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Увод 
 

Надлежности ЈЛС у области економског развоја 
 

У складу са својим надлежностима дефинисаним Законом, као и Статутом, општина 

Сокобања у области економског развоја предузима следеће активности:  

• доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја; 

• предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и 

унапређује опште услове пословања; 

• доноси стратешке планове и програме локалног економског развоја; 

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

• стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи 

политику руралног развоја. 

 

 

Организациона структура Општине – подршка економском 

развоју 
 

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 
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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; 

 

Одељење спроводи поступке процене утицаја, процене утицаја затеченог стања и ажурирање 

студија о процени утицаја на животну средину; поступа као заинтересовани орган код поступака 

процене утицаја пред надлежним органом аутономне покрајине и пред надлежним 

министарством; врши оцену и даје сагласност на извештаје о стратешкој процени утицаја; 

обавља послове везане за заштиту ваздуха и заштиту од буке; издаје дозволе за сакупљање, 

транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада; издаје интегрисане 

дозволе; врши ревизију издатих интегрисаних дозвола и ревизију услова у интегрисаној дозволи; 

издаје дозволе за обављање делатности промета и коришћења нарочито опасних хемикалија; 

припрема програме заштите животне средине и локалне акционе и санационе планове; сарађује 

са удружењима и организацијама цивилног сектора; спроводи активности за јачање свести о 

потреби заштите животне средине; припрема годишње извештаје и обавештава јавност о стању 

животне средине; води евиденције и доставља податке Агенцији за заштиту животне средине и 

министарству; врши послове заштите и унапређења природних добара и обавља друге послове 

везане за заштиту животне средине и послове у вези енергетске ефикасности. 

 

Одељење прати доношење и реализцију Програма и Планова комуналних делатности на 

територији општине и њихову реализацију у делу основне делатности. 

Одељење припрема нацрте одлука и других општих аката из свог делокруга; израду стратешких 

и планских аката и програма развоја; управне, административне и стручно-техничке послове за 

потребе општине, бави се стамбеном политиком и обавља и друге послове из свог делокруга. 

Одељење обавља све послове који су предвиђени законом који регулише област становања и 

одржавања стамбених зграда. 

Одељење обавља послове праћења реализације уговора о јавним набавкама, а посебно води 

рачуна о роковима истека средстава обезбеђења. 

У овом Одељењу се обављају и послови урбанизма и то: издавање извода из урбанистичких 

планова, издавање информација о локацији и локацијским условима, прибављање услова за 

пројектовање и прикључење на комуналну инфраструктуру и друге посебне услове од јавних 

предузећа, привредних друштава и установа имаоца јавних овлашћења, неопходних за израду 

локацијских услова зависно од намене објекта, дају се обавештења о намени простора и 

могућности градње по захтевима странака, сарађује се са стручним службама, организацијама и 

правним лицима из области урбанизма и грађевине за потребе рада Одељења, Скупштине 

општине и њених органа, издају се грађевинске дозволе, издају решења о одобрењу за изградњу, 

реконструкцију, адаптацију и санацију објеката, дају се стручна мишљења у поступку издавања 

грађевинске дозволе и одобрења за изградњу у оквиру обједињене процедуре, обрађују 

информације о појединим предметима. 

Одељење обавља послове провере испуњености формалних услова за издавање грађевинске 

дозволе и да ли су подаци наведени у изводу из пројекта у складу са локацијским условима, да 

ли је идејни пројекат за прибављање решења о одобрењу за изградњу у складу са издатим 

локацијским условима односно планом, стара се о законитом вођењу поступка издавања 

одобрења, припрема извештаје о раду, обавља и друге задатке и послове из области припреме 

земљишта за грађење, издаје потврду за изграђене темеље објеката, доноси решење о 

припремним радовима, о пробном раду, издаје дозволе за коришћење објеката (употребне 

дозволе), издаје уверења о старости објеката, уверења о етажирању објеката, води регистар 

издатих грађевинских дозвола и издатих употребних дозвола и издаје уверења о чињеницама о 

којима води евиденцију, води поступак који се односи на легализацију, односно озакоњење 

објеката. Даље, Одељење обавља послове који се односе на режим, техничко регулисање и 

организацију саобраћаја, издаје одобрења за такси возила, обавља послове издавања дозволе за 

