вредност материјала, резервних делова и инвентара чине нето фактурна вредност 

и зависни трошкови набавке. Под зависним трошковима набавке подразумевају се сви 

директни трошкови у поступку набавке. 

Ситан инвентар се отписује у целости приликом стављања у употрбу. 

3.8. Финансијске обавезе 

Предузеће признаје финасијске обавезе у свом билансу стања само онда када оно постане 

једна од уговорних страна у финансијском инструменту. Финансијска обавеза престаје да 

се признаје када Предузеће испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена 

уговором укинута или истекла. 

Финансијске обавезе Предузећа укључују обавезе по кредитима од банака, обавезе према 

добављачима и остале обавезе из пословања. 

Обавезе по кредитима од банака се првобитно признају у износима примљених средстава 

(номиналној вредности), а након тога се исказује по амортизованој вредности уз примену 

уговорене каматне стопе. Обавеза је текућа уколико се очекује да буде измирена у редовном 

току пословног циклуса Предузећа, односно у периоду до 12 месеци након датума 

извештавања. Све остале обавезе се класификују као дугорочне. 

Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања накнадно се 

вреднују по номиналној (фактурној) вредности. 

3.9. Порез на добит 

Трошкови пореза на добит периода обухватају текући и одложени порез. Порез се признаје 

у билансу успеха, осим до висине која се односи на ставке које су директно признате у 

капиталу. У том случају порез се такође признаје у капиталу. 

Текући порез 

Порез на добитак се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о порезу на добит 

правних лица и релевантним подзаконским актима. Порез на добитак обрачунава се 

применом стопе од 15% на пореску основицу исказану у пореском билансу. 

Одложени порез 

Одложени порез на добит се укалкулисава у пуном износу, коришћењем методе обавеза, за 

привремене разлике које настану између пореске основице средстава и обавеза и њихових 

књиговодствених износа у финансијским извештајима. 

Одложени порез на добит се одмерава према пореским стопама (и закону) које су на снази 

до датума биланса стања и за које се очекује да ће бити примењене у периоду у коме ће се 

одложена пореска средства реализовати или одложене пореске обавезе измирити. 
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Одложена пореска средства која нису призната процењују се на сваки извештајни датум и 

признају до мере у којој је постало вероватно да ће будућа опорезива добит дозволити 

повраћај одложеног пореског средства. 

3.10. Порез на додату вредност 

Порез на додату вредност је по свом економском учинку порез на општу потрошњу и спада 

у врсту пореза на промет. То је посебан облик пореза који се плаћа у свим фазама 

производног и прометног циклуса, тако што се у свакој фази опорезује само износ дате 

вредности која је остварена. 

Обавезе за порез на додату вредност, обухватају обавезе настале по основу обрачунатог 

пореза на додату вредност и то по основу издатих фактура, примљених аванса и другим 

основама, по општој и посебној стопи, и обавезе по основу разлике обрачунатог пореза на 

додату вредност и претходног пореза. 

3.11. Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Предузеће је у обавези да 

плаћа порезе и доприносе пореским органима и државним фондовима којима се обазбеђује 

социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују порезе и доприносе на терет 

запослених и на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама утврђеним 

законским прописима. Предузеће је, такође обавезно да од бруто зарада запослених 

обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати фондовима. Порези и доприноси на 

терет послодавца и порези и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода 

периода на који се односе. 

3.12. Лица одговорна за састављање финансијских извештаја 

За финансијске извештаје који су били предмет ове ревизије одговрна су следећа лица: 

- Директор Јавног предузећа – Бојан Тодосијевић, дипл.инг.грађ. 

- Референт за финансијске послове – Славица Милетић, рач.техничар 

4. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА 

Р.бр. Подбиланси прихода из биланса успеха 

Остварени 

приход у 

2020.години 

Остварени 

приход у 

2021.години 

Индекс 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

1. Пословни приходи 54.185 79.039 1,46 

2. Финансијски приходи 3 1 0,33 

3. Остали приходи 0 1.894 

УКУПНИ ПРИХОДИ 54.188 80.934 1,49 
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У извештајној години остварени приходи су већи у поређењу са претходном годином, а и у 

поређењу са планом пословања за 2021. годину. Година је сама по себи била пуна 

неизвесности у погледу реализације, првенствено из безбедности запослених а и корисника 

услуга. Реализација плана износи око 80%, што је задовољавајуће обзиром да је предузеће 

радило са мањим бројем запослених у односу на план. Руководство предузећа је уложило 

све напоре у погледу реорганизације  и приоритетима како би се постигао што бољи резулат 

уз минимални ризик по запослене. 

5. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА ИСКАЗАНИХ У 

ПОДБИЛАНСИМА 

5.1.Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту 

Р.бр. Приход 2020. 2021. 

1. По Уговорима са локалном самоуправом 48.433 74.185 

2. Од прижања услуга Јавним предузећима и 

Установама 

288 66 

3. По Уговрима са Месним Заједницама 2.954 3.066 

4. Од пружања услуга трећим лицима 85 525 

Свега: 51.770 77.842 

Приходи од продаје услуга односе се на приходе остварене на домаћем тржишту у виду 

пружања услуга из делатности Предузећа. Приходи су остварени кроз уговорене обавезе 

Предузећа за послове: 

-  Одржавања јавних зелених површина  и излетишта у 2021. години, основни Уговор 

број 401-4/21 од 05.01.2021. године, наш број 01-22/1-2021 од 18.01.2021. године, 

Анекс I Уговора број 401-4-2/21 од 05.05.2021.године, наш број 01-22/3-2021 од 

05.05.2021.године, Анекс II Уговора број 401-4-3/21 од 30.07.2021.године, наш број 

01-22/4-2021 од 30.07.2021.године, Анекс III Уговора број 401-4-4/21 од 

06.10.2021.године, наш број 01-22/5-2021 од 06.10.2021.године; 

- Уговор о извођењу радова на одржавању општинских путева, градских  улица и 

хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине 

Сокобања за 2021. годину, Основни Уговор број 401-2/21 од 05.01.2021. године, наш 

број 01-21/1-2021 од 18.01.2021.године; Анекс I Уговора број 401-2-1/21 од 

05.05.2021.године, наш број 01-21/4-2021 од 05.05.2021. године;  Анекс II Уговора 

број 401-2-3/21 од 30.07.2021.године, наш број 01-21/5-2021 од 30.07.2021. године; 

Анекс III Уговора број 401-2-4/21 од 06.10.2021.године, наш број 01-21/6-2021 од 

06.10.2021. године; 

- Уговор у области управљања општинским путевима и улицама на територији 

општине Сокобања за 2021. годину, основни Уговор број 401-3/21 од 05.01.2021. 

године, наш број 01-20/1-2021 од 18.01.2021. године, Анекс I Уговора број 401-3-2/21 
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од 05.05.2021. године, наш број 01-20/3-2021 од 05.05.2021. године; Анекс II Уговора 

број 401-3-3/21 од 30.07.2021. године, наш број 01-20/4-2021 од 30.07.2021. године; 

- Уговор о одржавању јавне расвете у Сокобањи, Основни Уговор број 401-5/21 од 

05.01.2021. године, наш број 01-23/1-2021 од 18.01.2021. године, Анекс I Уговора 

број 401-5-2/21 од 06.10.2021.године, наш број 01-23/4-2021 од 06.10.2021.године; 

- Уговор о реализацији плана зимске службе на општинским путевима, градским 

улицама и сеоским насељима на територији општине Сокобања у змској 

сезони2020/2021 године, Основни Уговор број 401-713/20 од 19.10.2020. године, наш 

број 01-374/1-2020 од 19.10.2020. године; 

- Уговор о реализацији плана зимске службе на општинским путевима, градским 

улицама и сеоским насељима на територији општине Сокобања у змској сезони 

2021/2022 године, Основни Уговор број 401-936//21 од 29.10.2021.године, наш број 

01-506/1-2021 од 29.10.2021.године; 

- Уговор о одржавању Заштићеног природног добра Споменик природе „Рипаљка“, 

Основни Уговор број 401-6/21 од 05.01.2021.године, наш број 01-24/1-2021 од 

18.01.2021.године; 

- Одржавање сеоских и атарских путева, као и одржавање јавне расвете (појединачни 

уговори са Месним заједницама) и др. 

Цене услуга се реализују по ценовнику усвојеном Програмом пословања Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2021.годину. 

5.2.Приходи од субвенција 

Р.бр. Приход 2020. 2021. 

1. По Уговору са Министарством за заштиту 

животне средине 

1.723 1.198 

2. По Уговору о донацији бр. 01-164/1-2020 од 

14.04.2020.год. 

21 

Укупно: 1.744 1.198 

Приход од субвенција у износу од 1.197.600,00 динара, су добијена средства од стране 

Министарства за заштиту животне средине, за одржавање и очување Заштићеног подручја 

„Рипаљка“. Средства су наменски опредељена и реализована преко наменског рачуна који 

се води код Управе за трезор. Надзор над реализацијом овог Програма врши надлежно 

Министарство. 
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5.3.Приходи од дотација 

Р.бр. Приход 2020. 2021. 

1. По Уговору са НСЗ 671 

Укупно: 671 

Приходи од дотација су приходи проистекли из Уговра са Националном службом за 

запошљавање кроз Програм Јавних радова за 2020. годину. У извештајној години није било 

остварења прихода по овом основу. 

5.4.Финансијски приходи 

Р.бр. Приход 2020. 2021. 

1. Приход од камата 3 1 

Укупно: 3 1 

Приход од камата представља финансијски приход остверен од стране пословне банке. 

5.5.Остали приходи 

Р.бр. Приход 2020. 2021. 

1. Приходи по основу укидања резервисања 1.894 

Укупно: 1.894 

Приход од извршеног укидања резервисања односи се на резервисање проистекло из 

претходног периода. Руководство предузећа је сагледало степен реализације програма по 

основу резервисања и закључило да нема потребе за његово даље исказивање. С тога је 

одлучено да се преостали износ резервисаних средстава укине и оприходује. 
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6. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА 

Р.бр. Подбиланси расхода из биланса успеха 

Остварени 

расход  у 

2020.години 

Остварени 

расход  у 

2021.години 

Индекс 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

1. Пословни расходи 53.063 78.874 1,49 

2. Финансијски расходи 196 132 0,68 

УКУПНИ РАСХОДИ 53.259 79.006 1,48 

У табели су дати подаци о расходима који су исказани у Билансу успеха. Остварење прихода 

прати остварење расхода, те су расходи за пословни период доста већи у односу на упоредну 

годину. 

Код финансијских расхода исказани износ представља износ плаћене камате на име 

финансијског лизинга. 

7. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА РАСХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА 

Р.бр. Расход 2020. 2021. 

1. Трошкови материјала, горива и енергије 15.004 32.345 

2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали 

лични расходи 

15.979 17.026 

3. Трошкови производних услуга 15.694 21.843 

4. Трошкови амортизације 5.175 6.220 

5. Нематеријални трошкови 1.211 1.440 

Свега пословни расходи: 53.063 78.874 

6. Расходи камата по финансијском лизингу 196 132 

Свега финансијски расходи: 196 132 

Укупни расхoди: 53.259 79.006 

Страна 247                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



11 

7.1.Трошкови материјала, горива и енергије 

Р.бр. Опис 2020. 2021. 

1. Трошкови материјала за израду 1.603 4.063 

2. Трошкови потрошног материјала 5.947 19.298 

3. Трошкови горива и енергије 4.892 5.727 

4. Трошкови материјала за текуће одржавање 

опреме 

1.930 1.652 

5. Трошкови једнократног отписа алата и 

инвентара и ауто гума 

632 1.605 

Свега: 15.004 32.345 

Трошкови материјала обухватају трошкове који се односе на набавку материјала за израду, 

помоћног и потрошног материјала, канцеларијског материјала, као и  материјала за 

одржавање зелених површина, путева и улица у зимским и летњим условима, парковских и 

излетничких мобилијара, материјала за одржавање јавне расвете, материјала за одржавање 

јавних тоалета,  материјала за одржавање покретне и непокретне опреме и др. 

Као што се из упоредног прегледа види, набавке материјала су биле знатно веће него у 

претходној години. По величини се издваја набавка асфалтне масе која износи преко 7 

милиона динара, затим бетонска галантерија која износи преко 4 миолина динара, 

индустријска со за путеве која износи преко милион динара, као и материјал за одржавање 

зелених површина и др. 

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове нафтних деривата, трошкове уља и 

мазива, трошкове електричне енергије као и трошкове материјала за огрев. Снабдевање 

дериватима врши се преко НИС АД Нови Сад, по спроведеној јавној набавци. Веће 

ангажовање радних машина, а и промена цене деривата условило је већи утрошак енергије 

у односу на упоредну годину. 

Трошкови резревних делова  односно материјала за текуће одржавање опреме, су пратећи 

трошкови упослености радних машина и камиона, који су били у возном стању током целе 

године. 

Трошкови једнократног отписа алата и инвенара и ауто гума исказује знатно већи износ од 

претходне године, а разлог је набавка нових ауто гума за све радне машине и камионе. 
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7.2.Плате и додаци запослених 

Р.бр. Опис 2020. 2021. 

1. Бруто зарада запослених 12.033 12.551 

2. Трошкови доприноса на зараде 2.004 2.084 

3. Трошкови накнада по уговору- привремени и 

повремени послови 

0 470 

4. Зарада привремено запослених-Јавни радови 659 0 

5. Једнократна накнада запосленима у складу са 

Законом 

631 557 

6. Трошкови накнада Надзорног одбора 101 566 

7. Трошкови превоза на посао и са посла 295 318 

8. Дневнице за службена путовања у земљи 139 57 

9. Трошкови накнада путарина 27 78 

10. Трошкови пакетића деци запослених 90 51 

11. Отпремнина запосленом 0 152 

11. Трошкови помоћи у лечењу и услед смрти 

члана породице 

0 142 

Свега: 15.979 17.026 

Плате и додаци запослених су трошкови запослених који се односе  на зараде и остала лична 

примања запослених и то је предмет сталне контроле, у складу са мерама Владе Републике 

Србије. 

У складу са Законом и без кашњења исплаћене су зараде са припадајућим порезима и 

доприносима, дневнице за службена путовања са трошковима путарина, накнаде за долазак 

и одлазак с посла, солидарна помоћ запосленима у складу са Анексом III посебног 

колективног уговора за Јавна предузећа у комуналној делатности, трошкови пакетића деци 

запослених, накнаде запосленима по уговорима о привременим и повременим пословима, 

отпремнина запосленом као и трошкови помоћи. Сва примања запослених евидентирана су 

у јединствени регистар запослених, у складу са Законом. 
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7.3.Трошкови производних услуга 

Р.бр. Опис 2020. 2021. 

1. Трошкови транскортних услуга 889 3.606 

2. Трошкови услуга одржавања 1.473 2.021 

3. Трошкови закупа 622 205 

4. Трошкови рекламе и пропаганде 171 224 

5. Трошкови истраживања 110 120 

6. Трошкови осталих прозводних услуга 12.429 15.667 

Свега: 15.694 21.843 

Трошкови производних услуга су настали услед реализације Програма пословања и у 

складу са њим. Значајнију ставку чине трошкови одржавања опреме, где су исказани 

трошкови одржавања целокупне опреме којом располаже Предузеће. Трошкови услуга 

одржавања зелених површина, путева и улица исказани су у оквиру трошкова осталих 

производних услуга, као стварни трошкови изведених услуга за ове намене. 

7.4.Трошкови амортизације 

Р.бр. Опис 2020. 2021. 

1. Трошкови амортизације 5.175 6.220 

Укупно: 5.175 6.220 

Обрачун амортизације почиње наредног месеца од месеца када је средство расположиво за 

коришћење, односно стављено у употребу. Амортизација се обрачунава за свако основно 

средство појединачно по стопама дефинисаним Правилником о начину разврставања 

основних средстава по групама и начину утврђивања амортизације. Основица за обрачун 

амортизације средства је набавна вредност. 

7.5.Нематеријални трошкови 

Р.бр. Опис 2020. 2021. 

1. Трошкови непроизводних услуга 291 478 

2. Трошкови репрезентације 206 246 

3. Трошкови премија осигурања 329 278 

4. Трошкови платног промета 82 84 

5. Трошкови чланарина 10 31 

6. Остали нематеријални трошкови 293 323 

Свега: 1.211 1.440 
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Нематеријални трошкови обухватају трошкове настале у извештајној години и исказане по 

фер вредности а за потребе пословања Предузећа по усвојеном Програму пословања. У 

односу на 2020. годину, трошкови су нешто већи скоро по свим позицијама. 

7.8. Финансијски расходи 

Р.бр. Опис 2020. 2020. 

1. Расходи камата 49 1 

2. Расходи камата по финансијском лизингу 147 131 

Укупно: 196 132 

Финансијски расходи се односе на камате настале из дужничко поверилачких односа и на 

камате по финансијском лизингу. 

8. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПО ПОДБИЛАНСИМА 

Р.бр. Подбиланси финансијског резултата 

Остварено  у 

2020.години 

Остварено у 

2021.години 

Индекс 

(4/3) 

1. Пословни добитак 1.122 165 0,15 

2. Пословни губитак 0 0 

3. Добитак из финансирања 0 0 

4. Губитак из финансирања 193 131 0,68 

5. Остали приходи 0 1.894 

6. Остали расходи 0 0 

7. УКУПНИ ПРИХОДИ 54.188 80.934 1,49 

8. УКУПНИ РАСХОДИ 53.259 79.006 1,48 

9. Добитак из редовног пословања пре 

опорезивања 

929 1.928 2,08 

10. Губитак из пословања пре 

опорезивања 

0 0 

11. Порески расход периода 411 692 1,68 

12. НЕТО ДОБИТАК 518 1.236 2,39 

На износ оствареног добитка од 1.928.598,84 динара обрачунат је порез на добит по 

пореском билансу на исказану пореску основицу од 4.612.636,00 динара, по стопи од 15% 

и износи 691.895,00 динара. Пореска обавеза је увећана по основу обрачуна пореске 

амортизације. 
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9. ОСНОВНА СРЕДСТВА – СТАЛНА ИМОВИНА 

9.1.Динамика промене на основним средствима и нематеријалном имовином 

Ред. 

Бр. 

Опис динамике 

пласмана Опрема 

Нематеријална 

имовина Укупно 

Набавна вредност 

1. Почетно стање 28.792 121 28.913 

2. Повећање 6.335 96 6.431 

А) Нове набавке 6.335 96 6.431 

Б) Процена 0,00 0,00 0,00 

Ц) Процена капитала 0,00 0,00 0,00 

Д) Вишкови 0,00 0,00 0,00 

Стање на крају године 35.127 217 35.344 

Исправка вреднсоти 

1. Почетно стање 12.957 14 12.971 

2. Повећање 6.206 14 6.220 

А) Отуђење основних 

средстава 

0,00 0,00 0,00 

Б) Амортизација 6.206 14 6.220 

Ц) Сразмерно умањење 0,00 0,00 0,00 

3. Смањење 0,00 0,00 0,00 

А) Мањкови 0,00 0,00 0,00 

Б) Расход 0,00 0,00 0,00 

Ц) Искњижење исправке 0,00 0,00 0,00 

Стање на крају године 19.163 28 19.191 

Садашња вредност 

сталних средстава 

15.964 189 16.153 

У рачуноводственим политикама Предузеће се определило за модел набавне вредности, 

тако да се некретнине, постројења и опрема, након почетног признавања исказују по 

набавној вредности, умањеној за укупну исправку вредности по основу амортизације. 

Ревалоризација основних средстава се не врши. Основна средства пописана су на крају 

обрачунске године, са стањем на дан 31.12.2021. године. Стање по попису се слаже са 
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књиговодственим стањем, што значи да није било вишкова ни мањкова, а ни расходовања 

основних средстава. Промене на некретнинама, постројењима и опреми у току године се 

огледају у набавци нове опреме као и у амортизацији истих. Набавка опреме је финансирана 

из сопствених средстава. Трошкови амортизације односно исправке вредности опреме су 

књижени на терет трошкова. 

Нематеријлна улагања се вреднују према набавној вредности и амортизују се у току 

коринсог века, при чему се примењује пропорционални метод амортизације. У билансу 

стања се нематеријална улагања исказују по садашњој вредности. 

У оквиру нематеријалних улагања евидентирана је нето садашња вредност на крају године 

у износу од 189 хиљада динара по основу набавки програма за рачунаре. Програми су 

набављени посебно без рачунара. 

9.2. Упоредни преглед основних средстава и нематеријалне имовине по набавној 

вредности 

Ред.

бр. 

Категорија основних 

средстава 

Стање на дан 

31.12.2020.године 

Стање на дан 

31.12.2021.године 

Индекс (4/3) 

1 2 3 4 5 

1. Нематеријлна имовина 121 217 1,79 

2. Некретнине, постројења 

и опрема 

28.792 35.127 1,22 

Укупно: 28.913 35.344 1,22 

Предузеће поседује одговарајуће доказе о власништву над некретнинама, постројењима и 

опремом, осим за комбиновану радну машину марке VINIERI која је набављена путем 

финансијског лизинга. Залогу је дала Intesa leasing DOO Beograd, за обезбеђивање 

потраживања по лизингу, на износ од 71.047 евра и роком отплате до 2023.године. 
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9.3. Структура садашње вредности основних средстава 

Ред.

бр. 

Категорија основних 

средстава 

Стање на дан 

31.12.2020.године 

Стање на дан 

31.12.2021.године 

Индекс (4/3) 

1 2 3 4 5 

1. Нематеријлна имовина 107 189 1,77 

2. Некретнине, постројења 

и опрема 

15.835 15.964 1,01 

Укупно: 15.942 16.153 1,01 

Структура садашње вредности основних средстава исказана у билансу. 

Табеларни преглед извршених набавки основних средстава 

Р.бр. Конто – назив 

основног средства 

Датум и број 

фактуре 

Износ Да ли је била 

јавна 

набавка или 

3 понуде 

Остале 

напомене 

1. 023172- мини 

багер 

24.03.2021. бр. 

91/21 

2.487.100,00 Да, отворени 

поступак 

јавне 

набавке 

Уговор бр. 

02-10/11-

2021 од 

19.03.2021. 

2. 023173- ваљак 

зглобни 

24.03.2021. 

бр.21-0145 

1.281.639,44 Да, отворени 

поступак 

јавне 

набавке 

Уговор бр. 

02-7/9-2021 

од 

23.03.2021. 

3. 023174- бензински 

секач бетона 

03.06.2021. бр. 

02-20/3 

199.920,00 Испитивање 

тржишта 

Уговор бр. 

02-20/3-2021 

од 

03.06.2021. 

4. 023175- 

тракторска 

цистерна 

18.06.2021. 

Бр. 02-26/7-21 

336.000,00 3 понуде Уговор бр. 

02-26/7-2021 

од 

16.06.2021. 

5. 023176- штил фс 

350 

21.07.2021. бр. 

738 

49.999,17 3 понуде Уговор бр. 

02-34/7-2021 

од 

20.07.2021. 

6. 023177- штил фс 

350 

21.07.2021. бр. 

738 

49.999,17 3 понуде Уговор бр. 

02-34/7-2021 
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од 

20.07.2021 

7. 023178- штил фс 

350 

21.07.2021. бр. 

738 

49.999,17 3 понуде Уговор бр. 

02-34/7-2021 

од 

20.07.2021 

8. 023179- штил фс 

350 

21.07.2021. бр. 

738 

49.999,17 3 понуде Уговор бр. 

02-34/7-2021 

од 

20.07.2021 

9. 023180- штил фс 

350 

21.07.2021. бр. 

738 

49.999,17 3 понуде Уговор бр. 

02-34/7-2021 

од 

20.07.2021 

10. 023181- штил фс 

350 

21.07.2021. бр. 

738 

49.999,17 3 понуде Уговор бр. 

02-34/7-2021 

од 

20.07.2021 

11. 023182- штил фс 

350 

21.07.2021. бр. 

738 

49.999,17 3 понуде Уговор бр. 

02-34/7-2021 

од 

20.07.2021 

12. 023183- штил фс 

350 

21.07.2021. бр. 

738 

49.999,17 3 понуде Уговор бр. 

02-34/7-2021 

од 

20.07.2021 

13. 023184- фиат 

панда 1,2 

01.09.2021. бр. 

3572 

407.000,00 3 понуде Уговор бр. 

02-38/10-

2021 од 

27.08.2021. 

14. 023185- 

приколица горица 

20.09.2021. бр. 

2/21 

950.000,00 3 понуде Уговор бр. 

02-37/9-2021 

од 

23.08.2021. 

15. 023186- рачунар 

зеус 

20.10.2021. бр. 

2068/21 

40.951,67 3 понуде Уговор бр. 

02-46/8-2021 

од 

11.10.2021. 

16. 023187- рачунар 

зеус 

20.10.2021. бр. 

2068/21 

40.951,67 3 понуде Уговор бр. 

02-46/8-2021 

од 

11.10.2021. 
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17. 023188- монитор 

самсунг 

20.10.2021. бр. 

2068/21 

25.198,33 3 понуде Уговор бр. 

02-46/8-2021 

од 

11.10.2021. 

18. 023189- монитор 

самсунг 

20.10.2021. бр. 

2068/21 

25.198,33 3 понуде Уговор бр. 

02-46/8-2021 

од 

11.10.2021. 

19. 023190- монитор 

самсунг 

20.10.2021. бр. 

2068/21 

25.198,33 3 понуде Уговор бр. 

02-46/8-2021 

од 

11.10.2021. 

20. 023191- мфп ласер 

џет 

20.10.2021. бр. 

2068/21 

15.595,00 3 понуде Уговор бр. 

02-46/8-2021 

од 

11.10.2021. 

21. 023192- бензинска 

косачица штил 

22.12.2021. бр. 

687 

100.415,83 3 понуде Уговор бр. 

02-60/9-2021 

од 

20.12.2021. 

22. Microsoft office 

home 

20.10.2021. бр. 

2068 

95.975,00 3 понуде Службена 

белешка 

СВЕГА: 6.431.136,94 

10. ЗАЛИХЕ 

10.1. Залихе материјала, резервних делова, алата и инвентара 

Залихе материјала, резервних делова и инвентара са калкулативним отписом се процењују 

по набавној вредности, која обухвата фактурну вредност добављача и зависне трошкове 

набавке. Набавка материјала, резервних делова и инвентара се врши по потреби и одмах 

уграђује у средство за које је набавка извршена. Материјал затечен на дан 31.12.2021. 

године, уредно је пописан и исказан на конту залиха. 

10.1.1. Преглед залихе материјала 

Р.бр. Назив Јед.мере Количина Цена Износ 

1. Травната смеша кг 450 500,00 225.000,00 

2. Индустријска со за путеве т 34,30 8.750,00 300.125,00 

Укупно: 525.125,00 
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10.2. Дати аванси 

10.2.1. Преглед датих аванса 

Р.бр. Назив правног лица Место Износ аванса у 

хиљ.дин. 

Година уплате 

1. ЈП Пошта Србије Београд 5 2021 

2. Дом здравља Хипократ Ниш 2 2021 

Укупно: 7 

10.2.2. Старосна структура датих аванса 

Р.бр. Назив старосне групе Износ у хиљ.дин. % учешћа 

1. Дати аванси у текућој години 7 100 

2. Дати аванси стари од 1 до 2 године 

3. Дати аванси стари од 2 до 3 године 

4. Дати аванси старији од 3 године 

Укупно аванси по билансу 7 100 

Дати аванси се односе на плаћања за поштанске услуге, као и накнада за редовни 

трогодишњи преглед запослених - учесника у саобраћају. 

11. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА 

11.1. Купци 

11.1.1. Преглед купаца 

Р.бр. Назив правног лица Место Износ у 

хиљ.дин. 

Година 

потраживања 

1. Општинска управа Сокобања 1.181 2021 

2. СБ за рехабилитацију 

Бањица 

Сокобања 24 2021 

3. Вера Једнак Београд 2 2021 

4. Електроизградња ДОО Бајина Башта 43 2021 

5. Божидар Драговић Сокобања 2 2021 

6. Иван Станојевић Поружница 8 2021 

7. Вукашин Ђорђевић Ниш 1 2020 

8. Маријан Јовановић Сокобања 54 2021 

9. ДОО Никоду градња Сокобања 3 2021 

10. Лим продукт Јовановић 

ДОО 

Сврљиг 2 2021 

11. Душко Гмитровић Сокобања 2 2021 

12. Милош Божиновић Сокобања 2 2021 

13. Катарина Јанковић Ћуприја 6 2021 

14. Драгиша Милосављевић Сокобања 2 2021 

15. Данијела Ђорђевић Сокобања 2 2021 

Укупно: 1.334 

Страна 257                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



21 

11.1.2. Старосна структура купаца 

Р.бр. Назив старосне групе Износ у хиљ.дин. % учешћа 

1. Потраживања која нису доспела 1.181 88,53 

2. Потраживања до 3 месеца 64 4,80 

3. Потраживања од 3 месеца до годину 

дана 89 6,67 

4. Потраживања од 1 до 2 године 

Укупно потраживања по билансу 1.334 100 

11.1.3. Усаглашеност са купцима 

Број купаца Износ у хиљ.дин. 

1. Купци са салдом 15 1.334 

2. Усаглашено 100% 12 1.329 

3. Делимично усаглашено 

4. Неусаглашено 3 5 

Потраживања од купаца се односе на потраживања за извршене услуге по закљученим 

Уговорима, као и за услуге издавања услова физичким лицима. Јавно предузеће пружа 

услуге, из оквира своје делатности од јавног значаја  Јавним предузећима и Установама које 

се финансирају из Општинског буџета, као и рад за потребе трећих лица. 

Цене услуга се реализују по ценовнику усвојеном Програмом пословања Јавног предузећа 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2021.годину. 

11.2. Потраживања за више плаћен порез на добит 

Р.бр. Опис 2020. 2021. 

1. Потраживање за више плаћен порез на добит 374 0 

Укупно: 374 0 

По извршеном обрачуну и предаји пореског биланса и пореске пријаве, исказује се обавеза 

по основу порезе на добит. Разлика између уплаћених аконтација и обавезе исказује се на 

конту обавеза. 

11.3. Готовински еквиваленти и готовина 

Р.бр. Опис 2020. 2021. 

1. Банка поштанска штедионица АД 2.238 1.441 

2. Комерцијална банка АД 4.824 2.597 

3. Трезор – наменски рачун 12 0 

Укупно: 7.074 4.038 

Готовински еквиваленти и готовина укључују средства на рачунима код банака. Предузеће 

поседује текући рачун код Комерцијалне банке АД Београд, код Поштанске штедионице 
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АД Београд, Наменски текући рачун –Јавни радови код Банке Поштанска штедионица АД 

Београд, наменски текући рачун за спровођење Програма „Заштите заштићеног подручија 

Рипаљка“ код Трезора, као и наменски рачун-боловања преко 30 дана код Банке Поштанска 

штедионица АД Београд, који нема салда на крају пословне године.  Предузеће нема 

благајну готовине нити било коју другу благајну. Све исплате запосленима, по било ком 

основу, врше се преко текућег рачуна. 

11.4. Порез на додату вредност 

Јавно предузеће је месечни обвезник обрачуна и предаје пореских пријава за ПДВ. 

Евиденцију води по Правилнику о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“, бр. 37/2021, 

64/2021 и 127/2021). Поред евиденције по наведеном Правилнику, води се и 

књиговодствена евиденција на групама рачуна 27 и 47. 

Табеларни преглед предатих пријава за ПДВ 

Р.бр Период Основица 

20% 

ПДВ 

20% 

Основица 

10% 

ПДВ 

10% 

Претходни 

ПДВ 

Обавеза 

за ПДВ 

1. Јануар 3.299.873 407.392 395.372 583.046 134.166 856.272 

2. Фебруар 2.095.210 1.623.558 371.530 23.567 218.600 1.428.525 

3. Март 2.750.757 427.940 942.155 76.081 1.200.694 -696.673 

4. Април 3.605.838 588.609 2.164.623 176.345 410.914 354.040 

5. Мај 3.018.497 493.933 3.096.225 251.863 695.498 50.298 

6. Јун 4.084.737 671.810 4.431.075 358.684 610.852 419.642 

7. Јул 5.822.105 911.215 3.618.568 294.023 1.027.745 177.493 

8. Август 1.871.512 274.333 3.933.330 240.732 599.777 -84.712 

9. Септембар 6.036.266 835.280 3.729.045 263.852 1.325.776 -226.644 

10. Октобар 4.157.055 535.113 2.116.630 211.663 804.672 -57.896 

11. Новембар 9.405.691 2.207.054 2.936.158 293.616 2.196.729 303.941 

12. Децембар 4.296.082 922.601 600.162 60.016 1.545.329 -562.712 

Пореске пријаве су достављене и уплате извршене у законскм року. 

11.4.1. Потраживања за више плаћени ПДВ 

Р.бр. Опис 2020. 2021. 

1. Потраживање за више плаћен порез на додату 

вредност 

37 677 

Укупно: 37 677 

По извршеној предаји пореске пријаве за месец децембар 2021. године, јавља се претплата 

на конту обавеза за порез на додату вредност. Није поднет захтев за повраћај више плаћеног 

пореза, већ ће исти бити искоришћен за будуће обавезе за плаћање пореза. 
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12. КАПИТАЛ 

12.1. Основни капитал 

Основни капитал је обазбеђен из јавних прихода и о његовом располагању одлучује 

оснивач. Стање капитала исказано у пословним књигама Предузећа усаглашено је са 

стањем капитала уписаног код Агенције за привредне регистре. 

Табеларни преглед промене на капиталу до краја 2021. године 

Р.бр. Опис Износ 

1. Стање на дан 31.12.2020. 2.658 

4. Стање на крају године - 31.12.2021. година 2.658 

Током 2021. године нису вршене промене стања на конту капитала. 

12.2. Законске резерве 

Р.бр. Опис 2020. 2021. 

1. Законске резерве 4.955 4.955 

Укупно: 4.955 4.955 

Исказана средства на конту законских резерви опредељена за покриће будућих губитака. 

12.3. Нераспоређени добитак 

Нераспоређену добит чини добит ранијих година и добит текуће године, проистекао из 

разлике вишка прихода над расходима. 

Табеларни преглед промене на конту нераспоређе добити 

Р.бр. Опис Износ 

1. Стање на дан 31.12.2020. 2.070 

2. Умањење по основу Одлуке о расподели за 2020. 

годину- за уплату оснивачу 259 

3. Увећање за добит по завршном рачуну за 2021. 

годину 1.237 

Стање на крају године-31.12.2021. године 3.048 

Одлуку о расподели добити за 2021. годину, донеће Надзорни одбор Јавног предузећа у 

складу са чланом 18. Оснивачког акта Предузећа (Статут) и у складу са Законом. 

13. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

13.1. Обавезе по основу финансијског лизинга 

Р.бр. Датум набавке Опис Годиште 

опреме 

Број 

Уговора 

Износ на дан 

31.12.2021. 

1. 09.10.2017.год. Радна 

машина 

VENIERI 

2017. 

01-132/12-

2017 1.623 
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Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања користи дугорочни кредит- финансијски 

лизинг, који је исказан у еврима, са роком отплате од 60 месеци. Цена финансијског лизинга 

за набавку комбиноване радне машине марке VENIERI износи 83.889 евра, од чега је 76.200 

евра цена предмета лизинга, а остатак чине камате и остали трошкови. Ефективна стопа 

лизинг накнаде је 5,32%, а номинална фиксна каматна стопа 3,99% . Уплата учешћа и 

манипулативних трошкова извршена је почетком октобра 2017. године када је машина 

преузета , а рок за отплату предметног лизинга је јануар месец 2023. године. Стање обавезе 

на дан 31.12.2021. године исказано је по извршеном усаглашењу стања са Лизинг кућом. 

13.2. Примљени аванси 

13.2.1.  Преглед примљених аванса 

Р.бр. Назив правног лица Место Износ аванса у 

хиљ.дин. 

Година уплате 

1. Општинска Управа Сокобања 2.013 2021 

2. МЗ Бели Поток Бели Поток 95 2021 

3. МЗ Левовик Левовик 113 2021 

4. МЗ Шарбновац Шарбановац 78 2021 

5. МЗ Трубаревац Трубаревац 246 2021 

6. МЗ Милушинац Милушинац 47 2021 

7. МЗ Богдинац Богдинац 2 2021 

8. МЗ Дуго Поље Дуго Поље 33 2021 

9. МЗ Раденковац Раденковац 78 2021 

10. МЗ Трговиште Трговиште 77 2021 

Укупно: 2.782 

13.2.2. Старосна структура примљених аванса 

Р.бр. Назив старосне групе Износ у хиљ.дин. % учешћа 

1. Примљени аванси у текућој години 2.782 100,00 

2. Примљени аванси стари од 1 до 2 

године 

3. Примљени аванси стари од 2 до 3 

године 

4. Примљени аванси старији од 3 

године 

Укупно аванси по билансу 2.782 100 

Примљени аванс односи се на радове по закљученом Уговору са Општинском Управом, за 

потребе одржавања општинских путева и улица у зимској сезони 2021/2022. година. По 

склопљеним уговорима са Месним Заједницама су пренешена средства за радове на 

атарским путевима који нису могли да буду изведени током 2021. године. 
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13.3. Обавезе из пословања - Добављачи 

13.3.1. Обавезе према добављачима 

Р.бр. Назив правног лица Место Износ у 

хиљ.дин. 

Година 

настанка 

обевезе 

1. ДОО Транскоп експ.имп. Параћин 2.054 2021 

2. Ник -пласт Сокобања 82 2021 

3. Телеком Србија АД Београд 4 2021 

4. Телеком Србија АД Београд 5 2021 

5. ТР Филота Сокобања 372 2021 

6. ПТР Узор Сокобања 5 2021 

7. ДОО Топ флора Тител 277 2021 

8. ЈП Пошта Србије Београд 1 2021 

9. Казнено-поправни завод Сремска 

Митровица 

15 2021 

10. ДОО Кристал со Београд 360 2021 

11. НИС АД Нови Сад 505 2021 

12. СЗР Трак сервис Јагодина 490 2021 

13. ДОО Бравокс Сокобања 84 2021 

14. Грађевинска радња Трњане 153 2021 

15. Сокоинфо Ниш 5 2021 

16. ДОО Уни-пројект плус Сврљиг 30 2021 

17. ТБВ Систем логистик ДОО Ниш 1.631 2021 

18. СЗР Гера електро Сокобања 15 2021 

19. ТР Узор комапни Сокобања 3 2021 

Укупно: 6.091 

13.3.2. Старосна структура добављача 

Р.бр. Назив старосне групе Износ у хиљ.дин. % учешћа 

1. Обавезе које нису доспеле 6.091 100,00 

2. Обавезе до 3 месеца 

3. Обавезе од 3 месеца до годину дана 

4. Обавезе од 1 до 2 године 

Укупно обавезе по билансу 6.091 100 

13.3.3. Усаглашеност са добављачима 

Број добављача Износ у хиљ.дин. 

1. Добављачи са салдом 19 6.091 

2. Усаглашено 100% 19 6.091 

3. Делимично усаглашено 

4. Неусаглашено 
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Обавезе према добављачима проистекле из пословних Уговора, односе се на обавезе које 

нису доспеле до краја 2021. године. Рачуни пристигли почетком 2022. године, а односе се 

на обрачунски период  из 2021. године,  књижени су у години на коју се односе а платиће 

се у наредној години. 

13.4. Остале краткорочне обавезе 

Р.бр. Обавеза 2021. 

1. Нето зарада и накнаде зарада 822 

2. Порез на зараде и накнаде зарада 91 

3. Допринос за ПИО на терет запослених 160 

4. Допринос за здрав. осигурање на терет запосл. 59 

5. Допринос за случај незапосл.на терет запосл. 9 

6. Допринос за ПИО на терет послодавца 125 

7. Допринос за здрав.осиг. на терет послодавца 59 

8. Обавезе по основу обустава од зарада 2 

9. Накнада путних трошкова за долазак и одлазак с 

посла 

30 

10. Обавезе по сонову накнада члановима НО 30 

11. Обавезе по основу пореаза на накнаде НО 7 

12. Обавезе по основу доприноса на накнаде НО 9 

Укупно: 1.403 

Обавезе према запосленима односе се на зараде и накнаде зарада,обавезе за обуставе од 

зарада,  на обавезе за исплату путних трошкова за долазак и одлазак с посла, као и накнаде 

за рад Надзорног одбора, а све за месец децембар 2021. године, доспевају за плаћање до 

краја јануара 2022.године. 

13.5. Обавезе за порез на добит 

Р.бр. Опис 2020. 2021. 

1. Обавезе за порез на добит 0 174 

Укупно: 0 174 

По извршеном обрачуну и предаји пореског биланса и пореске пријаве, исказано стање на 

рачунима пореских обавеза јавља се обавеза за порез на добит предузећа у износу од 

174.465,03 динара. Наведена обавеза уплаћена је на рачун пореске управе по предаји 

пореске пријаве. 

14. СПОРОВИ 

Предузеће  на дан  31.12.2021. године  нема спорове. 
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15. СТАЛНОСТ ПОСЛОВАЊА 

Финансијски извештаји за 2021. годину састављени су у складу са начелом наставка 

пословања, који претпоставља да ће Предузеће наставити са пословањем у догледној 

будућности. Приликом припреме финансијских извештаја, руководство процењује 

способност  Предузећа да настави да послује на неодређени временски период, сагласно са 

начелом сталности. 

У Предузећу су се спроводиле појединачне мере дезинфекције возила, пословних 

просторија, предмета које запослени користе приликом рада, као и појединачне мере личне 

хигијене и заштите на раду, а све у циљу заштите здравља запослених, као и заштите 

здравља свих лица која бораве на територији града. 

Сагледавањем реално остварених трошкова, након детаљних и прецизно извршених 

анализа, менаџмент Предузећа је предузео низ предрадњи и донео одлуке у сврху смањења 

трошкова у наредном периоду. Рационалним набавкама и правилним управљањем 

трошковима за несметано обављање делатности Предузећа, побољшањем наплате 

потраживања, економичност и ефикасност би требало да достигну очекивани ниво, тако да 

се у наредном периоду очекује сигурност у пословању и постизање  позитивног резултата. 

У извештајом периоду предузеће је било ликвидно и остварило је добит, те није било 

потребе за применом мера за отклањање поремећаја у пословању. 

16. НАКНАДНИ ДОГАЂАЈИ 

Предузеће је у обавези да у складу са МРС 560-Накнадни догађаји, обелодани догађаје који 

су се десили између датума финансијског извештаја и датума објављивања ових извештаја. 

Од дана билансирања до дана објављивања предметног извештаја није било битнијих 

пословних догађаја који би утицали на веродостојност исказаних финансијских извештаја. 

Дел.бр. 01-100/1-2022 

Датум 02.03.2022. год. Потпис и печат 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

15/2016), члана 42. став 1. тачка 10. и 143. Статута општине Сокобања („Службени лист 

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

дана 07.06.2022. године, донела је 

ЗАКЉУЧАК 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели добити по редовном годишњем 

финансијском извештају за 2021. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, под бројем 01-176/4-2021, на седници 

одржаној дана 29.04.2022. године. 

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

Број: 401-476/22

У Сокобањи, 07.06.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

15/2016), члана 42. став 1. тачка 10. и 143. Статута општине Сокобања („Службени лист 

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

дана 07.06.2022. године, донела је 

ЗАКЉУЧАК 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о повећању основног капитала из нето 

имовине друштва (из нераспоређене добити), коју је донео Надзорни одбор Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, под бројем 01-178/1-2022, на седници 

одржаној дана 29.04.2022. године. 

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

Број: 401-477/22

У Сокобањи, 07.06.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (''Службени гласник 

РС'', бр. 95/18, 49/19, 86/19- ускл. дин. износи, 156/20- ускл. дин. износи,15/21 ускл. дин. износи), 

члана 6. тачка 5. и чланa 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник 

РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 89/18 ускл. дин. износи и 95/18-др. Закон,  86/19 - ускл. дин. износи, 

126/20 - usklađeni din. izn., 99/21 - ускл. дин. износи и 111/21 – др. закон), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 

47/218 и 111/21 – др. закон) и  члана 42. став 1. тачка 3) и тачка 43) Статута општине Сокобање 

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

дана  07.06.2022. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се допуна Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист 

општине Сокобања“, бр. 6/19) и то на следећи начин: 

У тарифи накнада за коришћење јавних површина у Тарифном броју 1. у тачки 4. иза алинеје 2 

додаје алинеја 3 која гласи: 

„- за обављање пословне делатности, у објектима монтажног типа, која се обавља током целе године 

накнада се плаћа у висини 50% од износа накнаде из тачке 1. подтачка 1);“, а досадашње алинеје 3 и 

4 постају алинеје 4 и 5. 

У осталим деловима Одлука о накнадама за коришћење јавних површина остје непромењена. 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу oпштине 

Сокобања''. 

Број: 352-193/22

У Сокобањи, 07.06.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владан Петковић 
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На основу члана 16. став 1. тачка 4) Статута ошптине Сокобања  („Службени лист општине 

Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној 07.06.2022. године 

донела је 

ОДЛУКУ 

о награђивању ученика Основне школе „Митрополит Михаило“ Сокобања у 2022. години 

Члан 1. 

Овом одлуком одређује се награда (бицикл) за ученике Основне школе „Митрополит Михаило“ 

Сокобања од 2-ог до 8-ог разреда, који су завршили разред са одличним успехом и свим петицама 

у 2022. години. 

Члан 2. 

Општина Сокобања обезбеђује средства за куповину бицикала. 

Члан 3. 

Бицикле за ученике од 2-ог до 8-ог разреда ОШ „Митрополит Михаило“ Сокобања у 2022. години., 

набавају се на основу Списка које доставља ОШ Митрополит Михаило“ Сокобања а који садржи 

број ученика по узрасту и полу ученика. 

Члан 4. 

Набавку бицикала спроводи Општинска управа општине Сокобања у складу са Законом о јавним 

набавкама, по достављању списка од ОШ Митрополит Михаило“ Сокобања. 

Након окончања набавке ОШ „Митрополит Михаило“ Сокобања, обезбеђује простор и термин за 

поделу бицикала, које додељује председник општине Сокобања. 

Члан 5. 

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

Сокобања“. 

I Број: 401-478/22 

У Сокобањи, 07.06.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владан Петковић 
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На основу члана 2., 4., 9.,13. и 31. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник 

РС" број 88/2011, 104/2016, 95/2018), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007 и 83/2014 -др. закон, 101/2016 -др. Закон, 

47/2018 и 1111/2021- др. Закони) члана 42. став 1. тачка 18 Статута Општине Сокобања 

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

седници одржаној дана 07.06.2022. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Члан 1. 

Овом одлуком врше се измене  Одлуке о начину обављања комуналних делатности на 

територији општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 4/14, 42/16, 

35/18, 40/18, 11/19 , 23/20 и 55/20), на следећи начин: 

1. Мења се члан  5. став 2. и 3. и исти сада  гласе: 

„Под јавним водоводом подразумева се систем за водоснабдевање водом за пиће и друге 

потребе, који  има уређено и заштићено извориште, каптажу, црпну станицу, резервоар, 

уређај за прераду, односно, пречишћавање воде, водоводну мрежу и водомер корисника. 

Под кућним водоводом подразумевају се сви уређаји  водовода од водомера, до точећих 

места у објекту или дворишту корисника, који служе за снабдевање водом корисника из 

јавног водовода.“ 

2. Мења се члан  9. и сада  гласи: 

„Предузеће врши  испоруку воде корисницима и стара се о одржавању водовода који су им 

предати на управљање, а нарочито је дужно да: 

- редовоно  одржава  све водоводне уређаје до кућног водовода и да обезбеђује њихову 

техничку исправност; 

- изводи радове на повезивању кућног на јавни водовод о трошку власника, односно 

корисника кућног водовода; 

- одржава и сервисира водомере о трошку корисника; 

- очитава водомере; 

- уредно снабдева кориснике довољним количинама  хигијенско-санитарно и здравствено 

исправне воде за пиће; 

- редовно контролише исправност воде за пиће свих јавних водовода; 

- наплаћује накнаде за прикључак кућног  на јавни водовод  и наплаћује накнаду за 
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утрошену воду; 

- врши и друге послове из  области пречишћавања и дистрибуције воде.“ 

3.    Мења се члан  15. и сада  гласи“ 

„За  квалитет радова на прикључку на јавни водовод одговара: 

- за прикључак до кућног водовода -  Предузеће; 

- за  остале радове – власник, односно  корисник објекта; 

Све трошкове настале око увођења водоводне инсталације и спајања  са уличном 

водоводном мрежом сноси власник, односно корисник објекта.“ 

4.  Мења се члан  20. и сада  гласи: 

„Корисник воде из јавног водовода дужан је да: 

- сноси трошкове прибављања  најмање једног водомера  за сваки стамбени и сваки 

пословни објекат, односно најмање 2 водомера када се у истом објекту налази стамбени и 

пословни простор; 

- квар на водомеру, кућном или јавном водоводу одмах пријави Предузећу; 

-  изгради шахту за водомер на својој парцели, по условима Предузећа, тако да 

водомер  буде доступан за очитавање; 

-  утрошену воду плати према утошку утврђеном очитавањем водомера; 

-  утрошену воду, ако се због више силе, неповољних временских прилика или 

квара водомера краћег од 3 месеца, плаћа према привременом обрачуну 

утврђеном на основу потрошње воде у протеклом месецу за правна лица и 

предузетнике, а на основу задње тромесечне потрошње за физичка лица; 

- плаћа одређени паушал до замене водомера, односно поправке или прибављања водомера“

5. Мења се члан  21. и сада  гласи: 

„ Редовну и повремену  контролу исправности водомера врши Предузеће. 