вршење истовара и утовара робе из моторних возила; доноси решења о одобрењу за запремање 
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јавних површина; припрема предлоге аката у другом степену о правима из области које су у 

оквиру одељења и извештава о току првостепеног предмета; учествује у изради одлуке о буџету 

општине, учествује у сачињавању и реализацији плана јавних набавки, у склопу чега  врши 

истраживање тржишта у циљу ефикасног одређивања процењене вредности и о томе доставља 

писани акт службенику за јавне набавке, припрема и у писаној форми доставља техничке 

специфиације службенику за јавне набавке, као и контроли и овери документације која 

представља основ за плаћање у делу који се односи на области које су у оквиру одељења; прати 

измену прописа, израђује акционе планове, иницира усаглашавање аката са новим прописима, 

учествује у изради нормативних аката, односно сачињава нацрте истих из наведених области 

Одељења, јавља се као предлагач и известилац на седницама Општинског већа и Скупштине 

општине и врши и друге стручне послове за потребе Скупштине општине, Председника општине 

и Општинског већа из напред наведених области, врши и друге послове у складу са Законом, 

Статутом општине и општим актима. 

 

 

Локалне финансије 
 

Издвајања јавних средстава за локално-економски развој и туризам  

Програм 3 – Локални економски развој 

У оквирима програмских активности, према униформној категоризацији програма локалног 

економског развоја (програм 3), најчешће се планирају средства за спровођење годишњих 

локалних акционих планова запошљавања, али и средства за развој локалних индустријских 

зона, односно средства за подршку развоју предузетништва на локалном нивоу. У буџету 

општине, а на основу годишњег споразума о уређивању међусобних права и обавеза у 

реализацији програма и мера активне политике запошљавања, већином се планирају средства за 

реализацију јавних радова. Поред ових расхода, од 2018. године планирају се и извршавају 

поједини пројекти у оквиру овог програма под називом: “Инисијатива за инклузију, подршка за 

будућност” (запошљавање теже запошљивих категорија становништва) и “Туристичка 

инвестиција – ГИС Сокобања”. 

Просечно годишње издвајање у ове сврхе износи 4 милиона динара, а релативно учешће овог 

програма од 1,23% што је тачно на нивоу просека осталих ЈЛС у Србији.  

Програм 4 – Развој туризма 

Путем финансирања развоја туризма извршавају се расходи за потребе индиректног корисника 

буџета општине - Туристичке организације Сокобања - са уобичајеним трошковним местима за 

финансирање функционисања индиректног корисника буџета у циљу промоције туристичке 

понуде и управљања развојем туризма у општини. Величина издвојених средстава са 

релативним учешћем у укупним расходима и издацима буџета од 11,8% вишеструко надмашује 

просек средстава за финансирање ове надлежности општине (до 1% у осталим општинама 

сличне величине). Имајући у виду да се ради о својеврсној туристичкој дестинацији, расходи 

саме Туристичке организације су приметно већи, али кроз овај програм Општина реализује 

значајне пројекте и то:  

- Велика сцена летње позорнице Врело – вишегодишњи капитални издатак 
- Туризам и футуризам 
- Манифестација старих јела, заната и рукотворина – Златне руке 
- и друге.  
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Финансирање програма развоја туризма у општини Сокобања је приоритет.  

 

Табела 1. Локалне финансије 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
2016 2017 2018 2019 2020 

Укупни приходи по 

становнику 
У ЕУР 282 327 386 400 384 

Изворни и уступљени 

приходи 

У 

хиљадама 

ЕУР 

2.555 3.032 3.594 3.692 3.334 

Степен 

самофинансирања 

ЈЛС 

% 61,5 64 65,6 66 63,1 

Финансијска 

аутономија ЈЛС 
% 62,8 64,4 66,5 66,6 63,2 

Извор: Аналитички сервис ЈЛС 

 

Посматрајући период од 2016 до 2020. године, општина Сокобања има благи степен раста 

самофинансирања и финансијске аутономије, уз нагле осцилације у 2018. години. У односу на 

2016. годину, степен самофинансирања и финансијске аутономије Општине порастао је за 1,6% 

и 0,4% респективно. Степен самофинансирања у општини Сокобања је у 2020. години изнад 

просека Зајечарске области (50,65%), те нивоа Републике Србије (58,91%). Степен финансијске 

аутономије у општини Сокобања је у 2020. години изнад просека Зајечарске области (57,9%), те 

нивоа Републике Србије (62,73%). 