Редовна контрола  врши се на пет година, а повремена контрола приликом сваког 

очитавања или на захтев корисника. 

Уколико се контролом установи неисправност водомера, Предузеће је дужно да  о трошку 

корисника изврши  замену истог, а уколико је до неисправности  водомера дошло услед 

нестручног рада на водомеру од стране радника Предузећа, о свом трошку. 

Уколико корисник посумња у неисправност  водомера  пре времена одређеног за редовну 

контролу и затражи  да се изврши превара водомера од стране овлашћеног предузећа, 

Предузеће је  обавезно да такву контролу изврши. 
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Уколико налаз овлашћеног предузећа буде  да је водомер неисправан, трошкове контроле 

сноси Предузеће, а ако налаз буде да је водомер исправан, трошкове контроле сноси 

корисник водомера.“ 

У осталим деловима Одлука о начину обављања комуналних делатности на територији 

општине Сокобања остаје непромењена. 

Члан 2. 

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

Сокобања“. 

I Број: 352-194/22 

У Сокобањи, 07.06.2022. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 13. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 

104/16 и 95/18) и члана 42. став 1. тачка 18) Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања “, број 6/2019 ), Скупштина општине , на седници одржаној 07.06.2022. године , донела 

је 

Одлуку о начину изјашњавања корисника комуналних услуга о 

квалитету пружања комуналних услуга 

Предмет уређивања 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се начин континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга о 

квалитету комуналних услуга које пружају ЈКП '' Напредак“ Сокобања и Јавно предузеће 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања (у даљем тексту: вршилац делатности). 

Изјашњавање корисника комуналних услуга врши се једном годишње, најкасније до 31. марта за 

претходну годину. 

Циљ изјашњавања 

Члан 2. 

Циљ изјашњавања корисника комуналних услуга је процена задовољства корисника комуналних 

услуга квалитетом пружања комуналних услуга, ради унапређења квалитета услуга и унапређења 

организације и ефикасности рада вршилаца делатности. 

Предмет изјашњавања 

Члан 3. 

Изјашњавање се односи на све комуналне услуге и врши се за сваку делатност посебно. Изузетно 

од става 1. овог члана, изјашњавање се може истовремено спровести за више комуналних услуга 

које пружа један вршилац делатности, с тим да се резултати исказују за сваку комуналну услугу 

посебно. 

Начин изјашњавања 

Члан 4. 

Изјашњавање се врши попуњавањем упитника, применом једне или више метода анкетирања 

(онлајн упитник, анкета „од врата до врата“, на штандовима у центру општине или на другим 

фреквентним локацијама, у просторијама месних заједница, у шалтер салама или наплатним 

местима вршиоца делатности и слично). 

Упитник 

Члан 5. 
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Упитник се израђује у електронској и/или штампаној форми и обавезно садржи: 

- питања везана за кључне елементе комуналне услуге о којој се спроводи изјашњавање (квалитет 

и обим услуге, доступност, благовременост, учесталост, поступање по приговорима, цена услуге и 

слично), 

- податке о полу, старости, месту становања и другим критеријумима за одређивање узорка 

испитаника за ту услугу и 

- простор за додатне напомене и запажања корисника комуналне услуге. 

Добровољност и анонимност 

Члан 6. 

Изјашњавање је анонимно и добровољно. 

Лица која врше анкетирање ни на који начин не могу захтевати од корисника да попуне упитник 

уколико они то не желе. 

Радна група за спровођење изјашњавања 

Члан 7. 

Изјашњавање корисника комуналних услуга спроводи радна група за спровођење изјашњавања (у 

даљем тексту: Радна група), коју решењем образује Општинско веће општине Сокобања. 

Решењем из става 1. овог члана именују се председник и чланови Радне групе, ближе се одређују 

њени задаци и рокови за извршење тих задатака, као и начин обављања административно- 

техничких послова за потребе Радне групе. 

Просторне, техничке и друге услове за рад Радне групе обезбеђује Општинска управа. 

Задаци Радне групе 

Члан 8. 

Радна група: 

- утврђује текст упитника за сваку комуналну делатност посебно, 

- утврђује метод прикупљања података и број и структуру испитаника за свако изјашњавање 

посебно, 

- одређује врсту и динамику активности које се спроводе у поступку  изјашњавања корисника, за 

свако изјашњавање посебно, 

- прикупља, обрађује и анализира податке из попуњених упитника, 

- сумира резултате изјашњавања за сваку комуналну услугу посебно и даје процену задовољства 

корисника квалитетом те услуге на основу прикупљених података, 

- сачињава извештај о спроведеном изјашњавању корисника и резултатима изјашњавања и 
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- врши и друге послове утврђене актом о образовању Радне групе. 

Састав Радне групе 

Члан 9. 

Радну групу чине: 

- један запослени у организационој јединици Општинске управе надлежној за комуналне 

делатности, 

- један запослени у организационој јединици Општинске управе надлежној за послове 

информатике, 

- по један представник сваког вршиоца комуналне делатности, с тим што у раду Радне групе 

учествује само члан који је запослени код вршиоца оне комуналне делатности која је предмет 

изјашњавања, 

- један представник удружења за заштиту потрошача или сродној делатности, 

- члан Општинског већа. 

Чланови Радне групе који су запослени у Општинској управи именују се на предлог начелника 

Општинске управе, а представници вршиоца комуналне делатности и удружења за заштиту 

потрошача на предлог надлежног органа вршиоца делатности, односно удружења. 

Општинско веће може именовати и друга лица као чланове радне групе, уз сагласност тих лица. 

Радна група се образује за спровођење изјашњавања на период од 5 година, с  тим што се иста 

лица могу именовати више пута. 

Акт Општинског већа 

Члан 10. 

Општинско веће  Решењем о образовању радне групе одређује почетак и трајање изјашњавања 

корисника за сваку комуналну услугу, односно за групу комуналних услуга које обавља један 

вршилац делатности, одређује начин, рокове и методе спровођења изјашњавања и минимални 

број испитаника водећи рачуна да буду обухваћени корисници различите старости, пола, степена 

образовања, места становања и др. 

Обавештавање јавности о спровођењу изјашњавања 

Члан 11. 

Обавештење о спровођењу изјашњавања објављује се на интернет презентацији општине, на 

огласној табли органа општине и на други погодан начин, најкасније 15 дана пре почетка 

анкетирања. 

Обавештење из става 1. овог члана обавезно садржи следеће информације: 

- датум почетка и завршетка изјашњавања корисника путем упитника; 
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- кратак опис метода прикупљања упитника; 

- обавештење о анонимности и добровољности учешћа у испитивању; 

- податак о томе где корисници могу да преузму упитник и интернет 

адресу, односно, линк на коме корисници могу преузети електронску 

верзију упитника; 

- податак о томе на који начин корисници могу да доставе попуњен 

упитник; 

- контакте за пружање информација о спровођењу изјашњавања и 

- рок за објављивање извештаја о спроведеном испитивању и начин на 

који корисници могу да преузму извештај. 

Спровођење изјашњавања 

Члан 12. 

Попуњавање упитника обавља се у временском периоду одређеном актом из члана 10. ове 

одлуке, који не може бити краћи од 15 ни дужи од 30 дана. 

Радна група прикупља попуњене упитнике, обрађује податке по сваком елементу упитника (за 

свако питање посебно, према полу, старости, месту становања и другим критеријумима за 

одређивање узорка) и утврђује резултате изјашњавања по тим елементима и збирно. 

Извештај о спроведеном изјашњавању 

Члан 13. 

Радна група сачињава извештај о спроведеном изјашњавању корисника и резултатима 

изјашњавања (у даљем текту: Извештај), у року од 30 дана од дана завршетка изјашњавања. 

Извештај обавезно садржи: 

- податке о времену спровођења и циљевима изјашњавања, 

- податке о броју и структури испитаника, 

- опис коришћених метода за прикупљање података, 

- резултате изјашњавања детаљно исказане по свим елементима упитника појединачно и збирно, 

- процену задовољства корисника пружањем комуналне услуге. 

Извештај може да садржи и препоруке за отклањање недостатака у пружању комуналне услуге. 
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Извештај се доставља: 

- вршиоцу делатности који пружа комуналну услугу која је предмет изјашњавања, 

- Општинском већу, 

- Скупштини општине и 

- организационим јединицама Општинске управе надлежним за комуналне делатности, 

информисање и инспекцијске послове. 

Објављивање Извештаја 

Члан 14. 

Извештај из члана 13. ове одлуке објављује се на интернет презентацији општине и интернет 

страници вршиоца делатности у року од пет дана од дана достављања. 

Средства за спровођење изјашњавања 

Члан 15. 

Средства за спровођење изјашњавања корисника комуналних услуга обезбеђују се у буџету 

општине. 

Прелазна одредба 

Члан 16. 

Општинско веће донеће решење о образовању и именовању Радне групе у року од 30 од дана 

ступања на снагу ове одлуке. 

Завршна одредба 

Члан 17. 

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

Сокобања “. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Број: 352-195/22

У Сокобањи, 07.06.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 24. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени 

гласник РС“, број 96/2021) и члана 42. Статута општине Сокобања („Службени лист 

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

дана 07.06.2022.године , доноси: 

ПРОГРАМ МЕРЕЊА НИВОА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА у 2022.години 

I  ОСНОВЕ ПРОГРАМА 

Основни циљ мерења и праћења нивоа буке у животној средини (у даљем тексту: 

мониторинг) је заштита здравља људи и очување и унапређење животне средине. 

Процена, праћење и контрола нивоа буке у животној средини врши се у складу 

са: 

- Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04, 

36/09, 36/09-др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон), 

- Законом о заштити од буке у животној средини („ Службени гласник РС“, број 

број 96/2021), 

- Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 

оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 

животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10), 

- Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу 

буке („Службени гласник РС“, број 72/10), 

- Правилником о условима које мора да испуњава стручна организација за 

мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање 

овлашћења за мерење буке („Службени гласник РС“, број 72/10). 

Законом о заштити животне средине дефинисано је да јединица локлане 

самоуправе обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине 

доношењем и реализацијом програма мониторинга за своју територију, који су у складу 

са националним програмима донетим на основу посебних закона, а мониторинг се врши 

систематским праћењем вредности индикатора, односно праћењем негативних утицаја 

на животну средину, стања животне средине, мера и активности које се предузимају у 

циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа квалитета животне средине. 

Законом о заштити од буке у животној средини утврђена је oбавеза јединице 

локалне самоуправе, као субјекта система заштите животне средине од буке, да на својој 

територији обезбеди и финансира мониторинг буке у животној средини. 

Мониторинг буке се врши систематским мерењем, оцењивањем или прорачуном 

одређеног индикатора буке којим се описује бука у животној средини, а у циљу добијања 

резултата и информација релевантних за буку, ако и планирања и предузимања мере 

заштите, превентивног деловања и редовног информисања јавности. 
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Програмом мерења нивоа буке у животној средини на територији општине 

Сокобања у 2022. години дефинишу се мерна места, начин и учесталост систематског 

мерења, као и начин обраде, анализе података и извештавање. 

II  МЕРНА МЕСТА И ДИНАМИКА МЕРЕЊА 

1. Мерна места 

Програмом мерења нивоа буке у животној средини на територији општине 

Сокобања у 2022. години  утврђују се шест мерних места која су разврстана у складу са 

наменом простора дефинисаним Планом генералне регулације општине Сокобања и 

Елаборатом о акустичком зонирању на територији општине Сокобања. Мерење нивоа 

буке вршиће се на свако од шест мерних места у периоду од четири месеца. 

Граничне вредности нивоа буке прописане су Уредбом о индикаторима буке, 

граничним вреностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 

штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/2010). 

Табела 1. Мерна места за мерење нивоа буке у животној средини у општини 

Сокобања 

Мерно место Период мерења 

ММ 2 Централни градски трг код Амама-

мермерно шеталиште 

јун,јул,август,септембар 

2022.године 

ММ 11 Аква парк Подина јун,јул,август,септембар 

2022.године 

ММ 3 Сокобања код ОШ „Митрополит 

Михаило“ (угао улице Митрополита 

Михаила и 27. марта) 

октобар,новембар,децембар 

2022.године,јануар 

2023.године 

ММ 9 Специјална болница Сокобања октобар,новембар,децембар 

2022.године,јануар 

2023.године 

ММ 6 Сокобања-насеље Царина-раскрсница 

улица Кнеза Милоша и Светозара 

Марковића 

фебруар,март, април, мај 

2023.године 

ММ 12 Регионални пут из правца Алексинца-улаз 

у Сокобању 

фебруар,март, април, мај 

2023.године 

На захтев овлашћене организације која буде вршила мерење, мерна места могу 

бити измењена ради обезбеђивања квалитетнијих података о мерењу буке у животној 

средини. 

2. Динамика мерења 

Праћење целодневног (дневног, вечерњег и ноћног) нивоа буке у животној 

средини на територији општине Сокобања и одређивање вредности индикатора укупне 

буке вршиће се према прописаној методологији и у складу са важећом законском 

регулативом. 
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Мерење нивоа буке вршиће се континуирано 24 сата са референтним временом 

од 15 минута на сваком од шест мерних места. На сваком мерном месту вршиће се 

мерење једном у току месеца у трајању од четири месеца. 

Мерни интервали изабрани су тако да се њима обухвати цео циклус промена 

нивоа мерења буке у току дневног, вечерњег и ноћног места. Период од 24 часа дели се 

на три референтна интервала: 

1. Дан – од 6 до 18 часова; 

2. Вече – од 18 до 22 часа; 

3. Ноћ – од 22 до 6 часова. 

III  ОБРАДА, АНАЛИЗА ПОДАТАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

1. Обезбеђивање квалитета података и методологија рада 

За спровођење мерења нивоа буке у животној средини, у складу са законом, 

ангажоваће се овлашћена стручна организација која поседује решење министарства 

надлежног за послове заштите животне средине о испуњености услова за мерење нивоа 

буке у животној средини. 

Систематско мерење нивоа буке у животној средини вршиће се према утврђеним 

стандардима, у складу са Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму 

извештаја о мерењу буке („Службени гласник РС“, број 72/2010). 

2. Редовно извештавање 

Извештај о мерењу нивоа буке у животној средини мора да буде потпун разумљив 

и мора да садржи све елементе који су предвиђени правилницима, стандардима и 

препорукама, како би спроведена мерења имала сврху и како би служила потенцијалним 

корисницима. То подразумева да резултати мерења треба да буду приказани тако да су 

разумљиви свим грађанима. 

Овлашћена стручна организација биће у обавези да израђује месечне извештаје и 

годишњи извештај за уговорени период мерења буке. 

Месечне извештаје овлашћена стручна организација ће достављати до 15. у 

месецу за претходни месец, а годишњи извештај најкасније 45 дана од дана истека 

уговореног периода мерења буке. 

Годишњи извештај о мерењу буке у току периода од годину дана, између осталог, 

треба да садржи збирни, табеларни и графички приказ добијених резултата са сваког 

мерног места и фотографију. 

Одељење за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне срдине 

Општинске управе општине Сокобања достављаће извештаје Агенцији за заштиту 

животне средине, у складу са законом. 

Подаци о мерењу нивоа буке у животној средини у општини Сокобања 

објављиваће се на званичној интернет страници. 
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IV ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

Средства за спровођење Програма мерења нивоа буке у животној средини на 

територији општини Сокобања  у 2022.години обезбеђена су у буџету општине 

Сокобања -кроз апропријације обезбеђене у оквиру буџета за текућу годину, наменских 

прихода буџета који су дефинисани као наменски приходи за финaнсирање активности 

заштите животне средине. 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Сокобања“ 

Овај Програм се примењује од  јуна 2022.године. 

Број: 501-32/22

У Сокобањи, 07.06.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Владан Петковић 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 

129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42. и 143. Статута 

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

Сокобања, на седници одржаној дана 07.06.2022. године, донела је 

О Д Л У К У 

о усвајању Локалног плана управљања отпадом општине Сокобања у периоду од 

2022-2032 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Локалног плана управљања отпадом општине Сокобања у периоду 

од 2022-2032. 

Члан 2. 

Локални план управљања отпадом општине Сокобања у периоду од 2022-2032, 

саставни је део ове Одпуке. 

Члан 3. 

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 501-33/22

У Сокобањи, 07.06,.2022. г. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 
Владан Петковић 

171

Страна 283                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



1 

ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

У ПЕРИОДУ 2022-2032. ГОДИНЕ 

март 2022. 
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Назив документа: ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА У ПЕРИОДУ 2022-2032. 

ГОДИНЕ 

НАРУЧИЛАЦ : Сокобањско еколошко друштво, Сокобања, Кнеза 

Милоша 32 

Заступник Наручиоца : Владан Димитријевић, председник 

ИЗВРШИЛАЦ : Environmental Consulting, Београд, Венизелосова 28 

Заступник Извршиоца : проф.др Марина Илић, дипл. инж. технологије 

Руководиоци израде 

Плана: проф.др Марина Илић, дипл. инж. технологије 

проф.др Дејан Филиповић, дипл. просторни планер 

Чланови тима: проф.др Дејан Филиповић, дипл. просторни планер 

проф.др Марина Илић, дипл. инж. технологије 

мр Драгослав Грујић, дипл. економиста 

Милица Лукић, дипл. просторни планер 

Душица Јовановић, дипл.географ 

Чланови Радне групе: Миодраг Николић, председник Општине Сокобања – 

председник радне групе 

Ружица Јоцић, Одељење за урбанизам, локални 

економски развој и заштиту животне средине, 

Општинска управа Сокобања 

Зоран Војиновић, инспектор за заштиту животне 

средине, Општинска управа Сокобања 

Зоран Ристић, технички директор ЈКП „Напредак“ 

Сокобања 

Владан Димитријевић, председник Сокобањског 

еколошког друштва 

Јелена Никодијевић, Специјална болника „Сокобања“ 

Александра Крстић, Туристичка организација 

Сокобања 

Петар Вучић, Сокобањско еколошко друштво 

Саша Радовановић, председник Месне заједнице 

Шарбановац 
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СКРАЋЕНИЦЕ 

BAT – најбоље доступне технике 

BEP – најбоље еколошке праксе 

БДП – бруто домаћи 

ЕУ – Европска унија 

ЕУР – евро 

ЈКП – јавно комунално предузеће 

НБС – Народна банка Србије 

ПЕТ – полиетилен терефталат 

ППОВ – постројење за пречишћавање отпадних вода 

PCB – полихлоровани бифенили 

PCT – полихлоровани терфенили 

POPs – дуготрајне органске загађујуће материје 

РСД – динар 

ФРР – финансијска стопа приноса на инвестиције 

Страна 290                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



8 

1. УВОД 

1.1 Полазне основе 

Локални план управљања отпадом представља стратешки документ у овој области 

којим се дефинишу циљеви управљања отпадом у складу са Програмом управљања 

отпадом Републике Србије 2022 - 2031. („Службени гласник РС“, број 12/2022). 

Локалним планом се обавезно разматрају све врсте отпада и начини поступања, да 

би се одабрала решења која су у складу са принципима интегралног управљања 

отпадом и одрживим развојем. 

Локални план управљања отпадом обухвата и све појединачне програме за 

сакупљање неопасног и опасног отпада, као и податке о врстама, количинама и 

пореклу укупног отпада који настаје, односно који ће бити искоришћен или 

одложен на подручју општине Сокобања. 

Локални план управљања отпадом израђује се за територију општине Сокобања, 

укључујући сва насеља: Сокобања, Бели Поток, Блендија, Богдинац, Врбовац, 

Врмџа, Дуго Поље, Жучковац, Језеро, Jошаница, Левовик, Mилушинац, Mужинац, 

Николинац, Ново Село, Поружница, Раденковац, Ресник, Рујевица, Сесалац, 

Трговиште, Трубаревац, Церовица, Читлук и Шарбановац. 

Општина Сокобања је опредељена регионалном приступу управљања отпадом. 

Општина Сокобања припада региону за управљање отпадом који чине општине 

Ниш, Дољевац, Гаџин Хан, Мерошина, Алексинац, Сврљиг и Ражањ. Регион за 

управљање отпадом је формиран Споразумом о формирању нишког региона за 

заједничко управљање отпадом између града Ниша и општина Дољевац, Гаџин 

Хан, Мерошина, Сврљиг, Алексинац, Сокобања и Ражањ, потписан 15. марта 2010. 

године. Нови Регионални план управљања отпадом за Нишки регион још није 

израђен, а претходни Регионални план управљања отпадом Нишког региона је 

усвојен за период 2010-2020. године. 

Претходни Локални план управљања отпадом за Сокобању („Службени лист 

општине Сокобања“, број 1/12), урађен за период 2012-2022., усвојен је 2012. 

године, који је усвоjила Скупштина општине, представља документ, којим се у 

складу са Законом о управљању отпадом, на период од 10 година планира процес 

успостављања одрживог система управљања отпадом на територији општине 

Сокобања. У оквиру Акционог плана, који је саставни део овог документа, 

утврђени су циљеви, мере и активности са роком реализације, као и надлежне 

институције за успостављање регионалног система управљања отпадом. 

Локални план управљања отпадом за период од 2022. до 2032. године представља 

наставак стратешког приступа усвојеног у Локалном плану из 2012. године. Према 

Локалном плану из 2011. године покренут је читав низ активности у циљу 

решавања питања поступања са отпадом и успостављања система за управљање 

отпадом. 

Локални план управљања отпадом општине Сокобања за период 2022 – 2032. 

године израђен је у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник 

РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон). Чланом 13. овог закона 
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прописано је да „Скупштина јединице локалне самоуправе доноси локални план 

управљања отпадом којим дефинише циљеве управљања отпадом на својој 

територији у складу са Стратегијом. Локални план управљања отпадом припрема 

служба јединице локалне самоуправе надлежна за послове управљања отпадом у 

сарадњи са другим органима надлежним за послове привреде, финансија, заштите 

животне средине, урбанизма, као и са представницима привредних друштава, 

односно предузећа, удружења, стручних институција, невладиних и других 

организација, укључујући и организације потрошача.“ Локални план управљања 

отпадом доноси Скупштина општине Сокобања. 

Чланом 14. истог закона дефинисана је садржина Локалног плана управљања 

отпадом. Локални план садржи: 

▪ очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада на територији; 

▪ очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или 

одложен у оквиру територије обухваћене планом; 

▪ очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се прихватити из 

других јединица локалне самоуправе; 

▪ очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се отпремити у друге 

јединице локалне самоуправе; 

▪ циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже 

отпада у области која је обухваћена планом; 

▪ програм сакупљања отпада из домаћинства; 

▪ програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава; 

▪ програм сакупљања комерцијалног отпада; 

▪ програм управљања индустријским отпадом; 

▪ предлоге за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног 

отпада; 

▪ програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у 

комуналном отпаду; 

▪ програм развијања јавне свести о управљању отпадом; 

▪ локацију постројења за сакупљање отпада, третман и одлагање отпада, 

▪ укључујући податке о урбанистичко-техничким условима; 

▪ мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за 

поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама; 

▪ мере санације неуређених депонија; 

▪ надзор и праћење планираних активности и мера; 

▪ процену трошкова и изворе финансирања за планиране активности; 

▪ могућности сарадње између две или више јединица локалне самоуправе; 

▪ рокове за извршење планираних мера и активности; 

▪ друге податке, циљеве и мере од значаја за ефикасно управљање отпадом. 

1.2 Циљеви Плана 

Локални план управљања отпадом има за циљ да постави основе за успостављање 

одрживог система управљања отпадом, да допринесе одрживом развоју општине, 

смањи утицај насталог отпада на животну средину, омогући правилно одлагање, 

стимулише инвестирање и искористи економске могућности отпада као сировине, 

да би се на локалном нивоу достигла визија и циљеви који су постављени у 

Страна 292                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



10 

Регионалном плану управљања отпадом и Програму управљања отпадом 

Републике Србије за период 2022 – 2031. 

1.3 Веза са другим стратегијама и плановима 

Националне стратегије и планови 

Програм управљања отпадом Републике Србије 2022-2031. ("Службени 

гласник РС", број 12/2022) представља основни документ који обезбеђује услове 

за рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу Републике Србије, 

дефинише циљеве, принципе и опције управљања отпадом, стратешке правце и 

приоритетне активности на њиховој имплементацији, законодавно-правним 

активностима и институционалном јачању одрживог система управљања отпадом. 

Програмом је планирана мрежа регионалних центара за управљање комуналним 

отпадом. 

Нацрт Преговарачке позиције Републике Србије за Међувладину 

конференцију о приступању Републике Србије Европској унији за Поглавље 

27 „Животна средина и климатске промене“ представља анализу законодавног 

и институционалног оквира, предузете мере, као и планове за потпуно 

усклађивање са правним тековинама ЕУ у Поглављу 27 – Животна средина и 

климатске промене. Саставни део Преговарачке позиције чине и Специфични 

планови имплементација директива (Оквирне директиве о отпаду, Директиве о 

депонијама, Директиве о амбалажи и амбалажном отпаду и др.) и укључују 

детаљне планове и рокове имплементације. 

Према Просторном плану Републике Србије за период од 2010. до 2020. године 

(''Службени гласник РС'', број 88/2010) основни циљ у области управљања отпадом 

је ''развијање одрживог система управљања отпадом у циљу смањења загађења 

животне средине и деградације простора''. На основу основног циља, дефинисани 

су и оперативни циљеви, као што су: 

• усаглашавање прописа са ЕУ директивама и доношење регионалних 

и локалних планова управљања отпадом; 

• промоција и подстицање рециклаже и поновног искоришћења отпада 

ради очувања природних ресурса и животне средине; 

• изградња регионалних центара за управљање комуналним отпадом на 

основу рационалног просторног концепта управљања отпадом и у 

складу са принципима одрживог развоја; 

• изградња постројења за третман и одлагање опасног отпада и 

успостављање система за управљање посебним токовима отпада; 

• затварање и санација постојећих сметлишта комуналног отпада, 

ремедијација; 

• контаминираних локација опасног отпада и ревитализација простора. 

Концепција управљања отпадом - удруживањем општина ради заједничког 

управљања отпадом успоставиће се систем регионалних центара за управљање 

отпадом који обухватају сакупљање отпада, регионалну депонију за најмање 20 

година, постројење за сепарацију рециклабилног отпада поред депоније (где ће се 

вршити сепарација папира, стакла, пластике, алуминијума и др.), трансфер 
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станице за претовар отпада ради транспорта на депонију, као и постројења за 

компостирање поред депоније, што чини потребну инфраструктуру за управљање 

комуналним отпадом. Истовремено је потребно радити на санацији постојећих 

званичних одлагалишта отпада које представљају ризик по животну средину. 

Израда новог Просторног плана Републике Србије за период од 2021. до 2035. 

године је у току. 

Локалне стратегије и планови 

Стратегија одрживог развоја општине Сокобања 2015-2025. („Службени лист 

општине Сокобања“ број 24/15) као „кровна“ стратегија, дефинише смернице, 

циљеве и мере релевантне за све секторе учествујући на тај начин у стварању 

повољних услова за све друге планове на нивоу општине. Визија одрживог развоја 

је развијена бањска и еко-туристичка дестинација, здраво место за здраве 

инвестиције, подручје развијене производње здраве хране, склад природе и 

модерне инфраструктуре, оаза зеленила, очувана животна средина и задовољни 

грађани. Један од општих циљева је Развој комуналне инфраструктуре, а посебан 

циљ је Успостављен одржив система одлагања отпада. Посебан циљ обухвата 

следеће пројекте: 

- израда пројектно-техничке докумeнтације за изградњу трансфер станице, 

- едукација локалног становништва о управљању отпадом, 

- чишћење дивљних депонија у Сокобањи и сеоским срединама и 

рекултивација простора, 

- набавка опреме за одвожење и сакупљање отпада и издвајање 

рециклабилних сировина из отпада, 

- едукација становништва о издвајању рециклабилних сировина из отпада, 

- изградња трансфер станице за чврсти отпад, 

- набавка возила за прикупљање и транспорт чврстог отпада, 

- припрема и уређење локације за одлагање грађевинског, кабастог и другог 

отпада, 

- одређивање локације и изградња сточне јаме, 

- санација и рекултивација постојећег одлагалишта отпада на локацији 

трговишки пут у Сокобањи, 

- решавање питања поступања са медицинским отпадом. 

Програм заштите животне средине општине Сокобања за период 2017-2021. 

године („Службени лист општине Сокобања“ број 10/17) израђује се за период од 

пет година и обухвата целокупну територију општине Сокобања. Програмом се 

утврђује постојеће стање животне средине, дефинишу се најзначајнији проблеми, 

успостављају циљеви и разрађује акциони план за период од пет година за 

достизање приоритетних циљева. На тај начин се креира политика заштите 

животне средине локалне самоуправе, која је усаглашена са другим секторским 

политикама на локалном нивоу, али и са одговарајућим политикама на 

националном нивоу 

Локални план управљања отпадом општине Сокобања 2012-2022. („Службени 

лист општине Сокобања“ број 1/12) представља документ којим се организује 

процес управљања отпадом на нивоу општине. Управљање отпадом представља 

Страна 294                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



12 

спровођење прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, 

транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада, укључујући и надзор над 

тим активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом после 

затварања. У Плану је приказано стање у области управљања отпадом, количине, 

врсте отпада, начин сакупљања, третирања и збрињавања отпада. Истим 

документом дефинисани су циљеви и приоритети, као и динамика и начин 

решавања проблема у складу са националним и ЕУ законодавством из области 

управљања отпадом и из области заштите животне средине, као и укупна 

планирана и приоритетна финансијска улагања предвиђена планом 

Регионални план управљања отпадом за Нишки регион ("Службени лист 

града Ниша" бр. 49/13) донет је за Град Ниш и општине Дољевац, Гаџин Хан, 

Мерошина, Сврљиг, Алексинац, Сокобања и Ражањ. Регионални план управљања 

отпадом одређује основну оријентацију управљања отпадом за плански период, 

као резултат развоја економије и индустрије; одређује основну оријентацију 

управљања отпадом на бази стратешких планова ЕУ; одређује хијерархију 

могућих опција управљања отпадом; усмерава активности у хармонизацији 

законодавства која је, услед тржишних захтева, неизбежна у процесу 

приближавања законодавству ЕУ; идентификује одговорности за отпад; 

успоставља циљеве управљања отпадом за краткорочни и дугорочни период; 

одређује улогу и задатке појединим друштвеним факторима. Територијално, 

формирани регион се највећим делом налази на подручју Нишавског округа, у 

југоисточном делу Републике Србије. „Регион Ниш“ за потребе овог плана, 

обухвата територију града Ниша са 5 градских општина, општине Алексинац, 

Гаџин Хан, Дољевац, Мерошину, Ражањ и Сврљиг (Нишавски округ), а 

међуопштинским споразумом о регионалном управљању отпадом, придодата је 

општина Сокобања. Формирани регион има 3.252 km2 и покрива 3,49% површине 

Републике Србије. У региону има 307 насеља, са укупним бројем становника од 

400.328, тј. бројем домаћинстава од 133.776. 
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2. ЗАКОНОДАВНО ПРАВНИ ОКВИР 

2.1 Национално законодавство у управљању отпадом 

Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 

14/2016 и 95/2018 - др. закон) уређује врсте и класификацију отпада, планирање 

управљања отпадом, субјекте, одговорности и обавезе у управљању отпадом, 

управљање посебним токовима отпада, услове и поступак издавања дозвола, 

прекогранично кретање отпада, извештавање, финансирање управљања отпадом, 

надзор и друга питања од значаја за управљање отпадом. Управљање отпадом је 

делатност од општег интереса, а подразумева спровођење прописаних мера за 

поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и 

одлагања отпада, укључујући надзор над тим активностима и бригу о 

постројењима за управљање отпадом после затварања. Циљ закона је да се 

обезбеде и осигурају услови за: 

▪ смањење настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и 

рационалним коришћењем природних богатстава, као и смањење опасних 

карактеристика отпада чији се настанак не може избећи; 

▪ поновну употребу и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина из 

отпада и коришћење отпада као енергента; 

▪ правилно одлагање отпада; 

▪ санацију неуређених одлагалишта отпада. 

Члан 13. утврђује обавезу доношења плана управљања отпадом у општинама и 

усаглашеност са плановима вишег реда, односно Регионалним планом управљања 

отпадом и Стратегијом управљања отпадом Републике Србије: „Скупштина 

јединице локалне самоуправе доноси локални план управљања отпадом којим 

дефинише циљеве управљања отпадом на својој територији у складу са 

Стратегијом“. Чланом 14. прописан је садржај плана управљања отпадом. 

Донети су следећи подзаконски акти: 

▪ Уредбa о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу 

докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за 

њихово попуњавање („Службени гласник РС“, број 60/2009); 

▪ Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 

(„Службени гласник РС“ број 92/2010); 

▪ Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно 

складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Службени 

гласник РС“, број 38/2018); 

▪ Правилник о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом 

(„Службени гласник РС“, број 93/2019); 

▪ Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са 

упутством за његово попуњавање („Службени гласник РС“ бр. 95/2010 и 

88/2015); 

▪ Правилником о обрасцу докумената о кретању отпада и упутству за његово 

попуњавања („Службени гласник РС“, број 114/2013) 

▪ Правилником о обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу 

претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за његово 

попуњавање („Службени гласник РС“, број 17/2017) 
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▪ Правилник о методологији за израду пројекта санације и ремедијације 

(„Службени гласник РС“ број 74/2015) 

▪ Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, 

обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених 

производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања 

годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за 

обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде („Службени 

гласник РС“, број 54/2010, 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 – др. 

правилник, 3/2014, 81/2014 - др. правилник, 31/2015 - др. правилник, 

44/2016 - др. правилник, 43/2017 - др. правилник, 45/2018 - др. правилник, 

67/2018 - др. правилник и 95/2018 – др. закон); 

▪ Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Службени 

гласник РС“, бр. 104/2009 и 81/2010); 

▪ Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада 

(„Службени гласник РС“, број 56/2010); 

▪ Правилник о методологији прикупљања података о саставу и количинама 

комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, број 61/2010); 

▪ Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима 

(„Службени гласник РС“, број 71/2010); 

▪ Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања 

дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада („Службени гласник 

РС“, број 73/2010); 

▪ Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Службени гласник 

РС“, број 75/2010); 

▪ Правилник о управљању медицинским отпадом („Службени гласник РС“, 

број 48/2019); 

▪ Правилник о поступку управљања истрошеним батеријама и 

акумулаторима („Службени гласник РС“, број 86/2010); 

▪ Уредба о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС“, број 

92/2010); 

▪ Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман („Службени 

гласник РС“, број 102/2010, 50/2012); 

▪ Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране 

и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи 

опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и 

електронских производа („Службени гласник РС“, број 99/2010); 

▪ Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима 

(„Службени гласник РС“, број 98/2010); 

▪ Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и 

третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 

енергије („Службени гласник РС“, број 98/2010); 

▪ Правилник начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним 

цевима које садрже живу („Службени гласник РС“, број 97/2010). 

▪ Одлука о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом 

2018. („Службени гласник РС“, број 45/2018). 

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 

95/2018 – др. закон) уређује услове заштите животне средине које амбалажа мора 

да испуњава за стављање у промет, управљање амбалажом и амбалажним отпадом, 

Страна 297                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



15 

извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду, економске инструменте, као и 

друга питања од значаја за управљање амбалажом и амбалажним отпадом. Овај 

закон примењује се на увезену амбалажу, амбалажу која се производи, односно 

ставља у промет и сав амбалажни отпад који је настао привредним активностима 

на територији Републике Србије, без обзира на његово порекло, употребу и 

коришћени амбалажни материјал. Донети подзаконски прописи су следећи: 

▪ Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 2015. 

до 2019. године („Службени гласник РС“, број 144/2014); 

▪ Уредба о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или упаковани 

производ и ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима плаћања, висини 

накнаде, као и о начину обрачунавања и плаћања накнаде (Службени 

гласник РС“, бр. 8/2010, 22/2016); 

▪ Правилник о врстама амбалаже са дугим веком трајања („Службени гласник 

РС“, број 70/2009); 

▪ Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа, са 

примерима за примену критеријума и листи српских стандарда који се 

односе на основне захтеве које амбалажа мора да испуњава за стављање у 

промет („Службени гласник РС“, број 70/2009); 

▪ Првилник о годишњој количини амбалажног отпада по врстама за које се 

обавезно обезбеђује простор за преузимање, сакупљање, разврставање и 

привремено складиштење („Службени гласник РС“, број 70/2009); 

▪ Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се 

заснива систем идентификације и означавања амбалажних материјала 

(„Службени гласник РС“, број 70/2009); 

▪ Правилник о врсти и годишњој количини амбалаже коришћене за 

упаковану робу стављену у промет за коју произвођач, увозник, 

пакер/пунилац и испоручилац није дужан да обезбеди управљање 

амбалажним отпадом („Службени гласник РС“, број 70/2009); 

▪ Правилник о граничној вредности укупног нивоа концентрације олова, 

кадмијума, живе и шестовалентног хрома у амбалажи или њеним 

компонентама, изузецима од примене и року за примену граничне 

вредности („Службени гласник РС“, број 70/2009); 

▪ Правилник о садржини и начину вођења Регистра издатих дозвола за 

управљање амбалажним отпадом („Службени гласник РС“, број 76/2009); 

▪ Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним 

отпадом („Службени гласник РС“, бр. 21/2010, 10/2013, 44/2018 – др. закон). 

Остали прописи релевантни за управљање отпадом су: 

▪ Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 

36/2009, 72/2009, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон); 

▪ Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени 

гласник РС“, бр. 135/2004, 88/2010); 

▪ Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 

135/2004, 36/2009); 

▪ Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 25/2015); 

▪ Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014, 101/2016 – др.закон и 47/2018); 

▪ Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 

104/16) 
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▪ Закон о заштити природе (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 

91/2010, 14/2016 и 95/2018 – др.закон); 

▪ Закон о заштити ваздуха (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009 и 10/2013); 

▪ Закон о водама (“Службени гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 

95/2018 - др. закон); 

▪ Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука 

УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – 

др. zакон, 9/2020, 52/2021) 

▪ Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 

95/2018 - др. закон); 

▪ Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/2006, 

65/2008 – др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др. закон) 

▪ Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015, 

87/2018 и 87/2018 – др. закон); 

▪ Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 

62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 92/2015, 83/2016, 91/2016, 

104/2016, 96/2017 – усклађени дин.изн., 89/2018 - усклађени дин.изн. и 

95/2018 – др. закон); 

▪ Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 

95/2018 – аутентично тумачење). 

2.2 Прописи општине Сокобања 

Одлуком о комуналном уређењу на територији општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, бр. 4/14, 7/15, 42/16, 6/19) регулише се 

комунално уређење на територији општине Сокобања. Под комуналним уређењем 

у смислу ове Одлуке подразумева се: опште уређење; одржавање, заузимање и 

коришћење улица, путева и других јавних површина јавне намене (у даљем тексту: 

јавна површина); јавна расвета; засађивање, постављање и одржавање дворишних 

ограда; одржавање чистоће и извожење смећа и другог материјала; уклањање 

снега и леда; уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина; 

постављње и одржавање фирми, натписа, рекламних паноа, огласа и сл.; изградња 

и одржавање пољских клозета, септичких јама, стаја, обора и стајских ђубришта и 

држање домаћих животиња. 

Према члану 54. одржавање чистоће је сакупљање смећа и других природних и 

вештачких отпадака и електронског отпада са јавних површина из стамбених, 

пословних и других објеката, осим индустријског отпада и опасних материја, 

њихово одвожење и одлагање, чишћење и прање улица, тргова, паркиралишта и 

других јавних површина, уклањање снега и леда са улица, путева, тротоара и 

других јавних површина на територији општине Сокобања. Одржавање чистоће и 

извожење смећа и другог материјала врши ЈКП „Напредак“, Сокобања. 

ЈКП "Напредак" врши одржавање чистоће, изношење и депоновање смећа и других 

нечистоћа. Корисници ових услуга су грађани, правна лица и предузетници са 

територије општине Сокобања. Смеће и други природни и вештачки отпаци из 

стамбених, пословних и других објеката, до одвожења сакупљају се у одређене 

посуде за смеће. За физичка лица предвиђено је коришћење канти, док је за зграде 
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и веће пословне просторе, као и за сеоске месне заједнице предвиђено коришћење 

контејнера. Кућно смеће из канти и контејнера мора се извозити специјалним 

возилом на градску депонију. ЈКП „Напредак“ може допустити кориснику 

извожење шута и отпадног материјала из дворишта, по пријави и плаћању накнаде 

по ценовнику. Корисници код којих у обављању делатности настају отпадне 

материје које имају употребну вредност, дужни су да са тим отпадом поступају у 

складу са прописима којима се уређују услови разврставања, одлагања, 

коришћшења и складирања таквог отпада. Корисници код којих у обављању 

делатности настају отпаци који имају својство опасних материја дужни су да са 

истим поступају у складу са посебним прописима о њиховом сакупљању и 

складиштењу. 

ЈКП „Напредак“ Сокобања дужно је да кућно смеће износи најмање једном 

недељно из индивидуалних стамбених објеката и најмање два пута недељно из 

објеката колективног становања, а у појединим деловима града (главне улице, 

занатски центри са доста локала, пијаца и слично) и чешће, у складу са програмом 

извожења смећа. Корисници плаћају услугу одвожења смећа по ценовнику који 

утврђује ЈКП "Напредак" уз сагласност Скупштине општине. ЈКП "Напредак" 

Сокобања је у обавези да на захтев корисника извезе отпатке који не спадају у 

смеће, уз накнаду по ценовнику. Комунално предузеће доноси Програм за 

извожење смећа на који сагласност даје Скупштина општине. Овај програм 

нарочито садржи: 

• време и динамику одвожења смећа по подручјима, 

• начин одржавања контејнера, 

• укупан број контејнера за пролећно и јесење чишћење и период 

активности, 

• потребна средства за реализацију програма. 

Програм се доноси до децембра текуће године за наредну годину. 

Одлука о начину обављања комуналних делатности на територији општине 

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 4/2014, 24/2014, 42/2016, 

35/2018, 40/2018, 11/19, 23/20) одређује комуналне делатности пружања 

комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и 

правних лица код којих је општина Сокобања дужна да створи услове за 

обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, начин 

обављања комуналних делатности за које се не доноси посебна одлука, пружаоци 

комуналних услуга и надзор над вршењем комуналних делатности. 

Поред управљања комуналним отпадом, ЈКП „Напредак“ задужено је и за: 

• Снабдевање водом за пиће 

• Сакупљање и пречишћавање отпадних вода 

• Управљање пијацама 

• Одржавање чистоће на површинама јавне намене (осим одржавања 

јавних чесми и фонтана) 

• Делатност зоохигијене 

• Управљање гробљима и погребне услуге 

• Управљање јавним паркиралиштима 

• Димничарске услуге. 
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Одлука о управљању амбалажним отпадом на територији општине 

Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", број 15/18) уређује: врсте и 

класификација амбалажног отпада; планирање управљања амбалажним отпадом; 

субјекти управљања амбалажним отпадом; одговорности и обавезе у управљању 

амбалажним отпадом; примарна селекција амбалажног отпада; начин сакупљања, 

транспорт и третман амбалажног отпада; финансирање управљања амбалажним 

отпадом; надзор, као и друга питања од значаја за управљање отпадом. 

2.3 Законодавство ЕУ у управљању отпадом 

▪ Директива Савета 2008/98/ЕC о отпаду која замењује и допуњује 

Оквирну директиву 75/442/ЕЕC, 2006/12/ЕC успоставља систем за 

координисано управљање отпадом у ЕУ са циљем да се ограничи стварање 

отпада. 

▪ Директива Савета 99/31/ЕC о депонијама има за циљ да се увођењем 

строгих техничких захтева редукују негативни ефекти одлагања отпада на 

животну средину, нарочито на земљиште, подземне и површинске воде, као 

и ефекти на здравље становништва. 

▪ Директива Савета 2006/66/EC и амандман 2013/56/EУ која замењује и 

допуњује Директиву 91/157/ЕЕC о батеријама и акумулаторима који 

садрже опасне супстанце уводи мере за одлагање и контролу одлагања 

истрошених батерија и акумулатора који садрже опасне материје у циљу 

смањења загађења тешким металима који се користе у производњи батерија 

и акумулатора. 

▪ Директива Савета 2010/75/ЕС о индустријским емисијама 

(интегрисано спречавање и контрола загађивања) интегрисала је 

неколико прописа којима је претходно регулисано спречавање загађења 

путем индустријских емисија, укључујући Директиву 2000/76/ЕC о 

спаљивању отпада и Директива 78/176/ЕЕС о отпаду из индустрије у којој 

се користи титан-диоксид. Одредбе индустријске директиве које се односе 

на инсинерацију отпада дефинишу стандарде за смањење загађења ваздуха, 

воде и земљишта узроковано спаљивање, ради спречавања ризика по 

људско здравље. Одредбе Директиве се односе и на постројења у којима се 

врши ко-спаљивање. Одредбе индустријске директиве које се односе на 

отпад из индустрије у којој се користи титан-диоксид обавезују чланице на 

предузимање мера које имају за циљ спречавање настанка отпада, поновну 

употребу и рециклажу отпада као сировина и предузимање мера да се 

одлагање отпада обавља уз бригу о људском здрављу и животној средини. 

▪ Директива Савета 96/59/ЕC о одлагању PCB и PCT има за циљ да 

дефинише контролисани начин поступања и елиминације полихлорованих 

бифенила (PCB) и полихлорованих терфенила (PCT) и деконтаминацију 

опреме у којој су се налазили, као и начин одлагања опреме која је загађена 

са PCB, а чија деконтаминација није извршена. 

▪ Директива Савета 2000/53/ЕC о истрошеним возилима успоставља мере 

за превенцију настајања отпада од истрошених возила тако што стимулише 

сакупљање, поновну употребу и рециклажу њихових компонената (гуме, 

акумулатори, уља) у циљу заштите животне средине. 
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▪ Директива 2012/19/ЕC о отпаду од електричне и електронске опреме и 

Директива 2011/65/ЕС о ограничавању коришћења неких опасних 

супстанци у електричној и електронској опреми имају за циљ 

ограничавање коришћења неких опасних супстанци у електричној и 

електронској опреми, односно промоцију поновне употребе, рециклаже и 

искоришћења електричне и електронске опреме у циљу смањења количине 

отпада. 

▪ Директива 86/278/ЕЕC о заштити животне средине, а посебно 

земљишта у случају коришћења муља из канализације у 

пољопривреди регулише правилну употребу муљева из постројења за 

третман отпадних вода у пољопривреди у циљу спречавања штетних 

последица по земљиште, вегетацију, животиње и људе. 

▪ Директива Савета 94/62/ЕC о амбалажи и амбалажном отпаду 

допуњена Директивом 2005/20/ЕC, 2004/12/ЕC, 1882/2003/ЕC 

имплементира стратегију ЕУ о отпаду од амбалаже и има за циљ да 

хармонизује националне мере за управљање отпадом од амбалаже, да 

смањи утицаје амбалажног отпада на животну средину са једне стране, а са 

друге да осигура добро функционисање унутрашњег тржишта и избегне 

стварање препрека у трговини, опструисање и ограничавање конкуренције 

унутар тржишта ЕУ. 

▪ Уредба 1069/2009 o утврђивању здравствених правила за споредне 

производе животињског порекла и од њих добијених производа који 

нису намењени исхрани људи прописује технолошке поступке прераде 

отпада животињског порекла који није намењен за људску употребу. 

▪ Уредба 1013/2006 о прекограничном кретању отпада регулише надзор и 

контролу прекограничног кретања отпада. 

▪ Пакет директива који се односи на циркуларну економију: 

o Директива (ЕУ) 2018/851 о измени Оквирне Директиве о отпаду 

2008/98/ЕЗ; 

o Директива (ЕУ) 2018/850 о измени Директиве 1999/31/ЕЗ о 

депонијама; 

o Директива (ЕУ) 2018/852 о измени Директиве 94/62/ЕЗ о амбалажи 

и амбалажном отпаду; 

o Директива (ЕУ) 2018/849 о измени Директива 2000/53/ЕЗ о отпадним 

возилима, 2006/66/ЕЗ о батеријама и акумулаторима и о отпадним 

батеријама и акумулаторима те 2012/19/ЕУ о отпаду од електричне 

и електронске опреме. 

Циљ измене ових директива је повећање процента рециклирања и поновна 

употреба материјала. Одвојено прикупљање отпада на извору је неопходно за 

прикупљање секундарних сировина. Такође, ту су превентивне мере као што су 

уклањање опасних материја и деконтаминација отпада пре рециклирања, с 

посебним нагласком на одвојеном прикупљању биоразградивог отпада за 

компостане или постројења на биогас. Све што се може рециклирати не сме ићи на 

депоније, спаљивање или било коју другу термичку обраду отпада, која је 

последња опција у хијерархији управљања отпадом. 
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3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ 

3.1 Географски положај и рељеф 

Општина Сокобања налази се у централном делу југоисточне Србије на просечној 

надморској висини од 620,5 m. Општина Сокобања налази се у југозападном делу 

Зајечарског округа између 43°31'41'' и 43°46'51'' северне географске ширине и 

21°40'33'' и 22°5'36'' источне географске дужине. Од града Зајечара, Сокобања је 

удаљена 70 km, од Књажевца 40 km, a од Бољевца 30 km. Најближи већи град у 

близини Сокобање је Ниш и удаљен је 60 km од Сокобање. 

На северозападу се граничи са општином Ражањ, на североистоку са општином 

Књажевац, на југозападу општином Алексинац, југоистоку с општином Сврљиг и 

на северу са општином Бољевац. Површина општине Сокобања износи 525 km2, 

према попису из 2011. године има 16 021 становника, док просечна густина 

насељености износи 27,95 ст/km2. Општина се састоји од укупно 25 насеља:  једног 

градског и 24 сеоска насеља (Попис становништва, домаћинстава и станова, 2011). 

Центар општине је насеље Сокобања које има највећи број становника и највећу 

површину и уједно представља административни, привредни и културни центар 

општине. 
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Табела 3.1. Основни подаци о општини Сокобања 

Општина 
Површина 

(km2) 

Број становника 

(према попису из 

2011. год.) 

Број 

насеља 

Број 

домаћинства 

Број чланова 

домаћинства 

Сокобања 525 16.021 25 5.347 3,0 
Извор: Општине и региони у Републици Србији, Републички завод за статистику, 2021. 

На територији општине најзаступљенији су крашки облици рељефа. На северу 

општине највиши врх је висине 1565 m, док се најнижа тачка општине налази на 

висини од 254 m. Општина је размештена међу планинама: Озрен (1174 m) на југу, 

планина Ртањ (1565 m) на северу, Девица (1116 m) до гребена на југоистоку, 

Слемен (1099 m) и Крастатац (1069 m) на истоку и Буковик (894 m) и Ражањ (897 

m) на западу. 

Речна мрежа је добро развијена, али највећи део чине повремени токови. 

Најзначајнија река, уједно и највећа, која протиче кроз Сокобању је река Моравица 

која према западу формира Бованску клисуру. Општина Сокобања позната је по 

термалним изворима који се користе у балнеолошке сврхе. 

Слика 3.1. Административна карта општине Сокобања 

Најзначајнију доступност Сокобањи представља регионални путни правац 

Алексинац-Сокобања-Књажевац, којим се обезбеђује веза са аутопутем Београд-

Ниш. Сокобања се преко Бољевца повезује са магистралним путем Параћин-

Зајечар и тако доступна градовима Тимочке крајине и Браничевског округа. 
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3.2 Геолошке карактеристике 

Територија општине Сокобања карактерише се сложеним структурним и 

тектонским склопом који се огледа у присуству бројних раседа и раседних зона 

који у различитим правцима пресецају сложене геолошке творевине. У 

регионалном смислу сокобањска котлина представља структурну потолину 

познату као Сокобањски терцијарни басен. 

У стенској грађи преовлађују седиментне стене. Терцијарни класични седименти 

(цетрални део басена) и мезозојски класични седименти (обод  - север, југ, 

североисток, исток и југоисток) су подједнако заступљени, док су веома мало на 

западу заступљени палеозојски седименти и метаморфне стене. У траговима се 

могу наћи магматске и бигрене стене. Имајући у виду да се на крајњем 

североистоку општине, као и на самом југу налазе кречњачки терени, заступљени 

су крашки облици рељефа. 
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На територији општине Сокобања постоји лежиште мрко-лигнитског угља и 

експлоатација се врши јамски. Басен мрко-лигнитског угља обухвата атаре села 

Читлук, Врело као и околних села и насеља источно, североисточно и западно од 

села Читлук. 

3.3 Геоморфолошке карактеристике 

Највећи део територије општине смештен је у Сокобањској котлини коју пресеца 

река Моравица. Доминантне рељефне карактеристике општине су: 

- долински део, алувијална раван реке Моравице и њених притока, 

- сокобањска котлина, настала спуштањем терена дуж раседа и чини прелаз 

од долинског ка планинском ободу котлине. Брежуљкасти терени са 

надморском  висином до 600 m, 

- планинска зона, наслања се на претходни појас са присутним вртачама, 

увалама, пећинама и клисурама. Простире се до надморске висине 1.565 m 

на северу (планина Ртањ – Шиљак). 

Највећи број насеља смештено је између 200 и 1000 m надморске висине. Најнижа 

тачка општине налази се у Сокобањској котлини и њена висина износи 254 m, док 

се највиша тачка налази у области крашког терена на северу општине и износи 

1565 m на планини Ртањ. Просечна надморска висина износи 620,5 m. Неке од 

планина које се могу запазити су Ртањ на северу, Буковик  Рожањ на западу, 

Лесковик, Озрен и Девица на југу и југоистоку, као и Слемен и Крстатац  на истоку. 
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У табели су приказане висинске зоне, њихова површина и удео у укупној 

површини општине. 

3.4 Педолошке карактеристике 

На подручју општине педолошки састав је разноврстан: око Моравице и Сесалачке 

реке представљен је алувијумом, на побрђу је смолница, гајњача и подзол, а у 

планинском појасу преовлађује кречњачко земљиште. Плодност земљишта одлика 

је географског положаја терена, геолошке подлоге и процеса  педогенезе. 

Шумско земљиште заузима површину од око 36,8% површине општине а 

пољопривредно земљиште се простире на око 57,8% укупних површина. Од 

пољопривредног земљишта скоро 23% су обрадиве површине, остало су углавном 

ливаде и пашњаци. На површини од око 1300 ha простиру се воћњаци и виногради. 

Од укупних шумских површина букове шуме заузимају више од 70% а остало су 

храстове, грабове и церове шуме, такође има и багремових и мале површине 

четинара 

3.5 Хидролошке карактеристике 

Општина Сокобања је богата хидрографском мрежом. Присутни су бројни већи 

или мањи речни токови, а пре свега Моравица, Мратиња, Николинска река, 

Сесалска река, Градашница, Тисовик, Изгара, Новоселска река, Ждрело, Лозанска 

река, Аџица, Јошаничка река и други. У овом простору налазе се водопади и 

слапови, њих укупно 11, а од којих највећу атрактивност имају водопади ''Велика 

и Мала Рипаљка'' на Озрену који су законом заштићени као споменици природе. 

Највећи водни потенцијал има река Моравица која припада Карпато-балканском 

планинском систему. Река Моравица дугачка је oko 60 km и представља десну 

притоку Јужне Мораве. Река Моравица настаје од две притоке, десне саставице 

Изгаре и леве Тисовика које извиру на падинама Девице. Моравица добија воду од 

отоке врела познатог као Врело Моравице. На свом путу од Врела па све до уласка 

у Бованску клисуру прима већи број притока од којих су најзначајније 

Градашница, Мратињска река, Јошаничка река, Вошачка река, Врмџанска река, 

Сесалска река, Изгара и Поружничка река. У реку Моравицу се улива више 

минералних извора из дубине дуж њеног корита. Сокобањском котлином 

Моравица тече у дужини од 14 km и на том потезу прима своју леву притоку 

Градашницу, чије је корито богато бигром. У Бованској клисури река је преграђена 

и на њој је образована вештачка акумулација, односно Бованско језеро, простирући 
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се око 8 km узводно. Средњи годишњи протицај реке износи 5,13 m3/s. Највиши 

водостаји су у фебруару и априлу а најмањи у септембру и октобру. Река је богата 

белом рибом, кленом и поточном пастрмком. Према релевантним физичко-

хемијским и биолошким показатељима вода Моравице од извора до Сокобање 

припада I/IIa класи вода, од Сокобање до насеља Труберевац припада ІІб класа, а 

након насеља до ушћа у Јужну Мораву поново IIa класи вода. 

Од хидрографских објеката издвајају се Бованско и Врмџанско језеро. Бованско 

језеро је вештачка акумулација настало преграђивањем реке Моравице 

1978.године, удаљено је око 10 км од Сокобање. Дужина језера је око 8 km, ширина 

недалеко од бране је 500m  а максимална дубина језера је код бране и износи око 

50 m. Површина слива акумулације је 547 km2. Акумулација је намењена 

водоснабдевању, ублажавању поплавног таласа, спречавању приноса и продукције 

наноса и побољшавању капацитета малих вода. Језеро има добре предиспозиције 

за купалишни, риболовни и излетички туризам. Врмџанско језеро се налази у 

подножју планине Ртањ тј. на северној падини Сокобањске котлине у пространој 

вртачи на 610m надморске висине изнад села Врмџа. Само језеро је крашког 

порекла, овалног облика, дугачко је 112m, широко 80m, док је дубина 3m. 

Површина језера је око 0,82 ha. Удаљено је 15 km од Сокобање и 3 km од села 

Врмџа. Ово језеро заслужује посебну пажњу јер сталних крашких језера у Србији 

има мало. 

Територију општине Сокобања карактерише веома разуђена и разнолика 

хидрографска мрежа, нарочито у погледу извора топле и хладне минералне воде. 

У Сокобањи има топлих, хладних и млаких минералних извора који су 

концентрисани у три објекта у тзв. Централном бањском парку, у области Бањица 

поред корита реке Моравице. Температура воде је у границама од 28ºС до 45°С, на 
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основу чега се 6 основних извора деле у две основне групе, са температуром воде 

од 28 до 34ºС и са температуром воде између 39 и 45°С. 

Минералне воде спадају у групу радиоактивних олигосулфидних хипертермних 

или хипотермних вода. Термална минерална вода у Бањи Јошаница се не користи 

већ пар деценија. Она спада у групу хипотермних олиго вода. Њена лековита 

својства користила су се код хроничних упала желуца и дванаестерца, обољења 

локомоторног апарата, поремећаја пробавног тракта и рака дебелог црева, 

хроничне упале мокраћних путева и других упала. 

На простору општине присутни су многобројни извори питке воде међу којима су 

најзначајнији крашки извори ''Озрен'', ''Врело'' и ''Беле воде'' који се користе за 

водоснабдевање Сокобање. Богатство извора карактеристично је за источне 

падине Озрена где се извори ''Калиновица'' и ''Шопур'' користе за водоснабдевање 

специјалне болнице на поменутој планини. 

3.6 Климатске карактеристике 

У климатском погледу подручје Сокобање припада умерено континенталној клими 

са особинама панонско степске умерено-континенталне климе. Посматрајући 

локално, стање климатских елемената сокобањске котлине је под израженим 

дејством ободног планинског рељефа и шумске вегетације на околним планинама, 

што условљава зоналне висинске вредности и одговарајуће микроклиматске 

модификације. Најнижи делови територије општине одликују се умереним 

климатским карактеристикама, које одговарају средњевисинској клими (300-

800m), са одсуством јаких ветрова, добром осунчаношћу и присуством шумским 

аеросола у ваздуху. 

Температура ваздуха спада у један од најважнијих климатских показатеља. 

Основне климатске карактеристике овог подручја су хладне и оштре зиме, топла 

лета и јесени које су топлије од пролећа. Средња годишња температура ваздуха 

износи 10,3°С. Најхладнији месец је јануар, са просечном температуром -1,2°С, а 

најтоплији јули са 19,5°С, тако да разлика између просека најтоплијег и 

најхладнијег месеца износи 20,7°C. Просечна температура у вегетационом периоду 

износи 15,5°С, а он почиње од априла и траје до краја октобра. Мразних дана у 

току године има просечно 95. Највише мразних дана има у јануару. Тропских дана 

има просечно 25 у току године, у јулу и августу. 

Просечна годишња количина падавина у Сокобањи износи 677 mm. Запажају се 

два максимума (мај-јун и новембар) и два минимума (јануар-фебруар и октобар). 

Екстремне висине падавина јављају се почетком лета, и то у јуну месецу, у виду 

максимума. Током јесени падавине имају нешто веће вредности у односу на 

остатак године приликом чега су релативно равномерно распоређене 

Ваздух на подручју сокобањске котлине спада у категорију сувог ваздуха, односно 

умерено сувог до умерено влажног. Просечна релативна влажност ваздуха највећа 

је у зимским месецима када су температуре ниске, док је у току лета нижа. Најниже 

просечне вредности забележене су у априлу и мају месецу. У Сокобањи, средња 

релативна влажност ваздуха износи 75%. 
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У Сокобањи су умерено јаке ваздушне струје. Најчешће дувају ветрови из 

западног, источног и југозападног правца. Овакав распоред учесталости ветрова 

по правцу је последица рељефа (котлина реке Моравице која се пружа у правцу 

исток-запад). Како је Сокобања окружена планинама Озреном, Ртњом и 

Буковиком, источни и северозападни ветар условљавају стално кружење свежег 

шумског ваздуха. Најмању учесталост имају северни, северозападни и југоисточни 

ветар што је последица заклоњености тих праваца планинама. 

3.7 Биодиверзитет 

Територија општине представља један од највреднијих центара разноврсности 

дивљих врста, вегетације и екосистема у Републици Србији. На малом простору 

постоји велики број заштићених подручја као и еколошких подручја за птице, 

дневне лептире и биљке што омогућава категорисање целе општине као еколошке. 

На простору општине издвајају се заштићена подручја: споменик природе 

Рипаљка, предео изузетних одлика Лептерија, предео изузетних одлика Озренске 

ливаде и специјални резерват природе Ртањ. У поступку заштите су шума Рудина 

код села Раденковца, као и Сеселачка пећина. 

На простору општине Сокобања су и два еколошки значајна подручја под називом 

„Ртањ“ и „Озрен – Девица“ и део су еколошке мреже Србије.  У оквиру њих се 

преплићу: два Емералд подручја (Ртањ и Озренске ливаде), међународно значајно 

подручје за биљке (Ртањ), два одабрана подручја за дневне лептире (Ртањ и 

Сокобањска Моравица-Девица) и четири међународно значајна подручја за птице 

(Ртањ, Тупижница и Бели Тимок, Сврљишко побрђе и Сокобањска котлина). 

Сложеност еколошких простора и заштићених природних простора условљена је 

великом разноврсношћу приоритетних типова станишта и мноштвом заштићених 

врста. Међу стаништима карактеристичним и важним за подручје општине 

Сокобања издвајају се следећа, као ретка на територији Србије: 

• Шибљаци степског бадема карактеристичних за суве падине на планинама 

Девици и Ртњу, 

• Брдско планинске карбонатне суве стене и клифови – Лесковик, Лептерија-

Сокоград, Момин камен и други, 

• Субалпијско-алпијске карбонатне суве стене и клифови Ртња који су и 

уједно станиште српске рамонде (Ramonda serbica) и 

• Обалне средње високе траволике заједнице у и око ушћа Моравице у 

акумулацију Бован, на локалитету Мрестилиште. 

Као станишта која су доминантно изграђена од ендемичних врста биљака издвајају 

се брдске и планинске шуме букве Буковика, Озрена и Девице, као и суве 

карбонатне ливаде и камењари на јужним и осунчаним падинама Девице и Ртња. 

Разноврсност дивљим врстама општине Сокобања је детаљно истражена у оквиру 

заштићених подручја, али још увек има неистражених делова попут планине 

Девице. До сада  евидентирано мноштво строго заштићених биљака и животиња, 

међу којима су и врсте које су у природи веома ретке или ендемичне. Међу њима 
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постоје и међународно значајне и угрожене врсте. Флористичко и фаунистичко 

богатство Сокобање броји преко 1000 врста. 

3.8 Заштићена природна добра 

Значајнија заштићена природна добра у општини Сокобања, а по расположивим 

подацима Завода за заштиту природе и Министарства заштите животне средине 

Републике Србије, су следећа: 

• Предео изузетних одлика „Озренске ливаде“ (828,52 ha) - део Озрен 

планине под заштитом државе од 1973., на предлог Републичког института 

за заштиту природе у Београду: заштита ливада и шума, пећина и извора. 

Уредбом је обухваћена заштита ливада и шума, видиковаца, пећина,  понора 

и врела.  На овом простору у току 2003. године установљено је 80 врста 

биљака од којих су поједине ендемске. На Озренским ливадама се налази и 

извор „Ђерзелез“ који је познат још и периода Отоманске империје. 

• Предео изузетних одлика „Лептерија-Сокоград“ - клисура реке 

Моравице - природни ресурс од првенственог значаја - представља 

површину изузетно разноликог рељефа са атрактивним геоморфолошким 

облицима, као и великим диверзитетом флоре и фауне, и културно-

историјских споменика (средњовековна тврђава Сокоград, споменик од 

националног значаја). 

Према Уредби о заштити предела изузетних одлика „Лептерија – 

Сокоград“, („Службени гласник РС“, брoj 25/2002), клисура реке Моравице 

стављена је под заштиту као предео изузетних одлика „Лептерија-

Сокоград“, утврђена је за природно добро од великог значаја и сврстана је 

у II категорију (у даљем тексту: предео „Лептерија-Сокоград“). Предео 

„Лептерија-Сокоград“ је подручје изванредне пејзажне разноликости са 

атрактивним геоморфолошким облицима и појавама, богатом и 

разноврсном флором и фауном и културно-историјским вредностима 

(средњевековно утврђење Сокоград, културно добро од великог значаја). 

Предео „Лептерија-Сокоград“ обухвата територију општине Сокобања 

површине 405,71,03 ha у катастарским општинама Сокобања и Блендија, од 

чега је 390,48,60 ha у државном и 15,22,43 ha у приватном власништву. На 

подручју предела „Лептерија-Сокоград“ установљен је режим заштите II 

степена на површини од 320,50,66 ha и режим заштите III степена на 

површини од 85,48,39 ha. 

• Споменик природе „Велика и мала Рипаљка“, природни ресурс који се 

налази под заштитом државе од 1949. године. Водопад се формира на реци 

Градашница и налази се на 420 m надморске висине, око 3 km јужно од 

центра Сокобање. 

Према Уредби о заштити Споменика природе "Рипаљка" ("Службени 

гласники РС", брoj 26/2009), Водопад Рипаљка и подручје изворишта 

речице Градашнице на планини Озрен код Сокобање стављен је под 

заштиту као споменик природе под именом "Рипаљка" и утврђен за 

заштићено природно добро од изузетног значаја, односно заштићено 

природно добро I категорије. Споменик природе "Рипаљка" ставља се под 

заштиту да би се очувала и унапредила изузетна морфолошка и хидролошка 
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обележја и лепота Рипаљке, најпознатијег и једног од највећих бигрених 

водопада у Републици Србији, као и да би се очувале друге природне 

вредности изворишта Градашнице представљене њеним врелом, водопадом 

Мала Рипаљка и низом слапова и џиновских лонаца у кориту те речице, а у 

интересу науке, образовања, културе, рекреације и туризма. 

• Специјални резерват природе „Ртањ“ (2081,31 ha). 

Специфичан рељеф са купастим врхом Шиљак и врло стрмим падинама, 

крашким рељефом са дубоким јамама и различитим облицима краса у 

источној Србији, према Уредби о проглашењу Специјалног резервата 

природе „Ртањ” („Службени гласник РС", брoj 18/2019), стављен је под 

заштиту и проглашен заштићеним подручјем изузетног значаја, односно Ι 

категорије, као Специјални резерват природе ,,Ртањ”. 

Специјални резерват природе „Ртањ” ставља се под заштиту како би се: 

очували унутрашњи котлински басени (кривовирски, боговинско-

сумраковачки и сокобањски басен), као и тектонски хорст Ртња са делом 

Голе планине и површи јужне падине Ртња према Констадиновици; очувао 

морфоструктурни рељеф (планински гребен Кусак-Големи врх (1.405 m) са 

кречњачком пирамидом Шиљком (1.570 m)); очувале најстарије стене у 

оквиру старијег палеозоика, седименти силура и девона, серија доломита и 

доломитичних кречњака; очувало 14 спелеолошких објеката (две пећине, 

десет јама, два објекта одговарају јамско-пећинском типу) и значајније 

хидрогеолошке појаве (Мировско врело, Луковско врело, врело Мрљиш, 

Илинско врело и друга мања); очувале шумске заједнице реликтног 

карактера (мешовита шумска заједница јеле и букве), термофилне шуме и 

шибљаци храстовог појаса, мезофилне букове и буково-јелове шуме, 

сладуново-церове шуме и развијене вегетације шибљака; очувала 

фитоценоза Ceterachi-Ramondetum serbicae, ендемична врста љубичице 

(Viola grisebachiana) са камеником (Saxifraga paniculata), као и ксерофилни 

типови зељасте вегетације (пашњаци, ливаде и камењари), власуља (Festuca 

valesiaca) и едификаторска врста стеноендемична ртањска метвица (Nepeta 

rtanjensis); очувало 644 таксона из групе васкуларних биљака, таксони 

сврстани у фамилијe виших биљака. 

На подручју Ртња идентификовано је: 11 строго заштићених врста (српска 

рамонда (Ramonda serbica), ртањска метвица (Nepeta rtanjensis), каћунак 

(Orchis coriophora), каћун (Orchis militaris), мушки божур (Paeonia mascula), 

алпска павит  (Clematis alpina), планинска саса (Pulsatilla montana), кохова 

линцура (Gentiana acaulis)), представници водоземаца (даждевњак 

(Salamandra salamandra), обични мрмољак (Lissotriton vulgaris), планински 

мрмољак (Ichtyosaura alpestris), жутотрби мукач (Bombina variegate), 

шумска жаба (Rana dalmatina), велика зелена жаба (Pelophylax ridibundus), 

грчка жаба (Rana graeca), гаталинка (Hyla arborea), велика крастава жаба 

(Bufo bufo), зелена крастава жаба (Pseudepidale viridis)); представници 

гмизаваца (копнена корњача (Eurotestudo hermanni), слепић (Anguis fragilis), 

кратконоги гуштер (Ablepharus kitaibelii), ливадски гуштер (Lacerta agilis), 

зелембаћ (Lacerta viridis), зидни гуштер (Podarcis muralis), степски смук 

(Dolichophis caspius), смукуља (Coronella austriaca), ескулапов смук 

(Zamenis longissimi), белоушка (Natrix natrix), рибарица (Natrix tessellate), 
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поскок (Vipera ammodytes)); представници фауне (евидентирано 89 врста 

птица, од којих су 83 врсте гнездарице, 28 врста сисара, три врсте слепих 

мишева, из реда бубоједа присутни су: јеж (Erinaceus europaeus), кртица 

(Talpa europaea) и шумска ровчица (Sorex araneus), од глодара жутогрли 

миш (Apodemus flavicollis) и риђа шумска волухарица (Clethrionomys 

glareolus)). 

На подручју Специјалног резервата природе „Ртањ”, утврђују се режими 

заштите I, II и III степена. 

Еколошки важна подручја Републике Србије на територији општине Сокобања су: 

Ртањ - важна биљна зона међународног значја и заштићено подручје за птице, 

Озрен и Девица - заштићене зоне за лептире. 

3.9 Природни хазарди 

Општина Сокобања је угрожена клизиштима, одронима, градоносним непогодама 

и сушом. Клизиштима је угрожено око 62,09 km2, одронима 4,16 km2, градоносним 

непогодама 48,46 km2, а умерено сушна подручја заузимају 200,38 km2. Сви 

водотокови на територији Општине Сокобања имају бујични карактер, што се кроз 

историју показало као озбиљан природни хазард, који угрожава инфраструктуру, 

индустрију, пољопривреду, а може представљати и ризик за људске животе. 

Бујични ток јесте повремени или стални ток у коме, услед интензивних 

атмосферских падавина или брзог топљења снега, долази до нагле измене водног 

режима у виду високих поплавних таласа и могућег угрожавања живота и здравља 

људи и њихове имовине, као и амбијентних вредности (Закон о водама „Службени 

гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018, 95/2018 - др. закон). 

На простору општине заступљене су јака и средња ерозија. Јака ерозија заузима 

површину од 114,29 km2, док средња ерозија заузима површину од 68,39 km2. 
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Територија општине Сокобања налази се у зонама јачине 7 и 7,5 MCS сеизмичког 

хазарда у повратном периоду од 475 година. Површина зоне јачине 7 MCS износи 

220,8 km2, а зоне јачине 7,5 MCS износи 308,2 km2. 

3.10 Становништво и насеља 

Општина Сокобања укупно има 16.021 становника према званичним резултатима 

Пописа из 2011. године, док према проценама на дан 30.06.2020. године укупан 

број становника износи 13.760. 

Табела 3.2. Општи подаци, 2021. 

Општина 
Површина, 

km2 

Број 

насеља 

Становништво стање 

30.06.2020. 

укупно 
густина 

по 1 km2 

Сокобања 525 25 13.760 26,2 
Извор: Општине и региони у Републици Србији, Републички завод за статистику, 2021. 

Табела 3.3. Упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 

2002. и 2011. године за општину Сокобања 

Општина/тип 

насеља 

Година пописа 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Сокобања 23.733 24.621 24.285 23.932 23.394 21.948 18.571 16.021 

градска 3.370 3.984 4.227 5.554 7.204 8.439 8.407 7.982 
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остала 20.363 20.637 20.058 18.378 16.190 13.509 10.164 8.039 

Извор: Републички завод за статистику, Књиге Пописа 

Када су у питању кретања броја становника у општини Сокобања, становништво 

је у периоду од 2002 - 2011. године опало за укупно 2.550 становника. 

Укупан број домаћинства у општини Сокобања је 5.347 са просечним бројем 

чланова 3,0. 

Укупан број насеља у општини износи 25, од којих је само Сокобања градско 

насеље, док је 24 сеоских насеља. Проценат становника који живи у градском 

подручју износи 49,8%, док 50,2% становника настањује рурално подручје 

општине. 

3.11 Привреда и индустрија 

Привредни профил општине утемељен је на развоју неколико основних грана, које 

су се испољиле као фактор агломерирања осталих активности: туризам, трговина, 

рударство, здравство. 

Табела 3.4. Запосленост и незапосленост 

Општина Број запослених Број незапослених 
Стопа 

незапослености 

(%) 

Сокобања 3.400 1.107 20,3 

Извор: Општине и региони у Републици Србији, Републички завод за статистику, 2021. 

У 2021. години у општини Сокобања је регистровано 3.400 запослених. 

Табела 3.5. Регистрована запосленост 

Општина Укупно 

Запослени у 

правним лицима 

(привредна 

друштва, 

предузеће, 

установе, задруге и 

друге 

организације) 

Приватни 

предузетници 

(лица која 

самостално 

обављају 

делатност) и 

запослени код 

њих 

Регистровани 

индивидуални 

пољопривредници 

Сокобања 3.400 2.098 989 313 

Извор: Општине и региони у Републици Србији, Републички завод за статистику, 2021. 

Са наредне слике (Слика 3.2.) може да се види запосленост по секторима 

делатности. Види се да је највећи број запослених у здравственој и социјалној 

заштити, рударству, трговини и туризму, док су све остале делатности присутне у 

проценту мањем од 10%. 
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Слика 3.2. Регистрована запосленост по секторима делатности за 2020. годину 

Извор: Општине и региони у Републици Србији, Републички завод за статистику, 2021. 

Садашња стопа незапослености у општини Сокобања износи 20,3%. Решавање 

проблема незапослености је од највеће важности. Структура незапослених лица је 

приказана у наредној табели (Табела 3.6). Незапосленост жена је много већа и 

износи 55,2%. 

Табела 3.6. Незапослена лица 

Општина Укупно 

Први пут траже 

запослење 

Без 

квалификација Жене На 1000 

становника свега % свега % свега % 

Сокобања 1.107 917 82,8 274 24,8 611 55,2 80 

Извор: Општине и региони у Републици Србији, Републички завод за статистику, 2021. 

Привредом у општини Сокобања доминирају мала и средња предузећа. 

Број активних предузетника се креће између 470 и 500 у последњих 7 

година. Доминантне делатности предузетничких радњи су туризам и трговина. 

Број пољопривредних газдинстава је 2.884. 

Туризам (здравствени, планински, рекреативни, рурални, еко туризам и развој 

осталих видова целогодишњег туризма) – је најзначајнија привредна грана на 

подручју општине Сокобања. У 2021. години било је 159.131 туриста. Као једно од 

најлепших и најпознатијих туристичких одредишта у Србији, са завидним бројем 

ноћења годишње, Сокобања има укупно 7.618 лежајева. Од тога у хотелима 1.034. 
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Табела 3.7. Туризам у 2021. години 

Општина 

Туристи Ноћења туриста 

Просечан број 

ноћења 

свега домаћи страни свега домаћи страни домаћи страни 

Сокобања 159.131 154.815 4.316 756.089 743.017 13.072 4,8 3,03 

Извор: Туристичкa организација Сокобања, 2021. 

Имајући у виду компаративне предности подручја општине Сокобања (постојећи 

природни ресурси, традиција и развојни програми за које постоје просторни 

услови), пољопривреда, прехрамбена индустрија (агрокомплекс) и туризам су 

сагледани као основни правци развоја. 

3.12 Инфраструктура 

3.12.1 Саобраћајна инфраструктура 

Постојећу мрежу друмског саобраћаја општине Сокобања чине државни путеви 

другог реда и општински путеви. Укупна дужина путева у општини износи 157,749 

km од чега савремени коловоз представља 91,6%, укупно 144,499 km. Од укупне 

дужине путева на државне путеве II реда одлази 72,229 km. Локални, општински 

путеви се простиру у дужини од 85,52 km, од чега 72,27 km чини савремени 

коловоз. 

Општина има добру саобраћајну приступачност. Саобраћајна повезаност општина 

са припадајућим гравитационим подручјем је релативно добра. Најважније јавне 

друмске саобраћајнице у општини су: 

▪ државни пут IIA реда број 217 Вукања-Алексинац-Сокобања-Књажевац, 

▪ државни пут IIA реда број 218 Бољевац-Ртањ-Соко Бања-Врело-Горња 

Топоница, 

▪ државни пут IIB реда број 420 Нови Брачин-Јошаница-Жучковац - веза са 

државним путем 217. 

Територијом општине Сокобања не пролазе железничке саобраћајнице. 

Сокобања је удаљена 30 км од аутопута E-75 и железничке станице. Растојање до 

Београда и аеродрома „Никола Тесла” је 230 km, а до Ниша и аеродрома „Цар 

Константин” 58 km. Повезана је са Тимочком крајином преко Бољевца и 

Књажевца. 

3.12.2 Комунална инфраструктура 

Укупан број домаћинстава који је прикључен на водоводну мрежу је 4.636, што 

износи 86,7% од укупног броја домаћинстава. 

Табела 3.8. Број домаћинстава прикључених на водоводну и канализациону мрежу 
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Општина 

Број 

домаћинстава 

прикључених 

на водоводну 

мрежу 

% од укупног 

броја 

домаћинстава 

Број 

домаћинстава 

прикључених 

на 

канализациону 

мрежу 

% од укупног 

броја 

домаћинстава 

Сокобања 4.636 86,7 4.320 80,8 
Извор: Општине и региони у Републици Србији, Републички завод за статистику, 2021. 

Канализациона мрежа је у великој мери изграђена у насељу Сокобања, те је 80,8% 

домаћинстава прикључено на мрежу. Села немају никакву канализацију. Постоји 

постројење за пречишћавање отпадних вода које је реконструисано 2003. године, 

али није у функцији. Прикупљене отпадне воде се не пречишћавају. У току је 

израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу 

постројења за пречишћавање отпадних вода капацитета 22.000 ЕС на локацији 

постојећег постројења. Урађено је идејно решење и издати су локацијски услови. 

Одвођење отпадних вода у сеоским насељима која нису прикључена на 

канализациону мрежу је лоше услед несанитарних септичких јама. У овим 

насељима се отпадне воде испуштају у провизорне септичке јаме преко којих се 

усмеравају према најближим водотоцима. 
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4. АНАЛИЗА СТАЊА У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ 

4.1 Институционални оквир 

Јединице локалне самоуправе у складу са чланом 20. Закона о управљању отпадом 

имају следеће одговорности: 

• припремају регионалне планове управљања отпадом, усклађене са 

Програмом управљања отпадом Републике Србије и у сарадњи са осталим 

општинама, 

• доносе локалне планове управљања отпадом, усклађене са Програмом 

управљања отпадом Републике Србије, 

• просторним плановима утврђују локације за постројења за управљање 

отпадом, 

• удружују се са другим општинама у циљу заједничког управљања отпадом, 

• спроводе санацију и затварање одлагалишта сагласно плану управљања 

отпадом, 

• организују сакупљање и сигурно одлагање отпада у складу са стандардима 

и локалним планом управљања отпадом, 

• омогућују одвојено сакупљање секундарних сировина и органског отпада, 

и организују превоз до центара за управљање отпадом, 

• достављају податке Агенцији за заштиту животне средине Републике 

Србије у складу с прописима. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе у складу са чланом 20. Закона: 

• доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о 

његовом спровођењу; 

• уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, 

односно инертним и неопасним отпадом на својој територији; 

• уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, 

односно инертним и неопасним отпадом; 

• издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са законом, води евиденцију 

и податке доставља надлежном министарству; 

• на захтев министарства или надлежног органа аутономне покрајине даје 

мишљење у поступку издавања дозвола; 

• врши надзор и контролу примене мера поступања са отпадом у складу са 

законом, као и друге послове утврђене законом. 

Јединица локалне самоуправе својим актом одређује органе и службе надлежне за 

обављање послова из своје надлежности. Јединица локалне самоуправе, у складу 

са Локалним планом, уређује и организује: 

1) селекцију и одвојено сакупљање отпада, укључујући и учесталост 

сакупљања отпада ради рециклаже (папир, метал, пластика и стакло); 

2) обезбеђује одлагање отпада из домаћинства у контејнере или на други 

начин; 

3) обезбеђује и опрема центре за сакупљање отпада из домаћинства који није 

могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти, 

биоразградиви и други отпад), укључујући и опасан отпад из домаћинства. 
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У општинској управи Сокобања, Одељење за урбанизам, локално-економски 

развој и заштиту животне средине обавља послове који се односе на: праћење и 

обазбеђивање услова за развој и спровођење политике из области економског 

развоја, привреде, пољопривреде и водопривреде; реализацију развојних 

пројеката од интереса за општину, представљање инвестиционих потенцијала 

општине и реализацију активности на привлачењу инвестиција; израда 

нормативних и других акта из области локалног економског развоја; предлагање 

стимулативних мера за отварање нових МСП и привлачење страних инвестиција, 

старање о укупном привредном развоју општине; обављање управних и стручних 

послове у области привреде; подстицање и старање о развоју туризма, старих 

заната, пољопривреде и осталих привредних грана; обављање пoслова 

категоризације туристичких објеката у складу са законом; вођење поступка 

промене намене пољопривредног у грађевинско земљиште; израда годишњег 

програма развоја пољопривреде и руралног развоја; израду годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; 

спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини; израду општих и оперативних планова заштите од елементарних 

непогода; информисање индивидуалних пољопривредних произвођача и 

регистрованих пољопривредних газдинстава о актуелностима везаним за 

пољопривреду; утврђивање водопривредних услова на територији општине; 

издавање водопривредних сагласности и водопривредних дозвола за објекте и 

радове у складу са законским овлашћењима општина; подстицање 

предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама 

Скупштине општине; давање информација и пружање техничке помоћи правним 

лицима при реализацији пројеката, државних субвенција и кредита; обављање 

административних послова за Агенцију за привредне регистре и пружање помоћи 

локалним привредницима у регистрацији и пререгистрацији организационих 

облика; израда базе података, праћење, анализа и давање извештаја о стању и 

кретању привредних активности на територији општине; израду пројекције 

будућих кретања и предлагање стратегије за даљи развој; успостављање 

привредних контаката и старање о привлачењу нових инвеститора у општину; 

обављање стручних, административних, техничких и других послова на вођењу, 

координирању и сервисирању послова из области економског развоја општине; 

представљање могућности и услова за улагање у општину; организацију и учешће 

општине на разним промотивним манифестацијама; представљањe општине у 

активностима везаним за локални економски развој; сарадњу са Националном 

службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике 

запошљавања; успостављљања контаката са међународним организацијама и 

донаторима и истраживање могућности за финасирање развојних програма; 

припремање, управљање и реализација развојних пројеката и капиталних 

инвестиција у области јавне инфраструктуре; праћење рада јавних предузећа, 

друштва капитала којима је општина оснивач или суоснивач или којима је 

поверено обављање комуналне делатности; праћење рада јавних предузећа, јавних 

агенција, друштава капитала којима је општина оснивач или суоснивач у области 

пољопривреде, водопривреде, и других грана привреде; учешће у изради и 

реализацији пројеката приватног и јавног партнерства и концесија. 

У оквиру Одељења за финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове 

образован је Одсек за инспекцијске послове у оквиру кога се обављају послови 

вршења надзора над применом закона и других прописа и општих аката, 
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стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на 

пројектовање, грађење и реконструкцију објеката у високоградњи, нискоградњи и 

градњи других објеката; на извођење појединих грађевинских радова на тим 

објектима и грађење објеката на прописан начин; доносе се решења, налажу мере 

и стара се за за њихово спровођење; подносе се захтеви за покретање прекршајног 

поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредне преступе. Врши се 

надзор над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне 

средине, поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, 

заштити природе, заштити од буке у животној средини, поступању са 

хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину, 

доносе се решења и налажу мере и прати њихово спровођење. Врши се 

инспекцијски надзор над законитошћу рада правних лица које обављају 

комуналну делатност и поступање предузетника и грађана, у погледу 

придржавања закона, других прописа и општих аката, надзор у области уређивања 

и одржавања објеката и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење општине, 

јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења 

отпадних вода, снабдевање електричном и топлотном енергијом, изношење и 

депоновање смећа, сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске услуге, 

делатности пијаца, чистоћу јавних површина, раскопавање улица и других јавних 

површина и друге послове комуналне хигијене, прати стање, предлаже мере и 

врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на 

одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних 

путева, надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај 

и саобраћајна сигнализација, издају дозволе за вршење истовара и утовара робе из 

моторних возила, прати стање, предлаже мере и врши инспекцијски надзор над 

законитиошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза 

путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе 

лица и ствари и ауто-такси превоза. 

У овим Одељењима запослена су 2 лица на пословима заштите животне средине - 

један запослени на пословима заштите животне средине и један инспектор за 

заштиту животне средине. 

Општинска управа општине Сокобања уређује и обезбеђује услове за обављање 

комуналних делатности и уређује начин организовања послова у вршењу 

комуналних делатности на територији општине Сокобања, на тај начин што је 

оснивач Јавног комуналног предузећа “Напредак”, преко својих органа и 

инспекцијских служби врши контролу рада ЈКП “Напредак”, обавља и друге 

послове ради стварања услова за задовољавање потреба становништва општине 

Сокобања у области комуналних услуга пре свега организовано сакупљање, 

одвожење и депоновање отпада на подручју општине Сокобања. 

Услуге сакупљања и одношења отпада обавља ЈКП „Напредак“ Сокобања. ЈКП 

„Напредак” Сокобања, као давалац услуга, дужно је да радом и пословањем 

обезбеди: 

• трајно, континуирано и несметано пружање комуналних услуга 

корисницима под условима и на начин уређен законима, осталим 

прописима и стандардима и овом и другим општинским одлукама, 

• прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који 

подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању 
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услуга у складу са позитивним прописима, оснивачким актом и Статутом 

општине; 

• предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, 

постројења и опреме, који служе за обављање комуналних делатности; 

• развој и унапређење квалитета комуналне услуге, као и унапређење 

организације и ефикасности рада. 

Слика 4.1. Организациона структура ЈКП „Напредак“ Сокобања 

Предузеће свој рад организује по организационим јединицама које чине целину 

Предузећа и то: 

1. Teхнички сектор, 

2. Финансијско-рачуноводствени сектор, 

3. Општа служба 
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Организационим јединицама руководе запослени са посебним овлашћењима и то: 

1. Руководилац техничког сектора, 

2. Руководилац финансијско-рачуноводственог сектора, 

3. Секретар. 

У оквиру техничког сектора образују се следеће радне јединице: 

1. Радна јединица водовод и канализација, којом руководи управник, 

2. Радна јединица Остале комуналне делатности, којом руководи 

управник. 

Ради успешнијег обављања послова у Радној јединици Остале комуналне 

делатности рад се организује у оквиру следећих одељења: 

1. Одељење хигијене, којим руководи пословођа, 

2. Одељење механизације и радионице, којим руководи пословођа, 

3. Одељење пијаце и гробља, којим руководи пословођа. 

У оквиру Одељења хигијене обављају се послови одржавања хигијене јавних 

градских површина, послови сакупљања, одвајања, селекције и депоновања кућног 

и другог смећа и отпадака, одржавање и уређење депоније, прање улица, уклањање 

наноса и чишћење снега, на уређењу и одржавању травних површина, цветних 

алеја и слично. 

У оквиру Одељења механизације и радионице обављају се послови редовних 

контрола возила и уређаја, послови одржавања и отклањања кварова на свим 

возилима као и редовни послови. 

4.2 Количине, врсте и састав отпада 

Према члану 7. Закона о управљању отпадом, отпад је свака материја или предмет 

који власник одбацује, намерава или мора да одбаци. 

Врсте отпада су: 

▪ комунални отпад (отпад из домаћинства); 

▪ комерцијални отпад; 

▪ индустријски отпад. 

Kомунални отпад је отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који 

је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства. 

Kомерцијални отпад је отпад који настаје у привредним субјектима, 

институцијама и другим организацијама, које се у целини или делимично баве 

трговином, услугама, канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или 

забавом, осим отпада из домаћинства и индустријског отпада. 

Индустријски отпад је отпад из било које индустрије или са локације на којој се 

налази индустрија, осим јаловине и пратећих минералних сировина из рудника и 

каменолома. 
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У зависности од опасних карактеристика које утичу на здравље људи и животну 

средину, отпад може бити: 

▪ неопасан; 

▪ инертан; 

▪ опасан. 

Неопасан отпад је отпад који, због своје количине, концентрације или физичке, 

хемијске и биолошке природе, за разлику од опасног отпада, не угрожава здравље 

људи или животну средину и нема карактеристике опасног отпада. 

Инертан отпад је отпад који није подложан било којим физичким, хемијским или 

биолошким променама; не раствара се, не сагорева или на други начин физички 

или хемијски реагује, није биолошки разградив или не утиче неповољно на друге 

материје са којима долази у контакт на начин који може да доведе до загађења 

животне средине или угрози здравље људи; не поседује ни једну од карактеристика 

опасног отпада (акутна или хронична токсичност, инфективност, канцерогеност, 

радиоактивност, запаљивост, експлозивност); садржај загађујућих материја у 

његовом воденом екстракту не сме угрожавати законом прописани. 

Опасан отпад је отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних 

материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има 

најмање једну од опасних карактеристика (експлозивност, запаљивост, склоност 

оксидацији, органски је пероксид, акутна отровност, инфективност, склоност 

корозији, у контакту са ваздухом ослобађа запаљиве гасове, у контакту са ваздухом 

или водом ослобађа отровне супстанце, садржи токсичне супстанце са одложеним 

хроничним деловањем, као и екотоксичне карактеристике), укључујући и 

амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован. 

4.2.1 Количине комуналног отпада 

Подаци о количинама, врстама и саставу отпада на територији једне општине 

представљају полазну основу у процесу планирања управљања отпадом. Процес 

планирања управљања отпадом мора бити заснован на поузданој бази података о 

постојећим количинама отпада, постојећем начину управљања (сакупљања), 

третману, начину одлагања, изворима и врстама отпада. 

Количине комуналног отпада на годишњем нивоу су прорачунате према 

методологији која је коришћена у Програму управљања отпадом Републике Србије 

2022-2031. 

У следећој табели приказане су количине отпада који се генерише у општини 

Сокобања. На основу извршених прорачуна може се усвојити да становништво 

општине Сокобања генерише дневно по становнику 1 kg отпада у просеку. 

Додатно, велики број туриста у Сокобањи генерише значајне количине отпада у 

време туристичке сезоне. Године 2020. у Сокобањи је забележено 648.820 ноћења 

туриста. Такође, велики је број и дневних гостију, који користе излетишта и остају 

у току дана, али не преноће. Узимајући у обзир туристичку сезону од маја до 

октобра, у том периоду настаје 1,5 kg отпада по становнику на дан у градском 

насељу Сокобања, док у сеоским насељима настаје 1 kg, а у периоду од 

новембра до априла настаје 1 kg отпада по особи на дан на територији целе 
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општине Сокобања. На основу прорачуна, укључујући отпад који генеришу 

туристи, у просеку у току године настаје 1,2 kg/становнику/дан. 

Укупно у општини Сокобања генерише се око 7.062 t/годишње отпада. У 

просеку, дневно по становнику 1,2 kg отпада, односно у просеку дневно настаје 

19,3 t отпада. 

Табела 4.1. Генерисане количине комуналног отпада у општини Сокобања 

Општина Површина, 

km² 

Број 

становника 

2011. 

Број 

домаћинстава 

Настала 

количина 

(kg/становни

к/дан) 

Количина 

генерисаног 

отпада у 

општини /граду 

(t/год.) 

Сокобања 525 16.021 5.347 1,2 7.062 

Извор: ЈКП „Напредак“ Сокобања, 2022. 

Морфолошки састав отпада представља удео појединих врста отпада у 

карактеристичном узорку отпада. На морфолошки састав отпада утиче број 

становника, економска ситуација, годишње доба, клима и географски положај. 

Масени састав се најчешће одређује у односу на: папир, отпад од хране – органски 

отпад, дрво, метал, текстил, гуму, пластику итд. Састав комуналног отпада је 

потребан за прорачун неопходног броја канти/контејнера као и за величину возила 

за сакупљање отпада, како би била успостављена примарна сепарација отпада. 

С обзиром на то да на постојећој депонији не постоји колска вага и услови за 

континуално праћење сакупљене количине отпада, не постоје ни релевантни 

подаци о маси сакупљеног и генерисаног комуналног отпада. ЈКП не спроводе 

анализе морфолошког састава отпада, па тако релевантни подаци о морфолошком 

саставу отпада не постоје. Због тога је за потребе прорачуна неопходног броја 

канти/контејнера као и возила за сакупљање отпада у склопу успостављања 

примарне сепарације отпада, коришћен просечан морфолошки састав отпада за 

Републику Србију (Програм управљања отпадом Републике Србије 2022-2031.). 

Табела 4.2. Просечни састав комуналног отпада 

Врста отпада Састав отпада, % 

Метали 5,2 

Стакло 4,1 

Пластика 12,1 

Папир и картон 13,0 

Биоотпад 40,0 

Дрво 3,4 

Текстил 2,8 

Отпад од електронских и електричних производа 5,7 

Батерије 0,002 

Мешани отпад 12,0 

Остало 1,7 

УКУПНО 100,0 
Извор: Програм управљања отпадом Републике Србије 2022-2031., 2022. 
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Биоотпад је отпад из домаћинстава – кухињски отпад (коре воћа и поврћа, љуске 

јаја, талог од кафе, остаци хлеба и др.). 

4.2.2 Количине комерцијалног и индустријског отпада 

Постоји недовољно података о индустријском отпаду. Под индустријским отпадом 

се подразумевају све врсте отпадног материјала и нуспроизвода који настају током 

одређених технолошких процеса. Достављање података о генераторима и 

количинама Агенцији за заштиту животне средине представља законску обавезу 

према Закону о управљању отпадом. Индустријски отпад се углавном привремено 

складишти унутар комплекса генератора или одлаже на места у кругу постројења, 

док се преостали део одлаже са комуналним отпадом на градским депонијама. 

На територији општине Сокобања највећи генератор индустријског отпада је 

рудник мрког угља Соко. Просечно се годишње на одлагалиште рударског отпада 

одлаже око 14.700 тона материјала, углавном јаловине. 

У Сокобањи се генерише и око 500 kg опасног отпада годишње који се предаје 

оператерима који имају дозволу за ту врсту отпада. 

4.3 Посебни токови отпада 

Обзиром да је детаљна евиденција о посебним токовима отпада, како је предвиђено 

Законом о управљању отпадом, још увек у фази успостављања, до података се 

дошло на основу информација из постојећих планских и стратешких докумената 

или проценом. Законом је прописана обавеза вођења дневних евиденција и 

достављања извештаја Агенцији за зашиту животне средине од стране лица која 

врше сакупљање, третман, односно поновно искоришћење или одлагање. 

Правна лица имају обавезу да свој створени отпад који спада у посебне токове 

предају оператерима са дозволом. Сакупљање посебних токова отпада из 

домаћинстава није системски успостављено. 

4.3.1 Амбалажни отпад 

Контејнери за прикупљање амбалажног отпада које је обезбедио Секопак су 

постављени у свим селима: осим Раденковца, Језера, Новог Села и Церовице. Ова 

села су изостављена због велике удаљености и малог броја становника, па је 

процењено да би трошкови били превелики. Око 60 контејнера је постављено на 

локацијама насеља Сокобања. Проблем је што становништво ове контејнере 

користи за комунални, уместо за амбалажни отпад. Линија за селекцију 

прикупљеног амбалажног отпада није у функцији. Генерално, сакупљање је на 

врло ниском нивоу. 

4.3.2 Истрошене батерије и акумулатори 
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Батерије или акумулатори означавају сваки извор електричне енергије 

произведене директним претварањем хемијске енергије, док су истрошене 

батерије или акумулатори они који се не могу поново користити и представљају 

отпад, а намењени су третману односно рециклирању. Истрошене батерије и 

акумулатори се класификују као опасан отпад. 