 

 

Основни развојни ресурси и привредни потенцијали 

подручја 
 

Сокобања је туристичка дестинација и оаза здравља која се налази у југоисточној Србији, 

смештена у котлини, окружена планинама Озрен 1117 метара, Ртањ 1560 метара. Сокобања је 

прва еколошка општина у Србији и има најдужу традицију развоја бањског туризма. Према 

степену развијености општина Сокобања спада у III групу развијености (60%-80% републичког 

просека) јединица локалне самоуправе1. 

Најзначајнија привредна делатност је туризам. У прилог томе говори чињеница да је у сектору 

услуга смештаја и исхране било запослено 12,2% становништва у 2020. години. Сокобања већ 

дужи низ година представља једну од најзначајнијих туристичких дестинација у Србији, и 

целокупни привредни развој овог простора базиран је управо туризму. Иако је туризам 

најзначајнија привредна делатност, узимајући у обзир и повезане делатности – трговина, 

пољопривреда, саобраћај, здравство, па и грађевина, рударство, такође, представља значајну 

привредну делатност, са 14,9%  запослених у 2020 години. 

 

 

 

 
1 Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. 

годину ("Службени гласник РС", број 104 од 1. октобра 2014.) 



 

 
6 

Привредна инфраструктура 
 

У општини Сокобања нису регистроване индустријске зоне, што је у складу са приоритом 

развоја туризма. Међутим, у другим локалним самоуправама Зајечарске области регистровано 

је 9 индустријских зона, у којима послује 24 привредна субјекта. Укупна површина 

индустријских зона у Зајечарској области је 434,5 ха, од чега је у употреби 159,14 ха (36,6%). 

Оцена фактора опремљености 5,33/8. 

 

Табела 2. Пословне зоне у Зајечарском округу 

Општина Пословна зона Корисна површина Степен 

искоришћености 

Зајечар Пословна зона 

„Исток“ 

152,45ха 32,8% 

Зајечар Пословна зона 

„Запад“ 

96,00ха 9,8% 

Књажевац Пословна зона 

„Касарна“ 

23,00ха 0,0% 

Књажевац Пословна зона на 

магистралном путу 

ка Зајечару 

41,00ха 100% 

Бољевац  Индустријска зона 

„Мирово“ 

73,81ха 0,0% 

Бољевац Индустријска 

зона“Север“ 

9,14ха 0,0% 

Бољевац Индустријска зона 

„Северозапад“ 

32,90ха 60,8% 

Бољевац ИМТ 9,58ха 100% 

Бољевац Радна зона у улици 

Драгише Петровића 

6,16ха 100% 

Сокобања - - - 

Извор: Регистар индустријских зона у Републици Србији (без података за АП КиМ) – новембар 

2020.  

Осим индустријских зона, тј. привредне инфраструктуре, у Сокобањи је регистрована и 

пословна инфраструктура у виду пословног инкубатора. Даље, у Сокобањи је крајем 2021. 

године опремљен простор за „Центар за развој иновација и технолошког предузетништва – 

Сокобања“, који би током ове године требао да започне са радом. 

Саобраћајна повезаност и близина већих тржишта 
 

Сокобањска котлина има извесне одлике транзитне области, између Моравског басена на једној 

и Тимочког басена на другој страни. Главну комуникациону линију котлине представља 

регионални пут Књажевац - Сокобања  - Алексинац, са прикључком на аутопут Е 75. Поред овог 

правца постоји и пут који спаја Сокобању са магистралним путем Параћин - Бор - Зајечар који 

се протеже преко падина Ртња и поседује предивне пејзажне вредности читавом дужином. 

Сокобања је удаљена од аутопута 75 км, од Београда 224 км, Новог Сада 322 км, Крагујевца 139 

км, Крушевца 58 км и Ниша 61 км. Поред тога, најближи аеродроми су „Константин Велики“ у 

Нишу (58 км) и „Никола Тесла“ у Београду (240 км). Удаљеност од граничног прелаза Градина 

ка Бугарској је 160 км, а од граничног прелаза Прешево ка Северној Македонији је 204 км. 
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Пословање и структура привреде 
 

Мањи капацитети млекарске, пекарске и месарске индустрије задовољавају потребе локалне 

средине и туриста. Производња и услужне делатности конципиране су тако да изађу у сусрет 

локалној и туристичкој тражњи. 