Према броју регистрованих возила (путнички аутомобили, аутобуси и теретна 

возила) у 2020. години, процењује се да се на територији општине Сокобања 

годишње генерише око 1.000 1  комада истрошених акумулатора. Коришћене 

акумулаторе углавном прикупе сакупљачи секундарне сировине ради рециклаже. 

Једини оператер који тренутно врши организовано сакупљање и преузимање 

отпадних оловних акумулатора јесте „Монбат“ Инђија. Података о истрошеним 

батеријама нема. Истрошене батерије из домаћинстава се не раздвајају и заједно са 

комуналним отпадом одлажу се на депонијама. 

4.3.3 Отпадна уља 

Отпадним уљима се сматрају сва минерална или синтетичка уља или мазива, која 

су неупотребљива за сврху за коју су првобитно била намењена, као што су 

хидраулична уља, моторна, турбинска уља или друга мазива, бродска уља, уља или 

течности за изолацију или пренос топлоте, остала минерална или синтетичка уља, 

као и уљни остаци из резервоара, мешавина уље - вода и емулзије. Отпадно јестиво 

уље је уље које настаје обављањем угоститељске и туристичке делатности, у 

индустрији, трговини и другим сличним делатностима. 

Процена је да се на територији општине Сокобања годишње генерише око 16 t 

отпадног моторног уља.2 Аутомеханичарске радње сакупљају незнатне количине 

тих уља. 

Процењује се да у Србији годишње настаје 18 kg отпадног јестивог уља по 

становнику, односно око 288 t отпадног јестивог уља настаје годишње у општини 

Сокобања. Због туристичке сезоне, та количина може достићи и 320 t/год. Према 

члану 48. Закона о управљању отпадом, сви објекти угоститељске и туристичке 

делатности, објекти у индустрији, трговини и другим сличним делатностима у 

којима се припрема више од 50 оброка дневно, дужни су да сакупљају отпадна 

јестива уља. Отпадна јестива уља најчешће се користе за производњу биодизела. 

4.3.4 Отпадне гуме 

Отпадне гуме јесу гуме од моторних возила (аутомобила, аутобуса, камиона, 

моторцикала и др.), пољопривредних и грађевинских машина, приколица, вучених 

машина и сл. након завршетка животног циклуса, односно гуме које власник 

одбацује због оштећења, истрошености или других разлога. Отпадне гуме су 

дефинисане као неопасан отпад (ознака отпада 16 01 03). Гуме за путничка возила 

и теретна возила представљају око 85% од укупног броја произведених гума. 

1 Подаци добијени на основу процене. Ако се акумулатори у просеку мењају сваке четврте 

године, на годишњем нивоу то је 25% од укупног броја регистрованих возила (путнички 

аутомобили, аутобуси и теретна возила) 
2 Подаци добијени на основу процене, да просечна годишња потрошња моторног уља по возилу 

износи 4 l, остале врсте уља нису узете у обзир 
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Процењује се да у општини Сокобања годишње настане око 10 t отпадних гума 

(950 комада аутомобилских и 150 камионских). 3 Старе аутомобилске и камионске 

гуме делом се предају откупљивачима, делом завршавају на илегалним депонијам, 

а један број заврши у приватним двориштима за сопствене потребе. 

4.3.5 Отпадна возила 

Отпадна, односно неупотребљива возила јесу моторна возила или делови возила 

која су отпад и која власник жели да одложи. Отпадна возила су хетерогеног 

састава, и чини их отприлике 55-70% гвожђа/челика, 3-8% обојених метала, 8-18% 

пластике и текстила, 2-4% гума, 2-5% стакла, 2-5% радних флуида и 5-10% осталих 

материјала. Aутомобил се састоји од више од 10.000 појединачних делова и 

отприлике 40 различитих материјала. Отпадна возила садрже опасне материје као 

што су гориво, моторно уље, филтер за уље, кочиона течност, расхладни флуиди, 

батерије, експлозив (ваздушни јастуци), опасни електронски делови, и слично. 

Како код старих аутомобила постоји наслеђени проблем азбеста (нпр. кочне 

плочице) и полихлоровани бифенили (нпр. у кондензаторима). Рециклер осигурава 

безбедно расклапање (тј. уклањање опасних компоненти, поновно искоришћење 

резервних делова итд.). 

Према Републичком заводу за статистику (Општине и региони у Републици 

Србији, 2021.), у 2020. години општина Сокобања је имала 4.106 регистрованих 

возила (путнички аутомобили, аутобуси, камиони). Отпадна возила се већим делом 

предају ауто-отпадима. Отпадна возила откупљују и неформални сакупљачи. 

Количине нису познате. 

4.3.6 Отпад од електричне и електронске опреме 

Отпад од електричне и електронске опреме укључује опрему и уређаје, као и 

склопове и саставне делове који настају у индустрији. Отпад од електричне и 

електронске опреме према Каталогу отпада разврстан је у групу са индексним 

бројем отпада 16 02 и 20 01. Отпад од електричних и електронских производа чине 

отпадни апарати из домаћинстава (телевизори, радио-апарати, фрижидери, 

замрзивачи итд.), рачунари, телефони, касетофони итд. Већина овог отпада спада 

у опасан отпад због компоненти које садржи. 

Процена је да се на територији општине Сокобања годишње генерише око 33 t 

отпада од електричне и електронске опреме 4 . Oвај отпад откупљују поједини 

оператери отпада од електричне и електронске опреме и одатле се транспортује на 

рециклажу. Отпад од електронске и електричне опреме сакупљају и поједини 

неформални сакупљачи, па све мањи број ових уређаја заврши на сметлиштима 

или депонији. Најближе постројење које врши третман отпада од електричне и 

електронске опреме налази се у граду Нишу. 

3 Подаци добијени на основу процене, да се сет аутомобилских гума мења на 4 године, а да се 

камионске гуме мењају на 2 године 
4 Процена генерисаног отпада од електричне и електронске опреме - сваке четврте године по 

домаћинству се баци један уређај, просечна тежина једног електричног уређаја 25 kg (6,3 kg елект. 

и елек. отпада/год. по домаћинству) 
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4.3.7 Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу 

Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу не сакупљају се одвојено од 

осталог отпада, осим спорадичних случајева. Због одређеног садржаја живе 

истрошене сијалице се морају убудуће третирати као опасан отпад, тј. сакупљати 

одвојено и предавати овлашћеном сакупљачу који ће предузети даље активности 

третмана. Флуоресцентне цеви, електронски и електрични уређаји, производи који 

садрже живу се могу наћи на сметлиштима, јер немају економску вредност на 

црном тржишту. Не постоје подаци о количинама отпадних флуоресцентних цеви. 

У општини Сокобања не постоји одвојено сакупљање ових цеви. 

4.3.8 Отпад контаминиран дуготрајним органским загађујућим материјама 

(POPs отпад) 

POPs отпад је отпад који се састоји, садржи или је контаминиран дуготрајним 

органским загађујућим материјама (POPs), где спадају PCB отпад и отпадни POPs 

пестициди (као DDT). Категорија POPs отпада подразмева отпад загађен са POPs 

хемикалијама (стабилна органска једињења која се практично не разграђују 

хемијским, фотолитичким и биолошким деловањем). POPs хемикалијe су присутне 

у животној средини у малим количинама, међутим водом и ваздухом се преносе и 

на подручја где никад нису били у употреби. Стокхолмска конвенција је забранила 

даљу производњу и коришћење РОРs хемикалија и поставила услове и рокове за 

њихово уништавање. POPs отпад се у општини Сокобања не сакупља и не 

прерађује. Нема података да оваква врста отпада постоји на територији општине 

Сокобања. 

4.3.9 Медицински отпад 

Медицински отпад је хетерогена мешавина комуналног отпада, инфективног, 

патоанатомског, фармацеутског и лабораторијског отпада, дезинфицијенаса и 

амбалаже, као и хемијског отпада. 

За послове сакупљања и транспорта медицинског отпада задужена је Специјална 

болница Озрен, Сокобања. Специјална болница "Озрен" Сокобања на основу 

одлуке Министарства здравља Републике Србије именована је као централно 

место третмана и има постројење за третман медицинског инфективног отпада, 

простор за складиштење медицинског и хемијског отпада и простор за 

складиштење медицинског инфективног отпада. Овај отпад прати документ о 

кретању отпада у складу са Законом. Медицински и инфективни отпад се третира 

у постројењу аутоклава типа ХС 6610ЕЦ-1, а после третмана се одвози са другим 

комуналним и неопасним отпадом на градску депонију у Сокобањи. Месечно се 

у постројењу за третман медицинског и инфективног отпада (аутоклави) третира 

0,8 t сопственог и медицинског отпада других установа. Специјална болница 

"Озрен" третира медицински и инфективни отпад Дома здравља Сокобања, 

Специјалне болнице "Сокобања" из Сокобање и Здравственог центра Алексинац. 

После извршене стерилизације и дробљења, медицински отпад поприма 

карактеристике обичног комуналног отпада. 

Укупно у општини Сокобања се сакупи око 10,5 t медицинског отпада годишње, 

од чега је 2,2, t инфективног отпада. Инфективни отпад са територије Сокобање 
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у количиини од 6 kg/дан одвози се и третира на постројењу у Специјалној 

болници за плућне болести Озрен у Сокобањи које својим капацитетом покрива 

потребе. Након третмана медицински инфективни отпад се одвози на градску 

депонију у Сокобањи. 

Генерисани хемијски отпад (отпадни развијачи и фиксири) се прописно чувају и 

складиште у здравственим установама на Озрену и Сокобањи до предаје 

оператеру. Специјална болница "Озрен" има склопљени уговор за предају 

отпадних развијача и фиксира са оператером "ЕКО МЕТАЛ" ДОО из Врдника. 

Годишње количине отпадних развијача и фиксира које се генеришу у 

здравственим установама на територији Општине Сокобања су око 1.000 литара. 

4.3.10 Споредни производи животињског порекла 

Животињски отпад настаје у кланицама, постројењима за прераду меса, риба, 

објектима за узгој и држање животиња итд. Поступање са животињским отпадом 

подразумева сакупљање, разврставање према степену ризика (категорије), 

складиштење и третман у складу са Правилником о начину разврставања и 

поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-

санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање 

споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене 

контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице 

(''Службени гласник РС'', бр. 31/11, 97/13, 15/15, 61/17). 

У општини Сокобања постоје фарме и пољопривредна газдинстава који генеришу 

отпад животињског порекла, као и кланице, месаре и рибарнице. 

4.3.11 Пољопривредни отпад 

Пољопривредни отпад је отпад који настаје од остатака из пољопривреде, 

шумарства, прехрамбене и дрвне индустрије. 

Коришћено пољопривредно земљиште на територији општине Сокобања заузима 

површину од 18.682 ha. На оранице и баште отпада 11.059 ha, воћњаке 463 ha, 

винограде 77 ha и ливаде и пашњаке 7.017 ha. 

На територији општине Сокобања је 24.704,13 ha под шумом. Део шумских 

површина је у приватном власништву, а делом газдују „Србијашуме”. Више од 3% 

произведене шумске бруто дрвне масе чини зелени отпад (грањевина, лишће, 

четине, паљевина, кратки комади остали после „кројења” трупаца, натрули комади 

и сл.). Шумски отпад локално становништво у највећем обиму користи за огрев, 

део заостаје на шумским површинама и подлеже биолошким процесима разлагања. 

Не постоје подаци о количини пољопривредног  и шумског отпада који настаје на 

територији општине Сокобања. 

4.3.12 Муљ из постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода 
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Према стандардима Европске уније свако насеље веће од 2.000 становника мора 

имати постројење за пречишћавање отпадних вода, што је и један од услова 

пријема у Европску унију. 

Постојеће постројење за пречишћавање отпадних вода је ван функције, тако да се 

отпадне воде не прерађују. Очекује се почетак изградње новог постројења и 

колектора. Одлагање муља који настаје пречишћавањем отпадних вода, када се 

изгради ново постројење, предвиђа се на локацији „Лагушевац“, која је удаљена 4 

km од локације постројења. Количина муља која се очекује на почетку рада новог 

постројења је максимално 3 m3/дан. 

4.3.13 Отпад од грађења и рушења 

Отпад од грађења и рушења укључује отпад који настаје приликом градње 

грађевина, реконструкције, одржавања или рушења постојећих грађевина, као и 

земља од ископа. 

У насељу Сокобања је у 2021. години активно 69 градилишта, гради се око 22.780 

m2 стамбеног и пословног простора. Око 15% нових објеката гради се на 

локацијама где је претходило рушење старих објеката, што је допринело повећању 

количина грађевинског отпада. Процењује се да у општини Сокобања годишње 

настаје око 4.000 t отпада од грађења и рушења. Грађевински отпад завршава на 

депонији комуналног отпада, а користи се и као инертан материјал за прекривање 

отпада на депонији. Рециклажа грађевинског отпада не постоји, иако се може 

рециклирати око 80 % грађевинског отпада. 

4.3.14 Отпад који садржи азбест 

За одлагање ове врсте отпада није предвиђен посебан простор у општини 

Сокобања, па он завршава као део комуналног отпада на депонији. Збрињавање 

отпада који садржи азбест није решено. Отпад који садржи азбест може се наћи у 

грађевинском отпаду. Најближа санитарна депонија која има дозволу за прихват и 

одлагање овог отпада у посебним касетама је регионална санитарна депонија у 

Лапову, FCC eko д.о.о. Регионална депонија Врбак Лапово, и регионална 

санитарна депонија у Лесковцу, PWW депонија 2 д.о.о. Лесковац. 

4.3.15 Отпад од експлоатације минералних сировина и отпад из енергетике 

На територији општине Сокобања постоји експлоатација мрког угља, рудник 

мрког угља Соко се налази у селу Читлуку, 10 km од центра Сокобање. 

Одлагалиште рударског отпада је укупне површине 2,71 ha. У 2020. години на 

депонију је одложено 13.000 тона јаловине. При садашњем капацитету производње 

од 130.000 тона каменог угља, на одлагалиште се годишње депонују следеће 

количине: 

▪ 10.500 t  јаловинe са „Parnaby“ постројења која у себи има одређени садржај 

угља; 

▪ 2.100 t кека; 

▪ 1.000 t јаловине са класирнице; 

▪ 7.000-10.000 t јаловине из израде просторија. 
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Просечно се годишње на одлагалиште рударског отпада одлаже око 14.700 t 

материјала. 

4.3.16 Отпад из производње титан диоксида 

Овај отпад не постоји на територији општине Сокобања. 

4.4 Сакупљање и транспорт отпада 

Појам сакупљања отпада је онај функционални елемент који подразумева 

сакупљање и транспорт након сакупљања до места где се возило за сакупљање 

празни. Процес сакупљања отпада је важан због очувања здравља људи и животне 

средине. 

Табела 4.3. Комунално предузеће задужено за сакупљање и транспорт отпада 

Општина 
Површина, 

km² 

Количина 

генерисаног 

отпада у 

општини 

(t/год.) 

Количина 

сакупљеног 

отпада у 

општини 

(t/год.) 

Количина 

сакупљеног 

отпада 

(t/дан) 

Надлежност 

Сокобања 525 7.062 3.496 9,6 ЈКП „Напредак“, 

Сокобања 

Извор: ЈКП „Напредак“, 2022. 

Отпад се редовно и организовано сакупља само у насељу Сокобања, које има 7.892 

становника, што је приближно 50% становника општине Сокобања. 

Постоји и одређен број нелегално саграђених објеката на територији општине који 

не плаћају услугу сакупљања отпада. Уколико су регистровани у систему и имају 

и плаћају коришћење електричне енергије и воде за пиће, потребно је да добију и 

услугу одношења комуналног отпада и да за то плаћају надокнаду. 

Укупно се годишње сакупи око 3.496 t комуналног отпада. У просеку, дневно 

се сакупи 9,6 t отпада. Неопходно је навести да у време туристичке сезоне у 

Сокобањи борави велики број гостију, што значајно утиче на повећање 

генерисања комуналног отпада, док је ван туристичке сезоне генерисана 

количина мања. 

ЈКП „Напредак“ Сокобања врши услугу сакупљања, транспорта и одлагања отпада 

са територије општине из домаћинстава, индустрије, разних привредних субјеката, 

установа, институција, објеката од јавног значаја и јавних и зелених површина. Ова 

услуга је дефинисана општинским одлукама о комуналним услугама на територији 

општине. Општина Сокобања има и велики број излетишта, која ЈКП „Зеленило“ 

одржава и сакупља и односи отпад који остане за излетницима. 

Табела 4.4. Број и структура посуда за сакупљање отпада у општини 

Сокобања, 2022. 
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Општина 

Број 

становника 

Број 

домаћинстава 

Број 

контејнера 

од 5 m3 

Број 

контејнера 

од 1,1 m3 

Број 

канти од 

120 l 

Сокобања 16.021 5.347 10 350 3.500 

Извор: ЈКП „Напредак“, 2022. 

Послове сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада са територије 

општине Сокобања обавља ЈКП "Напредак", чији је оснивач Скупштина општине 

Сокобања. Активности ЈКП „Напредак“ обухватају: сакупљање, транспорт и 

депоновање неопасног отпада, као и друге комуналне активности. Организовано 

сакупљање и транспорт отпада је успостављено само у насељу Сокобања, док у 

неким сеоским насељим по 

стоји постављен контејнер који се повремено празни од стране ЈКП, али нема 

организованог сакупљања нити домаћинства имају уговоре са ЈКП за услугу 

сакупљања и одвожења отпада. 

Отпад се сакупља и од привредних субјеката у Сокобањи. За сакупљање 

комуналног отпада користе се пластичне канте (80 и 120 l) као и контејнери од 1,1 

m3 и 5 m3. Канте од 120 l се користе у деловима Сокобање са индивидуалним 

становањем, док су контејнери постављени у зони стамбених зграда, тј. 

колективног становања. Постављени контејнери намењени су за одлагање 

мешаног тока комуналног отпада. Обзиром да се становништво углавном греје на 

чврсто гориво, у зимским месецима настају и одређене количине пепела из 

домаћинстава, који, као део комуналног отпада, ЈКП такође сакупља и одвози на 

депонију. 

Према подацима ЈКП „Напредак“, сакупљање комуналног отпада у Сокобањи се 

обавља помоћу 4 камиона аутосмећара и 1 аутоподизача. Камиони аутосмећари су 

различитих капацитета, од 10 m3 и 22 m3 и користе за сакупљање мешаног 

комуналног отпада из контејнера од 1,1 m3 као и из канти од 120 l. Сви камиони 

раде 5-7 дана у недељи у оквиру једне смене,  а у време туристичке сезоне у оквиру 

две смене, и у просеку аутоподизач прави 5-7 тура дневно, а поједини камиони 

аутосмећари и четири пута дневно. Просечна попуњеност камиона је око 90-100%, 

а камион се обично задржи око 15 минута на градској депонији у Сокобањи ради 

истовара сакупљеног отпада. 

Отпад из домаћинстава у граду се извози по реонима, једном недељно. 

Домаћинства поседују канте 120 l које се извозе једном недељно по Одлуци. 

Међутим неретко грађани имају и по 3-4 додатне канте које нису стандардне. Мали 

комунални контејнери у граду празне се три пута недељно, а током туристичке 

сезоне у центру свакога дана, па и више пута дневно, по потреби. Велики 

комунални контејнери празне се по потреби, зависно од динамике пуњења, они 

поред болница и хотела у туристичкој сезони се празне сваког дана. Постоји и 45 

контејнера од 1,1 m3 који су распоређени по Сокобањи и  празне се по распореду 

мај – октобар сваког дана (и два пута дневно), а новембар – април три пута 

недељно. У току туристичке сезоне долази до интензивирања активности. 

Сакупљање отпада из контејнера се одвија у две смене од 05 до 22 часа сваког дана 

укључујући и празнике и викенд. Стамбене зграде и поједина предузећа поседују 
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контејнере од 1,1 m3 које се по Одлуци празне 2 пута недељно, али је пражњење 

реално три или више пута. Контејнери од 5 m3  празне се најмање два пута недељно. 

Амбалажни отпад из сеоских месних заједницама (у којима су постављени 

контејнери за прикупљање) извози се два пута месечно, као и по позиву. 

Сакупљање отпада по насељима у општини Сокобања је приказано у наредној 

табели. Приближно 50% становништва је покривено услугом сакупљања отпада. 

Табела 4.5. Сакупљање отпада по насељима 

Редни број 
Називи насеља у 

општини 

Број становника 

према Попису из 

2011. 

Проценат домаћинстава 

обухваћених сакупљањем 

отпада 

1. Сокобања 7.982 100 

2. Бели Поток 196 0 

3. Блендија 282 0 

4. Богдинац 146 0 

5. Врбовац 472 0 

6. Врмџа 497 0 

7. Дуго Поље 519 0 

8. Жучковац 422 0 

9. Језеро 255 0 

10. Јошаница 686 0 

11. Левовик 148 0 

12. Милушинац 314 0 

13. Мужинац 348 0 

14. Николинац 308 0 

15. Ново Село 32 0 

16. Поружница 298 0 

17. Раденковац 69 0 

18. Ресник 716 0 

19. Рујевица 193 0 

20. Сесалац 250 0 

21. Трговиште 291 0 

22. Трубаревац 511 0 

23. Церовица 33 0 

24. Читлук 651 0 

25. Шарбановац 402 0 

УКУПНО 16.021 

На основу процена ЈКП ”Напредак” из Сокобање, од укупног броја контејнера и 

канти које су у употреби, око 75% је у добром или употребљивом стању, док је 

преосталих 25% старо и скоро неупотребљиво. 

Табела 4.6. Број расположиве опреме за сакупљање отпада 
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Врста возила Рег. 

ознака 

Година 

производње 

Капацитет 

(m3) 

Врста отпада 

који се 

сакупља 

овим 

камионом 

Тип 

канти/контејнера 

који се сакупља 

МАN TGM 

18.2804X2 BB 

аутоподизач 

ZA058CP 2004. - 

Мешовити 

комунални 

отпад 

Контејнер 5m3 

FAP 1921 

аутосмећар 
ZA040RR 1990. 18 

Мешовити 

комунални 

отпад

Контејнер 1,1 и 

канте 80-120l 

Fap Mercedes 

12-13/36 - 

Неисправан 

ZA032NĐ 1989. 15 

Мешовити 

комунални 

отпад 

Канте 80-120l 

Renault Premium 

270.19 BOM 

аутосмећар 

ZA040SX 2004. 18 

Мешовити 

комунални 

отпад 

Канте 80-120l 

Mitsubishi Fuso 

canter 

6C15 7C15 - 

Неисправан 

ZA009DZ 2010. 10 

Мешовити 

комунални 

отпад 

Контејнер 1,1m3 

Daimler Chrysler 

905.6 616 CDI 

Sprinter 

аутосмећар 

(неисправан) 

BG1058PN 2006. 10 

Мешовити 

комунални 

отпад 

Контејнер 1,1m3 

Volvo FM 

аутосмећар 
ZA080DT 2003. 22 

Мешовити 

комунални 

отпад 

Контејнер 1,1m3 

и канте 80-120l 

Извор: ЈКП „Напредак“ Сокобања, 2022 

На основу извршене анализе, може се закључити да је стање у сакупљању отпада 

следеће: 

▪ У општини Сокобања сакупља се приближно 50% комуналног отпада из 

домаћинстава (49,3%). 

▪ Опрема и механизација су амортизоване и дотрајале те је потребна набавка 

нових основних средстава. 

4.5 Активности рециклаже и друге опције третмана отпада 

4.5.1 Активности рециклаже 

Редукција отпада и рециклирање су примарни начини за смањење зависности од 

одлагања отпада и необновљивих ресурса. Иако ће увек постојати потреба за 

одлагањем отпада, добро планирани и промовисани програми за редукцију и 

рециклирање отпада могу значајно да смање количине отпада који мора да се 

одлаже на депонију. Рециклирање представља извор драгоцених сировина чија 

цена расте на тржишту што може представљати додатни извор финансирања како 

појединаца тако и неких организација, а свакако ће смањити трошкове управљања 

отпадом. 
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Оператери у општини Сокобања који имају дозволе за управљање отпадом су 

приказани у следећој табели. 

Табела 4.7. Оператери са дозволама за управљање отпадом у општини Сокобања 

Назив оператера Адреса Општина 

Надлежни 

орган који је 

издао 

дозволу 

Врста дозволе 

за управљање 

отпадом 

Специјална 

болница за плућне 

болести Озрен 

Насеље Озрен бб Сокобања 

Министарство 

заштите 

животне 

средине 

складиштење и 

третман оштрих 

инструмената и 

инфективног 

отпада 
Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2022. 

Спорадично се одвојено сакупља ради рециклаже само ПЕТ амбалажа. Од 2010. 

године организовано је одвојено сакупљање ПЕТ амбалаже и лименки 

постављањем 50 жичаних контејнера на различитим локацијама у Сокобањи. 

Затим је 2018. године нови систем за примарну селекцију и рециклажу амбалажног 

отпада започет захваљујући пројекту који су започели општина Сокобања, ЈКП 

„Напредак“ и Секопак, оператер управљања амбалажним отпадом. Обезбеђено је 

350 контејнера од 1,1 m3 различитих боја за сакупљање ПЕТ амбалаже, папира и 

стакла као и 4.000 канти за сакупљање амбалажног отпада за свако домаћинство на 

територији Сокобање. Ове канте се углавном користе за комунални отпад, уместо 

за амбалажни. 

Постоји и одређен број неформалних сакупљача секундарних сировина, односно 

физичких лица чији статус није регулисан законодавством Републике Србије. Они 

су непријављени, немају социјално и пензионо осигурање. Подаци о броју 

сакупљача и о сакупљеним количинама нису поуздани. Од рециклабилних 

фракција, неформални сакупљачи сакупљају пре свега метал и електрични и 

електронски отпад. ПЕТ, папир и картон не сакупљају уопште, а само један од 

сакупљача периодично сакупља стаклену амбалажу. 

4.5.2 Друге опције третмана отпада 

Компостирање 

Због непостојања капацитета за компостирање, биоразгардиви отпад са територије 

општине Сокобања се и даље прима на одлагање без претходног третмана. 

Практично једини облик компостирања је нека врста кућног компостирања. 

Оваква врста третмана биоразградивог отпада углавном је заступљена у оквиру 

домаћинстава претежно из сеоских подручја, коришћењем најелементарнијих 

техника биолошке разградње отпада. У сеоским областима, општа пракса која се 

односи на управљање органским, биоразградивим отпадом је: 

▪ коришћење кућног биоразградивог и баштенског отпада за исхрану 

домаћих животиња; 
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▪ гомилање стајског ђубрива (гомиле се не окрећу, већ се после пар година 

компостирано стајско ђубриво користи за побољшање земљишта); 

▪ спаљивање баштенског отпада и лишћа 

▪ све учесталије одлагање на сеоске и дивље депоније. 

Анаеробна дигестија 

Третман комуналног отпада анаеробном дигестијом није заступљен у општини 

Сокобања. 

Инсинерација (спаљивање) отпада 

Овај облик третмана комуналног отпада није заступљен у општини Сокобања. У 

плану је изградња постројења за термички третман отпада у Регионалном центру 

управљања отпадом у Нишу. 

4.6 Одлагање отпада 

Одлагање комуналног отпада из Сокобање врши се на несанитарној градској 

депонији, на локацији „Трговишки пут“, на катастарским парцелама бр. 987, 994, 

995, 1052 КО Сокобања. Организовано одлагање отпада на тој локацији започето 

је још 1970. године. Депонија се налази у природној депресији поред саме обале 

реке Моравице (отпад се простире до самог речног тока) и као таква представља 

опасан извор загађења реке, која се непосредно низводно од локације депоније 

улива у акумулацију „Бован“ која се користи за водоснабдевање. Према подацима 

из 2012. године, површина градске депонија је 10.400 m2, а запремина депонованог 

отпада процењена је на око 50.000 m³. Максимална расположива запремина 

депоније процењена је на око 60.000 m³, а просечна годишња количина отпада који 

се одлаже на депонију износи око 10.000 m³ (у растреситом стању). Депонија је на 

тој локацији од 1970. године, а власник земљишта на коме се налази је ЈКП 

„Напредак”. Ограда око депоније не постоји, нема чуварске службе. Није присутан 

ни један облик третмана отпада пре одлагања. Депонија се, поред тога, налази у 

ужој зони санитарне заштите изворишта водоснабдевања – акумулације Бован из 

које се водом за пиће снабдева преко 35.000 људи из општине Алексинац. 

Страна 337                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



55 

Слика 4.2. Локација несанитарне градске депоније 

Слика 4.3. Локација несанитарне градске депоније 
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Слика 4.4. Локација несанитарне градске депоније 

Слика 4.5. Локација несанитарне градске депоније 
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Слика 4.6. Локација несанитарне градске депоније 

Слика 4.7. Локација несанитарне градске депоније 

Један од највећих проблема који проистичу из неконтролисаног и неорганизованог 

одлагања отпада на сметлишта или дивље депоније јесте загађење подземних и 
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површинских вода процедном водом, односно водом која се процеђује кроз тело 

депоније. Ове процедне воде у директном су контакту са подземним и 

површинским водама. С обзиром да се депонија налази уз саму реку Моравицу, 

јасно је да се загађење и преко процедних вода слива у Моравицу. Река Моравица 

низводно формира акумулацију Бован која се користи као извориште 

водоснабдевања за 20 насеља општине Алексинац у којима живи око 35.602 

становника, или око 69% становништва ове општине. 

Депонијски гас се на несанитарној сокобањској депонији не сакупља, већ слободно 

одлази у атмосферу. На депонији често долази до самопаљења па и ширења пожара 

и ангажовања ватрогасаца. У тим данима, у комбинацији са високим притиском и 

неповољним смером ветра долазило је до вишедневног задржавања веће количине 

дима у приземним слојевима ваздуха у Сокобањи и селима у близини депоније 

(Трговиште, Жучковац, Трубаревац, Ресник, Бели Поток). Због непостојања 

адекватних мерних уређаја на територији општине, не постаје измерени подаци о 

саставу овог дима и његовој штетности по здравље становништва и туриста. 

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива 

акумулације „Бован“ (“Службени гласник РС”, број 14/09), коју је донела Влада 

РС, предвиђа да се постојећа депонија у Сокобањи (због тога што се налази у 

плавној зони реке Моравице и у ужој зони санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања – акумулације „Бован“) дислоцира. Њен садржај се премешта на 

локацију коју је за ту намену предвидео Генерални план Сокобање - Лагушевац у 

атару села Бели поток, на напуштено позајмиште глине. Дислокација депоније 

никада није обављена, већ се са нагомилавањем отпада наставило и након санације. 

Увидом на терену и уз коришћење апликације Google Earth, на сателитској 

фотографији начињеној јула 2019. године измерено је да је површина несанитарне 

депоније Трговишки пут приближно 1,57 ha, што значи да се њена површина 

увећала за више од 50% у односу на 2012. годину. 

Општина Сокобања је у сарадњи са Министарством заштите животне средине 

израдила Идејни пројекат санације и рекултивације депoније 2019. године. 

Вредност предвиђених радова по пројекту  је 68.367.590,00 динара без ПДВ-а. 

Санација је планирана у две фазе, општина је конкурисала 2020. године за 

добијање средстава за реализацију прве фазе, али средства нису одобрена. На 

основу процене количина отпада које се генеришу и процене могућности даљег 

одлагања отпада на постојећој депонији, пројектом је дефинисано коришћење 

депоније у трајању од 3 године. 

У периоду од 2007. до 2018. године три пута је мењана одлука о регионалној 

депонији ка којој би општина Сокобања гравитирала: „Халово 2“, „Келеш“ и 

„Пирот“. 

И поред напора општине Сокобања и ЈКП да организовано сакупља отпад, знатан 

део свих врста отпада се неконтролисано одлаже на дивље депоније, које најчешће 

ничу поред водотока, мостова и путева чиме се угрожава животна средина и 

здравље људи. На територији општине Сокобања постоји велики број дивљих 

депонија, знатне количине кућног и пољопривредног отпада завршавају у 

водотоцима, а процедне воде из депоније изливају се директно у реку Моравицу. 
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У седам сеоских насеља постоје на нивоу месне заједнице локације на које се 

одлаже отпад. Ове локације су углавном одабране спонтано, односно најчешће је 

нека од највећих дивљих депонија проглашена за сеоско сметлиште. Ни на једном 

од ових сметлишта нису вршена било каква истраживања, процене утицаја на 

животну средину, нити припреме терена. На неким од њих се, о трошку Месне 

заједнице, повремено ангажује грађевинска машина ради сабијања смећа и 

затрпавања околном земљом. У чак 14 сеоских насеља не постоји никакав простор 

одређен као сметлиште, већ грађани спонтано одлажу отпад – најчешће на дивље 

депоније. 

Општина Сокобања је 2019. године евидентирала 33 веће дивље депоније на 

територији општине (уз помоћ средстава Националне службе за запошљавање 

ангажовањем радника на привременим пословима). Уз помоћ Министарства 

заштите животне средине у току 2021. године санирано је 28 дивљих депонија, 

имајући у виду њихов негативан утицај како на животну средину тако и на здравље 

људи. Општинска управа је 2021. године доставила евиденцију 33 дивљe депонијe 

Агенцији за заштиту животне средине кроз Национални регистар извора 

загађивања. 

На основу података Сокобањског еколошког друштва, 2019. године евидентиране 

су 103 дивље депоније на којима се налази више од 5 m3 отпада на територији 

општине Сокобања и то: 

▪ 8 дивљих депонија у атару Сокобање – градског насеља, 

▪ 93 дивље и сеоске депоније у атарима сеоских насеља. 
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Слика 4.8. Мапа несанитарних и дивљих депонија на територији општине Сокобања 

(Географски информациони систем Сокобањског еколошког друштва, 2019.) 

Следеће локације дивљих депонија директно угрожавају водотокове и 

водозахвате: 

• Пут за Николинац - поред моста на Николиначкој реци; 

• Дуго Поље - две мале депоније у самом селу, на реци, отпад се баца 

директно у реку; 

• Милушинац - депонија испод села на Урдешком потоку; 

• Јошаница - сеоска депонија. 

4.7 Aнализа буџета општине Сокобања и обрачун кредитног капацитета 

Законом о о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 

68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020) уређују се услови, начин и поступак 

задуживања Републике Србије, јединица територијалне аутономије и локалне 

самоуправе, Републичког фонда за здравствено осигурање, Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање и Националне службе за запошљавање, као и 

јавних предузећа и других правних лица, чији је оснивач Република, давање 

гаранција Републике, начин и поступак управљања јавним дугом и вођење 

евиденције о јавном дугу. 

Одлуку о задуживању локалне власти доноси надлежни орган локалне власти, по 

претходно прибављеној сагласности Министарства. Захтев за давање сагласности 

о задуживању подноси се Министарству, уз образложење разлога због којих 

настаје потреба за задужењем. Захтев мора да садржи: податке о оствареним 

приходима и примањима, односно извршеним расходима и издацима у претходној 

години, податке о задужености на дан подношења захтева, план и извршење 

расхода и издатака, као и план и остварење прихода и примања у години за коју се 

подноси захтев и податке о доспелим, а неизмиреним обавезама на дан подношења 

захтева. Приликом давања сагласности Министарство ће узети у обзир и проценат 

остварења прихода и примања у односу на планиране, проценат извршења расхода 

и издатака у односу на планиране, висину планираног буџетског дефицита, висину 

неизмирених обавеза, висину постојећег кредитног задужења, као и све друге 

релевантне околности везане за буџет локалне власти. 

Локалне власти се могу задуживати у земљи и иностранству, односно на домаћем 

и иностраном тржишту. Локалне власти се могу задуживати у домаћој и страној 

валути, у складу са овим законом. Локалне власти не могу давати гаранције 

правним лицима чији су оснивач нити било ком другом правном лицу. Локалне 

власти не могу се дугорочно задуживати, осим у делу задуживања ради 

финансирања или рефинансирања капиталних инвестиционих расхода 

предвиђених у буџету локалне власти. Износ неизмиреног дугорочног задужења за 

капиталне инвестиционе расходе не може бити већи од 50% укупно остварених 

текућих прихода буџета локалне власти у претходној години. Изузетно, износ 

неизмиреног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе може бити 

већи од 50% укупно остварених текућих прихода буџета локалне власти у 
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претходној години, у случајевима када се ради о дугорочном задуживању чији је 

рок отплате, не рачунајући период мировања, најмање пет година. 

Износ главнице и камате који доспева у свакој години на сва неизмирена дугорочна 

задуживања за финансирање капиталних инвестиционих расхода не може бити 

већи од 15% укупно остварених текућих прихода буџета локалне власти у 

претходној години. Изузетно, за дугорочна задуживања, износ главнице и камате 

који доспева у свакој години на сва неизмирена дугорочна задуживања може да 

буде већи од 15%, ако две трећине текућег суфицита у односу на укупно остварене 

текуће приходе чини удео већи од 15%. 

Јединица територијалне аутономије може се задуживати емитовањем дугорочних 

хартија од вредности ради финансирања инвестиционих, развојних и 

приоритетних програма и пројеката, као што су инвестиције у капитална улагања 

и набавку финансијске имовине. Горе наведена ограничења од 50% и 15 % се  не 

односе се на ова задуживања. 

Укупан буџет општине Сокобања у 2021. години износи 6,4 милиона евра. 

Општина нема кредитних задужења. На бази горе наведеног закона и садашњег 

нивоа кредитне задужености, укупан капацитет задуживања општине износи 3,7 

милиона евра, односно максимални годишњи ануитет би износио 1,1 милион евра. 

Табела 4.8. Буџет, општина Сокобања 

4.7.1. Економска анализа предузећа која се бави управљањем отпадом 

Финансијска анализа се бави истраживањима и квантификацијама функционалних 

односа који постоје између позиција биланса стања и биланса успеха са циљем 

пружања поуздане процене финансијског положаја и пословања предузећа. 

Новчане вредности које се приписују појединим позицијама биланса стања, саме, 

имају мало или нимало аналитичке вредности. Њихова корисност за финансијску 

анализу се углавном огледа у њиховом односу са другим позицијама биланса 

стања, са којима су у непосредном узрочном односу. Финансијска анализа пре 

свега представља рацио анализу. Однос једне позиције биланса стања са другом, 

изражен простом математичком формулом назива се рацио. 

Средства која су на располагању предузећа груписана су у три основне категорије: 

стална имовина, обртна имовина и остала средства. Називи средстава указују на 

2019 2020 2021

1 Буџетски приходи у € 8,048,015 7,441,259 6,457,738

2 Оптлате кредита у € 0 0 0

3 Камате на кредите у € 255 255 0

Укупно ануитет (2+3) у € 255 255 0

Текући ануитет у односу на приход буџета 

претходне године у %  (4/1) - 0.0% 0.0%

5 Максимални ануитет 15% oд 1 у € - 1,207,202 1,116,189

6 Укупно неотплаћени кредити у € - 0 0

7 Максимални капацитет за задуживање у € - 4,024,007 3,720,629

године
РБ

4

Годишњи буџет, Сокобања
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њихову намену и карактер. Обавезе су класификоване у четири категорије, од 

капитала фирме преко дугорочних и краткорочних обавеза до осталих обавеза. 

Разумљиво да што су веће обавезе, то је већа екстерна задуженост предузећа. 

Предузеће може да финансира укупна пословна средства из различитих извора 

финансирања, која се са становишта припадности деле на позајмљене и сопствене. 

Однос између позајмљених и сопствених извора финансирања назива се 

финансијском структуром предузећа. 

Ликвидност је способност дужника да новчане обавезе подмирује о роковима 

њиховог доспећа, односно способност плаћања доспелих обавеза, уз одржавање 

неопходног обима и структуре обртних средстава, као и финансијске 

солвентности. Рацио бројеви који спадају у ову групу показатеља ликвидности су: 

• Општи рацио ликвидности који се добија поделом укупних обртних 

средстава са укупним краткорочним обавезама. Однос 2:1 у корист обртних 

средстава се традиционално узима као нормалан. 

• Ригорозан рацио ликвидности (Ацид тест) који се добија поделом збира 

готовине, потраживања од купаца и краткорочних пласмана у хартије од 

вредности са краткорочним обавезамa. Ако предузеће има ригорозни рацио 

ликвидности 1:1, начелно се сматра да је стање његове ликвидности 

релативно задовољавајуће. 

• Нето обртни фонд представља апсолутну разлику између обртних средстава 

и краткорочних обавеза, односно дугорочне изворе финансирања обртних 

средстава. Нето обртна средства детерминишу способност задуживања 

предузећа на кратак рок. 

Анализом остварених резултата у домену прихода и расхода из Биланса успеха, 

долази се до значајних информација о квалитету пословања које се пре свега огледа 

у стању профитабилности предузећа. Приходи у фирми потичу из пословних, 

финансијских и осталих активности. Њихова динамика и структура указују на 

тенденције у посматраном периоду. Предузеће улаже у пословна средства, обртна 

и фиксна, са намером да их користи ефикасно, односно да се са што мањим 

улагањима оствари што већи обим пословне активности. Рацио бројеви који 

спадају у групу показатеља активности предузећа су: 

• Коефицијент обрта основних средстава који показује колико је предузеће у 

посматраном периоду на сваки динар улагања у основна средства остварило 

прихода, 

• Коефицијент обрта укупних пословних средстава који показује колико је 

предузеће на сваки динар улагања у укупна пословна средства остварило, 

просечно, динара прихода, 

• Коефицијент обрта укупних обртних средстава који показује колико су 

просечно годишње обртна средства коришћена за плаћање трошкова и 

• Коефицијент обрта купаца који показује колико се потраживања од купаца 

просечно наплаћују. 

У наставку се приказују основни подаци о предузећу ЈКП „Напредак“, Сокобања 

као и његови сажети биланси стања и успеха на основу којих се рачунају 

показатељи пословања. Скуп показатеља који је приказан у наставку даје сажету 

слику о пословању. Саме анализе су груписане у неколико комплементарних 

сегмената од којих сваки даје специфичан увид у одређени сегмент. Намена ових 
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анализа је да на сажет и конзистентан начин прикажу целину пословања фирме. 

Приказују се ресурси са којима фирма ради (људски, материјални и финансијски), 

као и ефекти који су остваривани коришћењем тих ресурса. 

Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања са седиштем у улици Хајдук 

Вељкова 22 је као облик организовања мало друштво. Јавно комунално предузеће 

,Напредак“ је основано одлуком Општине Сокобања (Оснивачки акт Јавног 

комуналног предузећа “Напредак“ број 352–24/2013 од 08.05.2013. године). 

Регистровано је дана 27.12.2007. године код Трговинског Суда у Зајечару о чему је 

донето Решење ФИ 336/00. Предузеће је регистровано код Агенције за привредне 

регистре о чему је донето решење бр БД -3182/2005. 

Претежна делатност ЈКП „Напредак“ је комунална и то скупљање, пречишћавање 

и дистрибуција воде. Поред наведене претежне делатности, друштво обавља и 

следеће делатности: одржавање канализације, сакупљање и депоновање смећа, 

хигијена града, гробљанске услуге, пијачне услуге и наплата паркинга. 

ЈКП „Напредак“ је матично правно лице, предузећем управља директор и надзорни 

одбор. Организациону структуру предузећа чине: надзорни одбор, директор, 

технички сектор, општи сектор и финансијско рачуноводствени сектор. Технички 

сектор чине Радна јединица водовод и канализација и Радна јединица остале 

комуналне делатности. Финансијско рачуноводствени сектор чине рачуноводство 

и кориснички сервис. Радну јединицу водовод и канализација чине производња и 

дистрибуција воде, и одржавање водоводне и канализационе мреже. Радну 

јединицу остале комуналне делатности чине: јавна хигијена, пијаца и гробље, 

механизација и радионица. 

Према Статуту, органи друштва су: Скупштина, као орган власника капитала, 

Директор, као орган пословођења и Надзорни одбор, као орган надзора. 

ЈКП „Напредак“ Сокобања је на дан 31. децембра 2021. године имало 75 

запослених. Квалификациона структура запослених је следећа: 

• висока стручна спрема (VII-1) 5 

• виша стручна спрема (VI)  3 

• средња стручна спрема (IV)  28 

• квалификовани радници (III) 7 

• полуквалификовани радници (II) 9 

• нижа стручна спрема (I)  23 

На пословима сакупљања отпада ради 17 радника. 

Табела 4.9. Цене услуге сакупљања отпада у Сокобањи, месечно 

Извор: ЈКП “Напредак” Сокобања, 2019. 

Тарифе у 2021, години без ПДВ РСД €

а) домаћинства, по м2 6.50 0.06

б) остали, РСД/м2 15.17 0.13

в) одлагање смећа РСД/м3, становништво *) 99.93 0.85

г) одлагање смећа РСД/м3, привреда *) 198.51 1.68

д) изношење смећа и шута на депонију ауто приколицом/ком *) 247.87 2.10
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Степен покривености услугом сакупљања и одвожења отпада је око 50%. Степен 

наплате је у 2021. години износио 90%, од становништва и од привреде. 

Табела 4.10. Сажети Биланс стања ЈКП „Напредак“ 

Структура средстава је релативно стабилна. На сталну имовину, у зависности од 

сваке појединачне године, отпада od 45-60 %. На обртну имовину отпада остатак 

од 40-55%. Приметно је повећање краткорочних потраживања што указује на 

смањивање степена наплативости. 

На основу горњих података лако се уочава да је задуженост фирме ниска и да 

сопствени капитал чини преко 60 % пасиве у посматраном периоду. Наиме, сваки 

је динар улагања у пословну имовину анализираног предузећа прибављен путем 

дугова у износу мањем од 0,4 динара. Остатак је финансиран из сопственог 

капитала. Овде је потребно нагласити да долази до незнатног смањења капитала 

предузећа. Дугорочне обавезе су незнатне, док се краткорочне обавезе, дуговања 

према добављачима, перманентно повећавају. 

Ликвидност предузећа незнатно опада из године у годину. Индикатор опште 

ликвидности је изнад 1 али са тенденцијом погоршања на 1,38 у 2020 години. 

10
3
РСД % 10

3
РСД % 10

3
РСД %

АКТИВА

А СТАЛНА ИМОВИНА 128,480 60.23% 128,757 56.04% 88,695 45.64%

1 Неуплаћени неуписани капитал 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

2 Нематеријална улагања и goodwill 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

3 Некретнине, постројења, опрема и биолшка.ср. 128,438 60.21% 128,757 56.04% 88,695 45.64%

4 Дугорочни финансијски пласмани и одложена пореска ср. 42 0.02% 0 0.00% 0 0.00%

Б ОБРТНА ИМОВИНА 84,838 39.77% 100,987 43.96% 105,646 54.36%

1 Залихе 2,420 1.13% 2,667 1.16% 2,346 1.21%

2 Краткорочна потраживања, пласмани и готовина 81,548 38.23% 97,458 42.42% 102,345 52.66%

3 Остало 870 0.41% 862 0.38% 955 0.49%

Ц УКУПНА АКТИВА 213,318 100.00% 229,744 100.00% 194,341 100.00%

ПАСИВА

А КАПИТАЛ 142,602 66.85% 134,269 58.44% 98,903 50.89%

1 Основни и остали капитал 125,785 58.97% 125,785 54.75% 89,972 46.30%

2 Неуплаћени уписани капитал 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

3 Резерве 5,707 2.68% 5,981 2.60% 0 0.00%

4 Ревалоризационе резерве 10,561 4.95% 10,561 4.60% 8,484 4.37%

5 Нераспоређена добит 549 0.26% 0 0.00% 447 0.23%

6 Губитак 0 0.00% 8,058 3.51% 0 0.00%

5 Откупљене сопствене акције 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Б ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 70,716 33.15% 95,475 41.56% 95,438 49.11%

1 Дугорочна резервисања 6,555 3.07% 7,377 3.21% 7,598 3.91%

2 Дугорочне обавзе 14,327 6.72% 15,558 6.77% 11,422 5.88%

3 Краткорочне обавезе 49,834 23.36% 72,540 31.57% 76,418 39.32%

4 Губитак изнад висине капитала 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Ц УКУПНА ПАСИВА 213,318 100.00% 229,744 100.00% 194,341 100.00%

2019СТРУКТУРА СРЕДСТАВАРБ 2018 2020

ГОДИНЕ
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Обртна средства су већа од краткорочних обавеза. Може се видети да је нето 

обртни фонд у анализираном предузећу позитиван са тенденцијом пада. 

Табела 4.11. Сажети Биланс успеха ЈКП „Напредак“ 

Јавно комунално предузеће “Напредак“ поред основне делатности, које су му 

поверене одлуком Скупштине Општине Сокобања и од којих предузеће приходује 

директно од својих корисника (наплата услуга од пречишћавања и дистрибуције 

воде), приходује још и од канализације, сакупљања и депоновања смећа, од 

издавања простора и тезги на пијаци, издавања гробних места и одржавања гробља, 

паркинга, од програма који се финансирају из буџета Општине Сокобања и од 

трећих лица за остале услуге (чишћење септичких јама, коришћење возила итд.). 

Предузеће бележи одличне резултате у погледу наплате услуга за дистрибуцију 

воде, канализације и сакупљање и депоновање смећа, а то нарочито од грађана. Од 

мера наплате се предвиђају: достављање опомена, извршни поступци, судски 

поступци, продаја или уступање потраживања, нарочито у случају наплате 

доплатних карата и и искључења са водоводне мреже. 

Из података приказаних у Билансу успеха, видљиво је да и приходи и расходи 

стабилни. Индикативно је да у структури прихода доминирају пословни приходи. 

Прихода из буџета/општинских субвенција нема. У структури расхода доминирају 

трошкови зарада који из године у године расту. Финансијски приходи су изнад 

10
3
РСД % 10

3
РСД % 10

3
РСД %

А ПОСЛОВНИ РАСХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

I Пословни приходи 132,366 89.2% 130,682 87.4% 132,458 87.6%

1 Проходи од продаје 129,774 87.4% 126,647 84.7% 127,331 84.2%

2 Донације и трансфери 91 0.1% 0 0.0% 0 0.0%

3 Приходи из буџета 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

4 Остали пословни приходи 2,501 1.7% 4,035 2.7% 5,127 3.4%

II Пословни расходи 131,279 88.9% 143,696 91.1% 134,587 89.7%

1 Набавна вредност продате робе 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

2 Трошкови материјала, горива и енергије 22,761 15.4% 21,161 13.4% 17,031 11.4%

3 Тр. Зарада, накнада зарада и остали лични расходи 70,971 48.1% 94,397 59.9% 96,699 64.5%

4 Тр. Амортизације и резервисања 7,472 5.1% 7,697 4.9% 5,712 3.8%

5 Остали пословни расходи 30,075 20.4% 20,441 13.0% 15,145 10.1%

III Пословна добит 1,087 - 0 - 0 -

IV Пословни губитак 0 - 13,014 - 2,129 -

V Финансијски приходи 3,247 2.2% 5,797 3.9% 6,317 4.2%

VI Финансијски расходи 1,580 1.1% 1,603 1.0% 2,038 1.4%

VII Остали приходи 12,807 8.6% 13,113 8.8% 12,457 8.2%

VIII Остали расходи 14,772 10.0% 12,351 7.8% 13,359 8.9%

IX Добит из редовног пословања 789 - 0 - 1,248 -

X Губитак из редовног пословања 0 - 8,058 - 0 -

Б ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 789 - 0 - 1,248 -

Ц ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 0 - 8,058 - 0 -

Д ПОРЕЗ НА ДОБИТ 240 - 240 - 801 -

Е НЕТО ДОБИТ 549 - 0 - 447 -

Ф НЕТО ГУБИТАК 0 - 8,058 - 0 -

РБ ПОЗИЦИЈА

ГОДИНЕ

2018 2020
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финансијских расхода, док су остали расходи или једнаки или нешто изнад осталих 

прихода. ЈКП у 2018. и 2020. остварује нето добит док је у 2019. пословао са 

губитком. У наставку су приказани свеукупни индикатори пословања. 

Табела 4.12. Индикатори пословања, ЈКП „Напредак“ 

Иако ЈКП послује позитивно, оно нема финансијску снагу за већа инвестициона 

улагања. Општина из буџета финансира набавку основних средстава ЈКП. 

Према попису из 2011., просечна величина стана у Сокобањи износи 86,3 m2 и у 

њему у просеку живи 2,2 лица. Уз актуелне цене, просечан месечни рачун за 

2018 2019 2020

ПОКАЗАТЕЉИ ЗАДУЖЕНОСТИ И ФИН.СТРУКТУРЕ

Учешће обавеза у укупној пасиви 33.15% 41.56% 49.11%

Учешће дугорочних обавеза у ук.финансиј.структ. 9.79% 9.98% 9.79%

Учешће краткорочних обавеза у ук.финансиј.структ. 23.36% 31.57% 39.32%

2018 2019 2020

ПОКАЗАТЕЉИ ЛИКВИДНОСТИ

Општи рацио ликвидности 1.70 1.39 1.38

Ригорозни рацио ликвидности 1.65 1.36 1.35

Нето обртна средства (000 РСД) 35,004 28,447 29,228

2018 2019 2020

ИНДИКАТОРИ СТРУКТУРЕ ПРИХОДА

Учешће пословних прихода у ук.приходу 89.18% 87.36% 87.59%

Учешће финансијских прихода у ук.приходу 2.19% 3.88% 4.18%

Учешће непословних и ванредних прихода у ук.приходу 8.63% 8.77% 8.24%

ИНДИКАТОРИ СТРУКТУРЕ РАСХОДА

Учешће пословних расхода у укзпним расходима 88.92% 91.15% 89.73%

Учешће финансијских расхода у ук.расходима 1.07% 1.02% 1.36%

Учешће непословних и ванредних расхода у ук.расходима 10.01% 7.83% 8.91%

2018 2019 2020

ПОКАЗАТЕЉИ ПРОФИТАБИЛНОСТИ

Пословна добит/пословни проходи 0.82% 0.00% 0.00%

Добит финансирања/финансијски приходи 51% - -

Бруто добит према укупним приходима 0.53% 0.00% 0.83%

Бруто губитак према укупним приходима 0.00% 5.39% 0.00%

Нето губитак/Aктива 0.00% 3.51% 0.00%

2018 2019 2020

ПОКАЗАТЕЉИ ОПШТЕГ ПОСЛОВНОГ УСПЕХА ( у 1000 РСД)

Укупни приходи 148,420 149,592 151,232

Пословни приходи 132,366 130,682 132,458

Укупни расходи 147,631 157,650 149,984

Пословни расходи 131,279 143,696 134,587

Пословни добитак/губитак 1,087 0 0

Нето добитак/губитак 549 0 447

Основна средства 128,480 128,757 88,695

Обртна средства 84,838 100,987 105,646

2018 2019 2020

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА-АКТИВНОСТИ

Коефицијент обрта пословних средстава 1.16 1.16 1.71

Коефицијент обрта укупних пословних средстава 0.70 0.65 0.78

Коефицијент обрта укупних обртних средстава 1.74 1.56 1.42

Коефицијент обрта купаца 1.82 1.53 1.48

1.34
Готовински еквиваленти и готовина у односу на 

краткорочне обавезе
1.64 1.34

ПОКАЗАТЕЉИ
ГОДИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ
GODINE

162.96% 213.47%
Однос капитала,дуг.резервисања i дугор.обавеза према 

стању сталне имовине и залиха
174.81%

ПОКАЗАТЕЉИ
GODINE

ПОКАЗАТЕЉИ
GODINE

ПОКАЗАТЕЉИ
GODINE

ПОКАЗАТЕЉИ
GODINE
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управљање отпадом са ПДВ-ом износи 5,25 еура/домаћинству. Према последњим 

расположивим статистичким подацима из 2019., у региону Јужне и Источне 

Србије, којој припада и Зајечарски округ, односно општина Сокобања, у просеку 

по једном домаћинству долази 1,33 нето зарада по домаћинству, односно да је 

просечно по домаћинству 1,33 хранилаца односно нето зарађивача. У октобру 

2020., просечна нето зарада по запосленом у општини Сокобања износила је 52.974 

РСД односно 450 евра. На основу претходно реченог, у просеку једно домаћинсво 

у Сокобањи располаже са 598 евра месечно, а садашња приуштивост услуге износи 

0,88% што је око 1,7 пута ниже од препоручених (према ЕУ) 1,5%. 

У табелама у наставку дати су основни подаци о комуналном предузећу као и 

табеле са основним индикаторима пословања. 

Табела 4.13. Основни подаци о ЈКП 

1 Број становника према Попису из 2011 годинe

2 Број домаћинстава према Попису из 2011 године

3 Просечан број становника по домаћинставу, Попис, 2011

Број запослених, 2021 ЈКП Сектор Отпад

а) ВСС 5 1

б) ВС 3 0

в) ССС и возачи 28 8

г) КВ 7 0

д) ПКВ 9 0

ђ) НКВ 23 8

Укупно 75 17

5 Сакупљене количине отпада, т/годишње

Површина за месечно фактурисање, м
2

2019 2020

а) велика привреда 45,977 39,032

б) средња привреда 526 481

в) мала привреда 13,403 12,523

в) становништво 304,692 262,849

7 Број становника покривених услугом управљања отпадом

Приходи 1000 РСД €

Укупни приходи, 2020 151,232 1,281,627

Приходи који се односе само на отпад, 2020 29,975 254,023

Учешће прихода за управљање отпадом у укупним приходима

Расходи 1000 РСД €

Укупни расходи, 2020 149,984 1,271,051

Расходи који се односе само на отпад, просек 2018-2020 27,682 234,590

Учешће расхода за управљање отпадом у укупним расходима

10 Покривеност трошкова приходима, сектор отпад (10/12)

Тарифе у 2021, години без ПДВ РСД €

а) домаћинства, по м2 6.50 0.06

б) остали, РСД/м2 15.17 0.13

в) одлагање смећа РСД/м3, становништво *) 99.93 0.85

г) одлагање смећа РСД/м3, привреда *) 198.51 1.68

д) изношење смећа и шута на депонију ауто приколицом/ком 247.87 2.10

Наплативост

а) домаћинства, %

б) остали корисници, % 90%

20%

18%

108%

12

8

9

11

90%

50%

РБ ОПИС

4

6

ЈКП Напредак Сокобања

16,021

5,347

3.00

3,496
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Табела 4.14. Основни индикатори пословања ЈКП 

4.8 Оцена стања и идентификација проблема 

На основу анализе управљања отпадом на територији општине Сокобања, 

констатовано је незадовољавајуће стање у погледу институционалне 

организованости, података о количинама и токовима отпада и локација одлагања 

отпада. 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

▪ Постојање организованог 

сакупљања отпада на територији 

Општине 

▪ Повећање броја корисника услуга 

сакупљања отпада 

▪ Постоји јавно комунално 

предузеће, надлежно за послове 

управљања отпадом 

▪ На територији Општине Секопак је 

поставио канте за одвојено 

сакупљање ПЕТ амбалаже 

▪ Постоји потенцијал за рециклажу 

отпада 

▪ Велики значај за туристички 

производ града 

▪ 

▪ Недостатак поузданих података о 

количинама комуналног и опасног 

отпада и посебних токова отпада 

▪ Неизграђена инфраструктура за 

адекватно управљање отпадом као 

што су рециклажно двориште, 

трансфер станица и др. 

▪ Мали број инспектора који врше 

надзор над управљањем отпадом 

▪ Непостојање система управљања 

посебним токовима отпада 

▪ Коришћење канти за ПЕТ амбалажу 

за одлагање мешаног отпада 

▪ Често мешање опасног и 

комуналног отпада при сакупљању 

и одлагању 

▪ Не постоји адекватна евиденција о 

количинама посебних токова отпада 

▪ Лоша квалификациона структура 

радника 

▪ Лоша старосна структура радника 

▪ Лоша организација и непостојање 

планског приступа у досадашњем 

раду 

▪ Застарео возни парк 

1 Запослени, сектор Отпад  на 1000 услужених становника 2

2 Покривеност услугом, становништво 50%

2

Количина сакупљеног отпада по запосленом 

(т/запосленом/годишње) 205.6

3 Количина отпада (кг/услуженом становнку) 0.44

4 Трошкови по услуженом становнику РСД/год/становник 3,456

5 Трошкови по т отпада 7,918

6 Приходи по услуженом становнику РСД/год/становник 3,559

7 Приходи (РСД по т отпада) 8,574

РБ Индикатори
JКП Напредак, сектор 

отпад
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▪ Неекономске цене комуналних 

услуга 

▪ Лоша опремљеност 

▪   Недостатак капацитета за пријем 

нових количина отпада на депонији 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

▪ Постојање законског, 

институционалног и стратешког 

оквира на националном нивоу 

▪ Национални прописи усаглашени 

су са регулативом Европске уније 

▪ Локална самоуправа схвата 

важност унапређења стања  у овој 

области 

▪ Сокобањско еколошко друштво 

кроз више пројеката о управљању 

отпадом у општини Сокобања 

улаже значајне напоре за 

унапређење система управљања 

отпадом 

▪ Национални прописи у области 

управљања отпадом се не примењују 

адекватно 

▪ Дуготрајне процедуре и 

компликовани поступци у сарадњи са 

институцијама на националном нивоу 

▪ Неразвијена инфраструктура за 

управљање опасним отпадом на 

националном нивоу 

▪ Недостатак инвестиција у области 

управљања отпадом 

▪   Неизградња или кашњење са 

изградњом претоварне рампе 

Књажевац и Регионалне депоније 

Ниш 

На основу прегледа институционалне организованости у општини Сокобања може 

се констатовати следеће: 

▪ постоји комунално предузеће које се бави пословима сакупљања, 

транспорта и одлагања отпада, 

▪ комунално предузеће се не бави искључиво пословима управљања отпадом, 

већ су у његовој надлежности и други комунални послови (гробље, пијаца, 

водоснабдевање и др.), 

▪ надзор над спровођењем одлука скупштине општине које се односе на 

комуналне делатности, хигијену и чистоћу поверен је надлежним органима 

комуналне инспекције општине Сокобања; 

▪ постоји Oдељење за урбанизам, локално-економски развој и заштиту 

животне средине; што се тиче инспекције, у оквиру Општинске управе за 

инспекцијске послове постоји одсек за заштиту животне средине 

▪ недовољан број стручних кадрова одређених профила за спровођење 

савремених принципа управљања отпадом у ЈКП и Општини. 

Територија сакупљања отпада обухвата 50% становништва, што је испод 

републичког просека. Поступци одвојеног сакупљања и рециклаже отпада су на 

врло ниском нивоу. Не постоји систематско и организовано издвајање 

рециклабилних материјала из комуналног отпада. Инфраструктура за управљање 

отпадом је на незадовољавајућем нивоу. Утицај отпада на животну средину може 

се разматрати са два аспекта: 

▪ први се испољава кроз недовољну покривеност територије на којој се пружа 

услуга одношења отпада. Ово условљава формирање дивљих депонија на 

необухваћеним подручјима, а самим тим и стварање могућности појаве 

заразних болести код становништва и угрожавања животне средине. 
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▪ неправилно одлагање и неуређене локације за одлагање отпада такође могу 

угрозити животну средину и испољавају се кроз загађење земљишта, 

подземних и површинских вода и ваздуха. 

У општини Сокобања идентификовани су следећи проблеми у вези са сакупљањем 

и транспортом отпада: 

▪ непостојање поузданих података о количинама отпада који настаје на 

територији Плана; 

▪ није успостављено редовно мерење отпада на депонији; 

▪ рурална подручја нису покривена услугама сакупљања отпада, Програмом 

сакупљања комуналног отпада обухваћено је 50% становника општине; 

▪ недовољна опремљеност Јавног комуналног предузећа „Напредак“ 

опремом и возилима за ефикасан систем сакупљања отпада; 

▪ неодговарајућа је учесталост сакупљања и транспорта отпада; 

• одвојено сакупљање отпада за рециклажу је на врло ниском нивоу; систем 

за примарну селекцију и одлагање амбалажног отпада (ради се у сарадњи са 

Секопаком) још увек није у функцији. Амбалажни отпад се повремено 

прикупља у Сокобањи и неким сеоским месним заједницама, али већина 

завршава на несанитарној градској депонији јер рециклажна трака није у 

функцији. 

▪ рециклажно двориште није успостављено; 

▪ регионални споразум још није имплементиран у пракси; 

▪ трансфер станица није изграђена; 

▪ не постоји организована рециклажа у циљу валоризације секундарних 

сировина, нема успостављених принципа циркуларне економије. 

У односу на третман и одлагање отпада, постоје следећи проблеми: 

▪ непостојање санитарне депоније у Региону за управљање отпадом, 

постојећа градска депонија не испуњава ни минималне мере заштите 

животне средине; У складу са Програмом управљања отпадом Републике 

Србије за период 2022-2031., општина Сокобања је сагласна да је потребно 

да буде део региона управљања отпадом општина окупљених око града 

Ниша. 

▪ до изградње регионалне депоније према Стратегији развоја општине 

Сокобања и Просторном плану планира се коришћење постојеће депоније 

у Сокобањи. Друга могућност је транспорт отпада до трансфер станице у 

Књажевцу, одакле би се отпад транспортовао на регионалну санитарну 

депонију у Пироту; 

▪ опремљеност Јавног комуналног предузећа „Напредак“ опремом за рад на 

депонији; 

▪ не постоје други начини третмана отпада осим одлагања отпада; 

▪ не постоје системи за управљање посебним токовима отпада; 

▪ непостојање докумената, опреме и инфраструктуре за управљање 

комуналним отпадом који може имати својство опасног отпада и 

управљање посебним токовима отпада; 

▪ недостатак капацитета за третман отпада у циљу смањења количине отпада 

који се одлаже и у складу са савременим принципима управљања отпадом, 

▪ недостатак финансијских средстава за спровођење утврђених мера 

смањења негативног утицаја сметлишта на животну средину. 
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Стање у области управљања отпадом у општини Сокобања, на основу свега 

наведеног, може се оценити као делимично задовољавајуће. 

Идентификовани проблеми: 

▪ Недовољни институционални и организациони капацитети општине 

Сокобања за управљање отпадом 

▪ Недовољни институционални и организациони капацитети општине 

за спровођење послова управљања отпадом; 

▪ Недовољни капацитети ЈКП-а за управљање отпадом на територији 

општине Сокобања 

▪ Недовољно развијен систем одвојеног сакупљања отпада и управљања 

посебним токовима отпада 

▪ Одвојено сакупљање отпада није довољно развијено; 

▪ Недостатак рециклажног дворишта у општини Сокобања; 

▪ Управљање посебним токовима отпада још увек није развијено. 

▪ Недостатак имплементације регионалног система за управљање 

отпадом у Нишком региону чија је општина Сокобања чланица и 

непостојање санитарне депоније у Региону 

▪ Није успостављен регионални центар ни изграђена регионална 

санитарна депонија у Нишу 

▪ Непостојање трансфер станице у општини Сокобања; 

▪ У примени је несанитарна депонија у општини Сокобања. 

▪ Недовољна информисаност и укљученост грађана и цивилног друштва 

у област управљања отпадом 

▪ Недовољна информисаност становништва о свим аспектима 

поступања са отпадом и могућностима искоришћења, као и 

принципима циркуларне економије 
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5. ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ОПШТИНИ 

СОКОБАЊА 

1. Унапређени институционални и организациони капацитети општине 

Сокобања у области управљања отпадом до краја 2024. године 

▪ Потписивање анекса Уговора о међусобним правима и обавезама чланица 

Региона у обезбеђењу услова за обављање послова регионалног управљања 

отпадом, након израде Студије оправданости за регионални систем 

управљања отпадом Нишког региона 

▪ Унапређење капацитета постојећих служби општине за послове управљањем 

отпадом 

▪ Организација обука, предавања, стручних консултација запослених у области 

управљања отпадом (инспекција, урбанизам...) и размена искустава са другим 

локалним самоуправама 

▪ Учешће у успостављању заједничке политике свих чланица Нишког региона 

у формирању цена услуга 

2. Ојачани капацитети ЈКП „Напредак“ и проширен обухват услугом 

сакупљања отпада до 100 % становништва општине Сокобања до краја 2026. 

године 

▪ Оснивање засебне административно-финансијске организационе јединице 

надлежне за послове сакупљања и транспорта отпада и раздвајање од осталих 

комуналних делатности у оквиру постојећег ЈКП 

▪ Унапређење рада техничких и оперативних служби ЈКП и организација обука 

и стручних консултација 

▪ Проширење обухвата услугом сакупљања отпада на 100% становништва 

▪ Чишћење постојећих дивљих депонија у месним заједницама. 

3. Развијен систем одвојеног сакупљања отпада и управљања посебним 

токовима отпада до краја 2026. године 

▪ Успостављање примарне сепарације - система одвојеног сакупљања у 

општини – набавка и постављање контејнера за селективно сакупљање 

рециклабилног отпада 

▪ Пројектовање и изградња једног рециклажног дворишта у општини 

▪ Обезбеђење пласмана рециклабилног отпада 

▪ Успостављање система одвојеног сакупљања опасног отпада из 

домаћинстава 

▪ Стварање услова за управљање посебним токовима отпада 

▪ Успостављање кућног компостирања. 

4. Успостављен регионални систем управљања отпадом у Нишком региону и 

изграђен Регионални центар за управљање отпадом до краја 2026. године 

▪ Учешће општине у успостављању регионалног система за управљање 

отпадом и изградњи регионалне санитарне депоније до 2026. године 

▪ Пројектовање и изградња трансфер станице за претовар отпада у општини 

Сокобања ради транспорта до Регионалног центра за управљање отпадом до 

2026. године 

▪ Учешће општине у изградњи Регионалног центра за управљање отпадом у 
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Нишу до 2028. године 

▪ Санација и рекултивација постојеће несанитарне депоније у општини 

Сокобања до 2028. године. 

5. Унапређен ниво информисања становништва о значају адекватног 

управљања отпадом 

▪ Спровођење кампање о значају примарне сепарације и рециклаже отпада 

▪ Реализација пројеката едукације и развоја свести о потреби правилног 

поступања са отпадом код деце и омладине 

▪ Правовремено и стално информисање грађана о новим услугама у области 

управљања отпадом и унапређење сарадње са медијима 

▪ Спровођење едукативних радионица и семинара о различитим могућностима 

предузетништва у области рециклаже отпада и примене циркуларне 

економије. 
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6. СТРАТЕШКИ ОКВИР И ПОТРЕБНЕ ПРОМЕНЕ 

Регионални концепт управљања отпадом дефинисан je Програмом управљања 

отпадом Републике Србије 2022-2031. Потребе Региона за управљање отпадом 

који чине Град Ниш и општине Алексинац, Сокобања, Ражањ, Мерошина, 

Дољевац, Гаџин Хан и Сврљиг су: 

▪ осигурање институционалних договора који су предуслов за успостављање 

регионалног система управљања отпадом; 

▪ увођење примарне сепарације отпада на целом подручју Региона; 

▪ изградња центара за сакупљање отпада („рециклажних дворишта“); 

▪ изградња трансфер станица; 

▪ изградња Регионалног центра, укључујући регионалну санитарну депонију, 

постројење за секундарну сепарацију отпада, постројење за термички 

третман нерециклабилног отпада са добијањем топлотне и електричне 

енергије и др.; 

▪ изградња постројења за компостирање зеленог отпада; 

▪ развијање свести грађана – ширење културе одговорног поступања са 

отпадом и системско образовање јавности о потреби сепарације отпада и 

рециклаже; 

▪ затварање и санација постојећих сметлишта. 

На територији општина Сокобања овим Планом предвиђене су следеће 

инфраструктурне потребе: 

▪ проширење обухвата услугом сакупљања отпада на 100% становништва; 

▪ изградња рециклажног дворишта; 

▪ изградња трансфер станице; 

▪ изградња постројења за компостирање зеленог отпада; 

▪ затварање и санација постојеће несанитарне депоније и чишћење дивљих 

депонија. 

Коначни концепт ће бити дефинисан након израде Студије оправданости за 

регионални систем управљања отпадом у оквиру Нишког региона којем припада 

општина Сокобања. Наког тога, за сваку инфраструктурну потребу потребно је 

припремити техничку документацију у складу са Законом о планирању и 

изградњи. 

6.1 Количине, врсте и састав отпада 

6.1.1 Очекиване врсте, количине и порекло будућих количина отпада на 

територији општине Сокобања 

Тренутна процена производње отпада заснива се на расположивим подацима о 

демографском, економском и друштвеном развоју. Стога, свака процена која се 

односи на производњу отпада у наредним годинама треба да садржи дозу 

опрезности. Посебно се препоручује да ревизија процене за наредни период буде 

у складу са одговарајућим расположивим подацима, у редовним интервалима. 

Генерално, количина отпада и његов састав зависе од низа различитих фактора, 

као што су: 
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▪ број становника; 

▪ кретање индустријске производње; 

▪ пораст пољопривредне производње; 

▪ увођење одвојеног сакупљања отпада и рециклаже; 

▪ пораст броја туриста; 

▪ пораст изградње објеката; 

▪ пораст количина неопасног индустријског отпада пропорционално 

економском развоју. 

Количине произведеног отпада у општини Сокобања су директно пропорционалне 

броју становника. На основу података Завода за статистику Републике Србије, број 

становника се смањује током година, као што је приказано поређењем броја 

становника из Пописа 1991, 2002. и 2011. године у табели. 

Табела 6.1. Поређење броја становника, попис 1991, 2002. и 2011. године 

Општина Сокобања 

Број становника, Попис 1991. 21.948 

Број становника, Попис 2002. 18.571 

Број становника, Попис 2011. 16.021 

Извор: Републички завод за статистику, Попис 1991., 2002., 2011. 

Тренутне процене производње отпада заснивају се на демографским подацима о 

попису становништва из 2011. године. Очекује се пораст количина отпада у 

општини Сокобања наредних година услед економског напретка, сталног пораста 

броја туриста и боље покривености услугама сакупљања отпада, посебно у 

сеоским подручјима. 

Тренутно се у општини Сокобања на годишњем нивоу генерише око 7.062 

тоне комуналног отпада. Проценат становништва обухваћеног услугом 

сакупљања и одлагања отпада у просеку износи 50%. 

Процењена садашња количина отпада који се генерише у општини Сокобања 

је 19,3 t/дан. Та количина се разликује од количине сакупљеног и одложеног 

отпада, због непокривености дела територије услугом сакупљања отпада. Сада се 

организовано сакупља и одлаже 50% укупно генерисаног отпада, односно око 

9,6 t/дан. 

Табела 6.2. Пројектована количина комуналног отпада до 2032. године за 

општину Сокобања 

Година 

Укупна 

количина 

комунално

г отпада 

(t/год.) 

Различити извори биоразградивог комуналног отпада 

(t/год.) 

Укупно 

биоразград

иви 

комунални 

отпад 

(t/год.) 

Укупан 

рециклаб

илни 

отпад 

(t/год.) 

Биоотпад 

(баштенски 

и храна) 

Папир 

и 

картон 

Остало 

(текстил, 

дрво и итд.) 

Зелени отпад 

(паркови и 

јавне 

површине) 

2022. 7.062 2.750 839 633 212 4.433 2.629 

2023. 7.170 2.754 858 642 215 4.469 2.701 

2024. 7.284 2.758 878 652 218 4.508 2.776 

2025. 7.403 2.764 900 663 222 4.549 2.854 

2026. 7.528 2.771 922 674 226 4.592 2.936 

2027. 7.660 2.779 944 685 230 4.639 3.020 
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2028. 7.798 2.789 968 697 234 4.689 3.109 

2029. 7.943 2.800 993 710 238 4.741 3.201 

2030. 8.095 2.812 1.019 723 243 4.797 3.298 

2031. 8.251 2.825 1.046 736 247 4.854 3.397 

2032. 8.409 2.837 1.074 750 252 4.913 3.497 

Према пројекцији, од 2027. када се планира отварање регионалне депоније, до 

2047. године настаће укупно 174.297 t комуналног отпада из општине 

Сокобања. 

У сврху рециклаже искористиће се 43.196 t генерисаног отпада у општини 

Сокобања и у сврху кућног компостирања искористиће се 6.275 t генерисаног 

отпада у општини Сокобања у наредних 20 година. 

Очекује се да ће се на регионалну депонију/регионални центар из општине 

Сокобања у наредних 20 година одвозити око 124.826 t отпада. 

6.1.2 Очекиване врсте, количине и порекло будућих количина отпада на 

територији општине Сокобања који ће бити искоришћен или одложен 

Могућност рециклирања представља један од значајнијих аспеката смањења 

количине отпада и уштеду природних ресурса. Комунални отпад садржи значајну 

количину фракција које се могу рециклирати, као што су папир, картон, органски 

отпад, пластика, метал, стакло. Стога су у оквиру Плана дате главне мере које се 

предлажу за следећих 10 година како би се постигла одговарајућа стопа 

рециклирања, нарочито комуналног отпада. У наредном периоду не очекују се 

знатне промене процентуалног састава комуналног отпада. 

Планира се да ће се обухват сакупљања отпада у општини Сокобања проширити у 

наредном периоду, али такође ће се део отпада рециклирати, односно поновно 

искористити (амбалажни отпад, грађевински отпад итд.). Предвиђа се даље 

развијање примарне сепарације рециклабилног отпада. Очекује се и постепено 

повећање количине отпада као последица развоја и вишег стандарда грађана. 

Процена је да су количине комуналног отпада из индустрије веома мале и да неће 

значајно утицати на повећање процењених количина које се одлажу на депонију. 

Процена будућих количина индустријског и опасног отпада за индустријска 

предузећа у општини Сокобања није вршена. Очекује се да ће обавезно 

извештавање према Агенцији за заштиту животне средине у наредном периоду 

омогућити приступ валидним подацима о количинама опасног и индустријског 

отпада. Опасан отпад треба транспортовати у најближе регионално складиште 

опасног отпада које ће бити изграђено у околини и које је планирано према 

Просторном плану Републике Србије („Службени гласник РС“, број 88/10). 

6.2 Посебни токови отпада 
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Ток кретања отпада од места настанка до места сакупљања, транспорта, 

рециклаже, третмана и коначног одлагања, назива се током отпада. Отпад 

посебних токова, нарочито уколико има карактеристике опасног отпада, не сме се 

мешати са комуналним отпадом нити заједно са њим одлагати. Управљање свим 

посебним токовима отпада, који не треба или се на основу законских одредби не 

сме депоновати, могуће је организовати сакупљањем у рециклажном дворишту, 

одакле би их заинтересоване организације које се баве рециклажом тих врста 

отпада откупљивале и односиле. 

6.2.1 Амбалажни отпад 

ЈКП „Напредак“ сакупи и преда предузећу Секопак доо између 4,5 и 8 t амбалажног 

отпада на годишњем нивоу. Тренутно се око 5% од укупно генерисаног 

амбалажног отпада преда Секопаку. 

Мере за унапређење система управљања амбалажним отпадом дате су кроз 

Програм смањења амбалажног отпада у поглављу 6.4.3. овог Плана. 

6.2.2 Истрошене батерије и акумулатори 

Управљање истрошеним батеријама и акумулаторима прописано је чланом 47. 

Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 

14/2016 и 95/2018 – др. закон), као и Правилником о начину и поступку управљања 

истрошеним батеријама и акумулаторима ("Службени гласник РС", број 86/2010). 

Истрошене батерије и акумулатори се класификују као опасан отпад (најчешће 

индексни број 20 01 33, 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, као и 06 00 00, и то од 01 

до 03 и 06 према Каталогу отпада), тако да је забрањено одлагање на депоније и 

спаљивање истрошених батерија и акумулатора. Лица која врша сакупљање, 

складиштење и третман истрошених батерија и акумулатора морају да имају 

дозволу, да воде евиденцију о истрошеним батеријама и акумулаторима и о 

количини која је сакупљена, ускладиштена или третирана и податке о томе 

достављају Агенцији за заштиту животне средине. 

Мере за успостављање и унапређење система управљања отпадним батеријама и 

акумулаторима имајући у виду циљ повећања степена сакупљања истрошених 

батерија и акумулатора на 25% до 2031. године, у складу са Програмом управљња 

отпадом Републике Србије, су: 

▪ подстицати потрошаче да одлажу истрошене батерије и акумулаторе на 

одређена места за сакупљање, при чему су домаћинства дужна да 

истрошене батерије и акумулаторе сакупљају одвојено од комуналног и 

осталих врста отпада; 

▪ омогућити и подстицати сакупљање истрошених батерија и акумулатора на 

местима одређеним за преузимање - рециклажна дворишта, продајна места 

батерија и акумулатора). 

6.2.3 Отпадна уља 
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Власник отпадних уља дужан је да преда отпадно уље овлашћеном сакупљачу и да 

му обезбеди услове за његово несметано преузимање или може и непосредно да 

преда отпадно уље на одређена места за сакупљање. Произвођач отпадног уља, у 

зависности од количине отпадног уља коју годишње произведе, дужан је да 

обезбеди пријемно место, складиштење, односно третман ради поновне или 

алтернативне употребе или отпремање у центар за сакупљање, на прописани 

начин. Лице које врши сакупљање, складиштење и третман отпадних уља мора да 

има дозволу, да води и чува евиденцију о отпадним уљима и о количини која је 

сакупљена, ускладиштена или третирана, као и о коначном одлагању остатака 

после третмана и податке о томе доставља Агенцији за заштиту животне средине. 

Предвиђене мере за управљање отпадним уљима су: 

▪ омогућити и подстицати одвојено сакупљање отпадних уља на местима 

одређеним за преузимање - продајна места и ауто сервиси, рециклажна 

дворишта; 

• подстицање сакупљања отпадних јестивих уља - посебно у угоститељским 

објектима, ради искоришћења и производње биодизела. 

6.2.4 Отпадне гуме 

Управљање отпадним гумама је скуп мера које обухватају сакупљање, транспорт, 

складиштење и третман отпадних гума. Отпадне гуме разврстане су у групу отпада 

са индексним бројем 16 01 03 према Каталогу отпада. Отпадне гуме не могу се 

одлагати на депонију. Третман отпадних гума обухвата рециклажу отпадних гума 

(подлога за спортско игралиште, пешачке стазе као и за путеве, за израду вештачке 

траве) и коришћење у енергетске сврхе (третман коинсинерације у цементарама). 

Управљање отпадним гумама прописано је чланом 49. Закона о управљању 

отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. 

закон), као и Правилником о начину и поступку управљања отпадним гумама 

("Службени гласник РС", бр. 104/2009 и 81/2010). Физичко или правно лице које 

врши сакупљање, транспорт, третман или одлагање отпадних гума мора да има 

дозволу, да води и чува евиденцију о количинама сакупљених и третираних 

отпадних гума, а податке о томе доставља Агенцији за заштиту животне средине и 

попуњава Документ о кретању отпада, у складу са посебним прописом. 

Мере за успостављање и унапређење система управљања отпадним гумама су: 

▪ подстицање организовања сабирних места за отпадне гуме; 

▪ подстицање и организовање рециклаже/поновног коришћења отпадних 

гума за друге намене. 

6.2.5 Отпадна возила 

Управљање отпадним возилима и њиховим деловима је скуп мера које обухватају 

сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпадних возила и одлагање отпада 

и остатака након третмана отпада. Поступање са отпадним возилима је регулисано 

Правилником о начину и поступку управљању отпадним возилима („Службени 

гласник РС“, број 98/10). Отпадна возила су према Каталогу отпада разврстана у 

групу са индексним бројем отпада 16 00 00. Приближно 75 % тежине возила чине 

челик и алуминијум од којих се највећи део рециклира. Остали присутни 

материјали су олово, кадмијум, жива и шестовалентни хром, а томе треба додати 
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и друге опасне материје, које укључују антифриз, кочиона уља и друга уља која, 

ако се њима правилно не управља, могу бити узрок загађења животне средине. 

Остатак возила чини пластика која се рециклира или одлаже. 

Произвођач или увозник дужан је да пружи информације о расклапању, односно 

одговарајућем третману неупотребљивог возила. Власник отпадног возила је 

правно или физичко лице коме ово возило припада, а настало је његовом 

активношћу. Власник отпадног возила дужан је да обезбеди предају возила лицу 

које има дозволу за сакупљање и/или транспорт и/или складиштење и/или третман 

и да попуни Документ о кретању отпада. Ако је власник отпадног возила непознат, 

јединица локалне самоуправе дужна је да обезбеди сакупљање и предају возила 

лицу које има дозволу за третман. Јединица локалне самоуправе уређује поступак 

сакупљања и предаје возила и утврђује накнаду трошкова за наведене активности. 

Отпадна возила се не могу одлагати на депонију. 

Мере за успостављање и унапређење система управљања отпадним возилима су: 

▪ подстицање грађана, власника отпадних возила, да их довозе у предвиђена 

места са сакупљање; 

▪ подстицање организовања система сакупљања отпадних возила, тј. 

одвајања корисних делова отпадних возила и њихово враћање у производни 

циклус у складу са законом. 

6.2.6 Отпад од електричне и електронске опреме 

Отпад од електричне и електронске опреме састоји се од ислужених производа и 

обухвата бројну електричну и електронску опрему као што су: фрижидери, 

рачунарска и телекомуникациона опрема, замрзивачи, електрични и електронски 

алати, машине за прање, медицинска опрема, тостери, инструменти за мониторинг 

и контролу, фенови за косу, телевизори итд. Електронски отпад је један од најбрже 

растућих токова отпада и чини приближно 4 % комуналног отпада. Отпад од 

електричне и електронске опреме према Каталогу отпада разврстан је у групу са 

индексним бројем отпада 16 02 00 и 20 01 00. Отпад од електричних и 

електронских производа не може се мешати са другим врстама отпада. Већина овог 

отпада спада у опасан отпад због компоненти које садржи, па је забрањено 

одлагање ове врсте отпада без претходног третмана. Лице које врши сакупљање, 

третман или одлагање отпада од електричних и електронских производа мора да 

има дозволу, да води евиденцију о количини и врсти преузетих електричних и 

електронских производа и податке о томе доставља Агенцији за заштиту животне 

средине. Успостављањем система «загађивач плаћа» и одговорности за 

електронске уређаје који се више не користе, увозници и произвођачи електронске 

опреме при пласману робе на тржиште плаћају таксу која се користи за сакупљање 

и рециклажу отпада од електричних и електронских производа. Гвожђе и челик су 

најчешћи материјали који се налазе у електричној и електронској опреми и чине 

скоро 50 % тежине. Пластика је друга компонента по тежини која чини приближно 

21 %. Обојени метали, укључујући драгоцене метале, представљају око 13 % 

укупне тежине, док стакло чини око 5 % отпада од електричне и електронске 

опреме. 
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Потребно је успоставити систем одвојеног сакупљања отпада од електричних и 

електронских производа, како би се рециклирали употребљиви делови. 

Компоненте отпада од електричних и електронских производа које садрже РСВ 

обавезно се одвајају и обезбеђује се њихово адекватно одлагање. Неопходно је 

обезбедити одвојено сакупљање расхладних флуида. 

Мере за успостављање и унапређење система управљања отпадом од електричних 

и електронских производа су: 

▪ подстицање одвојеног сакупљања ове врсте отпада доношењем у центар за 

сакупљање отпада, организовањем акција сакупљања од стране ЈКП 

„Напредак“ и др.; 

▪ подстицање смањења опасног потенцијала ове врсте отпада одвајањем 

употребљивих делова (метал, пластика и сл.) од опасних делова које треба 

третирати на прописани начин. 

6.2.7 Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу 

Управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу је скуп мера које 

обухватају њихово сакупљање, разврставање, транспорт, складиштење и третман 

или одлагање остатака после третмана. Отпадне флуоресцентне цеви које садрже 

живу према Каталогу отпада разврстане су у групу са индексним бројем отпада 20 

01 21. Поступање са отпадним флуорeсцентним цевима које садрже живу, 

дефинисано је Правилником о начину и поступку за управљање отпадним 

флуоресцентним цевима које садрже живу ("Службени гласник РС", број 97/10). 

Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу морају се разврставати и 

класификовати на прописан начин и чувати до предаје сакупљачу и/или лицу које 

врши њихов транспорт, односно лицу које врши њихово складиштење и/или 

третман. За сакупљање отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу користе 

се одговарајуће, непропусне и затворене посуде, које носе ознаку индексног броја 

отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу, у складу са прописом којим се 

уређује Каталог отпада. Лице које врши сакупљање, третман или одлагање 

отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу мора да има дозволу, да води и 

чува евиденцију о количини која је сакупљена, третирана или одложена и податке 

о томе доставља Агенцији за заштиту животне средине. Свако кретање отпадних 

флуоресцентних цеви које садрже живу прати Документ о кретању опасног отпада, 

у складу са посебним прописом. 

Потребно је поставити контејнере за одвојено сакупљање ове врсте отпада. 

Забрањено је на депонију одлагати отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу. 

Ове цеви треба подвргнути третману пре одлагања. Рециклажа флуоресцентних 

сијалица чини једну технолошку целину чији су крајњи резултат више 

секундарних сировина и инертни отпад. 

Мере за успостављање система управљања отпадним флуоресцентним сијалицама 

које садрже живу су: 

▪ успоставити и означити одговарајуће локације за сакупљање отпадних 

сијалица који садрже живу и набавити одговарајућу опрему (кутије, канте 

и контејнере од пластичног материјала са добрим заптивањем); 

▪ подстицање одвојеног сакупљања ове врсте отпада (центар за сакупљање 

отпада). 

Страна 363                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



81 

6.2.8 Отпад контаминиран дуготрајним органским загађујућим материјама 

(POPs отпад) 

POPs материје су забрањене за употребу и морају се уклонити. ПОПс материјама 

припадају PCB уља, као и неки пестициди (ДДТ, линдан и др.). Према Каталогу 

отпада, PCB отпад се налази у оквиру група 13 00 00, 16 00 00 и 17 00 00. Расхладни 

медијум у трафостаницама који користи PCB (пираленско уље), у складу са 

законом је од 2015. године забрањен и морао је бити замењен одговарајућим уљима 

која не садрже PCB. Власник PCB и PCT отпада дужан је да обезбеди њихово 

одлагање, односно деконтаминацију. Отпад који садржи PCB одвојено се сакупља. 

Привремено складиштење PCB, PCB отпада или уређаја који садржи PCB не сме 

бити на локацији произвођача или власника отпада дуже од 24 месеца. 

POPs пестициди су се дуги низ година у Србији, као и у другим земљама света, 

примењивали у пољопривреди, ветерини, здравству. Током осамдесетих година 

прошлог века њихова примена је забрањена. Данас проблем представљају 

пестициди који су и даље у употреби, начин њиховог одлагања након истека рока 

трајања, контаминација и збрињавање амбалаже у коју су били запаковани. 

Потребно је обезбедити складишта за привремено сакупљање отпадних пестицида, 

до одношења у регионална складишта за опасан отпад или на коначан третман, 

када иста буду изграђена, у складу са Програмом управљања отпадом за период 

2022-2031. („Службени гласник РС“, број 12/2022). 

6.2.9 Mедицински и фармацеутски отпад 

Медицински отпад се дефинише као сав отпад који се генерише у здравственим 

установама, истраживачким установама и лабораторијама. Он представља 

хетерогену мешавину отпада који има карактер комуналног и високо 

ризичног/опасног отпада, који покрива 10-25 % укупно генерисаног отпада. 

Медицински отпад разврстан је у групу отпада 18 00 00 према Каталогу отпада. 

Управљање медицинским отпадом је скуп мера које обухватају сакупљање, 

разврставање, паковање, обележавање, складиштење, транспорт, третман или 

безбедно одлагање медицинског отпада. Поступање са медицинским отпадом 

дефинисано је Правилником о управљању медицинским отпадом („Службени 

гласник РС“, број 48/19). Медицински отпад се мора сакупљати на месту настанка, 

разврставати опасан од неопасног отпада, односно различите врсте опасног 

медицинског отпада и одлагати у одговарајућу амбалажу прилагођену његовим 

својствима, количини, начину привременог одлагања, превоза и третмана. 

Све установе за здравствену заштиту и ветеринарске организације у којима настаје 

медицински отпад су дужне да израде планове управљања отпадом и именују 

одговорно лице за управљање отпадом у складу са Законом. Одговорно лице дужно 

је да води евиденцију о количинама медицинског отпада и податке о томе доставља 

Агенцији за заштиту животне средине. У општини Сокобања већ постоји одвојено 

сакупљање и третман инфективног медицинског отпада. 

Мере за унапређење система управљања медицинским и фармацеутским отпадом 

су: 

▪ стална едукација медицинских радника о раздвајању инфективног отпада; 
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▪ стално информисање грађана о поступању са неупотребљивим лековима; 

▪ организовати систем сакупљања фармацеутског отпада од грађана. 

6.2.10 Споредни производи животињског порекла 

Доношењем Правилника о регистрацији, односно одобравању објеката за 

сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла 

(“Службени гласник РС”, број 12/2019) стекли су се услови за упис у Регистар 

објеката оператера који се баве превозом споредних производа животињског 

порекла (СПЖП), што би требало да допринесе ефикаснијем и бржем сакупљању. 

Отпад животињског порекла разврстан је у групу отпада 02 00 00 према Каталогу 

отпада. 

Угинуле животиње и отпад животињског порекла не смеју се одлагати на депонију. 

Потребно је предвидети у општини Сокобања локацију за изградњу сабирног 

пункта за угинуле животиње и конфискате, односно отпад животињског порекла, 

који ће бити опремљен расхладним контејнерима и другом санитарном опремом, 

одакле ће се даље отпремати на одговарајући третман. 

У циљу реализације управљања отпадом животињског порекла, потребно је: 

▪ организовати систем сакупљања, складиштења и транспорта отпада 

животињског порекла до постројења за третман; 

▪ укључити економске подстицаје, кроз цену отпада или друге повољности. 

6.2.11 Пољопривредни отпад 

Пољопривредни отпад је разврстан у групу отпада 02 00 00 и 03 00 00 према 

Каталогу отпада. Пољопривредни отпад је променљив у току године, те се јављају 

велике варијације у дневној маси, запремини и саставу у зависности од сезоне. 

Неадекватно је управљање отпадом на фармама (не постоје постројења за 

пречишћавање отпадних вода ни објекти за складиштење стајског ђубрива), што 

доводи до загађења водотокова нутријентима. Највећа количина стајског ђубрива 

се искористи за побољшање квалитета земљишта. Највеће количине пиланског 

отпада из погона за прераду дрвета, власници продају фабрикама за производњу 

брикета, дрвених пелета и плоча. Потребно је радити на смањењу настајања 

пољопривредног отпада увођењем чистије производње и BAT (најбоље доступне 

технике) и BEP (најбоље еколошке праксе) у прехрамбеној индустрији. 

Пољопривредни отпад, односно биомасу као нуспроизвод пољопривредне 

производње, ратарске производње, као и производње индустријског и осталог 

биља, треба користити за добијање течних горива (биодизела). 

Мере за управљање пољопривредним отпадом су: 

▪ повећати учешће у организовању сакупљању и искоришћењу 

пољопривредног отпада као сировине (нпр. за производњу компоста) или у 

енергетске сврхе 

▪ јачати свест пољопривредних произвођача, како би се потенцијал биомасе 

што боље искористио. 
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6.2.12 Муљ из уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода 

Муљ из уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода разврстан је у групу 

отпада 19 08 05 према Каталогу отпада. 

Припрема техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање 

отпадних вода у Сокобањи је у току. Идејним решењем је планирано коришћење 

муља за рекултивацију напуштеног позајмишта глине на локацији „Лагушевац“ у 

Сокобањи,  оквирне количине 3 m³/дневно. Линија муља је сведена на машинско 

угушћивање вишка муља, машинску дехидратацију угушћеног муља и 

кондиционирање муља кречом. 

6.2.13 Отпад од грађења и рушења 

Грађевински отпад је, према Каталогу отпада, разврстан у групу са индексним 

бројем отпада 17 00 00. Рециклажом грађевинског отпада поново се може 

употребити око 80 % његовог састава и она обухвата, раздвајање различитих 

састојака отпада и може се вршити у току саме изградње или рушења, а затим и 

обраду сваког од тих састојака према његовим посебним својствима и 

потенцијалним областима примене. 

На локацију која је одређена за складиштење грађевинског отпада може се 

одлагати само следећи отпад без претходне анализе елуата и параметара органских 

загађења: стакло, бетон, цигла, цреп/плочице и керамика, мешавине бетона, цигле, 

црепа/плочица и керамике, земља и камење, искључујући површински слој и 

искључујући земљу са контаминираних локација. Основни услови локације: 

▪ локација мора бити прописно удаљена од насељеног подручја; 

▪ локација није дозвољена на водозаштићеном ни поплавном подручју, 

одређеним према прописима који регулишу заштиту вода; 

▪ локација мора бити најмање 1 m изнад највише висине подземне воде. 

Искоришћење прикупљеног грађевинског отпада вршиће се на мобилном 

постројењу за рециклажу грађевинског отпада које ће бити доступно на ниову 

Региона за управљање отпадом. Програмом управљања отпадом Републике Србије 

за период 2022-2031. предложено је да се по једно постројење за рециклажу 

грађевинског отпада постави на свакој локацији Регионалног центра за управљање 

отпадом у Србији. Покретни капацитети за сортирање грађевинског отпада и шута 

- сортирање и ломљење грађевинског отпада и шута може се дефинисати као 

механички третман, који је неопходан да би се тај отпад могао поново користити. 

Финални производи овог третмана су секундарне сировине, издељене у зависности 

од величине или растреситости. Оне успешно могу заменити природне материјале 

у грађевинарству или другим индустријама. 

Мере за управљање отпадом од грађења и рушења су: 

▪ одредити и опремити локацију за складиштење грађевинског отпада. 
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6.2.14 Отпад који садржи азбест 

У складу са одредбама Закона о управљању отпадом, отпад који садржи азбест 

одвојено се сакупља, пакује, складишти и одлаже. У Каталогу отпада посебно су 

издвојени Изолациони материјали/грађевински материјали који садрже азбест, са 

бројем 17 06. Материјали као што су азбест и стаклена вуна су се због својих 

физичко-хемијских особина у прошлости много користили у грађевинарству као 

изолациони и грађевински материјали. У међувремену су уочене и опасне особине 

ових материјала па се због тога елиминишу из употребе. 

Азбестни отпад мора се припремити за транспорт поступцима површинског 

очвршћивања или солидификације или уништавањем азбестних влакана, тако да 

се спречи ослобађање азбестних влакана у животну средину. Азбестни отпад мора 

се пре транспорта упаковати тако да се спречи испуштање азбестних влакана и 

прашине у животну средину. Транспорт азбестног отпада до места одлагања врши 

се без претовара. Контејнери и амбалажа за азбестни отпад морају бити видљиво 

означени. Привремено складиштење азбестног отпада спроводи се на начин да се 

спречи загађење испуштањем азбестних влакана или прашине у животну средину. 