Табела 3. Десет значајнијих привредних друштава по броју запослених на територији Општине 

Сокобања 

Назив предузећа Делатност Број запослених Локација 

ПК Требич-сунце 

доо 
Хотели и сличан смештај 48 Сокобања 

Адонис доо Прерада чаја и кафе 24 Сокобања 

Стефком доо 

Трговина на мало металном 

робом, бојама и стаклом у 

специјализованим 

продавницама 

21 Сокобања 

Сокопревоз доо 
Остали превоз путника у 

копненом саобраћају 
13 Сокобања 

Bravox доо Друмски превоз терета 11 Сокобања 

Гоиком доо 

Трговина на мало у 

неспецијализованим 

продавницама, претежно 

храном, пићима и дуваном 

11 Сокбоања 

Соко-вет доо Ветеринарска делатност 11 Сокобања 

Девица доо 

Остала трговина на мало у 

неспецијализованим 

продавницама 

10 Сокобања 

Жупан доо 

Делатности ресторана и 

покретних угоститељских 

објеката 

8 Сокобања 

Минић доо 
Производња хлеба, свежег 

пецива и колача 
6 Сокобања 

Цесец доо Услуге система обезбеђења 4 Сокобања 

Извор: https://b2bonline.rs/sr/portal 

Пословна демографија 
 

Кретање броја привредних друштава 
У периоду од 2018. до 2021. године присутан је тренд пада броја активних привредних друштава. 

Наиме, у 2021. години број активних друштава је опао за 12,7% у односу на 2018. годину, због 

могућих последица изазваних пандемијом корона вируса. Код броја новоснованих привредних 

друштава су присутне осцилације. У 2021. години број новооснованих привредних друштава је 

опао за 66,7% у односу на 2018. годину. Број брисаних/угашених друштава расте 2019. године, 
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да би у наредним годинама опао на 2-3 брисана/угашена привредна друштва. Број активних, 

новооснованих и брисаних/угашених предузетника дат је у Табели 4. 

 

Табела 2. Број привредних друштава 

 2018 2019 2020 2021 

Активних 102 86 89 90 

Новооснованих 6 3 6 2 

 

Брисаних/Угашених 

 

2 19 3 2 

Извор: Агенција за привредне регистре 

 

Графикон 1. Број активних привредних друштава, 2018─2020. 

 
 

Нето ефекат оснивања нових привредних друштава2 осцилира у претходних пет година (Табела 

5). Нето ефекат оснивања нових привредних друштава у 2020. години износи 2, и значи да се на 

10 угашених предузећа отворе 20 нових привредних друштава, што је изнад нивоа Зајечарске 

области (0,85) и просека свих ЈЛС (1,38). Ако се посматрају неке упоредиве општине (Регион 

Јужне и Источне Србије, III група развијености ЈЛС према Уредби) општина Сокобања има бољи 

резултат од општине Велико Градиште (0,4), Кладиво (1) и Бољевац (0,3). 

 

Табела 3. Нето ефекат оснивања привредних друштава 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
2016 2017 2018 2019 2020 

Нето ефекат оснивања 

нових привредних 

друштава 

Број 1,3 2,5 3 0,2 2 

Извор: Аналитички сервис ЈЛС 

 

 
2 Нето ефекат оснивања нових привредних субјеката - Однос броја новооснованих и броја угашених привредних 

друштава са пословним седиштем на територији ЈЛС. Приказује број новооснованих привредних друштава на свако 

угашено привредно друштво. 
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Број привредних друштава на 1000 становника током посматраног периода је прилично 

уједначен (Табела 6). Међутим, број привредних друштава на 1000 становника је испод просека 

Зајечарске области (у 2020. години 6,75), те знатно испод просека нивоа Републике (у 2020. 

години 12,23). Ако се посматрају упоредиве општине, Сокобања има мањи број привредних 

друштава на 1000 становника (Бољевац: 6, Велико Градиште: 9, Кладово: 8). 