Прописно упаковани азбестни отпад одлаже се на одговарајућу локацију. Такође 

неопходно је спровести едукацију међу грађанима о штети коју може да учини 

неадекватно поступање са овом врстом отпада. 

Дозволу да приме одређене врсте опасног отпада као што је отпадни азбест, имају 

3 регионалне санитарне депоније у Србији, које су у приватном власништву и 

примарно раде као регионалне санитарне депоније за неопасан отпад. Ове депоније 

имају одвојене касете за прихват отпада који садрже азбест, други опасан 

грађевински отпад и отпад од рушења или солидификовани опасан отпад. 

Мере за управљање азбестним отпадом: 

▪ одвојено сакупљање и паковање отпада који садржи азбест; 

▪ одлагање отпада који садржи азбест на депонију која има дозволу за 

прихват овог отпада (регионалне санитарне депоније у Лапову, Кикинди и 

Лесковцу). 

6.2.15 Отпад од експлоатације минералних сировина 

Отпад од експлоатације минералних сировина је разврстан у групу отпада 01 00 

00, а отпад из енергетике у групу 10 01 00 према Каталогу отпада. Отпад из 

рударства није предмет овог плана и поступање са овим отпадом је предмет 

посебне студије. Закон о рударству и геолошким истраживањима («Службени 

гласник РС“, број 101/2015) прописује основне услове и захтеве који се односе на 

делатност експлоатације минералних сировина и прописује накнаде за коришћење 

минералних сировина. 

Мере за управљање отпадом од експлоатације минералних сировина: 

• отпад од експлоатације минералних сировина одлагати на депоније 

рударског отпада у складу са законом. 

6.2.16 Отпад из производње титан диоксида 
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Титан диоксид се не производи у Републици Србији, али се користи као сировина 

у производњи боја и у индустрији грађевинских материјала за постизање белине. 

Произвођач и власник титан-диоксида и отпада од титан-диоксида у обавези је да 

спроводи мере надзора над операцијама одлагања, као и контролу земљишта, воде 

и ваздуха на локацији где је отпад од титан-диоксида коришћен, чуван или 

одложен. 

6.3 Сакупљање и транспорт отпада 

Сакупљање отпада из домаћинства спада у надлежност општине. Комунално 

предузеће ће бити надлежно за сакупљање отпада из домаћинстава (и остале 

одређене врсте отпада) у урбаним и руралним подручјима, вођење центра за 

сакупљање отпада (рециклажно двориште) и трансфер станице, када буду 

саграђени. 

Ради побољшања сакупљања и транспорта отпада, неопходно је спровести следеће 

промене: 

• спровести оптимизацију управљања и оперативне структуре; 

• заменити амортизоване контејнере новим; 

• зановити возни парк; 

• успоставити одвојено сакупљање отпада и увести специјализовану опрему 

за транспорт; 

• оптимизовати учесталости сакупљања и рута: 

- за комунални отпад – зависно од броја и густине становништва; 

- за неопасан индустријски отпад – зависно од количине створеног отпада; 

• успоставити центар за сакупљање отпада (рециклажно двориште) где 

становништво може да донесе свој отпад из домаћинства који је 

неодговарајући за контејнере, као и отпад који се може рециклирати; 

• едукација становништва за одвојено сакупљање отпада ради рециклаже. 

6.3.1 Програм сакупљања отпада из домаћинстава 

Програм сакупљања отпада из домаћинства заснива се на примарној сепарацији. 

Увођење примарне сепарације отпада у складу са Програмом управљања отпадом 

у Републици Србији за период 2022 – 2031., почевши од система са две канте за 

суву и влажну фракцију, представља краткорочни приоритет, док је дугорочни циљ 

успостављање система који ће омогућити достизање стопе рециклирања 

комуналног отпада од најмање 35% до 2030. године. Примарна сепарација сматра 

се једним од најважнијих предуслова у циљу успостављања одрживих система за 

рециклажу отпада. Већа чистоћа материјала за рециклирање, повећане количине 

секундарних сировина, смањење количине отпада која се депонује и повећање 

свести о питањима животне средине међу становништвом, главне су користи 

примарне сепарације. 

Општина Сокобања мора значајније утицати на побољшање квалитета сакупљања 

и транспорта отпада, који, опет, зависи од опремљености ЈКП „Напредак“ које 

обавља делатност. Циљ је омогућити квалитетније и рационалније обављање 

услуга сакупљања отпада и превоза до трансфер станице. 
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Kонцепт примарне сепарације који се препоручује је коришћење канти од 120 l за 

индивидуална домаћинства, односно контејнера од 1,1 m3 у зонама стамбених 

блокова, уз услов да обе врсте канти/контејнера за сакупљање сувих материјала за 

рециклирање и тока несортираног отпада морају бити обезбеђене на свакој 

локацији за сакупљање. 

У првој канти/контејнеру сакупљаће се све фракције тзв. „сувог“ отпада, што 

обухвата различите врсте материјала погодног за рециклирање, као што су 

пластика (пластика, метали, папир и други рециклабилни отпад осим стакла), док 

ће се у другој канти/контејнеру, намењеним за такозвану „влажну“ фракцију, 

сакупљати сав преостали отпад (односно „несортирани“ отпад), који се у највећој 

мери састоји од биоразградиве фракције у отпаду (остаци хране и кухињски отпад 

итд.). Поред, „сувог“ и „влажног“ тока отпада, предложени модел примарне 

сепарације подразумева и одвојено сакупљање стакла. Главни разлози за издвајање 

стакла из тока рециклабилних материјала је ризик од потенцијалног 

оштећења/контаминације уколико се стакло помеша са осталим материјалима који 

се могу рециклирати (нпр. папир). Такође, сакупљање стакла заједно са осталим 

рециклабилним материјалима може проузроковати накнадне проблеме на линији 

за сепарацију и оштетити опрему. Одвојеним сакупљањем стакла, поменути 

проблеми се могу избећи и могу се постићи веће количине сакупљеног стакла. 

Одвојено сакупљање стакла предвиђено је по принципу „система доношења” и 

постављања наменских контејнера од 1,1 m3 за стакло. 

Сакупљање оба тока отпада (рециклабилни материјали и несортирани преостали 

отпад) су у надлежности ЈКП „Напредак“, које ће их затим транспортовати до 

трансфер станице и линије за сепарацију и балирање рециклабилног отпада. ЈКП 

„Напредак“ продаје на тендеру сакупљене секундарне сировине или формира 

ценовник за откуп секундарних сировина. Успостављањем регионалног система за 

управљање отпадом у Нишком региону, потребно је да се чланице договоре да ли 

свака локална самоуправа управља својим рециклабилним отпадом или је то 

заједнички ресурс. 

За сва индивидуална домаћинства у насељу Сокобања препоручује се 

постављање пластичних канти. Због чињенице да су у Сокобањи пластичне канте 

капацитета од 120 l за сакупљање мешовитог отпада већ у употреби, препорука је 

да се те канте и даље користе, али за сакупљање тока несортираног отпада у 

будућности. Канте капацитета од 120 l требало би да буду довољне за одлагање 

генерисаног несортираног отпада у периоду до једне недеље, у складу са 

предложеном фреквенцијом сакупљања за тај ток отпада. Ове канте су зелене боје. 

Дакле, да би се створио визуелни осећај различитих токова отпада међу 

становништвом, канте од 120 l за скупљање комбинованог сувог материјала за 

рециклирање требало би да буду различите боје (нпр. плаве боје) и/или адекватно 

означене. 

Сеоске месне заједнице немају одговарајућу путну и другу инфраструктуру, тако 

да камиони аутосмећари не могу доћи до сваког домаћинства и једино је могуће 

поставити контејнере за доношење отпада из индивидуалних домаћинстава. 
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Коначни закључак је да за успешну имплементацију предложеног модела 

примарне сепарације отпада у општини Сокобања, свако домаћинство 

индивидуалног типа требало би опремити са: 

• Једном пластичном кантом од 120 l (нпр. плаве боје) за сакупљање 

рециклабилног тока отпада 

• Једном пластичном кантом од 120 l (нпр. зелене боје) за сакупљање 

преосталог тј. „несортираног” тока отпада 

• Контејнер 1,1 m3 за сеоске месне заједнице или на појединим локацијама 

контејнере од 5 m3. 

Такође, сви становници појединачних домаћинстава у сваком насељу, треба на 

одговарајућој удаљености да имају омогућен приступ локацијама где се налази: 

• Најмање један пластични контејнер капацитета 1,1 m3 (нпр. жуте боје) за 

одвојено сакупљање стакла. 

Иако предложени концепт примарне сепарације за појединачна домаћинства 

претпоставља да ће сва домаћинства у општини Сокобања бити опремљена двема 

описаним врстама канти, у неким специфичним случајевима, као што су удаљена 

или разуђена рурална подручја, где је количина рециклабилних материјала 

релативно ниска и где приступ „две канте” не би био финансијски оправдан, 

требало би имплементирати концепт „зелених острва” са пунктовима који се 

састоје од контејнера од 1,1 m3. Да би се утврдило у којим насељима треба 

успоставити систем примарне сепарације „две канте” са кантама од 120 l и 240 l, а 

у којима би евентуално било пожељно поставити локације зелених острва са 

контејнерима од 1,1 m3, потребно је укључити следеће критеријуме. 

За сва насељена места у општини Сокобања која се састоје од појединачних 

домаћинстава, и имају мање од 100 домаћинстава, или се налазе на више од 15 km 

од центра Сокобање, требало би увести систем „зелених острва“, тј. локација са 

контејнерима од 1,1 m3 за различите токове отпада (несортирани, мешани 

рециклабилни и стакло). 

Мешани рециклабилни отпад који се сакупља у плаве канте или контејнере 

обухвата папир, пластику, нарочито ПЕТ и метални амбалажни отпад-лименке. 

Несортирани отпад који се сакупља у зелене канте или контејнере обухвата сав 

остали отпад, биоразградиви и остали отпад из домаћинстава, осим опасног отпада 

из домаћинстава, као што су батерије, остаци боја, лакова и слично. 

Стакло се сакупља у посебним контејнерима који служе само за сакупљање стакла. 

У градском подручју, тј. у подручјима са стамбеним блоковима у општини 

Сокобања, концепт од „две канте” није погодан због чињенице да зграде немају 

одговарајући простор за држање канти/контејнера, па се у овим зонама 

препоручује систем доношења, односно „зелених острва“ са контејнерима од 1,1 

m3. Такође, пошто је велики број контејнера од 1,1 m3 већ у употреби, додавање 

„само” додатних контејнера (за ток сувог рециклабилног отпада и стакло) на већ 

постојећим локацијама које се користе за сакупљање мешаног комуналног отпада, 

обезбедило би значајне уштеде у погледу потребних улагања. 
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За сакупљање преосталог тока несортираног отпада, препорука је да се користе 

постојећи метални контејнери од 1,1 m3, који се тренутно користе за мешовити 

комунални отпад. Поред наведених уштеда у погледу потребних улагања, 

коришћење металних контејнера је пожељно и због природе преосталог 

несортираног отпада (нпр. пепео може потенцијално оштетити пластични 

контејнер). 

Предлог је да се сакупљање суве фракције у стамбеним блоковима врши помоћу 

пластичних обојених (нпр. плавих) контејнера од 1,1 m3. За рециклабилни отпад, 

пластични контејнери су погодни јер је ова врста отпада углавном много лакша и 

са мањом густином. 

Коначно, за сакупљање стакла предлажу су пластични обојени (нпр. жути) 

контејнери од 1,1 m3. Ови контејнери требало би да буду посебно дизајнирани за 

сакупљање стакла (да имају поклопац са рупама) како би се избегло одлагање 

других фракција отпада и на тај начин спречила контаминација. У случају 

пластичних контејнера за стакло од 1,1 m3, иста возила за сакупљање која 

сакупљају рециклабилне материјале такође се могу искористити и за сакупљање 

стакла, али у оквиру одвојених рута за сакупљање. Број постављених контејнера 

требало би да буде довољан да обезбеди да се све генерисане количине стакла 

сакупљају најмање на месечној основи. 

Закључак је да се у подручјима са стамбеним блоковима зграда препоручује 

успостављање локација по принципу „система доношења“, које би се састојале од 

следећих група контејнера: 

• Метални контејнери од 1,1 m3 за сакупљање несортираног преосталог тока 

отпада 

• Пластични контејнери од 1,1 m3 (нпр. плаве боје) за сакупљање мешаног 

тока рециклабилних фракција 

• Пластични контејнери од 1,1 m3 (нпр. жуте боје) за сакупљање стакла. 

На бази тога, утврђен је неопходан број канти и контејнера за увођење концепта 

примарне сепарације отпада у општини Сокобања, као и неопходних канти за 

проширење сакупљања на 100 % становништва у општини, што је и приказано у 

Табели 6.3. 

Поред опреме за сакупљање (канте и контејнери), за увођење примарне сепарације 

главни део инвестиционих трошкова односи се на набавку додатних возила за 

сакупљање отпада. 

У погледу опреме за потребе сакупљања и транспорта отпада, препорука је да се 

користе возила за сакупљање и превоз отпада са утоваром са задње стране и 

механизмом за пресовање (са компактирањем) отпада са 2 осовине капацитета до 

16 m3 у складу са стандардима ЕН840-1 и ЕН 840-3. 

Такође, осим на примарној сепарацији отпада, потребно је посебно радити на 

начину и квалитету спровођења сакупљања. Систем се мора унапређивати. 

Потребно је израдити једноставан модел процене потреба за сакупљањем који се 

може користити за оптимизацију потребне фреквенције сакупљања отпада, 

могућности за сакупљање отпада на темељу типа (величине) контејнера, запремине 
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произведеног отпада, капацитета возила за сакупљање и просечне удаљености 

депоније. Планирање рута којима ће се кретати возила, како би се постигло 

оптимално сакупљање отпада у односу на трошкове екипа, горива, и амортизацију 

возила, такође је врло важно. 

У организовању сакупљања и транспорта отпада било директно на депонију или 

на трансфер станицу, потребно је имати разрађен план сакупљања отпада. Главни 

делови плана морају да садрже: 

▪ рејоне - подручја опслуживања (конкретни делови града односно улице, 

насељена места и слично) 

▪ учестаност сакупљања отпада (број и назив дана у недељи сакупљања и 

транспорта отпада, дани или датуми у месецу и сл.), узимајући посебно у 

обзир туристичку сезону у Сокобањи 

▪ врста и количина отпада која се производи у конкретним подручјима 

опслуживања (врста и количина отпада на одређеним локалитетима може 

да зависи од годишњег доба и других околности) 

▪ тип возила за сакупљање отпада (и број возила) у зависности су од количина 

и врста отпада. 

Уобичајени План сакупљања и транспорта отпада за урбана насеља садржи следеће 

рејоне опслуживања и учесталости: 

▪ централни делови урбаних насељених места, 5 пута недељно пражњења 

отпада, у сезони два пута дневно; 

▪ периферни делови урбаних насељених места, 1 недељно; 

▪ остали делови урбаних насељених места, по потреби. 

Пошто је крајњи циљ у имплементацији Плана обухватање контролисаним 

сакупљањем отпада комплетне територије општине Сокобања, план сакупљања 

отпада би у будуће требало да садржи следеће нивое/рејоне опслуживања: 

▪ централни делови градског подручја, који треба да имају највећи број 

судова за сакупљање, 

▪ периферни делови градског подручја, 

▪ центри сеоских насеља, 

▪ остала подручја у општини, укључујући и викенд насеља и излетишта. 

Рута сакупљања мора бити пажљиво одређена. Параметри за утврђивање времена 

сакупљања су: 

▪ утврђивање путање возила; 

▪ време које је потребно за пуњење возила за сакупљање, 

▪ време потребно да пун камион дође до локације за истовар, 

▪ време на локацији - време потребно за истовар и време чекања, 

▪ време ван руте - тј. непродуктивно време - време које не резултује нити 

сакупљањем нити транспортом отпада, као што је време транспорта од 

гараже до руте за сакупљање отпада, време ручка, итд. 

Услови за постављање контејнера: 

▪ локације контејнера одредити у сагласности са надлежним комуналним 

службама у општини; 

Страна 372                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



90 

▪ контејнере лоцирати тако да буду лако доступни становницима, али да не 

сметају њиховом кретању; 

▪ контејнере сместити на посебно одређене и ограђене бетонске платое; 

▪ контејнере као и платое поставити тако да буду лако доступни возилима за 

сакупљање отпада (плато не сме бити на растојању већем од 10-15 m од 

саобраћајнице којом се креће камион за транспорт отпада); 

▪ платое треба израђивати са нагибом од 2 %, због сливања воде након прања 

платоа и контејнера; 

▪ за одржавање хигијене платоа и контејнера, предлаже се прање контејнера 

једном месечно и платоа једном недељно. 

Јавно комунално предузеће надлежно за сакупљање и транспорт отпада у општини 

Сокобања је ЈКП „Напредак“, Сокобања. 

Предложени модел примарне сепарације отпада односи се на заједничко 

сакупљање рециклабилних фракција одвојено од преосталог тока 

комуналног отпада. У овом, тзв. „систему одвојеног сакупљања у две канте“, 

у првој канти/контејнеру сакупљаће се заједно сав „суви“, тј. рециклабилни 

отпад који обухвата различите врсте материјала погодне за рециклирање као 

што су пластика, папир и картон, метал, док ће се у другој, такозваној 

„влажној“ канти/контејнеру, сакупљати сав преостали комунални отпад, 

који се у највећој мери састоји од биоразградивих категорија отпада (остаци 

хране и кухињски отпад итд.). 

У смислу постављања канти и контејнера за примарну сепарацију отпада, 

приступ „од врата до врата“ уз коришћење канти од 120 l је планиран за 

домаћинства индивидуалног типа, док је модел „локације за доношење“ и 

употреба контејнера од 1,1 m3 планиран за урбане зоне, односно за 

домаћинства у оквиру колективног становања (блокови стамбених зграда), 

као и за сеоска насеља где није могућ приступ возилима за сакупљање до 

самих кућа. Увођење концепта примарне сепарације отпада у општини 

Сокобања, захтева и значајне инвестиције у опрему за транспорт отпада, 

односно набавку додатних возила за његово сакупљање и транспорт. Како би 

се смањили оперативни трошкови и оптимизовала ефикасност сакупљања и 

превоза отпада, препоручује се да се за сакупљање примарно одвојеног 

рециклабилног тока отпада користе возила од 10-12 m3, утоваром отпада са 

задње стране и могућношћу прихватања канти од 120 l и контејнера од 1,1 m3. 

Табела 6.3. Пројекција потребног додатног броја контејнера за комунални и 

рециклабилни отпад по врсти 

Општина Становн

иштво 

2011. 

Количина 

отпада, 

t/год. 

Потребан 

број 

металних 

контејнера 

1,1 m3 

Потребан 

број 

пластичних 

(плавих) 

контејнера 

1,1 m3 

Потребан 

број 

пластичних 

(жутих) 

контејнера 

1,1 m3 

Потребан 

број 

канти 

(зелене 

боје) од 

120 l 

Потребан 

број 

канти 

(плаве 

боје) од 

120 l 

Потребан 

број 

конетејн

ера од 5 

m3 

Сокобања 16.021 7.062 0 350 55 428 3.928 40 
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Табела 6.4. Пројекција потребних возила за сакупљање у Сокобањи 
Возило Сокобања 

Двоосовинско возило за сакупљање и транспорт 

преосталог тока отпада са механизмом за пресовање 

отпада и могућношћу прихватања канти од 120 l и 

контејнера од 1,1 m3 

1 возило капацитета 16 m3 

1 возило капацитета 10-12 m3 

Двоосовинско возило за сакупљање и превоз 

рециклабилног тока отпада и стакла са механизмом за 

пресовање отпада и могућношћу прихватања канти од 

120 l и контејнера од 1,1 m3 

1 возило капацитета 10-12 m3 

Аутоподизач од 5m3 1 возило за контејнере од 5m3 

Наведена опрема треба да омогући ЈКП „Напредак“ да успостави одвојено 

сакупљање ова два тока отпада и транспорт рециклабилног тока из свих 

домаћинстава у општини до трансфер станице у Сокобањи, када буде изграђена. 

Рециклабилни отпад ће ЈКП „Напредак“ продавати на тендеру заинтересованим 

купцима. Потребно је ставити у функцију линију за балирање коју је обезбедио 

Секопак. 

Предлаже се изградња једног центра за сакупљање отпада („рециклажно 

двориште“) у општини Сокобања. 

Локација рециклажног дворишта треба да има олакшан приступ грађанима. 

У рециклажном дворишту, отпад се само доноси и оставља у за то намењеним 

контејнерима, осим евентуалног пресовања и балирања одређених врста 

отпада, нема других активности са отпадом. Сакупљени отпад се предаје 

правним лицима која имају дозволу за сакупљање одређене врсте отпада, уз 

пратећи Документ о кретању отпада, у складу са законом. 

Центар за сакупљање отпада ће се налазити у на локацији поред постројења 

за пречишћавање отпадних вода у Сокобањи. Центар за сакупљање отпада ће 

бити опремљен хидрауличним пресама, које су неопходне за пресовање и 

балирање ПЕТ / папира / лименки. 
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Слика 6.1. Пример опреме за рециклажно двориште 

У рециклажно двориште одлаже се сортирани отпад по врстама у за то предвиђене 

контејнере. На самој локацији рециклажног дворишта треба да постоји осигуран 

довољан простор за манипулацију возила која возе отпад, као и гаража за возила, 

а непосредно уз њу слободан простор за паркирање личних возила. Предвиђени 

простор је равна површина која је уређена за наведене радње и асфалтирана 

(водонепропусна). 

Посебно је уређен простор на којем ће се поставити контејнери за сакупљање 

опасног отпада из домаћинстава, који може бити зауљен или замашћен. 

Отпад се у рециклажном дворишту може складиштити најдуже 12 месеци. 

Циљеви програма смањења настајања и рециклаже отпада су следећи: 

▪ израда мера редукције на извору, сепарације на извору и рециклаже отпада 

за смањење тока отпада ка депонијама; 

▪ заштите примарних ресурса; 

▪ заштите животне средине. 

Посебни циљеви су следећи: 

▪ обезбеђење капацитета за прихватање, преношење и усмеравање 

информација о карактеристикама секундарних сировина и о 

карактеристикама тржишта и система за сакупљање и обраду секундарних 

материјала; 

▪ развој организоване сепарације на извору, на локалном нивоу, која нуди 

могућност обезбеђења стабилног извора сировина за снабдевање 

индустрије секундарним материјалима; 

▪ повећање учешћа јавности преко програма едукације и обучавања који 

укључују техничку помоћ, развој наставно-школских програма, кампању 

оглашавања и друге технике рекламирања и обавештавања; 

▪ унапређење индустрије и тржишта за рециклабилне материјале. 

Обзиром на удаљеност општине Сокобања од града Ниша, предлаже се трансфер 

станица у општини Сокобања, за претовар отпада ради транспорта до локације. 

Трансфер станице омогућавају економичан превоз отпада на већим удаљеностима, 

од локације настајања отпада до дестинације третмана или одлагања. У подручјима 

где су регионални центри за управљање отпадом удаљени више од 20 km од места 
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сакупљања, транспорт до коначне локације коришћењем возила којима се отпад 

сакупља постаје неекономичан. 

Примарни разлог увођења трансфер станица у систем сакупљања и транспорта 

отпада је смањење трошкова транспорта до постројења за третман или одлагање. 

Претовар отпада из возила мањих капацитета у посебна возила већих капацитета 

омогућава: 

• смањење времена вожње комплетне екипе од места сакупљања до места 

одлагања отпада, а тиме повећање ефективног времена сакупљања отпада; 

• смањење потрошње горива; 

• смањење трошкова одржавања возила; 

• смањење емисија у ваздух услед сагоревања горива; 

• смањење оптерећења саобраћаја; 

• смањење хабања и оштећења саобраћајница. 

Удаљеност општине Сокобања од града Ниша где се предвиђа изградња будућег 

Регионалног центра за управљање отпадом је дата у Табели 6.5. Види се да је 

општина Сокобања удаљена од Регионалног центра за управљање отпадом више 

него што је то економски прихватљиво у смислу транспорта отпада до депоније 

возилима за сакупљање. 

Табела 6.5. Удаљеност општине Сокобања од града Ниша где се предвиђа 

изградња будућег Регионалног центра за управљање отпадом 

Општина Удаљеност од локације Келеш у Нишу, 

km 

Сокобања 70 

Слика 6.2. Пример транспорта прес или ролоконтејнера 

Трансфер станица у општини Сокобања ће имати и линију за балирање отпада. У 

случају потребе, када су временски услови неповољни или постоји други проблем 

транспорта, отпад се компактира и балира у полиетиленске бале цилиндричног 

облика, запремине 1,35 m³. Балирани отпад се складишти и када се прикупи 

довољна количина или када временски услови дозволе, бале ће се виљушкаром 

утоварати на транспортно возило и транспортовати у Регионални центар у Нишу, 
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а у зависности од договора локалних самоуправа на регионалном нивоу. До 

изградње Регионалног центра, ЈКП „Напредак“ ће сакупљени рециклабилни отпад 

продавати на тендеру заинтересованим купцима. Студија изводљивости за 

управљање отпадом у Нишком региону ће показати да ли је предложена 

трансфер станица у општини Сокобања рентабилна. Уколико није, Студија 

изводљивости ће предложити решење, могућа је евентуално заједничка трансфер 

станица са општином Алексинац. 

Главни индикатори одрживости трансфер станице су количина отпада и 

удаљеност. Они се могу проверити на следећем дијаграму који је рађен за 

Министарство заштите животне средине у оквиру пројекта јачања капацитета 

Министарства, као и дефинисање трошкова појединих компонената система 

управљања отпадом који су приказани у даљем тексту. 

Слика 6.3. Оправданост изградње трансфер станице 

Трансфер станица је на ивици рентабилности инвестиције. Ограничавајући фактор 

је мала количина отпада. Финално, Студија оправданости ће дати коначан 

одговор и показати оправданост изградње трансфер станице у Сокобањи. 

Општина Сокобања је у обавези да утврди локацију трансфер станице. Једна 

од могућих локација је локација поред постојеће несанитарне депоније. То ће 

захтевати откуп земљишта и прибављање потребне урбанистичке сагласности на 

основу пројектне документације, за изградњу трансфер станице и коначно 

прибављање грађевинске дозволе. 

На основу сагледавања карте намене површина из Просторног плана општине 

Сокобања, критеријума за лоцирање трансфер станица, саобраћајне 

приступачности, економске анализе, као и тенденцији ка регионалном систему 

управљања отпадом, прелиминарна анализа потенцијалне локације трансфер 

станице указује да је најпогоднија зона западно од градског насеља Сокобања, уз 

транзитну саобраћајницу ка Алексинцу. Детаљнија анализа и вишекритеријумско 

вредновање у циљу одређивања локације трансфер станице биће предмет 

детаљнијег нивоа израде документације, посебне студије, која захтева већи број 

улазних података који ће определити локацију, као и неопходна теренска 

истраживања која је потребно спровести. 
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Слика 6.4. Потенцијална зона за локацију трансфер станице 

Идејни концепт трансфер станице 

Макролокација трансфер станице треба да испуни следеће захтеве: 

• да буде на довољној удаљености од најближих стамбених објеката (ван 

насеља); 

• локација трансфер станице не сме да буде у зони санитарне заштите 

изворишта воде за пиће; 

• да буде на довољној удаљености од река, језера и акумулација; 

• да буде на довољној удаљености од споменика културе или заштићених 

еколошких зона; 

• да буде на довољној удаљености од најближе аутобуске станице, складишта 

запаљивих материја или војних објеката; 

• да буде на довољној удаљености од стационарних здравствених 

институција, бања или прехрамбене индустрије; 

• да буде на довољној удаљености од гасовода, нафтовода или електричних 

водова; 

• не сме да буде изнад инсталација за наводњавање, подземних објеката 

попут тунела или склоништа; 

• кота терена на трансфер станици треба да буде изнад нивоа 100-годишњих 

поплава. 
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Димензионисање трансфер станица укључује и дефинисање простора за: 

▪ манипулацију транспортних возила која довозе отпад; 

▪ истовар возила; 

▪ постављање мостне ваге за мерење количине отпада; 

▪ претоварну платформу - јединицу за компактирање отпада у контејнере за 

транспорт; 

▪ манипулацију претоварног возила; 

▪ паркинг и прање возила; 

▪ административну зграду; 

▪ додатну опрему, инсталације водовода и канализације и прикључак на 

електро мрежу. 

Трансфер станицу димензионисати на основу недељних количина отпада у 

општини која користи трансфер станицу (за градско и рурално подручје). 

Простор трансфер станице треба да буде равна површина довољна да омогући 

слободно маневрисање камиона за истовар и смештај свих потребних објеката 

и пратеће инфраструктуре. 

Прорачун количине отпада на трансфер станици у Сокобањи приказан је у 

следећој табели, као и количине отпада за транспорт у Регионални центар 

након одвајања рециклабила. 

Табела 6.6. Количина отпада на трансфер станици 

Година Генерисани 

отпад (t/год.) 

Генерисани 

отпад (t/дан) 

Количина 

отпада која ће 

се рециклирати 

или за кућно 

компостирање 

(t/год.) 

Количина отпада 

на ТС за 

транспорт у 

Регионални 

центар од 2027. 

године (t/год.) 

2022. 7.062 19,3 28 - 

2023. 7.170 19,6 72 - 

2024. 7.284 20,0 107 - 

2025. 7.403 20,3 148 - 

2026. 7.528 20,6 372 - 

2027. 7.660 21,0 890 6.770 

2028. 7.798 21,4 1.219 6.579 

2029. 7.943 21,8 1.560 6.383 

2030. 8.095 22,2 1.914 6.181 

2031. 8.251 22,6 2.084 6.167 

2032. 8.409 23,0 2.258 6.151 

Табела 6.7. Процена инвестиционих трошкова за нова возила и контејнере за 

проширење обухвата и примарну сепарацију у општини Сокобања 
Опис Количина 

(ком.) 

Јединична 

цена (€) 

Укупно (€) 

Сокобања 

Пластичне канте од 120 l за преостали отпад 428 18,7 8.003,60 

Пластичне канте од 120 l за рециклабиле 3.928 18,7 73.453,60 
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Метални контејнер 1,1 m3 за преостали отпад 0 338,8 0 

Пластични контејнери од 1,1 m3 за 

рециклабиле 
350 223,85 78.347,50 

Пластични контејнери од 1,1 m3 за стакло 55 223,85 12.311,75 

Контејнери од 5 m3 40 350,00 14.000,00 

Камион капацитета 16 m3 за преостали отпад 1 175.000,00 175.000,00 

Камион капацитета 10-12 m3 за преостали 

отпад 
1 150.000,00 150.000,00 

Камион капацитета 10-12 m3 за рециклабиле и 

стакло 
1 150.000,00 150.000,00 

Аутоподизач за контејнере од 5 m3 1 100.000,00 100.000,00 

Рециклажно двориште 1 200.000,00 200.000,00 

Трансфер станица са линијом за сепарацију 

рециклабилног отпада 
1 1.113.000,00 1.113.000,00 

УКУПНО 2.074.116,45 

Девизни курс за 1 Евро = 118 РСД 

6.3.2 Програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава 

Када опасни производи за домаћинство нису више од користи или нису потребни, 

онда постају опасан отпад. Опасан отпад из домаћинства је само мали део опасног 

отпада (2-3 %), али представља озбиљан проблем. Када је одложен на 

неодговарајући начин, представља претњу по раднике комуналног предузећа и по 

животну средину. Кућни опасан отпад убачен у контејнер се може упалити или 

експлодирати у возилу за сакупљање отпада. На депонији, овај отпад преко 

процедних вода са несанитарних депонија, може да угрози животну средину, а пре 

свега површинске и подземне воде и земљиште, а тиме и да угрози здравље људи. 

Просипање кућног опасног отпада у канализацију такође може узроковати 

загађење животне средине, а нарочито површинских и подземних вода, 

угрожавајући и изворишта за снабдевање водом за пиће. У септичким јамама, 

опасан отпад може уништити микроорганизме помоћу којих систем функционише. 

Ово може бити узрок да нетретиран отпад прође у земљиште и евентуално у 

подземне воде. Због опасности коју представљају, кућни опасни производи 

захтевају посебно руковање и одлагање. 

У складу са Законом о управљању отпадом, опасан отпад је отпад који по свом 

пореклу, саставу или концентрацији опасних материја може проузроковати 

опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну од опасних 

карактеристика (експлозивност, запаљивост, склоност оксидацији, органски је 

пероксид, акутна отровност, инфективност, склоност корозији, у контакту са 

ваздухом ослобађа запаљиве гасове, у контакту са ваздухом или водом ослобађа 

отровне супстанце, садржи токсичне супстанце са одложеним хроничним 

деловањем, као и екотоксичне карактеристике), укључујући и амбалажу у коју је 

опасан отпад био или јесте упакован. 

Табела 6.8. Класификација опасног отпада који се може наћи у отпаду из 

домаћинства према Каталогу отпада 
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20 Комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални и 

индустријски отпади), укључујући одвојено сакупљене 

фракције 

20 01 одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01) 

20 01 13* растварачи 

20 01 14* киселине 

20 01 15* базе 

20 01 17* фото-хемикалије 

20 01 19* пестициди (хербициди, инсектициди, фунгициди; 

средства против мишева и пацова итд.) 

20 01 21* флуоресцентне цеви и други отпад који садржи живу 

(флуоресцентне лампе; 

20 01 23* одбачена опрема која садржи 

хлорофлуороугљоводонике 

20 01 26* уља и масти другачији од оних наведених у 20 01 25 

(моторно уље; уље и маст за подмазивање; течност за кочнице; 

одмашћивач за мотор; антифриз; разне врсте уља итд.) 

20 01 27* боја, мастила, лепкови и смоле који садрже опасне 

супстанце 

20 01 29* детерџенти који садрже опасне супстанце (средства за 

чишћење домаћинства; паста за полирање; средство за прање 

мотора; средства за избељивање; средства за одгушивање; 

средства за одмашћивање итд.) 

20 01 31* цитотоксични и цитостатични лекови 

20 01 33* батерије и акумулатори укључени у 16 06 01, 16 06 02 

или 16 06 03 и несортиране батерије и акумулатори који садрже 

ове батерије 

20 01 35* одбачена електрична и електронска опрема другачија од 

оне наведене у 20 01 21 и 20 01 23 која садржи опасне компоненте 

20 01 37* дрво које садржи опасне супстанце 

У циљу сакупљања опасног отпада из домаћинстава (батерија, акумулатора, 

лекова, запрљане амбалаже од боја и лакова и др.) периодично (једном месечно) се 

могу организовати акције сакупљања, док се не изгради рециклажно двориште 

поред којег треба да буде и одвојени део за прихват опасног отпада из 

домаћинстава. Треба да се обезбеди стално информисање грађана о местима за 

сакупљање опасног отпада из домаћинстава, као и о правилном поступању са овом 

врстом отпада. Стална едукација и кампање су неопходне ради бољег разумевања 

и стварања партнерства између грађана и градске управе. 

На локацији рециклажног дворишта треба одвојено уредити део за сакупљање 

опасног отпада из домаћинстава. 

Једно типско рециклажно двориште, односно центар за сакупљање отпада, састоји 

се из следећег꞉ 

• пријемно-отпреме зоне (улазна капија са рампом, портирница и 

канцеларије, простор за паркирање), 

• бетонски плато са надстрешницом. 
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Комплекс рециклажног дворишта је ограђен транспарентном оградом висине oко 

2,0 m. Комплекс има приступ јавној саобраћајници. Ширина улазног дела је око 7,0 

m. 

На улазу је постављена капија и увучено у двориште рампа у нивоу портирнице. 

Капија се састоји из два дела꞉ улаза- излаза за људе и улаза-излаза за возила. Улаз 

возила је ограничен рампом, која се подиже и спушта аутоматски командом из 

портирнице. Саобраћај на улазу је двосмеран, док је у оквиру комплекса 

једносмеран. Портирница и канцеларије су предвиђени као монтажни објекти 

(типски модуларни стамбени контејнери). 

Бетонски плато са надстрешницом - на овој површини се истоварује отпадни 

материјал у контејнере запремине 5м³. Предвиђено је постављање 8 контејнера 

поменуте запремине. У оквиру дворишта предвиђа се постављање још 2 резервна 

контејнера. Надстрешница изнад бетонског платоа је предвиђена од челичне 

конструкције, на бетонским темељима. Предвиђено је да покрива и бетонски плато 

и контејнере. 

У оквиру дворишта предвиђен је престор за прикупљање кућног опасног отпада за 

чије одлагање је предвиђен простор затворен, тј. ограђен жицом и надкривен, који 

ће бити организован из више одвојених целина – за сваку врсту отпадног 

материјала посебно (батерија, акумулатори, уље и сл.). 

Рециклажно двориште ће се градити на водонепропусној подлози, резистентној на 

дејство ускладиштеног отпада. Отпадне и атмосферске воде се прикупљају и преко 

система за пречишћавање испуштају у канализациону мрежу. 

Цео комплекс ће имати противпожарну заштиту у складу са законима и 

нормативима за ову област. 

По ободу комплекса је формиран зелени заштитни појас према суседним 

парцелама површине. 

Доносиоцу отпада издаје се потврда о предатим количинама. О количини 

ускладиштеног отпада води се редовна контрола и евиденција према структури и 

месту складиштења отпада, тако да се у сваком тренутку зна колико отпада има у 

складишном простору или у наменском контејнеру, сходно важећем Правилнику 

(Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са 

упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 7/2020 и 79/2021). По 

достизању одређене количине секундарних сировина, зависно од динамике 

прикупљања и балирања, отпад се предаје овлашћеним организацијама за њихово 

даље поступање уз попуњен Образац о кретању отпада/опасног отпада и 

поступање у складу са прописима који дефинишу кретање отпада, Правилник о 

обрасцу докумената о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/09) и Правилник о обрасцу докумената о кретању опасног 

отпада и упутству за његово попуњавања („Службени гласник РС“, бр. 72/09). За 

опасан отпад се мора претходно од стране акредитоване лабораторије извршити 

карактеризација отпада. 
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6.3.3 Програм сакупљања комерцијалног отпада 

Kомерцијални отпад је отпад који настаје у привредним субјектима, институцијама 

и другим организацијама, које се у целини или делимично баве трговином, 

услугама, канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим 

отпада из домаћинства и индустријског отпада. Сакупљање и транспорт овог 

отпада врше јавна комунална предузећа, која отпад одвозе на депонију. У складу 

са Законом о управљању отпадом, овај отпад се мора разврставати и рециклирати. 

Ради се о отпаду од папира, пластике и сл. 

Потребно је организовати едукацију и информисање оних који производе 

комерцијални отпад да су дужни да отпад разврставају и предају лицима која врше 

рециклажу овог отпада. 

У краткорочном периоду потребно је: 

▪ учествовати у успостављању Регионалног система управљања отпадом 

Нишког региона и спроводити заједнички договорене циљеве; 

▪ успоставити селекцију комерцијалног отпада из мешаног отпада; 

сакупљени рециклабилни отпад на тендеру продаје јавно комунално 

предузеће, док се не успостави Регионални центар за управљање отпадом у 

Нишу, а након тога зависи од договора и Споразума локалних самоуправа 

на регионалном нивоу; 

▪ радити на стварању услова за увођење наплате по количини генерисаног 

мешаног отпада, уз стимулативне мере за сепарисани део; овакав систем 

још увек није успостављен у локалним самоуправама; 

▪ организовати едукацију и информисање оних који производе комерцијални 

отпад да су дужни да отпад разврставају и предају лицима која врше 

рециклажу овог отпада. 

6.4 Предложене опције третмана отпада 

6.4.1 Програм управљања индустријским отпадом 

У општини Сокобања индустрија није заступљена у значајнијем обиму. 

Индустријски отпад се углавном односи на одређене врсте опасног отпада (уља, 

мазива, емулзије итд.) из активних предузећа. Процес имплементације смањивања 

индустријског отпада спор је развојни процес и његови резултати не морају бити 

видљиви одмах, већ се главни резултати очекују у одређеном 

средњорочно/дугорочном периоду, али су вишеструко корисни за целокупно 

друштво. 

Ради правилног управљања индустријским отпадом, веома је важно да: 

▪ постоје дефинисане количине индустријског отпада који се генерише на 

територији општине; 

▪ постоји карактеризација индустријског отпада; 

▪ отпад буде ускладиштен у складу са прописима; 

▪ су познате и да се примењују мере заштите; 

▪ се редовно ради мониторинг. 
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Циркуларна економија предлаже нови модел друштва који користи и оптимизује 

залихе и токове материјала, енергије и отпада, а његов циљ је ефикасно коришћење 

ресурса. Нова економија се заснива на принципу “затварања животног циклуса”. 

Циркуларна економија ствара и нова радна места. Потребно је идентификовати 

потецијале у општини Сокобања и могућности за прилагођавање 

идентификованих субјеката принципима циркуларне економије. 

Потребно је започети следеће активности: 

▪ идентификовати индустријска предузећа која имају највише потенцијала за 

укључивање у процес циркуларне економије; 

▪ израдити упутства за информисање привреде и промоције могућности 

искоришћења отпадних токова индустријског отпада у општини на 

принципима циркуларне економије. 

6.4.2 Програм смањења биоразградивог отпада 

Биодеградабилни отпад је отпад из домаћинстава и комерцијалних активности који 

се може подврћи биолошком разлагању. Отпад од хране и баштенски отпад, папир 

и картон су класификовани као биоразградиви отпад. 

Компостирање представља убрзано, делимично, разлагање влажне, чврсте 

органске материје, првенствено отпада од хране, помоћу аеробних 

микроорганизама и под контролисаним условима. Као производ добија се 

користан материјал - компост, сличан хумусу, који нема непријатан мирис и који 

се може користити као средство за побољшање квалитета земљишта или као 

ђубриво. Предности и недостаци компостирања: предности – крајњи производ има 

извесну тржишну вредност, простор потребан за локацију постројења је релативно 

мали, цене транспорта нису много високе; недостаци – потребна су улагања у 

постројење, тржиште није увек осигурано, складиштење крајњег производа може 

бити проблем, често је потребно компост додатно третирати (процес 

стерилизације, итд.). 

Анаеробна дигестија је разлагање (ферментација) органског дела отпада (при чему 

се добија тзв. биогас који садржи у највећем проценту метан). У процесу разлагања 

отпада органска фракција се разлаже на: биогас, компост и воду. Биогас је 

еколошко гориво са топлотном моћи 6 -7 kWh/m3 и може се употребити у 

комерцијалне сврхе за производњу електричне енергије или као енергент у 

домаћинствима. 

Мере за успостављање и унапређење управљања биоразградивим отпадом су: 

• учествовати у успостављању Регионалног система управљања отпадом 

Нишког региона и спроводити заједнички договорене циљеве; 

• подстицање смањења настајања биоразградивог отпада; 

• подстицање кућног компостирања - у деловима где је заступљено 

индивидуално становање; 

• кампања и едукација грађана о могућностима и потребама селекције отпада 

и смањења настајања отпада, као и о могућностима кућног компостирања. 
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Приступ за преусмеравање биоразградивог отпада на нивоу општине Сокобања 

укључује: 

1. Увођење кућног компостирања за 20% индивидуалних домаћинстава 

Кућно компостирање представља најпрактичнији и најпогоднији начин за 

управљање биоразградивим токовима отпада у појединачним домаћинствима, 

посебно у руралним подручјима. Применом кућног компостирања, велике 

количине органског материјала не завршавају на депонијама и претварају га у 

користан производ. Кућно компостирање смањује трошкове транспорта отпада и 

сматра се једним од значајнијих начина за превенцију настајања отпада с обзиром 

на то да се редукција количине врши пре самог сакупљања отпада. 

Кућно компостирање подразумева да домаћинстава раздвајају и компостирају свој 

баштенски и делом отпад од хране у сопственом дворишту. Процес кућног 

компостирања мора да буде контролисан, при чему је крајњи циљ да разградња 

органских материјала као што су лишће, гранчице, трава и одговарајући отпад од 

хране, резултира добијањем компоста који може да се искористи за 

кондиционирање земљишта. За добијање ''употребљивог'' компоста изузетно је 

значајна едукација. Потребно је предузети мере за поступање са насталим 

компостом, мере опреза и едукације. 

Процес је конципиран на начин да се постепено додаје органска материја у 

компостер која се током времена природним путем разграђује и претвара у 

компост. Употребом добијеног компоста побољшавају се карактеристике 

земљишта и биљака. Висока температура током процеса убрзава сам процес 

разлагања, тако да компост може бити спреман за око 3 месеца. Током процеса 

компостирања, нека врста припреме материјала као што је његово уситњавање и 

повремено мешање/превртање је пожељно. 

Кућно компостирање се може практиковати у већини дворишта у сопствено 

израђеној канти за компостирање или једноставно на отвореној гомили. Постоји и 

неколико врста комерцијалних канти за компостирање, које се разликују по 

сложености и цени. Компостери су комерцијално доступни у различитим 

величинама од 75 до 400 литара и различитог типа (компостер од дрвета или 

метала, са једном/две/три преграде, са ротирајућим елементима, итд.) 

Промоцијом кућног компостирања у деловима града са индивидуалним типом 

становања, може се значајно смањити потреба за одвојеним сакупљањем 

биоразградивог отпада и редуковати количина која завршава на депонијама. У 

општини Сокобања, већина домаћинстава има индивидуални тип становања, што 

је генерално погодно за имплементацију кућног компостирања. 

Међутим, с обзиром да није реално очекивати да сва појединачна домаћинства 

спроводе кућно компостирање, претпоставка је да се увођење оваквог начина 

компостирања може успешно имплементирати за око 20% домаћинстава овог типа. 

Дакле, поред набавке неопходне опреме, кључно је информисање и мотивисање 

потенцијалних корисника. 
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У следећој табели приказана је индикација о очекиваним количинама 

биоразградивог отпада који се може третирати кроз програме кућног 

компостирања у Сокобањи. 

Табела 6.9. Очекиване количине преусмереног биоразградивог отпада увођењем 

кућног компостирања* 
Општина 

Укупан бр. 

индивидуалних 

домаћинстава 

у урбаним 

деловима 

општина 

Бр. 

домаћинстава 

која ће 

спроводити 

кућно 

компостирање 

(20%) 

Просечна 

количина 

биоразградивог 

отпада по 

домаћинству 

(kg/дом/год.) 

Укупна количина 

третираног 

биоразградивог 

отпада применом 

кућног 

компостирања - уз 

60% ефикасности 

- (t/год.) 

% укупно 

преусмереног 

биоразградивог 

отпада у 

Сокобањи 

Сокобања 3.928 785 829 390,4 8,8% 

*Приказане вредности су израчунате у односу на количине у 2022. 

Коришћењем вредности за 2022. годину, резултати показују да кроз иницијативе 

кућног компостирања за најмање 20% појединачних домаћинстава у Сокобањи око 

390,4 t биоразградивог отпада може да се преусмери са депоније, што представља 

око 8,8% од укупне количине. 

2. Сакупљање преосталог тока отпада и третман у постројењу у оквиру 

Регионалног центра у Нишу 

Кључна опција за смањење депоновања количине биоразградног отпада у 

Сокобањи представља успостављање одвојеног сакупљања и третман преосталог 

тока отпада („мокра канта“) у будућем регионалном постројењу у Нишу. Будући 

концепт управљања отпадом у Нишком региону биће заснован на изградњи 

Регионалног центра за управљање отпадом који ће поред санитарне депоније и 

постројења/линије за сепарацију отпада, подразумевати и термички третман 

отпада. 

Табела 6.10. Очекиване количине преусмереног биоразградивог отпада из 

Сокобање у склопу регионалног центра за управљање отпадом у Нишу 
Општина Претпостављена количина преусмереног биоразградивог отпада 

која би се третирала у регионалном постројењу 

t/год. % 

Сокобања 4.042,6 91,2% 
*Приказане вредности су израчунате у односу на количине у 2022. 

Узимајући у обзир наведене масене токове материјала, може се закључити да се 

примарном сепарацијом преосталог тока отпада у Сокобањи и коначним 

третманом у оквиру будућег регионалног постројења, може допринети 

преусмеравању око 4.042,6 тона биоразградивог отпада, односно око 91,2 % од 

укупно генерисане количине биоразградивог отпада у Сокобањи. 

Табела 6.11. Укупне количине потенцијално преусмереног биоразградивог 

отпада у оквиру предложеног концепта* 
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Општина 

Укупна количина 

биоразградивог 

отпада (t/год.) 

Претпостављена количина и проценат 

преусмереног биоразградивог отпада 

коришћењем предложених приступа 

Посматрани приступ t/год. % 

Сокобања 4.433 

Кућно компостирање 390,4 8,8 % 

Третман преосталог тока 

отпада у регионалном 

постројењу 

4.042,6 91,2% 

Укупно 4.433 100% 
*Приказане вредности су израчунате у односу на количине у 2022. 

Уз претпоставку потпуне примене посматраног сценарија, укупна количина 

биоразградивог отпада који потенцијално може бити преусмерен је приказан у 

горњој Табели. Коначан закључак је да у случају потпуне имплементације 

предложеног концепта, сав генерисани биоразградиви отпад у општини Сокобања 

може преусмерити са депоније, што значи да се циљеви за смањење депоноване 

количине биоразградивог отпада могу остварити у складу са Програмом 

управљања отпадом Републике Србије за период 2022 – 2031. године. 