 

Табела 4. Број привредних друштава на 1000 становника 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
2016 2017 2018 2019 2020 

Број привредних 

друштава на 1000 

становника 

Број 5 5 6 5 5 

Извор: Аналитички сервис ЈЛС 

 

Кретање броја предузетника 
 

Изражен је пад новооснованих предузетника кроз посматране године, као и пад 

брисаних/угашених предузетника. Број активних предузетника је у посматраном периоду растао 

по просечној годишњој стопи од 2,39%. Број активних, новооснованих и брисаних/угашених 

предузетника дат је у Табели 7. 

 

Табела 7. Број предузетника 

 2018 2019 2020 2021 

Активних 599 604 624 645 

Новооснованих 74 75 55 41 

 

Брисаних/Угашених 

 

37 71 34 22 

Извор: Агенција за привредне регистре 

 

 

Графикон 2. Број активних предузетника, 2018─2020. 
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Када је у питању број предузетника на 1000 становника, евидентан је раст по просечној 

годишњој стопи од 5,0%. У 2020. години, број предузетничких радњи на 1.000 становника 

износи 45, што је за 15,4% изнад просека Републике Србије (просек РС је 39 предузетничких 

радњи је на 1000 становника), односно 45,2% више од просека Зајечарске области који износи 

31 предузетника на 1.000 становника. Број предузетника на 1000 становника већи је у односу на 

друге упоредиве општине (Бољевац: 21; Кладово: 28), те ниже од општине Велико Градиште 

(46).  Број предузетника на 1000 становника дат је у Табели 8. 

 

Табела 8. Број предузетника на 1000 становника 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
2016 2017 2018 2019 2020 

Број предузетника на 

1000 становника 
Број 37 39 42 43 45 

Извор: Аналитички сервис ЈЛС  

 

Нето ефекат оснивања нових предузетника има изражен цикличан тренд кретања. У 2020. години 

нето ефекат оснивања нових предузетника износи 2 што значи да се на сваких 10 затворених 

радњи отвори 20 нових, тј. индикатор је виши у односу на упоредиве општине (Бољевац: 1, 

Велико Градиште: 1,5, Кладово: 1,1), ниво Зајечарске области (1,33), те виши од просека 

Републике (1,76). Нето ефекат оснивања нових предузетника у општини Сокобања за период од 

2016. до 2020. прикзан је у Табели 9. 

 

Табела 9. Нето ефекат оснивања нових предузетника 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
2016 2017 2018 2019 2020 

Нето ефекат 

оснивања нових 

предузетника 

Број 1,8 1,5 2 1,1 2 

Извор: Аналитички сервис ЈЛС 

 

Тржиште рада 
 

Запосленост 
 

Према општини рада, регистровано је 3.400 запослених у општини Сокобања у 2020. години. 

Регистрована запосленост према општини пребивалишта у односу на број становника на 

територији општине Сокобања је у 2020. години износила 26,1%, што је изнад просека 

Зајечарске области (25,3%), те испод просека Републике Србије (32,1%). Регистована 

запосленост одговара просеку упоредивих општина (Бољевац: 24,8%, Велико Градиште: 24%, 

Кладово: 28,5%). Изузев Великог Градишта (46.009 РСД), просечне зараде без пореза и 

допринoса на нивоу општине Сокобања (49.197 РСД) су испод просека зарада упоредивих 

општина (Бољевац: 50.331 РСД, Кладово: 54.135 РСД), те испод просека Зајечарске области 

(50.255 РСД) и испод просека Републике Србије (60.073 РСД). Када је реч о регистрованој 

незапослености на 1000 становника, општина Сокобања (80) је у повољнијој позицији од 

општине Бољевац (81) и Зајечарске области (86), те лошијој позицији у односу на општине 

Велико Градиште (50) и Кладово (79), те ниво Републике Србије (68). Преглед запослености у 

општини Сокобања за 2020. годину приказан је у Табели 10. 
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Табела 10. Преглед запослености 

Регистровани запослени*      

- према општини рада 3.400 (2020) 

- према општини пребивалишта 3.595 (2020) 

Регистровани запослени* према општини пребивалишта у 

односу на број становника (%) 

26,1 (2020) 

Просечне зараде без пореза и доприноса (РСД) 49.197 (2020) 

Регистровани незапослени**  1.209 (2021) 