Мере за успостављање и унапређење управљања биоразградивим отпадом су: 

• подстицање смањења настајања биоразградивог отпада, 

• подстицање кућног компостирања, 

• изградња регионалног постројења за термички третман отпада. 

Изградња постројења за компостирање зеленог отпада у општини у овом тренутку 

није разматрана, због малих количина зеленог отпада (око 400 m3/год.). У наредном 

периоду потребно је преиспитати потребе ЈКП „Зеленило“ за млевењем зеленог 

отпада и производњом „сечке“ за посипање на јавним површинама. У каснијем 

периоду може се поново размотрити могућност изградње општинског постројења 

за компостирање зеленог отпада. 

Табела 6.12. Процена инвестиционих трошкова за кућно компостирање 

биоразградивог отпада у Сокобањи 
Опис радова Број 

индивидуалних 

домаћинстава 

Број 

компосте

ра 

Јединичн

а цена (€) 

Укупно (€) 

Укупни трошкови набавке 

потребног број компостера за 

индивидуална домаћинства 

3.928 785 40 31.400 

УКУПНО 31.400 

Девизни курс за 1 Евро = 118 РСД 

6.4.3 Програм смањења амбалажног отпада 

Амбалажа представља све производе за паковање, чување, руковање, испоруку и 

промоцију робе, од сировина до готових производа, од произвођача до корисника 

или потрошача, без обзира на природу материјала од којег су израђени, а може 

бити: 
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▪ продајна или примарна амбалажа – најмања амбалажна јединица у којој се 

производ продаје коначном купцу; 

▪ заједничка или секундарна амбалажа – амбалажна јединица која садржи 

више производа у примарној амбалажи тако да је производ приступачан 

купцу у групи, а може се издвојити и узети појединачно; 

▪ транспортна или терцијарна амбалажа – заштитна амбалажа која омогућава 

превоз, претовар и руковање одређеном количином производа пакованог 

само у продајној или у продајној и заједничкој амбалажи; у ову врсту 

амбалаже не спадају контејнери за друмски, железнички, прекоморски и 

ваздушни превоз робе. 

Табела 6.13. Класификација амбалажног отпада према Каталогу отпада 

Отпад од амбалаже, апсорбенти, крпе за брисање, филтерски 

материјали и заштитне тканине, ако није другачије 

специфицирано 

15 01 амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у 

комуналном отпаду) 

15 01 01 папирна и картонска амбалажа 

15 01 02 пластична амбалажа 

15 01 03 дрвена амбалажа 

15 01 04 метална амбалажа 

15 01 05 композитна амбалажа 

15 01 06 мешана амбалажа 

15 01 07 стаклена амбалажа 

15 01 09 текстилна амбалажа 

Амбалажу чине и помоћна средства за паковање која служе за омотавање или 

повезивање робе, паковање, непропусно затварање, припрему за отпрему и 

означавање робе. Амбалажни материјал је сваки материјал од којег се производи 

амбалажа, као што су: стакло, пластика, папир, картон, дрво, метал, вишеслојни 

мешани материјали и други материјали. 

Амбалажни отпад се дефинише као амбалажа или амбалажни материјал који 

остане након што се производ распакује и одвоји од амбалаже, искључујући 

производне остатке. 

У контексту смањења амбалажног отпада неопходно је интервенисати у актима 

локалне самоуправе о комуналном отпаду од произвођача амбалаже кроз 

трговачку мрежу, кроз едукацију грађана у контексту одлагања отпада, 

постављањем одговарајућих контејнера за поједине врсте амбалаже – зелена 

острва (посебан осврт на папир, картон, пластику и др,). Стратегија је да се за 

паковање животних намирница производи и користи биоразградива и еколошки 

прихватљива амбалажа. 

Амбалажа је дефинисана као било који материјал који се користи да заштити робу. 

Предмети као што су стаклене боце, пластични контејнери, алуминијумске 

конзерве, омотачи за храну, дрвене палете и бурад се класификују као амбалажа. 

Амбалажни отпад може настати у супермаркетима, малопродајним објектима, 

домаћинствима, хотелима, болницама и транспорту. Амбалажни отпад представља 
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до 17 % тока комуналног отпада. Како је релативно кратког века, амбалажа убрзо 

постаје отпад који се мора третирати или одложити. 

Специфични циљеви за рециклажу амбалажног отпада у периоду за који се доноси 

овај план, обухватају амбалажу од папира/картона, пластике, стакла, метала и 

дрвета. Рециклажа амбалажног отпада врши се у проценту који је дат у табеларном 

прегледу за сваку годину која је обухваћена овим планом и за сваку врсту 

амбалаже. Уредба којом се утврђују национални циљеви управљања амбалажом и 

амбалажним отпадом је Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада 

за период од 2020 – 2024. („Службени гласник РС“, број 81/2020). У складу са 

циљевима из Уредбе Владе, дефинисани су општи и специфични циљеви за 

рециклажу амбалажног отпада, приказани у наредној табели. 

Национални циљеви који се односе на поновно искоришћење и рециклажу 

амбалажног отпада у периоду за који се план доноси су општи циљеви и 

специфични циљеви за рециклажу амбалажног отпада. Општи циљеви су: 

▪ поновно искоришћење амбалажног отпада у проценту који је дат у 

табеларном прегледу за сваку годину која је обухваћена овим планом; 

▪ рециклирање у проценту који је дат у табеларном прегледу за сваку годину 

која је обухваћена овим планом. 

Табела 6.14. Општи и специфични циљеви за рециклажу амбалажног отпада у 

складу са Уредбом 

Општи циљеви 

2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 

Поновно 

искоришћење 

% 
61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 

Рециклажа % 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 

Специфични циљеви 

2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 

Папир/картон % 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 

Пластика % 26,0 30,0 34,0 38,0 42,0 

Стакло % 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 

Метал % 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 

Дрво % 17,0 19,0 21,0 23,0 24,0 

Извор: Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 2020 

– 2024. („Службени гласник РС“, број 81/2020) 

Законом о амбалажи и амбалажном отпаду успостављен је свеобухватан систем 

управљања амбалажом и амбалажним отпадом. У складу са принципом „загађивач 

плаћа“, трошкове поступања са отпадом покривају произвођачи и увозници 

амбалаже уплатом накнада приликом стављања производа на тржиште. 

Мере за успостављање и унапређење управљања амбалажом и амбалажним 

отпадом су: 

▪ подстицање смањења настајања амбалажног отпада, 

▪ подстицање поновне употребе и рециклаже, 

▪ подстицање приватних инвестиција у погоне за рециклажу амбалажног 

отпада. 
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Већина предузећа са територије општине бави се услужним делатностима. Стога 

је важно и подстицање смањења настајања амбалажног отпада, нарочито 

пластичног отпада.  Ово није лако, обзиром на степен употребе пластике у 

амбалажи данас, али може се постепено радити на примени следећих мера: 

• крајњем потрошачу ставити на располагање алтернативе пластичним 

производима за једнократну употребу (пластичне чаше за напитке, 

укључујући њихове чепове и поклопце; Посуде за храну, као што су кутије, 

с поклопцем или без њега, који се употребљавају за држање хране: а) која 

је намењена непосредној конзумацији на лицу места или касније; б) која се 

обично конзумира из посуде; и в) која је спремна за конзумацију без икакве 

даље припреме, на пример печење, кување или загревање, укључујући 

посуде за храну који се употребљавају за брзу храну или друге оброке 

спремне за непосредну конзумацију, осим посуда за напитке, тањира, кеса 

и омота који садрже храну.), које се могу поново употребити. 

• мере могу бити и економски инструменти којима се осигурава да се 

пластични производи за једнократну употребу не дају бесплатно крајњем 

потрошачу. 

• подстичу коришћење производа који су прикладни за вишекратну употребу 

и који кад постану отпад могу да се припреме за поновну употребу и 

рециклажу. У случају оваквих производа, државе чланице би требало у 

складу са начелом „загађивач плаћа“ да уведу и програме проширене 

одговорности произвођача за покривање трошкова управљања отпадом и 

чишћења отпада, и за 

• мере подизања јавне свести грађана ради смањења настајања ове врсте 

отпада. 

За грађане Сокобање, као и за туристе, велика количина амбалажног и другог 

пластичног отпада представља и естетски проблем јер околина може бити мање 

атрактивна туристима, што може да утиче на приходе од туризма. 

Флаше за воду могу бити стаклене или од вишекратне пластике, пластичне 

сламчице се могу потпуно избацити из употребе или користити папирне, кафа се 

може пити и из картонских или стаклених чаша, а храна се може конзумирати и из 

посуда које су направљене од биоразградиве пластике. Пластичне кесе се могу 

заменити папирним или још боље текстилним, које се могу дуго користити. За 

промену начина понашања потребно је указати на негативан утицај који пластични 

отпад има на животну средину и здравље људи. То се постиже обавештавањем 

потрошача и подстицањем одговорног понашања потрошача. 

6.5 Одлагање отпада 

6.5.1 Одлагање отпада на регионалну санитарну депонију Келеш - Ниш 

У складу са потписаним Споразумом о заједничком управљању отпадом, општина 

Сокобања је посвећена регионалном систему управљања отпадом и планира одлагање 

отпада на регионалну санитарну депонију која ће бити изграђена у Нишу. 
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Регионална депонија Келеш - Ниш 

Нишавски округ – град Ниш и општине Гаџин Хан, Сврљиг, Ражањ, Дољевац, 

Алексинац и Мерошина имају потписан Споразум о формирању региона за 

управљање отпадом. Општина Сокобања донела одлуку и приступила Споразуму 

о формирању нишког региона за управљање отпадом. 

Локација будуће регионалне санитарне депоније „Келеш“ планирана је на подручју 

општине Дољевац, 7-8 km од центра Ниша и у непосредној близини постојеће 

градске депоније, која ће након затварања бити санирана. Локација је у 

корисништву Града Ниша. Према РПУО за Нишки регион планирана је изградња 

трансфер станица у општинама Алексинац, Сокобања, Сврљиг и Ражањ, а 

рециклажна дворишта у општинама Мерошина, Гаџин Хан и пет градских 

општина Града Ниша. За општину Дољевац се не предвиђа изградња посебног 

рециклажног дворишта због близине рециклажног центра у оквиру Регионалне 

депоније "Келеш". 

Изградња Регионалног центра за управљање отпадом Нишког региона је део 

Пројекта за изградњу инфраструктуре за одлагање чврстог комуналног отпада у 

Републици Србији, а на основу међудржавног споразума са Републиком Кином. 

Према Споразуму, почетак имплементације пројекта Регионалног центра за 

управљање отпадом у Нишу (пројектовање и извођење), планиран је за 2023. 

годину. 

6.5.2 Решење за одлагање отпада до момента почетка рада регионалне 

санитарне депоније 

У случају да се изградња регионалне санитарне депоније у Нишу не планира у 

периоду до 2026. године, потребно је предузети активности на примени 

краткорочних мера за решавање проблема одлагања отпада у општини Сокобања, 

у ситуацији када је постојећа градска депонија препуњена. 

Потребно је размотрити могућност санације постојеће несанитарне депоније за 

могућношћу њеног коришћења још наредне три године, у складу са Правилником 

о методологији за израду пројеката санације и ремедијације („Службени гласник 

РС“, бр. 74/2015), Прилог II. Санација и ремедијација постојећих несанитарних 

депонија комуналног отпада – сметлишта, уколико се могу обезбедити 

финансијска средства. 

Друга могућност је размотрити пријем отпада из општине Сокобања на 

регионалној санитарној депонији у Пироту. 

Регионална депонија Пирот 

Крајем 2018. године, Влада Републике Србије донела је Одлуку о заједничком 

обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом („Сл. гласник РС“, брoj 45/2018). 

којом се Сокобања упућује на трансфер отпада на регионалну депонију у Пироту 

и то преко трансфер станице у Књажевцу. 

Ради се о привременом распоређивању општина широм Србије на постојеће, већ 

изграђене регионалне депоније. Општини Књажевац су истовремено одобрена 

средства за изградњу трансфер станице са рециклажним двориштем. Тендер за 
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изградњу трансфер станице је спроведен и 28.10.2021. године надлежни орган 

општине Књажевац је донео одлуку о додели уговора за изградњу трансфер 

станице. 

Што се тиче дивљих депонија, потребно је њихово уклањање синхронизовано са 

повећањем обухвата прикупљања отпадa и транспортовање отпада на постојећу 

градску депонију. На следећим локацијама где стално изнова настају дивље 

депоније које директно угрожавају водотокове и водозахвате, потребно је 

поставити и организовати редовно пражњење контејнера од 5 m3 како се отпад не 

би даље бацао у реку: 

• Пут за Николинац - поред моста на Николиначкој реци; 

• Дуго Поље - две мале депоније у самом селу, на реци, отпад се баца 

директно у реку; 

• Милушинац - депонија испод села на Урдешком потоку; 

• Јошаница - сеоска депонија. 

6.6 Потребна инфраструктура и опрема 

У складу са новим Програмом управљања отпадом Републике Србије за период 

2022-2031., прва фаза основне инфраструктуре за управљање отпадом садржи 

следеће елементе: 

▪ 100 % покривености услугом сакупљања отпадом у општини Сокобања 

▪ Набавка возила за сакупљање и транспорт отпада 

▪ Примарна сепарација – систем „две канте“, са посебним сакупљањем 

рециклабилних материјала 

▪ Изградња центра за сакупљање отпада (рециклажно двориште) (кабасти 

отпад, отпад од електричне и електронске опреме, опасан отпад итд.). 

Рециклажно двориште ће се налазити на локацији постројења за 

пречишћавање отпадних вода; 

▪ Изградња трансфер станице на територији општине Сокобања 

▪ Постројења за компостирање зеленог отпада на трансфер станици 

▪ Затварање постојеће депоније (престанак одлагања). 

Друга фаза подразумева: 

▪ кућно компостирање. 

Трећа фаза подразумева рекултивацију старих депонија и сметлишта. 

Динамика ће зависити од успостављања регионалног система управљања отпадом. 

Центар за сакупљање отпада (рециклажно двориште) 

Рециклажно двориште представља фиксно место за издвојено одлагање разних 

врста отпадних ствари које настају у домаћинству. То су места намењена за 

разврставање и привремено складиштење рециклабилног и кабастог отпада. Ови 

центри имају битну улогу у свеукупном систему управљања отпадом, јер служе 

као веза између јединица локалне самоуправе и грађана, овлашћених сакупљача и 

лица која врше третман отпада. Локацију за постављање центра у којем ће се 
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одвијати активности одвојеног прикупљања отпада треба да обезбеди јединица 

локалне самоуправе. 

У рециклажним двориштима се неће вршити никаква додатна прерада отпада већ 

је једина функција сакупљање. У рециклажна дворишта становници ће сами 

доносити отпад и то је приоритет дат најзаступљенијим врстама отпада који 

настају у домаћинствима (укључујући и неке врсте које су у широкој употреби, а 

имају карактеристике опасног отпада): 

▪ кабасти отпад из домаћинстава; 

▪ стари намештај; 

▪ електрични и електронски отпад (бела техника, кућни апарати, рачунари, 

мобилни телефони и сл.); 

▪ отпадне гуме; 

▪ акумулатори и батерије; 

▪ отпадна уља; 

▪ флуоресцентне цеви. 

Сав отпад који се донесе у рециклажно двориште мора се преконтролисати, 

евидентирати и ускладиштити на место одређено за дату врсту отпада. Мешање 

отпада није дозвољено. Објекти у рециклажном дворишту пројектовани су тако да 

пруже довољно простора за вишедневно ускладиштење, а да при томе не угрозе 

локални транспорт, манипулацију, функционисање људи, машина, опреме и 

инфраструктуре. 

Функционална целина рециклажног дворишта (без линије за сортирање) састоји се 

од следећих целина (зона): 

▪ пријемно – отпремна зона; 

▪ хала за смештај пластике, ПЕТ амбалаже и папира; 

▪ надстрешница за отпад од електричних и електронских производа и кабасти 

отпад; 

▪ контејнерско острво за одвојено сакупљање отпада; 

▪ одвојен простор за прикупљање аутомобилских гума, отпадних уља, 

акумулатора и амбалаже од кућне хемије, боја и лакова. 

Предности одвојеног сакупљања отпада у овим рециклажним двориштима су: 

▪ грађани могу доносити отпад сваког дана, током целе године, и викендом, 

и без накнаде одлагати опасан и кабасти отпад, као и остале посебне токове 

отпада; 

▪ повећавањем количина прикупљених рециклабила, смањују се просечни 

трошкови третмана; 

▪ елиминише се евентуално разбацивање кабастог отпада на јавним градским 

површинама. На овај начин се спроводи квалитетније одвојено прикупљање 

кабастог отпада и тиме ефикасније рециклирање и уклањање појединих 

типова отпада (аутогуме, метали, расхладни уређаји, отпад од електричних 

и електронских производа и друго); 

▪ омогућује се равномерније и ефикасније сортирање и припрема за даљу 

обраду. 

Локација Центра за сакупљање отпада (рециклажног дворишта), генерално треба 

да испуњава следеће услове: 
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▪ рециклажно двориште треба да буде у насељу, локација треба да буде поред 

пута, тако да буде лако доступна возилима грађана; 

▪ рециклажно двориште треба да има прикључак на основну инфраструктуру: 

водоводну, канализациону и електродистрибутивну мрежу; 

▪ рециклажно двориште треба да има подну површину која мора бити 

непропусна и резистентна на дејство ускладиштеног отпада; 

▪ локација мора бити ограђена и заштићена од неовлашћеног улаза; 

▪ остали услови, правила и норме у погледу ограђивања, осветљења, система 

за прихватање вода од падавина и употребљених технолошких вода, 

противпожарних мера, као и са аспекта заштите животне средине и праћења 

утицаја на животну средину подлежу законским узансама за сваки сегмент 

посебно. 

Услови минималне техничке опремљености за рециклажно двориште су: 

▪ ограда минималне висине 2 m, са улазним вратима довољне ширине, која се 

могу закључавати; 

▪ портирница; 

▪ добро осветљење унутар круга и изван круга рециклажног дворишта; 

▪ асфалтирана или бетонирана површина на местима где су постављени 

контејнери, асфалтирани пут одговарајуће ширине са ознакама смера 

кретања возила; 

▪ затворени или наткривени простор одговарајуће величине за складиштење 

одговарајућих врста и количина опасног отпада; 

▪ кутије са песком и пиљевином; 

▪ други материјали за упијање (апсорбенси); 

▪ ватрогасни апарати; 

▪ ручна средства за рад; 

▪ лична средства заштите на раду. 

▪ рециклажно двориште мора поседовати све дозволе у складу са 

релевантним законима; 

▪ рециклажно двориште мора бити прописно обележено са подацима о врсти 

отпада који се складишти. 

Центар за сакупљање отпада (рециклажно двориште) je предвиђен у 

Сокобањи. Локација центра за сакупљање отпада је могућа на локацији 

поред постројења за третман отпадних вода. Потребна површина је око 0,3 ha. 
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Слика 6.5. Изглед једног рециклажног дворишта 

Резиме приоритетних активности које се могу имплементирати до 

формирања Регионалног центра за управљање отпадом у Нишу, у периоду 

2022-2025. 

− набавка потребних возила и контејнера 

− проширење обухвата на 100% сакупљања отпада на територији 

општине и чишћење дивљих депонија 

− увођење примарне селекције отпада, примена система „две канте“ 

− изградња центра за сакупљање отпада (рециклажног дворишта) са 

одвојеним делом за сакупљање опасног отпада из домаћинстава 

− санација постојеће несанитарне депоније. 

Трансфер станица 

Пројекти трансфер станица се могу међусобно доста разликовати. У распону од 

једноставних површина са чврстом подлогом, где се отпад претоварује равно у 

велике контејнере или камионе, до сложених погона где се отпад сабија у за то 

пројектованим јединицама за сабијање отпада и контејнерима. Потребна површина 

парцеле за трансфер станицу је око 0,5-1 ha. 

Предложено је формирање трансфер станице на територији општине 

Сокобања, чиме би се омогућило сакупљање отпада за претовар и његово 

отпремање у Регионални центар за управљање отпадом у Нишу. 

Основни захтев код градње трансфер станица је постојање површине довољно 

велике да може: 

▪ Прихватати возила за сакупљање отпада - Како се отпад производи 365 дана 

у години, радна површина мора омогућавати рад на трансферу у свим 

временским условима у којима се може обављати сакупљање отпада. Због 

тога је нужна чврстa, најбоље бетонска подлога. 

▪ Прихватити веће количине отпада - На трансфер станици мора бити 

довољно простора да се отпад може складиштити до недељу дана. Такво 

држање отпада ће бити и више него довољно да компензира могуће 
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неочекиване ситуације због којих се отпад повремено не може 

транспортовати до регионалне депоније. Становништво и даље производи 

отпад без обзира на временске услове, а здравствени разлози ће увек 

захтевати да се отпад редовно одвози. Међутим, нагомилавање отпада се 

сме дозвољавати само у ванредним ситуацијама, а гомиле никад не смеју 

стајати на трансфер станицама дуже од недељу дана, уколико отпад није 

балиран. 

▪ Управљати погоном - У свакој станици за трансфер мора бити довољно 

простора да се може управљати механизацијом за утовар (булдожери за 

утовар или ровокопачи од 360о). 

У оквиру комплекса трансфер станице обезбедити простор за следеће целине: 

• мостна вага за мерење и евиденцију количине отпада; 

• манипулативно-опслужни плато у функцији трансфер станице; 

• линија за допрему и претовар отпада; 

• систем за прикупљање и третман оцедних вода и вода од прања контејнера 

и линије за пријем отпада на манипулативно-опслужном платоу и са самог 

платоа; 

• саобраћајнице и инфраструктурне мреже (водовод, канализација, 

осветљење, противпожарна мрежа, ограда, главне радне површине и 

подручје где се држи отпад и контејнери морају бити наткривени итд.). 

Све пројекте је потребно урадити у складу са референтном законском регулативом 

и техничким нормама. 

Локација трансфер станице је могућа у близини локације садашње 

несанитарне депоније. 

Регионални центар за управљање отпадом 

Општина Сокобања је опредељена регионалном приступу управљања 

отпадом и потписала је Споразум о формирању Нишког региона за 

управљање отпадом. 

Пројект изградње Регионалног центра за управљање отпадом је сложен, а 

захтеваће поступну, етапну реализацију у којој ће прва фаза укључивати изградњу 

регионалне санитарне депоније. 

Изградња Регионалног центра за управљање отпадом Нишког региона је део 

Пројекта за изградњу инфраструктуре за одлагање чврстог комуналног отпада у 

Републици Србији, а на основу међудржавног споразума са Републиком Кином. 

Према овом споразуму, почетак имплементације пројекта Регионалног центра за 

управљање отпадом у Нишу (пројектовање и извођење), планиран је за 2023. 

годину. Планира се да Регионални центар, поред санитарне депоније, укључи и 

изградњу постројења за производњу електричне енергије и топлотне енергије из 

нерецклабилног отпада. Очекује се почетак припреме техничке документације, 

израда Студије оправданости, као и израда Студије о процени утицаја на животну 

средину. 
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6.7 Мере санације постојећих депонија-сметлишта 

Постојећа градска депонија ће бити затворена након изградње регионалне 

санитарне депоније у Нишу. С обзиром да постојећа депонија није санитарно 

уређена, неопходно је да се изради пројекат санације и рекултивације. Санација 

одлагалишта отпада треба да се спроводи у складу са усвојеним законима који су 

усаглашени са захтевима директива ЕУ. Типични истражни радови на локацији за 

процену услова санације депонија-сметлишта обухватају следеће процесе: 

▪ евалуација постојећих података; 

▪ геодетска мерења; 

▪ контрола нивоа и квалитета подземних вода; 

▪ мерење карактеристика процедних вода; 

▪ геотехничка истраживања. 

Према Уредби о одлагању отпада на депоније, након завршеног периода 

експлоатације, санитарна депонија се затвара за даље одлагање формирањем 

горњег прекривног слоја који испуњава техничко-технолошке услове дате у 

табели. 

Мере санације несанитарних депонија прописане су Правилником о методологији 

за израду пројеката санације и ремедијације („Службени гласник РС“, број 

74/2015): 

A. За нeсaнитaрнe дeпoниje – смeтлиштa кoja сe кoнaчнo зaтвaрajу: 

Сaглeдaти мoгућнoст измeштaњa (пoгoтoвo мaњих смeтлиштa и oних лoцирaних у 

aлувиjoнимa) цeлoкупнoг oтпaдa нa нeку oд сaнитaрних дeпoниja, нaкoн 

дeлимичнe сeпaрaциje и нaкoн тoгa спрoвести рaдoве дeфинисaне тaчкoм 8. у 

следећем садржају, као и коначно затварање на самој локацији. 

Потребно је: 

1. извршити минимaлнa, нeoпхoднa гeoлoшкa и хидрoгeoлoшкa 

истрaживaњa; 

2. извршити рaспoдeлу мaсa нa тeрeну – фoрмирaњe тeлa дeпoниje сa 

шкaрпaма стaбилнoг нaгибa; 

3. пoстaвити систeм зa oтплињaвaњe смeтлиштa – биoтрнoви; 

4. атмoсфeрскe вoдe oдвeсти oбoдним кaнaлимa; 

5. обезбедити кoнтрoлисaн улaз/излaз – кaпиjа, oгрaдa; 

6. прeкривaњe тeлa смeтлиштa инeртним мaтeриjaлoм – минимално 30 cm; 

7. нaнoшeњe дрeнaжнoг слoja шљункa минимално 20 cm; 

8. извршити тeхничку и биoлoшку рeкултивaциjу (зeмљa и хумус 30 + 20 

cm); 

9. фoрмирaњe трaвнe пoвршинe; 

10. прeдвидeти мoнитoринг: стaбилнoсти, eмисиje гaсoвa, кaпaцитeтa 

oбoдних кaнaлa. 

Б. За нeсaнитaрнe дeпoниje – смeтлиштa, кoja ћe сe кoристити дo три гoдинe: 

1. извршити минимaлнa, нeoпхoднa гeoлoшкa и хидрoгeoлoшкa 

истрaживaњa; 

2. извршити рaспoдeлу мaсa нa тeрeну сa урeђeњeм шкaрпи; 
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3. фoрмирaњe „нoвe” кoтe 0 сa инeртним мaтeриjaлoм од 15–30 cm; 

4. прoрaчун вeкa eксплoaтaциje и дeфинисaњe тeхнoлoгиje рaда нa 

смeтлишту; 

5. мeхaнизaциja зa спрoвoђeњe прoписaнe тeхнoлoгиje; 

6. обeзбeђeњe инeртнoг мaтeриjaлa зa днeвнo прeкривaњe; 

7. систeм зa oтплињaвaњe-биoтрнoви; 

8. обoдни кaнaли зa oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa; 

9. обезбедити кoнтрoлисaн улaз/излaз; 

10. рeзeрвoaр питкe и тeхничкe вoдe; 

11. пoстeпeнo-фaзнo зaтвaрaњe и тeхничкa и биoлoшкa рeкултивaциja: 

30 cm инeртнoг мaтeриjaлa, 20 cm шљункa, 50 cm зa рeкултивaциjу (30 + 20 

cm). 

6.8 Мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен Планом и 

мере за поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама 

Мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен Планом 

На регионалну депонију допуштено је одлагање само неопасног отпада који је 

прописан у дозволи за одлагање отпада. Отпад прати документација. Отпад се 

проверава на три нивоа: 

• Визуелна инспекција отпада на улазу у депонију, као и на месту одлагања; 

• Верификација усаглашености отпада са описом из документације коју 

доставља власник; 

• Мерење и регистрација примљеног отпада. Сваки прихват прате следеће 

подаци који се уписују у евиденцију прихваћеног отпада сваког дана: 

- врста отпада; 

- карактеристике отпада; 

- тежина отпада; 

- порекло; 

- име и адреса фирме која је довезла отпад; 

- тачна локација на коју је отпад одложен на депонији. 

Свако илегално одлагање отпада који није на листи, на депонију или ван депоније, 

кажњиво је у складу са Законом о управљању отпадом. 

Опасан отпад се мора складиштити у складу са прописима и транспортовати до 

постројења за третман у другом региону или извозити на третман у иностранство. 

Са посебним токовима отпада мора се поступати у складу са Законом о управљању 

отпадом и подзаконским прописима и мерама предвиђеним овим Планом. 

За поступање са отпадом супротно мерама које су предвиђене Планом, Законом о 

управљању отпадом су прописане казнене мере. Према члану 88. Закона, 

привредно друштво, предузеће или друго правно лице казниће се, ако: 

▪ на депонију прими отпад који не испуњава услове о одлагању отпада 

прописане дозволом или ако о одбијању прихватања не обавести надлежни 

орган; 
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▪ складишти отпад на местима која нису технички опремљена за привремено 

чување отпада на локацији произвођача или власника отпада, у центрима за 

сакупљање, трансфер станицама и другим локацијама или по истеку 

прописаног рока за привремено складиштење; 

▪ третман отпада обавља супротно одредбама закона; 

▪ врши физичко-хемијски третман отпада супротно прописаним условима; 

▪ врши биолошки третман отпада супротно прописаним условима; 

▪ врши термички третман отпада супротно условима у дозволи; 

▪ врши одлагање отпада на локацији која не испуњава техничке, технолошке 

и друге прописане услове, односно супротно условима утврђеним у дозволи 

или без претходног третмана или одлаже опасан отпад заједно са другим 

врстама отпада; 

▪ управља посебним токовима отпада супротно овом закону. 

Мере за поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама 

Све количине неопасног отпада које настају у Сокобањи, а које нису предмет 

рециклаже или искоришћења, односно компостирања, морају бити одложене на 

регионалну депонију. Уколико се, међутим, деси да у зимским условима буде 

онемогућен транспорт отпада до регионалне депоније неколико дана, у том 

случају, трансфер станице треба бити у могућности да приме количине отпада за 

неколико дана. 

Отпад у ванредним ситуацијама укључује отпад који може настати у 

непредвиђеним околностима, као што је отпад после олуја, поплава, пожара, 

великих саобраћајних удеса, али не представља отпад настао економским развојем, 

отпад од уклањања напуштених кућа и домаћинстава или других планираних 

активности. Уколико не постоји адекватан простор за одлагање отпада у 

ванредним ситуацијама, овакав отпад, након карактеризације и уз посебну дозволу, 

може бити одложен на регионалну депонију. 

Опасан отпад који може настати приликом хемијских удеса и сличних догађаја, 

предмет је посебних планова заштите од удеса, који су дужна да израде сва 

предузећа чија делатност представља ризик по здравље људи и животну средину. 

Опасан отпад се не може одлагати на регионалну депонију, која није предвиђена 

за одлагање опасног отпада. У овом случају, предузећа су надлежна да обезбеде 

прописно управљање опасним отпадом. Опасан отпад могу преузети на даље 

поступање само правна лица која имају дозволу за управљање одређеном врстом 

отпада. 
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7. ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПРОМЕНЕ 

7.1 Јачање капацитета администрације општине за успостављање 

интегрисаног система управљања отпадом 

На локалном нивоу неопходно је јачање капацитета за спровођење законима 

поверених надлежности у области заштите животне средине. У овом периоду је 

неопходно радити на изградњи и јачању капацитета општинских служби, ЈКП-а и 

инспекције у области заштите животне средине ради примене националних и 

локалних прописа. Треба развити додатне програме за обуку административних 

капацитета у општинама. Веома је важно израдити план комуникације и 

координације између релевантних институција и јединица локалне самоуправе и 

унапредити сарадњу са републичким институцијама. Потребно је даље јачање 

стручних служби за заштиту животне средине у општини. Потребно је јачање 

кадровских капацитета, пре свега повећање броја запослених. Такође је потребно 

јачање капацитета инспекцијске службе, али и осталих надлежних служби у 

области управљања отпадом. 

7.2 Организациона структура регионалног система управљања отпадом 

Организациона структура регионалног система управљања отпадом детаљно ће 

бити уређена споразумом који  ће потписати све јединице локалне самоуправе које 

су чланице региона за управљање отпадом, након израђене Студије оправданости. 

Град Ниш и општине Алексинац, Сокобања, Ражањ, Мерошина, Дољевац, Гаџин 

Хан и Сврљиг су потписале Споразум који дефинише односе чланица Нишког 

региона за управљање отпадом, али је потребно да потпишу и анекс Споразума о 

формирању региона за управљање отпадом и сарадњи на заједничким питањима, 

након израде техничке документације за управљање отпадом за Нишки регион, 

а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом, која ће дати 

техничке детаље пројекта и анализу трошкова и користи, као и коначну 

приуштивиост за грађане и потребно учешће сваке чланице Нишког региона у 

Регионалном центру. Споразум ће обухватити детаљно следећа питања: 

• локацију Регионалног центра за управљање отпадом; 

• обим регионалних активности у вези отпада (нпр. одлагање отпада, 

сепарација, рециклажа, термички третман); 

• правно лице које ће управљати шемом и њеним компонентама; 

• тело одговорно за процес припреме и изградње регионалне шеме; 

• услови под којим друге јединице локалне самоуправе могу да се 

придруже или иступе из шеме; 

• финансирање шеме заједно са гаранцијама чланица Нишког региона за 

инвестиције; 

• процес одлучивања и органи одлучивања; 

• начин на који ће се решавати односи са предузећем које управља 

Регионалним центром; 

• право на профит и одговорност за губитке; 

• власништво над отпадом и рециклабилним отпадом на територијама 

чланица Нишког региона; 

Страна 400                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 18                                          07.06.2022. године



118 

• затварање постојећих сметлишта; 

• обавезно коришћење регионалне депоније; 

• услови за напуштање шеме након што се изврше улагања; 

• модел утврђивања тарифа; 

• одговорно тело и методе одлучивања у случају спора; 

• друга питања од значаја. 
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8. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА, ПРОЦЕНА ТРОШКОВА И 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПЛАНА 

8.1 Економско-финансијска анализа 

Сви улазни параметри и процене су засновани на расположивој документацији и 

плановима који су обрађивали проблематику управљања отпадом, расположивим 

подацима добијеним од ЈКП као и на подацима из литературе. Они нису на нивоу 

студије оправданости, али могу да буду усмеравајући ради лакшег доношења 

одлука. Њихова намера није да буду препрека или ограничење за било које даље 

активности. Анализе које се односе на инвестиције, приходе и трошкове засноване 

су на грубим проценама. Конструција финансирања је предлог консултанта на 

основу сличних пројеката и подложна је променама. Детаљна финансијска и 

економска анализа биће урађена у Студији оправданости за регионални систем 

управљања отпадом. 

Финансијска анализа 

Методологија финансијске анализе заснива се на сталним ценама из фебруара 

2022. године (девизни курс за 1 Евро=118 РСД). Финансијска анализа представља 

оцену финансијско-комерцијалне оправданости локалног Плана управљања 

отпадом. Финансијска анализа направљена је у форми одговарајућој за 

презентацију потенцијалним кредиторима-донаторима. Финансијска анализа 

обезбеђује суштинске информације о плану: 

• Потребне инвестиције; 

• Додатни годишњи оперативни трошкови и трошкови амортизације, 

• Предлог конструкције финансирања; 

• Обрачун прихода; 

• Калкулација финансијских показатеља заснованих на новчаном току и 

билансу успеха Плана (финансијска стопа поврата улагања, коефицијент 

ликвидности). 

Економска анализа 

Европска комисија је усвојила пакет за циркуларну економију, који укључује 

стимулисање транзиције ка циркуларној економији која ће подстаћи глобалну 

конкурентност, подстакнути одржив економски раст и генерисати нова радна 

места. Допуњене ЕУ директиве постављају јасне циљеве за смањење отпада. 

Кључни елементи укључују повећање степена рециклаже, смањење одлагања 

комуналног отпада на депоније, забрану одлагања одвојено сакупљеног отпада, 

промоцију економских инструмената ради смањења одлагања отпада на депоније, 

промовисање циркуларне економије - поновне употребе производа и подстицање 

индустријске симбиозе – претварање нуспроизвода једне индустрије у сировине 

других индустрија, економске подстицаје за произвођаче производа да пласирају 

„зеленије“ производе на тржиште и подржавају рециклажне шеме (нпр. за 

паковање, батерије, електричну и електронску опрему, возила). 
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Иако се многе екстерне користи као што су ефекти по здравље и животну средину, 

по ресурсе итд. лако квалитативно идентификују, исправна квантификација и 

монетизација ових ефеката је неопходна. У складу са Водичем ЕУ за анализе 

трошкова и користи из 2014. (и даље у употреби), новим упутствима за економске 

процене „VADEMECUM“ Европске комисије за период 2021-2027. који служе као 

допуна горе наведеном Водичу, постоје различите доступне и једноставније 

технике за процену економских користи као што је коришћење постојећих студија 

или приступа који рефлектују користи имплементације Плана. Сва потребна и 

додатна објашњења су приказана у одговарајућим поглављима. 

Економско-финансијска анализа је обухватила период до 2047. године имајући у 

виду да је депонија почиње са радом 2027. као и да је њен предвиђен век трајања 

20 година. 

8.2 Инвестициона улагања 

Како би се успешно реализовали сви поставњени циљеви у задатим роковима, 

Локални план управљања отпадом (ЛПУО) захтева додатна инвестициона улагања. 

Она су приказана структурно и динамички у еврима (€), без ПДВ-а а на основу 

Стратешког оквира и потребних промена приказаних у подпоглављима 6.3-6.7. 

На основу Уговора о Међусобним правима и обавезама у имплементацији 

Регионалног плана управљања отпадом Нишког региона из 2011, године, у члану 

7., наведено је да ће учешће општине Сокобања у финансирању депоније и 

одговарајуће инфраструктуре износити 4,18%. Тада је дефинисано да ће 

регионални систем бити организован као ЈПП, да ће се састојати из нове депоније 

Келеш, МБО постројења и електране. Међутим, у међувремену, се одустало од 

горе наведене концепције управљања отпадом као и од јавно приватног 

партнерства. Постоје назнаке да ће се целокупна инвестиција финансирати 

кредитом кинеске ЕКСИМ банке. Укупна инвестициона улагања Регионалног 

плана нису позната као ни услови кредита, те се у овом плану неће приказати 

потребна средства која ће морати да буду финансирана за регионални центар од 

стране општине Сокобања. Али, да би се што реалније проценили сви евентуални 

трошкови, који ће се на крају наплаћивати од свих који генеришу отпад, 

укалкулисаће се трошкови транспорта отпада од трансфер станице до будуће 

депоније и цена депоновања. Ова цена ће бити на нивоу од 20 евра по тони за 

одлагање отпада на регионалну санитарну депонију коју тренутно наплаћује JKП 

„Дубоко“ из Ужица. 

Проширење обухвата се односи на покривање услугом прикупљања и депоновања 

отпада на оне делове општине који до сада нису били обухваћени. Овде су 

предвиђени набавка канти, контејнера и нових возила. 

Потребно је напоменути да се контејнери мењају на 10 година, а канте на 5 година. 

За њих се неће обрачунавати трошкови амортизације. Они ће се у овој економској 

анализи, у годинама замене, третирати као оперативни трошак периода. 

Поред трошкова везаних за проширење обухвата, неопходна инвестициона 

улагања у ЛПУО обухватају и увођење примарне селекције, рециклажно 

двориште, кућне компостере, трансфер станице са линијом за сепарацију 
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рециклабилног отпада. Најзад, ЛПУО је предвидео и улагања у чишћење 

постојећих сметлишта као и затварање, санацију и финалну рекултивацију 

постојеће депоније. 

Укупни потребни инвестициони трошкови ЛПУО процењени су на износ од 2,9 

милиона евра. Наредне табеле и графикони представљају динамику и структуру 

улагања инвестиционих улагања ЛПУО. 
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Табела 8.1. Потребна инфраструктура са проценом коштања 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Проширење обухвата и примарна селекција, канте

120 л, канте зелене боје, ком 0 86 171 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 л, канте зелене боје, еври 0 1,608 3,198 3,198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Проширење обухвата и примарна селекција, канте

120 л, канте плаве боје, ком 0 786 1,571 1,571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 л, канте плаве боје, еври 0 14,698 29,378 29,378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Проширење обухвата и примарна селекција, контејнери 

1.1. м3 пластични плави контејнери, ком 0 70 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. м3 пластични плави контејнери, еври 0 15,670 31,339 31,339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Проширење обухвата и примарна селекција, контејнери 

1.1. м3 пластични жути контејнери, ком 0 11 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. м3 пластични жути контејнери, еври 0 2,462 4,925 4,925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Проширење обухвата и примарна селекција, контејнери 

5. м3 контејнери, ком 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. м3 контејнери, еври 0 7,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Проширење обухвата, камиони 

возило капацитета 16 m3, ком 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

возило капацитета 16 m3, еври 0 0 175,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Проширење обухвата, камиони 

возило капацитета 10-12 m3, ком 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

возило капацитета 10-12 m3, еври 0 0 150,000 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Проширење обухвата, камиони 

возило капацитета 5 m3, ком 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

возило капацитета 5 m3, еври 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Кућно компостирање

Кучни компостери, ком 0 0 0 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Кучни компостери, еври 0 0 0 31,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Рециклажна дворишта

рециклажно двориште, ком 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

рециклажно двориште, , еври 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Трансфер станица са линијом за сепарацију рециклабилног отпада, еври

Грађевински радови 0 0 0 0 270,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Опрема 0 0 0 0 812,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Механизација 0 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укупно 0 0 0 0 1,113,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Чишћење постојећих сметлишта, еври 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Л Санација и рекулт. постојеће депоније, еври 0 0 0 0 0 0 762,712 0 0 0 0 0 0 0

J
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Табела 8.2. Потребна инвестициона улагања Плана 

Регионални центар/депонија би требало да буде у функцији од 2027. године. До 

тада би сва улагања у потребну инфраструктуру за проширење обухвата и 

селекцију отпада требало да се заврше (рециклажно двориште, набавка и 

постављање канти и контејнера, набавка возила, изградња трансфер станице са 

линијом за сепарацију). 

Чишћење постојећих сметлишта, којих је процењено око 100 на територији 

општине, предвиђено је у периоду од 2022. до 2026. по цени од око 1 милион 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Проширење обухвата и примарна селекција, еври 0 41,438 400,839 318,839 0 0 0

Канте 0 16,306 32,575 32,575 0 0 0

Контејнери 0 25,132 43,264 36,264 0 0 0

Камиони 0 0 325,000 250,000 0 0 0

2 Кућне компостане 0 0 0 31,400 0 0 0

3 Рециклажна дворишта 0 0 200,000 0 0 0 0

Трансфер станица са линијом за сепарацију 0 0 0 0 1,113,000 0 0

Грађевински радови 0 0 0 0 270,750 0 0

Опрема 0 0 0 0 812,250 0 0

Механизација 0 0 0 0 30,000 0 0

7 Чишћење постојећих сметлишта 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475 0 0

8 Санација и рекултивација постојеће депоније 0 0 0 0 0 0 762,712

8,475 49,913 609,314 358,714 1,121,475 0 762,712
9 Укупно, еври

2,910,601
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динара годишње. Најзад за затварање, санацију и финалну рекултивацију постојеће 

депоније предвиђено је 90 милиона динара у 2028. години. 

8.3 Додатни годишњи оперативни трошкови 

За сваки нови објекат Плана, обрачунати су и годишњи оперативни трошкови. 

Постојећи оперативни трошкови пословања ЈКП, пре увођења Плана, и даље ће се 

генерисати у оквирима постојећих износа. 

Обрачунати просечни додатни оперативни трошкови који проистичу из ЛПУО, 

процењени су, у просеку на 329 хиљаде евра годишње. Такође, обрачунати су и 

додатни трошкови амортизације који износе 74 хиљаде евра. Трошкови су, у 

наредној табели, приказани по годинама, како настају. 

Додатни годишњи оперативни трошкови плана подразумевају: 

• Трошкове прикупљања и транспорта/депоновања отпада од трансфер 

станице до будућег регионалног центра/депоније у Нишу у износу од 20 

евра/т-тзв Gate fee (цене су на основу података из ЈКП Дубоко, Ужице). 

Овде напонињемо да што се више смањује количина генерисаног отпада, 

врши поновна употреба појединих врста отпада, рециклира и употребљава 

отпад као гориво (4R, Reduce, Reuse, Recycle and Recover) то ће ови 

трошкови за становнике општине бити нижи, 

• Замену контејнера и канти на сваких 10 односно 5 година, 

• Одржавање, осигурање, плате и гориво за нове камионе. Пошто није 

позната километража коју камиони прелазе годишње прикупљајући отпад 

по општини, трошкови горива су процењени на основу података из студије 

„Показатељи експолоатације возила у систему сакупљања отпада“, Горан 

Радоичић и Пеђа Милосављевић ЈКП „Медиана“ Ниш и Машински 

факултет, Ниш, јуни 2010, у износу од 2,76 l горива по тони отпада. Цена 

дизела је одређена на износ од 1,6 евра по литру. Потребно је запослити 

нова четири радника, посада камиона. Трошкови одржавања су процењена 

на 3% од вредности возила док су трошкови осигурања процењени на 1% 

од вредности возила, 

• Трошкови одржавања рециклажних дворишта су процењена на износ од 

10.000  евра годишње (5 % од вредности улагања), 

• Трошкови одржавања трансфер станице са линијом за сепарацију (плате 

новозапослених, струја, вода, гориво, балирање) процењена су на износ од 

око 10 % од вредности ТС са линијом за сепарацију. 
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Табела 8.3. Додатни оперативни трошкови плана 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

1 Канте и контејнери, замена, еври 0 0 0 0 0 0 16,306 32,575 32,575 0 0 41,438 75,839

Прош.обухвата, примарна селекција, камиони, еври 0 0 33,814 87,712 88,435 92,864 93,085 93,317 93,562 93,811 94,064 94,064 94,064

одржавање и резервни делови, 3 % 0 0 9,750 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250

осигурање, 1 % 0 0 3,250 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750

посада (4 радника, 600 евра бруто месечна плата) 0 0 14,400 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600

гориво 0 0 6,414 7,112 7,835 12,264 12,485 12,717 12,962 13,211 13,464 13,464 13,464

3 Рециклажна дворишта 5% , еври 0 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

4 ТС са линијом за сепарацију, еври 0 0 0 0 0 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300

5 Gate fee новог регионалног центра/депоније (20€/т) 0 0 0 0 0 135,392 131,581 127,660 123,609 123,346 123,009 120,312 117,615

6 Тотал, еври 0 0 33,814 97,712 98,435 349,556 362,272 374,853 371,046 338,457 338,373 377,115 408,818

ГОДИНЕ

2

рб ОПИС

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

68,839 0 0 16,306 32,575 32,575 0 0 0 0 0 0 0

94,064 94,064 94,064 94,064 94,064 94,064 94,064 94,064 94,064 94,064 94,064 94,064 94,064

17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250

5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750

57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600

13,464 13,464 13,464 13,464 13,464 13,464 13,464 13,464 13,464 13,464 13,464 13,464 13,464

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

111,300 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300

114,918 114,918 114,918 114,918 114,918 114,918 114,918 114,918 114,918 114,918 114,918 114,918 114,918

399,121 330,282 330,282 346,589 362,858 362,858 330,282 330,282 330,282 330,282 330,282 330,282 330,282

ГОДИНЕ
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Што се тиче додатних трошкова амортизације (нова опрема и инфраструктура), 

они су процењени према очекиваном веку трајања. Тако, стопа амортизације за 

грађевинске објекте износи 2 % (50 година), опреме и механизације 6,67 % (15 

година). 

Табела 8.4. Додатни трошкови амортизације плана 

8.4 Конструкција финансирања 

Финансирање инвестиционих улагања плана предвиђено је из следећих извора: 

кредит према Споразуму Републике Србије и Народне Републике Кине, сопствена 

средства општине, средства Републике и донације. У току израде будуће студије 

оправданости Регионалног плана потребно је дефинисати што прецизнију 

конструкцију финансирања. 

Табела 8.5. Извори финансирања инфраструктуре и опреме 

Предлог је да се ТС са линијом за сепарацију финансира кредитом кинеске ЕКСИМ 

банке (1% полугодишња камата, 10 година отплата). 50% возила би се 

финансирало комерцијалним кредитом (1,25% полугодишња камата, 5 година 

отплата). Динамика повлачења кредита и почетак отплате прате динамику 

инвестирања. 

Република би финансирала чишћење постојећих сметлишта и финалну 

рекултивацију постојеће депоније. Најзад, Општина би финансирала рециклажно 

двориште, 50 % вредности возила, кућне компостере, канте и контејнере. 

Просечна годишња камата у периоду отплате кредита износи око 10 хиљада евра 

док је просечна отплата око 108 хиљада евра. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 од 2034

1 Камиони, стопа аморт 6.67 %, еври 0 0 0 21,667 38,333 38,333 38,333 38,333 38,333 38,333 38,333 38,333 38,333

2 Рециклажна дворишта, канте, стопа аморт. 2 %, еври 0 0 0 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

ТС са Линијом за сепарацију 0 0 0 0 0 61,565 61,565 61,565 61,565 61,565 61,565 61,565 61,565

Грађевински радови, стопа ам. 2 % 0 0 0 0 0 5,415 5,415 5,415 5,415 5,415 5,415 5,415 5,415

Опрема, стопа ам 6.67 % 0 0 0 0 0 54,150 54,150 54,150 54,150 54,150 54,150 54,150 54,150

Механизација стопа ам 6.67% 0 0 0 0 0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

4 Тотал, еври 0 0 0 25,667 42,333 103,899 103,899 103,899 103,899 103,899 103,899 103,899 103,899

ГОДИНЕ

3

рб ОПИС

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 еври %

Кредитно задужење , еври 0 0 162,500 125,000 1,113,000 0 0 1,400,500 48.1%

ТС са линијом за сепарацију, 100% 0 0 0 0 1,113,000 0 0 1,113,000

Камиони, 50 % 0 0 162,500 125,000 0 0 0 287,500

2 Републичка средства и донације, еври 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475 0 762,712 805,085 27.7%

Чишћење постојећих сметлишта 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475 0 0 42,373

Санација и рекултивација пост.депоније 0 0 0 0 0 0 762,712 762,712

3 Општинска средства из буџета, еври 0 41,438 438,339 225,239 0 0 0 705,016 24.2%

Рециклажно двориште 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000

Камиони, 50 % 0 0 162,500 125,000 0 0 0 287,500

Кућне компостане 0 0 0 31,400 0 0 0 31,400

Канте и контејнери 0 41,438 75,839 68,839 0 0 0 186,116

8,475 49,913 609,314 358,714 1,121,475 0 762,712 2,910,601 100.0%

ГОДИНЕ

2,910,601

Тотал, €
рб ОПИС

1

4 Укупно, еври
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Табела 8.6. Ток камата и отплата за кредите 

8.5 Количине отпада, обрачун финансијског прихода и приуштивост 

услуге 

Имајући у виду наведене количине отпада, динамику инвестирања и спровођења 

ЛПУО као и трошкове финансирања, обрачунати су могући додатни финансијски 

приходи Плана. Постојећи приходи пословања ЈКП, пре увођења Плана, и даље ће 

се генерисати у оквирима постојећих износа. 

Приходи Плана обухватају: 

Приходи од проширења обухвата (на непокривене делове општине) генеришу се 

сакупљањем око 4.000 t отпада. Проширењем обухвата остварили би се додатни 

приходи од око 226 хиљада евра, у просеку годишње (тренутно се од домаћинстава 

наплати око 20 милиона динара за прикупљених око 3.500 t отпада, што даје 

просечну цену од 52,3 евра/t). Ова цена се примењује на додатно сакупљен отпад, 

односно на домаћинства која се укључују у организован систем управљања 

отпадом), поштујући принцип загађивач плаћа. 

Спровођењем мера и инвестиционих улагања из ЛПУО, омогућиће се постепено и 

адекватно прикупљање рециклабила, њихово селектовање и паковање по 

фракцијама и продаја. Продајне цене рециклабила су преузете са сајта већ 

поменутог ЈКП Дубоко из Ужица и приказани су у наставку. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Total, €

3,494 5,125 3,663 24,216 20,840 17,627 15,026 12,800 10,574 8,348 6,122 3,896 1,670 133,396

32,500 57,500 57,500 168,800 168,800 136,300 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300 1,400,500

35,994 62,625 61,163 193,016 189,640 153,927 126,326 124,100 121,874 119,648 117,422 115,196 112,970 1,533,896ануитети (€)

отплате (€)

камате (€)

Године

0

50.000

100.000

150.000

200.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Рекапитулација камата и отплата

камате (€)

отплате (€)
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Табела 8.7. Продајне цене рециклабила 

Рб Врсте рециклабила €/t РСД/t 

1 Папир/картон мешани 33,9 4.000 

2 Гвожђе отпадно 110,2 13.000 

3 Алуминијум 1 класа 737,3 87.000 

4 ПЕТ транспарентни 347,5 41.000 

5 ПЕТ мешани 194,9 23.000 

6 Пластична фолија, транспарентна 144,1 17.000 

7 Пластична фолија, мешана 67,8 8.000 

8 Отпадно стакло 101,7 12.000 

9 Отпадне гуме 46,6 5.500 

*) Програм пословања ЈКП Дубоко за 2022 годину,страна 25 

Да би План био финансијски одржив у највећем могућем степену, тарифе за 

управљање отпадом по годинама експлоатације морају бити увећане. Ово 

повећање постојећих тарифа формирано је имајући у виду конструкцију 

финансирања, укупне додатне годишње оперативне трошкове, потребна средства 

за замену опреме и приходе од проширења обухвата и рециклабила. Ово повећање, 

заједно са постојећим тарифама (које покривају досадашње пословање ЈКП) треба 

да буде довољно да се покрију сви трошкови али да се не угрози куповна моћ 

становништва-приуштивост услуге (1,5 % од кућног буџета). Обрачуни су 

показали да је потребно повећати цену услуге од 3 до 15 евра/t. Дакле у 2045 ој 

години тарифа за домаћинства мора да достигне ниво од 72,3 евра/т, односно 8,99 

рсд/m2 (38%). 

Укупни приходи Плана се крећу у распону од 14 хиљада до 700 хиљада евра 

годишње. 

Постојећи приходи од услуга управљања отпадом се формирају на основу 

актуелних тарифа тако да актуелни просечан месечни рачун  по домаћинству 

износи 6,94 евра што је 1,16 % од просечног прихода домаћинства. 

Додатна тарифа, условиће постепено повећање постојећег просечног рачуна за 

отпад. Узимајући у обзир просечан приход по домаћинству у 2022, просечан раст 

привреде од 4,5 % у 2023., 4% од 2024-2026. (процена Светске банке) и 2,4% од 

2027., (просек раста БДП од 2009-2026.), горе приказан просечан рачун за 

управљање отпадом не би прелазио 1,5 % учешћа у приходима домаћинстава. 

У наставку су приказани обрачуни прихода и приуштивости услуге. 
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Табела 8.8. Приходи Плана 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Приходи од приширења обухвата, без поскупљења услуге 0 12,161 26,680 49,474 73,095 217,814 225,042 232,637 240,618 248,752 257,043 257,043 257,043

проширење обухвата, отпад, т/год 0 232 510 946 1,397 4,164 4,302 4,447 4,599 4,755 4,913 4,913 4,913

приход од прикупљања и депоновања, садашње цене, еври 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3

Додатни приходи од рециклаже, након мера, еври 3,263 8,699 12,462 17,272 22,833 71,483 109,159 148,255 188,861 207,906 227,462 243,149 258,836

Папир и картон 308 822 1,177 1,631 2,156 6,751 10,309 14,001 17,820 19,634 21,494 22,976 24,459

Стакло 292 777 1,114 1,543 2,040 6,387 9,754 13,247 16,877 18,577 20,336 21,739 23,142

ПЕТ амбалажа 1,936 5,161 7,394 10,248 13,548 42,413 64,767 87,964 112,067 123,357 134,906 144,210 153,514

Метали 727 1,939 2,777 3,849 5,089 15,932 24,329 33,042 42,096 46,337 50,725 54,224 57,722

Приходи од поскупљења услуге сакупљања отпада, еври 10,488 26,100 46,070 51,080 56,273 88,086 89,675 91,345 93,088 94,888 92,494 96,698 100,903

Количине чврстог отпада  (т/год) 3,496 3,729 4,006 4,442 4,893 7,660 7,798 7,943 8,095 8,251 8,409 8,409 8,409

Додатна цена сакупљања отпада због Плана, евро/т 3.00 7.00 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.00 11.50 12.00

4 Укупно финансијски приходи, еври 13,751 46,960 85,212 117,826 152,201 377,384 423,876 472,237 522,566 551,545 576,999 596,891 616,782

3

Рб Опис

1

2

Године

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

257,043 257,043 257,043 257,043 257,043 257,043 257,043 257,043 257,043 257,043 257,043 257,043 257,043

4,913 4,913 4,913 4,913 4,913 4,913 4,913 4,913 4,913 4,913 4,913 4,913 4,913

52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3

274,523 274,523 274,523 274,523 274,523 274,523 274,523 274,523 274,523 274,523 274,523 274,523 274,523

25,941 25,941 25,941 25,941 25,941 25,941 25,941 25,941 25,941 25,941 25,941 25,941 25,941

24,544 24,544 24,544 24,544 24,544 24,544 24,544 24,544 24,544 24,544 24,544 24,544 24,544

162,818 162,818 162,818 162,818 162,818 162,818 162,818 162,818 162,818 162,818 162,818 162,818 162,818

61,220 61,220 61,220 61,220 61,220 61,220 61,220 61,220 61,220 61,220 61,220 61,220 61,220

105,107 109,311 113,516 117,720 121,924 126,128 130,333 142,946 151,354 159,763 168,171 168,171 168,171

8,409 8,409 8,409 8,409 8,409 8,409 8,409 8,409 8,409 8,409 8,409 8,409 8,409

12.50 13.00 13.50 14.00 14.50 15.00 15.50 17.00 18.00 19.00 20.00 20.00 20.00

636,673 640,877 645,082 649,286 653,490 657,695 661,899 674,512 682,920 691,329 699,737 699,737 699,737

Године
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Табела 8.9. Учешће рачуна за управљање отпадом у кућном буџету 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

1 Просечни приходи по домаћинству, месечно са растом, еври 598 625 650 676 703 720 737 755 773 792 811 830 850

2 Месечни рачун за отпад по дом. Постојећи и са Планом, €/мес 7.69 8.49 9.41 9.70 10.00 10.33 10.67 11.03 11.41 11.81 12.13 12.42 12.72

3 Учешће речуна за отпад у кућном буџету, %, макс 1.5 % 1.3% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Рб Опис
Године

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

870 891 913 935 957 980 1,003 1,028 1,052 1,077 1,103 1,130 1,157

13.03 13.35 13.68 14.02 14.38 14.75 15.13 15.46 15.68 15.91 16.13 16.13 16.13

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4%

Године

1.2%

1.2%

1.3%

1.3%

1.4%

1.4%

1.5%

1.5%

1.6%

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

План управљања отпадом Сокобања, приуштивост

Учешће рaчуна за отпад у кућном буџету, %, макс 1.5 % макс
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8.6 Биланс успеха, готовински ток и обрачун финансијске стопе приноса 

Плана 

Пројектовани биланс успеха и новчани ток илуструју финансијску солвентност и 

ликвидност Плана, а финансијска стопа поврата његову приносну способност. 

У оквиру биланса успеха представљена је добит по годинама пословања. У 2025, 

2027, 2028 и 2029. години се појављују губици пословања који могу лако да се 

компензују добицима у наредним годинама. 

Новчани ток укључује период изградње и експлоатације, приказујући ликвидност 

пројекта, односно његову способност да се све финансијске обавезе покрију из 

прихода. 

Одређивање инвестиционих трошкова, оперативних трошкова и прихода 

омогућава процену профитабилности пројекта која се мери финансијском стопом 

приноса на инвестиције - FRR. 

Обрачуни показују да се може очекивати задовољавајућа ликвидност, солвентност 

и принос пословања од 4%. 

У наредним табелама је приказан биланс успеха и новчани ток регионалног плана 

управљања отпадом као и обрачун финансијске стопе приноса. 
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Табела 8.10. Биланс успеха плана 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

А 13,751 46,960 85,212 117,826 152,201 377,384 423,876 472,237 522,566 551,545 576,999 596,891 616,782

1 0 12,161 26,680 49,474 73,095 217,814 225,042 232,637 240,618 248,752 257,043 257,043 257,043

2 Приходи од повећања цене услуге 10,488 26,100 46,070 51,080 56,273 88,086 89,675 91,345 93,088 94,888 92,494 96,698 100,903

3 3,263 8,699 12,462 17,272 22,833 71,483 109,159 148,255 188,861 207,906 227,462 243,149 258,836

Б 0 0 33,814 123,378 140,768 453,455 466,171 478,751 474,945 442,355 442,272 481,013 512,717

1 0 0 0 0 0 135,392 131,581 127,660 123,609 123,346 123,009 120,312 117,615

2 0 0 33,814 97,712 98,435 214,164 230,691 247,193 247,437 215,111 215,364 256,803 291,203

3 0 0 0 25,667 42,333 103,899 103,899 103,899 103,899 103,899 103,899 103,899 103,899

В 13,751 46,960 51,398 -5,552 11,433 -76,071 -42,294 -6,515 47,622 109,190 134,727 115,877 104,065

Г 0 0 3,494 5,125 3,663 24,216 20,840 17,627 15,026 12,800 10,574 8,348 6,122

Д 13,751 46,960 47,904 -10,677 7,771 -100,287 -63,134 -24,141 32,596 96,390 124,154 107,530 97,943

Ђ Порези у € 15.0% 2,063 7,044 7,186 0 1,166 0 0 0 4,889 14,459 18,623 16,129 14,692

Е 11,688 39,916 40,718 -10,677 6,605 -100,287 -63,134 -24,141 27,707 81,932 105,531 91,400 83,252

Рб ОПИС

Додатни приходи, у еврима

Приходи од приширења обухвата, без поскупљења услуге

Године

Камате

Пословни добитак  (EBIT) у еврима

Нето добит (EAT) у еврима

Добит пре пореза (EBT) у еврима

Додатни приходи од рециклаже, након мера, еври

Трошкови у еврима

Трошкови депоновања на регионалну депонију, додатно

Трошкови амортизације

Годишњи оперативни трошкови, додатно

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

636,673 640,877 645,082 649,286 653,490 657,695 661,899 674,512 682,920 691,329 699,737 699,737 699,737

257,043 257,043 257,043 257,043 257,043 257,043 257,043 257,043 257,043 257,043 257,043 257,043 257,043

105,107 109,311 113,516 117,720 121,924 126,128 130,333 142,946 151,354 159,763 168,171 168,171 168,171

274,523 274,523 274,523 274,523 274,523 274,523 274,523 274,523 274,523 274,523 274,523 274,523 274,523

503,020 434,181 434,181 450,487 466,756 466,756 434,181 434,181 434,181 434,181 434,181 434,181 434,181

114,918 114,918 114,918 114,918 114,918 114,918 114,918 114,918 114,918 114,918 114,918 114,918 114,918

284,203 215,364 215,364 231,671 247,940 247,940 215,364 215,364 215,364 215,364 215,364 215,364 215,364

103,899 103,899 103,899 103,899 103,899 103,899 103,899 103,899 103,899 103,899 103,899 103,899 103,899

133,653 206,697 210,901 198,799 186,734 190,938 227,718 240,331 248,739 257,148 265,557 265,557 265,557

3,896 1,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129,758 205,027 210,901 198,799 186,734 190,938 227,718 240,331 248,739 257,148 265,557 265,557 265,557

19,464 30,754 31,635 29,820 28,010 28,641 34,158 36,050 37,311 38,572 39,833 39,833 39,833

110,294 174,273 179,266 168,979 158,724 162,298 193,560 204,281 211,429 218,576 225,723 225,723 225,723

Године
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Табела 8.11. Готовински ток Плана 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

I Прилив средстава у еврима 22,225 96,872 694,525 476,540 1,273,676 377,384 1,186,588 472,237 522,566 551,545 576,999 596,891 616,782

1 Укупан приход 13,751 46,960 85,212 117,826 152,201 377,384 423,876 472,237 522,566 551,545 576,999 596,891 616,782

2 Кредит комерцијалних банака 0 0 162,500 125,000 1,113,000 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Република и донације 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475 0 762,712 0 0 0 0 0 0

4 Учешће општине 0 41,438 438,339 225,239 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Одлив средстава у еврима 10,537 56,957 686,307 519,050 1,282,237 542,572 1,314,624 528,779 502,261 477,015 478,870 512,892 540,931

1 Инвестиције и замене 8,475 49,913 609,314 358,714 1,121,475 0 762,712 0 0 0 0 0 0

2 Годишњи оперативни трошкови 0 0 33,814 97,712 98,435 349,556 362,272 374,853 371,046 338,457 338,373 377,115 408,818

3 Камате 0 0 3,494 5,125 3,663 24,216 20,840 17,627 15,026 12,800 10,574 8,348 6,122

4 Отплате 0 0 32,500 57,500 57,500 168,800 168,800 136,300 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300

5 Порези 2,063 7,044 7,186 0 1,166 0 0 0 4,889 14,459 18,623 16,129 14,692

III Вишак-дефицит (I-II) у еврима 11,688 39,916 8,218 -42,511 -8,562 -165,189 -128,036 -56,543 20,305 74,530 98,129 83,999 75,850

Кумулативно у еврима 11,688 51,604 59,822 17,311 8,750 -156,439 -284,475 -341,017 -320,712 -246,181 -148,052 -64,053 11,797

Коефицијент ликвидности 2.11 1.70 1.01 0.92 0.99 0.70 0.90 0.89 1.04 1.16 1.20 1.16 1.14

просечни коеф.ликвидности 1.18
IV

Рб ОПИС
Године

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

636,673 640,877 645,082 649,286 653,490 657,695 661,899 674,512 682,920 691,329 699,737 699,737 699,737

636,673 640,877 645,082 649,286 653,490 657,695 661,899 674,512 682,920 691,329 699,737 699,737 699,737

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

533,780 474,006 361,917 376,408 565,868 541,498 364,440 1,208,582 367,593 368,854 370,116 370,116 370,116

0 0 0 0 175,000 150,000 0 842,250 0 0 0 0 0

399,121 330,282 330,282 346,589 362,858 362,858 330,282 330,282 330,282 330,282 330,282 330,282 330,282

3,896 1,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111,300 111,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19,464 30,754 31,635 29,820 28,010 28,641 34,158 36,050 37,311 38,572 39,833 39,833 39,833

102,893 166,872 283,164 272,878 87,623 116,196 297,459 -534,070 315,327 322,474 329,622 329,622 329,622

114,690 281,562 564,726 837,604 925,227 1,041,423 1,338,882 804,812 1,120,139 1,442,613 1,772,235 2,101,857 2,431,478

1.19 1.35 1.78 1.72 1.15 1.21 1.82 0.56 1.86 1.87 1.89 1.89 1.89

Године
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Табела 8.12. Обрачун финансијске стопе приноса плана 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

1 Укупно оперативни приходи 13,751 46,960 85,212 117,826 152,201 377,384 423,876 472,237 522,566 551,545 576,999 596,891 616,782

2 Укупно инвестициона улагања 8,475 49,913 609,314 358,714 1,121,475 0 762,712 0 0 0 0 0 0

3 Оперативни трошкови 0 0 33,814 97,712 98,435 349,556 362,272 374,853 371,046 338,457 338,373 377,115 408,818

4 Нето готовински ток 5,276 -2,953 -557,916 -338,599 -1,067,708 27,827 -701,108 97,384 151,520 213,089 238,626 219,776 207,963

5 4%Финансијска стопа поврата на инвестициона улагања (FIRR C)

Рб ОПИС
Године

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

636,673 640,877 645,082 649,286 653,490 657,695 661,899 674,512 682,920 691,329 699,737 699,737 699,737

0 0 0 0 175,000 150,000 0 842,250 0 0 0 0 0

399,121 330,282 330,282 346,589 362,858 362,858 330,282 330,282 330,282 330,282 330,282 330,282 330,282

237,552 310,595 314,800 302,697 115,633 144,837 331,617 -498,020 352,638 361,047 369,455 369,455 369,455

Године
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8.7 Економска анализа 

Основни циљ економске анализе јесте анализа трошкова и користи предложеног 

Плана на друштво као целину. Она се разликује од финансијске анализе која у 

обзир узима само токове новца ка и од инвеститора. Методологија која омогућава 

прелаз са финансијске на економску анализу укључује конверзију тржишних цена 

коришћених у финансијској анализи на опортунитентне трошкове (цене које 

искључују тржишне неправилности и несавршености као што су монополи или 

олигополи), као и евалуацију квалитативних трошкова и прихода који нису 

разматрани у финансијској анализи јер не резултирају издавањем или примањем 

новца (заштита животне средине). Економска анализа се дакле састоји из 

конверзије тржишних цена на економске (користећи одговарајуће конверзионе 

факторе, ако су на располагању од стране државних институција или пак 

коришћењем стандардног конверзионог фактора, монетизације квалитативних не 

тржишних ефеката и трошкова и обрачуна економских параметара. 

Како би се конвертовали сви трошкови везани за пројекат од финансијских 

трошкова базираних на тржишним ценама на социо-економски новчани ток који 

се базира на друштвеним трошковима, користи се стандардни конверзиони фактор 

који се обрачунава на следећи начин: 

Поремећаји на тржишту рада елиминишу се кроз одговарајући фактор који се 

израчунава на основу стопе незапослености, искључења социјалних, пензионих и 

здравствених доприноса као и учешћа неквалификоване радне снаге током 

инвестирања и пословања. Са стопом незапослености од 10,5%, доприносима за 

рад у социјалном и здравственом осигурању од 36%, уделом неквалификоване 

радне снаге од 30% и уделом трошкова рада од 50% у инвестицијама и 

оперативним трошковима, економски инвестициони трошкови као и економски 

оперативни трошкови су 92,4% тржишних вредности. 

Генерално говорећи, ради постизања циљева управљања отпадом изградња 

санитарне регионалне депоније уместо дивљих депонија представља 

најефикасније и економски приуштиво решење за земље у транзицији. Један од 

начина квантификовања економских бенефита од изградње депоније јесте да се као 

бенефити узму трошкови алтернативног решења. Алтернативне модерне 

технологије за третман отпада су скупе и врло би се лако доказала економска 

оправданост изградње депоније. 

Постоје вишеструке економске и користи за животну средину од увођења 

примарне сепарације отпада и рециклаже. Смањењем количине отпада која се 

депонује смањује се заузимање слободног простора на депонији. Рециклирање је 

добро познато по својим еколошким предностима, које укључују штедњу ресурса 

и енергије, ствара послове и штеди новац генераторима отпада. Реч је о уштеди 

M увоз 2021 25,697,100,000 €

X извиз 2021 19,627,500,000 €

TM царине 502,127,660 €

стандар.конв.факт. 0.9890
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сировина, енергије и  воде који би били потребни да се произведе одређено добро 

уместо да се за то користе рециклабили. Често највећи дугорочни утицај има 

чињеница да раздвајање отпада у домаћинствима подиже ниво свести о питањима 

животне средине међу грађанима, што током времена може утицати на то да 

друштво постане спремније и проактивније у подршци достизања адекватних 

стандарда животне средине. 

Компостане такође доприносе смањењу ефеката стаклене баште. 

Унапређење животне средине доносе и различите користи за људе и околину. 

Основне категорије користи су: користи по здравље, бенефити по еко систем, 

социјални бенефити и шири друштвено економски бенефити. Постоје многе 

студије које су се бавиле квантификовањем ових бенефита примењујући различите 

алате и смернице како би се упоредиле предности спровођења различитих 

интервенција на животну средину и упоредили их са њиховим трошковима. 

Директни економски бенефити плана обрачунаће се методом трансфера бенефита. 

У извештају Европске комисије о Добитима од усклађености са правним 

тековинама у области животне средине за земље кандидате коју је израдио 

ECOTEC са сарадницима 2001. године, процениле су се добити потпуне 

усклађености са стандардима ЕУ из области животне средине. Ти бенефити, за 

Бугарску, као земљи нама најприближнијој по економском развоју, износе 42 евра 

по становнику (ревалоризовано на 2022. годину са 2001.). Обрачунате користи се 

остварују у складу са динамиком инвестиција. Оне су постепене и достижу свој 

максимум у години након пуне имплементације плана. 

На основу “Guidelines for the evaluation of economic benefits of polluted site 

remediation projects“, Jaspers, 2010., укупни ефекти ремедијације су процењени на 

основу повећања вредности околних кућа и земљишта на којој је, до мера 

ремедијације, било смеће. Укупан број сметлишта у општини је око 100, укупне 

површине 1 ha. Уз претпоставку да око сваког сметлишта има најмање 1 кућа са 

просечном вредношћу од 30,000 евра, након ремедијације њихова вредност ће се 

повећати за најмање 5%. Уз то, продајом земљишта на којој је било сметлиште за 

пољопривредне сврхе, оствариће се укупан бенефит од око 3.500 евра. Ови 

бенефити се рачунају у периоду до отварања регионалне епоније у Нишу у 2027. 

години. 

Главни индиректни бенефит Плана јесте корист од смањења ефеката стаклене 

баште. Применом одговарајућих мера на будућој регионалној депонији/систему за 

управљање отпадом (спаљивање и производња зелене електричне енергије), 

спречиће се емисија штетних гасова, изазивача ефеката стаклене баште. Укупне 

количине штетних гасова изражени су у CO2 еквивалентима и обрачунати су 

применом цене зелених сертификата од 182 евра по тони биоразградивог отпада 

(према поменутом Vademecumu). 

У наставку су дати обрачуни економске користи Плана. Економска стопа приноса 

плана износи 11,61 %, те се може закључити да је реализација Плана економски 

оправдана.
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Табела 8.13. Обрачун економских бенефита плана 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

0 0 0 0 0 4,338 4,275 4,212 4,149 4,086 4,023 3,960 3,897

количине отпада које се неће одвозити у Регион.центар, т 28 72 107 148 372 890 1,219 1,560 1,914 2,084 2,258 2,393 2,528

бенефити-избегнуто депоновање 20 561 1,438 2,142 2,969 7,448 17,801 24,377 31,201 38,283 41,676 45,162 47,859 50,556

3 Oчување ресурса, уштеде у енергентима и води 20 561 1,438 2,142 2,969 7,448 17,801 24,377 31,201 38,283 41,676 45,162 47,859 50,556

4 Економски бенефити сређивања сметлишта 0 153,500 153,500 153,500 153,500 153,500 0 0 0 0 0 0 0

Економски бенефити, смањивање емисије гасова 

који изазивају ефекат стаклене баште

биоразградиви отпад, т/годишње 0 0 0 0 176 276 281 286 291 297 303 303 303

количине еквивалентних CO2, t/god 0 0 0 0 53 83 84 86 87 89 91 91 91

бенефити, цена CO2, €/т 182 0 0 0 0 9,618 15,056 15,327 15,613 15,912 16,218 16,530 16,530 16,530

6 Тотал економски бенефити плана, еври 1,122 156,375 157,784 159,437 178,013 750,804 602,783 608,775 615,297 614,445 613,788 611,239 608,691

5

514,876 506,934 498,991 491,0490 0 0 0 546,645 538,703

2

добити од усклађености са правним тековинама у 

области животне средине ACQUIS (еври по 

становнику)

Бенефити од примарне селекције,рециклаже 

компостирања, линије за сепарацију

1

Рб ОПИС
Године

522,818

Економски бенефити од проширења обухвата

0

број домаћинстава који ће добити услугу

42 530,761

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

3,834 3,771 3,708 3,645 3,582 3,519 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456

2,663 2,663 2,663 2,663 2,663 2,663 2,663 2,663 2,663 2,663 2,663 2,663 2,663

53,253 53,253 53,253 53,253 53,253 53,253 53,253 53,253 53,253 53,253 53,253 53,253 53,253

53,253 53,253 53,253 53,253 53,253 53,253 53,253 53,253 53,253 53,253 53,253 53,253 53,253

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303

91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

16,530 16,530 16,530 16,530 16,530 16,530 16,530 16,530 16,530 16,530 16,530 16,530 16,530

606,143 598,201 590,259 582,316 574,374 566,432 558,489 558,489 558,489 558,489 558,489 558,489 558,489

483,107 435,453 435,453 435,453443,395 435,453 435,453 435,453 435,453459,280 451,338467,222475,164

Године
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Табела 8.14. Обрачун економске стопе приноса плана 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

1 Економски бенефити, у еврима 1,122 156,490 157,784 159,437 178,013 750,804 602,783 608,775 615,297 614,445 613,788 611,239 608,691

2 Укупно инвестициона улагања -7,833 -46,136 -563,211 -331,572 -1,036,621 0 -705,003 0 0 0 0 0 0

4 Оперативни трошкови 0 0 -31,256 -90,319 -90,987 -323,108 -334,862 -346,490 -342,972 -312,848 -312,771 -348,581 -377,886

5 Нето готовински ток -6,712 110,354 -436,683 -262,454 -949,594 427,696 -437,081 262,285 272,325 301,597 301,017 262,658 230,805

6 11.61%

Године
Рб ОПИС

Економска стопа улагања (ЕIRR C)

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

606,143 598,201 590,259 582,316 574,374 566,432 558,489 558,489 558,489 558,489 558,489 558,489 558,489

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-368,923 -305,292 -305,292 -320,365 -335,403 -335,403 -305,292 -305,292 -305,292 -305,292 -305,292 -305,292 -305,292

237,220 292,909 284,966 261,952 238,971 231,029 253,197 253,197 253,197 253,197 253,197 253,197 253,197

Године
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9. СОЦИО-ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ 

9.1 Развијање јавне свести 

Успостављање одрживог система управљања отпадом није могуће без изградње 

адекватног става становништва и високог нивоа еколошке свести друштва. Без 

прихватања, разумевања, воље, интереса, свести и признавања користи и 

одговорности различитих актера и јавности уопште, није могућа ефикасна 

имплементација политике адекватног управљања отпадом нити остварење 

одрживог развоја система управљања отпадом. 

Од нивоа еколошке свести грађана Сокобање, у крајњој линији, зависиће успех 

спровођења Локалног плана управљања отпадом и одрживост резултата који се 

његовим спровођењем желе постићи. Неопходно је благовремено креирати 

програме развоја јавне свести и континуирано их спроводити. Сам програм 

активности развијања јавне свести грађана по питању управљања отпадом би 

требало да обухвати следећи садржај: 

• информативни део, 

• информативно-едукативну кампању и 

• едукацију. 

Информативни део програма је оријентисан на упознавање јавности и циљних 

група обухваћених овим планом са предусловима управљања отпадом на нивоу 

Сокобање. С тим у вези, информативни део програма треба да се односи на: 

▪ основне појмове о управљању и токовима отпада; 

▪ информације о ризицима и опасностима по здравље људи због 

неадекватног управљања отпадом; 

▪ важност правилног сакупљања отпада и примарне сепарације; 

▪ опасан отпад са посебним освртом на опасан отпад из домаћинства; 

▪ улогу органа власти на свим нивоима у управљању. 

Ове информације би требало континуирано достављати грађанима коришћењем 

различитих средстава и канала комуникације као што је припрема и штампа 

различитих информативних летака који грађанима могу бити дистрибуирани уз 

рачуне за комуналне услуге, затим штампање новинских подлистака у оквиру 

локалних електронских медија (радио, ТВ и интернет портали) и друштвених 

мрежа, штампање информативних постера и слично али и организацијама 

информативних трибина и скупова у месним заједницама и слично. 

Са друге стране, информативно-едукативна кампања, поред слања информација 

има за циљ и образовање и едукацију различитих циљних група у ланцу управљања 

отпадом. Кампање ове врсте, слањем информација и порука, едукују грађане и 

јавност, генерално, или припаднике појединачних циљних група као што су сеоска 

домаћинства, привредници, пољопривредници, деца, омладина, женска 

популација и слично. 
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Поруке које се овим путем шаљу грађанима или појединачним циљним групама у 

крајњој линији имају за циљ унапређење еколошке свести друштва и промену 

постојећих образаца понашања, а појединачно се могу бавити или једним аспектом 

управљања отпадом (одлагање, сакупљање, рециклажа, поновна употреба и 

слично) или подстицати правилно руковање различитим врстама отпада 

(рециклабилни отпад, опасан отпад, посебни токови отпада и слично). 

Поред тога што сама кампања треба да буде интензивна, провокативна и ефикасна, 

поруке које се њом преносе морају бити јасне, а методе спровођења прихватљиве 

у јавности, тј. кампања треба да стекне поверење становништва. 

Едукација запослених у комуналним предузећима се може спровести путем 

стручних предавања, курсева и обука. Такође, веома је значајно организовати 

размене искустава запослених у ЈКП са комуналним предузећима у Региону, 

држави и шире. 

Грађани месних заједница могу бити едуковани организацијом различитих 

трибина и зборова у месним заједницама. Посебно је важна едукација женске 

популације о питањима поступања са отпадом. 

Едукација деце и васпитно-образовног кадра може се организовати путем 

радионица у обдаништима и школама, организацијама школа у природи или 

организацијом еколошких секција у школи у Сокобањи. 

Носиоци активности на развоју јавне свести о управљању отпадом, пре свих, мора 

бити општина Сокобања и ЈКП „Напредак“. Такође, потребно је у циљу развоја 

јавне свести подстицати сарадњу и изградњу партнерства између јавног, цивилног 

и привредног сектора. У процесу унапређења јавне свести веома важну улогу имају 

организације цивилног друштва које се баве питањима заштите животне средине. 

Такође, локалне самоуправе и јавна предузећа морају градити партнерства са 

локалном привредом. 

9.2 Учешће јавности 

Укључење јавности у процесе одлучивања о питањима која су значајна за њихову 

животну средину представља законску обавезу јединица локалне самоуправе. 

Будући да уређење области управљања отпадом утиче на све грађане, од изузетне 

је важности обезбедити да сви грађани буду адекватно информисани о доношењу 

кључних одлука у овој области. Поред тога, грађанима се мора омогућити и да дају 

свој допринос овом процесу путем подношења конкретних предлога, коментара, 

допуна и измена кључних одлука које се односе на управљање отпадом. 

Процес израде Локалног плана управљања отпадом јесте прилика када грађани 

морају бити укључени у систем одлучивања, будући да се самим Планом утврђују 

најбитнији правци развоја области управљања отпадом и доносе кључне одлуке 

везане за управљање отпадом. Обезбеђење учешћа јавности у самом планирању, 

доприноси и самом поступку реализације Плана. 
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Нарочито је важно укључење јавности приликом доношења одлука које имају 

посебан утицај на одређене циљне групе. Веома је важно извршити процене 

утицаја појединачних одлука на локалном нивоу на одређене циљне групе и на 

основу ових процена консултовати се са грађанима или делом заинтересоване 

јавности на коју ове одлуке имају највише утицаја. У том смислу, нарочито су 

битне консултације приликом одабира локација за различита постројења, 

консултације када су у питању затварања и рекултивације несанитарних депонија 

и сметлишта и слично. 

Да би грађани могли да се изјасне и у потпуности укључе у планирање промена и 

процеса, важно је представити им процес на један од следећих начина: 

• посредством медија и друштвених мрежа; 

• организовањем информативне кампање од врата до врата у којима ће 

грађанима бити представљен процес, кључне промене, а уједно ће бити 

испитане и њихове потребе и преференције у вези са прикупљањем отпада 

и услугама комуналног предузећа и других институција; 

• организовањем састанка у месним заједницама са становништвом, али и 

формалним приватним сектором - удружењима грађана. 

Да би отпад могао да се одваја на извору настанка грађани морају бити обучени и 

информисани о процедурама, како би селекцију отпада извршили на адекватан 

начин и како би се спречили евентуални ризици по здравље. 

Tакође, неопходно је обезбедити комуникацију и укључење у решавање питања 

управљања отпадом и партнерске установе на регионалном и националном нивоу, 

као и потенцијалне међународне донаторске организације. 
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10. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

Подручје/проблем Циљ Мере и активности Рок и надлежна 

институција 

Недовољни 

институционални и 

организациони 

капацитети општине 

Сокобања за 

управљање отпадом 

Унапређени 

институционални и 

организациони 

капацитети 

општине Сокобања 

у области 

управљања 

отпадом до краја 

2024. године 

Потписивање анекса Уговора о међусобним правима и 

обавезама чланица Региона у обезбеђењу услова за 

обављање послова регионалног управљања отпадом, 

након израде Студије оправданости за регионални систем 

управљања отпадом Нишког региона 

2024. општина 

Сокобања 

Унапређење капацитета постојећих служби општине за 

послове управљањем отпадом кроз обуке, опрему, и 

анализу потреба за новим људским ресурсима 

2024. општина 

Сокобања 

Организација обука, предавања, стручних консултација 

запослених у области управљања отпадом (заштита 

животне средине, инспекција, урбанизам...) и размена 

искустава са другим локалним самоуправама. 

Потребно је урадити анализу потреба за обуком, 

припремити упитнике, на основу анализе потреба 

припремити план са темама обука и спровести обуке) 

2024. општина 

Сокобања 

Учешће у успостављању заједничке политике свих 

општина у формирању цена услуга 

2027. општина 

Сокобања 

Недовољни 

капацитети ЈКП-а за 

управљање отпадом 

на територији 

општине Сокобања 

Ојачани капацитети 

ЈКП „Напредак“ и 

проширен обухват 

услугом сакупљања 

отпада до 100 % 

становништва 

општине Сокобања 

до краја 2025. 

године 

Оснивање засебне административно-финансијске 

организационе јединице надлежне за послове сакупљања 

и транспорта отпада и раздвајање од осталих комуналних 

делатности у оквиру постојећег ЈКП. Ово је важно како би 

се одвојили и пратили приходи и расходи сакупљања и 

транспорта отпада. 

2024. ЈКП 

„Напредак“ 

Унапређење рада техничких и оперативних служби ЈКП и 

организација обука и стручних консултација за 

успостављање система одвојеног сакупљања, ефикаснијег 

2024. ЈКП 

„Напредак“ 
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Подручје/проблем Циљ Мере и активности Рок и надлежна 

институција 

рада ЈКП, проширења сакупљања отпада на сеоске 

средине, рада рециклажног дворишта, рада трансфер 

станице. 

Проширење обухвата услугом сакупљања отпада на 100% 

становништва, 25% у 2023. години и 25% у 2025. години 

2025. ЈКП 

„Напредак“ 

Недовољно развијен 

систем одвојеног 

сакупљања отпада и 

управљања 

посебним токовима 

отпада 

Развијен систем 

одвојеног 

сакупљања отпада 

и управљања 

посебним токовима 

отпада до краја 

2026. године 

Успостављање примарне сепарације - система одвојеног 

сакупљања у општини – набавка и постављање контејнера 

за селективно сакупљање рециклабилног отпада 

2024. ЈКП 

„Напредак“ 

Пројектовање и изградња једног рециклажног дворишта у 

општини. 

То подразумева припрему просторно-планске 

документације, набавку земљишта, припрему техничке 

документације (идејно решење, локацијски услови, 

пројекат за грађевинску дозволу, студија о процени 

утицаја на животну средину, грађевинска дозвола), и 

изградњу. 

2024. ЈКП 

„Напредак“ 

Обезбеђење пласмана рециклабилног отпада, анализа 

тржишта и идентификација потенцијалних купаца 

2024. ЈКП 

„Напредак“, 

општина Сокобања 

Успостављање система одвојеног сакупљања опасног 

отпада из домаћинстава 

2026. ЈКП 

„Напредак“ 

Стварање услова за управљање посебним токовима 

отпада подстицањем приватних инвестиција у сакупљање 

и третман посебних токова отпада и издавањем дозвола 

или идентификацијом заинтересованих лица са дозволом 

и повезивањем са ЈКП, рециклажним двориштем и 

предузећима која стварају посебне токове отпада 

2023. општина 

Сокобања 

Успостављање кућног компостирања, набавка компостера 

за 20% индивидуалних домаћинстава (Поглавље 6.4.2.) 

2025. општина 

Сокобања 
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Подручје/проблем Циљ Мере и активности Рок и надлежна 

институција 

Недостатак 

имплементације 

регионалног 

система за 

управљање отпадом 

у Нишком региону 

чија је општина 

Сокобања чланица и 

непостојање 

санитарне депоније 

у Региону 

Успостављен 

регионални систем 

управљања 

отпадом у Нишком 

региону и 

изграђена 

регионална 

санитарна депонија 

до краја 2026. 

године 

Учешће општине у успостављању регионалног система за 

управљање отпадом и изградњи регионалне санитарне 

депоније континуално до 2026. године 

2026. општина 

Сокобања 

Пројектовање и изградња трансфер станице за претовар 

отпада у општини Сокобања ради транспорта до 

Регионалног центра за управљање отпадом до 2026. 

године. 

То подразумева припрему просторно-планске 

документације, набавку земљишта, припрему техничке 

документације (идејно решење, локацијски услови, 

пројекат за грађевинску дозволу, студија о процени 

утицаја на животну средину, грађевинска дозвола), до 

2025. године и изградњу 2026. године, а зависи од 

Споразума на међуопштинском нивоу и израђене Студије 

оправданости. 

2026. општина 

Сокобања, ЈКП 

„Напредак“ 

Учешће општине у изградњи Регионалног центра за 

управљање отпадом у Нишу до 2028. године 

2028. општина 

Сокобања 

Санација и рекултивација постојеће несанитарне депоније 

у општини Сокобања до 2028. године и чишћење дивљих 

депонија синхронизованоа са проширењем обухвата. Када 

се село обухвати одвожењем отпада – очистити дивље 

депоније. 

2028. општина 

Сокобања 

Недовољна 

информисаност и 

укљученост грађана 

и цивилног друштва 

у област управљања 

отпадом 

Унапређен ниво 

информисања 

становништва о 

значају адекватног 

управљања 

отпадом 

Спровођење кампање о значају примарне сепарације и 

рециклаже отпада. „Припрема“ јавности, успостављање 

ПР службе која ће комуницирати са грађанима преко свих 

доступних канала и радити на промоцији рециклаже, 

компостирања, Zero Waste, циркуларне економије и 

других концепата. 

2026. општина 

Сокобања 
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Подручје/проблем Циљ Мере и активности Рок и надлежна 

институција 

Реализација пројеката едукације и развоја свести о потреби 

правилног поступања са отпадом код деце и омладине 

2024. општина 

Сокобања 

Правовремено и стално информисање грађана о новим 

услугама у области управљања отпадом и унапређење 

сарадње са медијима 

2027. општина 

Сокобања 

Спровођење едукативних радионица и семинара о 

различитим могућностима предузетништва у области 

рециклаже отпада и примене циркуларне економије 

2025. општина 

Сокобања 
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11. ПРАЋЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И AКТИВНОСТИ 

Будући да сви стратешки документи имају сврху и вредност једино уколико се спроводе, 

неопходно је јасно утврдити механизме њиховог спровођења, односно надзор над 

спровођењем и евалуацију, вредновање спроведеног, тј. да ли реализоване активности 

заиста решавају проблеме на које Локални план указује. 

Спровођење Локалног плана управљања отпадом мора константно бити 

праћено/надгледано, вредновано/преиспитано. Надзор и вредновање спровођења је 

процес кроз који се утврђује да ли су циљеви који су постављени Локалним планом 

постигнути и да ли активности које су предвиђене доводе до испуњења постављених 

циљева. 

Мониторинг је континуирано праћење резултата и напретка у спровођењу Плана. Овај 

процес подразумева поређење информација прикупљених током имплементације са 

унапред дефинисаним индикаторима. Успешно спровођење Плана, поред процеса 

надгледања, подразумева и процес вредновања који је важан у мерењу значаја, утицаја 

и ефеката предузетих активности. 

Праћење планираних мера и активности и надзор над спровођењем Локалног плана је од 

кључне важности. Општина Сокобања, у сарадњи са Сокобањским еколошким 

друштвом, као наручиоци израде Локалног плана, треба да наставе праћење спровођења 

Локалног плана након његовог усвајања. 

Табела 11.1. Индикатори за праћење спровођења Локалног плана управљања отпадом 

А НАСТАЈАЊЕ ОТПАДА 

1 Укупна количина 

произведеног отпада 

Укупна количина произведеног отпада годишње 

(t/год.) 

Укупна количина произведеног отпада по 

становнику годишње (kg/стан/год.) 

Укупна производња отпада по групама према 

Каталогу отпада годишње (t/група/год.) 

2 Интензитет производње 

отпада 

Количина отпада по становнику (kg/стан) према 

БДП по становнику (ЕУР/стан) 

3 Количина произведеног 

комуналног отпада 

Количина произведеног комуналног отпада 

годишње (t/год.) 

Количина прикупљеног комуналног отпада 

годишње (t/год.) 

Производња комуналног отпада по становнику 

(kg/стан/год.) 

Број становника обухваћених прикупљањем 

комуналног отпада (% од укупног броја 

становника) 

Укупна производња отпада из домаћинстава (t/год.) 
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Укупна количина одвојено прикупљених врста 

отпада - папир, стакло, метал, пластика, органски 

отпад, биоотпад и др. (t/врсти/год.) 

4 Количина произведеног 

опасног отпада 

Количина произведеног опасног отпада годишње 

(t/год.) 

Количина произведеног опасног отпада из 

домаћинстава (t/год.) 

5 Количина произведеног 

индустријског отпада 

Укупна количина произведеног индустријског 

отпада годишње (t/год.) 

Производња отпада по групама према Каталогу 

отпада годишње (t/група/год.) 

6 Количина произведеног 

амбалажног отпада 

Количина произведеног амбалажног отпада 

годишње (t/год.) 

Удео рециклиране кол. по врсти амбалажног 

материјала у укупној кол. произведене врсте (% од 

укупне количине) 

7 Количина произведеног 

биоразградивог отпада 

Укупна количина произведеног биоразградивог 

отпада годишње (t/год.) 

Количина биоразградивог отпада употребљена за 

компостирање (t/год.) 

8 Количина произведеног 

отпада од грађења и 

рушења 

Укупна количина произведеног отпада од грађења 

и рушења годишње (t/год.) 

9 Количина произведеног 

електронског отпада 

Укупна количина произведеног електронског 

отпада годишње (t/год.) 

10 Количина отпадних 

возила 
Број отпадних возила годишње (бр/год.) 

11 Количина отпадних гума Количина произведеног отпада од отпадних гума 

(t/год.) 

12 Количина произведеног 

отпадног уља 

Укупна количина уља стављених на тржиште 

(t/год.) 

Количина скупљеног отпадног уља годишње 

(t/год.) 

13 Количина произведеног 

отпадног муља из 

уређаја за пречишћавање 

отпадних вода 

Количина произведеног муља из уређаја за 

пречишћавање отпадних вода годишње (t суве 

материје/год.) 

14 Количина медицинског и 

отпада сличног 

медицинском 

Укупна количина медицинског и отпада сличног 

медицинском (t/год.) 

Б ИНФРАСТРУКТУРА (ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ) 

16 Овлашћени привредни 

субјекти за управљање 

отпадом 

Укупан број привредних субјеката (бр.) 

Број привредних субјеката према врстама отпада 

(бр.) 

Ц УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
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17 Количина рециклираног 

отпада 

Укупна количина рециклираног отпада (t/год.) 

Укупна количина рециклираног амбалажног отпада 

(t/год.) 

18 Количина 

биоразградивог отпада 
Укупна количина биоразградивог отпада (t/год.) 

19 Количина издвојено 

прикупљеног отпада 

Укупна количина издвојено прикупљеног отпада 

(t/год.) 

Укупна количина издвојено прикупљеног отпада 

по врстама (t/год.) 
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Локални план управљања отпадом општине Сокобања израђен је уз финансијску помоћ 

америчког народа путем Америчке агенције за међународни развој (УСАИД). 

Садржина плана нипошто не изражава званичне ставове УСАИД-а, нити Владе 

Сједињених Америчких Држава. 
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На основу члана 74. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланa 42. став 1. тачка 68, члана 55. и 143. 

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

Сокобања, на седници од 07.06.2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Изборнe комисијe за спровођење избора 

за чланове савета месних заједница 

Члан 1. 

Именују се председник, чланови, секретар и њихови заменици у Изборну комисију за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница и то: 

1. Никола Николић, дипл.правник, председник Комисије; 

Александра Марковић, дипл.правник, заменик председника Комисије; 

2.   Сања Богдановић, члан; 

Иван Тодоровић, заменик члана; 

3.   Милена Раденковић Гаћеша, члан; 

Бојан Младеновић, заменик члана; 

-       Соња Стефановић, дипл.правник, секретар Изборне комисије; 

-       Марија Јовановић, дипл.правник, заменик секретара Изборне комисије: 

Члан 2. 

Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне заједнице врши 

следеће послове: 

1) стара се о законитости спровођења избора; 

2) одређује бирачка места; 

3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 

4) доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

5) доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета 

месних заједница: 

6) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 

7) утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством; 

8) проглашава пријаву кандидата; 

9) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички 

их предаје бирачким комисијама; 

10) утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница; 

11) подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета месних 

заједница; 

Административно техничке послове за Изборну комисију обављаће Општинска управа 

општине Сокобања. 

Члан 3. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

Председник, чланови, секретар и њихови заменици именују се на мандатни период од 4 

године. 

Члан 4. 

Овим Решењем ставља се ван снаге Решење о именовању Изборнe комисијe за спровођење 

избора за чланове савета месних заједница („Службени лист општине Сокобања“, број 11/19). 
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О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог решење садржан је у члану 74. став 4. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), којим је прописано 

да се избори за савет месне заједнице  спроводе по правилима непосредног и тајног гласања на основу општег 

и једнаког изборног права у складу са актом о оснивању. 

Чланом 55. Статута општине Сокобања прописано је да првостепену Изборну комисију чине 

председник и два члана које именује Скупштина општине. 

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду Изборне 

комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови Изборне комисије, секретар, и њивови заменици именују се на четири године, а 

по истеку мандата могу бити поново именовани. 

Председник, чланови изборне комисије и њен секретар имају заменике. 

За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије именују 

се лица која имају стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

са најмање три година радног искуства у струци. 

Изборна комисија спроводи изборе за чланове Савета месне заједнице искључиво у сталном саставу. 

Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити само грађани који имају изборно право, као 

и пребивалиште на територији општине. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду Србије, у року 

од 30 дана од дана пријема овог Решења. 

I Број: 013-16/22

У Сокобањи, дана 07.06. 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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