Регистровани незапослени на 1 000 становника 80 (2020) 

Извор: Републички завод за статистику 

* Од 2015. укључени су и регистровани индивидуални пољопривредници 

** стање на дан 31.12. 

 

Број запослених је у периоду од 2016. до 2020. године растао по просечној годишњој стопи од 

0,17%, што је условило и раст броја запослених који су старији од 15 и више година. Последњи 

локални акциони план запошљавања младих донет је 2020. године, док је током 2021. године 

општина самостално спроводила мере запошљавања на јавним радовима, али само ангажовањем 

у јавним предузећима. У 2020. години, од укупног броја запослених, чак 61,7% је запослено у 

правним лицима, 29,1% чине приватни предузетници и запослени код њих, док је свега 9,2% њих 

регистровано као индивидуални пољопривредници. Преглед структуре запослености дат је у 

табели 11. 

 

Табела 11. Структура запослености 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
2016 2017 2018 2019 2020 

Број запослених Број 3.377 3.443 3.455 3.420 3.400 

Број запослених , као % 

становништва старости 

15 и више година 

% 25,9 26,9 27,5 27,6 27,9 

Запослени у правним 

лицима, као % укупног 

броја запослених 

% 60,9 60,8 60,5 60,8 61,7 

Приватни предузетници 

и запослени код њих, 

као % укупног броја 

запослених 

% 26,6 27,3 28,7 29,2 29,1 

Регистровани 

индивидуални 

пољопривредници, као 

% укупног броја 

запослених 

% 12,5 11,8 10,7 10,1 9,2 

Извор: Аналитички сервис ЈЛС 

 

Регистрована запосленост жена и мушкараца према општини пребивалишта бележи евидентну 

константност у протекле три године (Графикон 1). У 2020. години регистровано је 5 запослених 

жена више и 4 запослена мушкарца мање у односу на 2018.годину.  
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Графикон 3. Регистровани запослени према општини пребивалишта, 2018─2020.* 

 
Извор: Републички завод за статистику, Статистика запослености и зарада, РЗС 

* Од 2015. укључени су и регистровани индивидуални пољопривредници 

 

 

Највећи број запослених на територији општине је у сектору здравствене и социјалне заштите. 

У 2020. години је у сектору здравствене и социјалне заштите било запослено 18,0% радника, 

што указује на изузетан значај ове делатности на територији општине. Након здравствене и 

социјалне заштите, значајан број запослених је и у сектору рударства. У 2020. години је у сектору 

рударства било запослено 14,9% радника. Кретање запослених по секторима приказано је у 

табели 12. 

 

Табела 12. Кретање запослених по секторима 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
2016 2017 2018 2019 2020 

Број запослених у 

пољопривреди, 

шумарству и рибарству, 

као % укупног броја 

запослених 

% 1,4 1,5 1,9 1,8 1,9 

Број запослених у 

рударству, као % 

укупног броја 

запослених 

% 18,9 17,7 16,6 16,1 14,9 

Број запослених у 

прерађивачкој 

индустрији, као % 

укупног броја 

запослених 

% 7 6,9 6,8 6,7 6,1 

Број запослених у 

сектору снабдевања 

електричном енергијом, 

гасом и паром, као % 

укупног броја 

запослених 

% 0,5 0,8 0,7 0,1 0,7 
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Број запослених у 

сектору снабдевања 

водом и управљањем 

отпадним водама, као % 

укупног броја 

запослених 

% 3,4 3 2,6 2,8 2,6 

Број запослених у 

грађевинарству, као % 

укупног броја 

запослених 

% 2,2 2,3 2,3 2,9 2,5 

Број запослених у 

трговини на велико и 

мало и поправци 

моторних возила, као % 

укупног броја 

запослених 

% 14,1 14,2 15,3 14,6 14,1 

Број запослених у 

сектору саобраћаја и 

складиштења, као % 

укупног броја 

запослених 

% 4,6 4,6 4,1 3,6 3,7 

Број запослених у 

сектору услуга смештаја 

и исхране, као % 

укупног броја 

запослених 

% 7,4 9 9,7 10,1 12,2 

Број запослених у 

сектору информисања и 

комуникације, као % 

укупног броја 

запослених 

% 0,7 0,7 0,7 0,9 0,6 

Број запослених у 

финансијским 

делатностима и 

делтностима осигурања, 

као % укупног броја 

запослених 

% 0,8 0,8 0,9 1 0,9 

Број запослених у 

пословању 

некретнинама, као % 

укупног броја 

запослених 

% 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 

Број запослених у 

стручним, научним, 

иновационим и 

техничким 

делатностима, као % 

укупног броја 

запослених 

% 2,5 2,6 2,6 2,8 3 

Број запослених у 

административним и 

помоћним услужним 

делатностима, као % 

% 1,3 1,6 1,7 1,8 1,7 
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укупног броја 

запослених 

Број запослених у 

државној управи и 

обавезном социјалном 

осигурању, као % 

укупног броја 

запослених 

% 6,2 5,7 5,6 5,8 5,8 

Број запослених у 

образовању, као % 

укупног броја 

запослених 

% 8,1 7,8 7,8 8,1 8 

Број запослених у 

здравственој и 

социјалној заштити, као 

% укупног броја 

запослених 

% 18,5 18,2 17,5 17,8 18 

Број запослених у 

уметности, забави и 

рекреацији, као % 

укупног броја 

запослених 

% 0,5 0,5 1 1,1 1,2 

Број запослених у 

осталим услужним 

делатностима, као % 

укупног броја 

запослених 

% 1,7 1,6 1,8 1,5 1,6 

Извор: Аналитички сервис ЈЛС 

 

Зараде 
 

На територији општине Сокобања, зараде су у посматраном периоду (Табела 13) номинално 

расле по просечној годишњој стопи од 5,7%, што је спорије у односу на номинални раст зарада 

у Зајечарској области (7,88%), региона Јужне и Источне Србије (7,28%), те ниво РС (6,89%). У 

2020. години, зараде у Сокобањи (49.197 РСД) су ниже од Зајечарске области (50.255 РСД) за 

2,15%, од региона Јужне и Источне Србије (52.875 РСД) за 7,47%, те Републике Србије (60.073 

РСД) за 22,11%. 

На територији општине Сокобања, просечне нето зараде су у посматраном периоду (43.544 РСД) 

више од просека упоредивих општина (Бољевац: 42.528 РСД, Велико Градиште: 38.854 РСД) и 

Зајечарске области (42.825 РСД), те ниже од просека нето зарада у општини Кладово (46.874 

РСД),  Региона Јужне и Источне Србије (45.325 РСД), као и од просека РС (51.726 РСД). 

Табела 13. Преглед зарада 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
2016 2017 2018 2019 2020 Просек 

Бољевац (регион 

Јужне и Источне 

Србије) 

У РСД, 

номинално 
34.612 37.365 43.260 47.070 50.331 42.528 

Велико Градиште 

(регион Јужне и 

Источне Србије) 

У РСД, 

номинално 
33.086 34.017 38.708 42.448 46.009 38.854 



 

 
15 

Кладово (регион 

Јужне и Источне 

Србије) 

У РСД, 

номинално 
42.227 43.022 45.458 49.529 54.135 46.874 

Сокобања 
У РСД, 

номинално 
39.513 41.606 41.610 45.794 49.197 43.544 

Зајечарска област 
У РСД, 

номинално 
37.105 38.984 41.809 45.971 50.255 42.825 

Регион Јужне и 

Источне Србије 

У РСД, 

номинално 
39.959 41.402 44.130 48.260 52.875 45.325 

Република Србија 
У РСД, 

номинално 
46.097 47.893 49.650 54.919 60.073 51.726 

Извор: РЗС публикација „Општине и региони“ 2021. 

 

 

Просечна зарада без пореза и доприноса на територији општине Сокобања бележи константан 

раст у последње три године (Графикон 2). Просечна остварена зарада без пореза и доприноса у 

2018. години износила је 41.610 РСД, и достигла је износ од 49.197 РСД у 2020, односно 

забележила је кумулативни раст од 18,2% у последње три године. Али, и поред раста, просечна 

зарада на нивоу општине, нижа је од окружења, односно Зајечарске области (у 2020. години 

50.255 РСД), као и од просека Републике (у 2020. години 60.073 РСД).3  

 

 

Графикон 4. Просечне зараде без пореза и доприноса*, 2018─2020. (РСД) 

 
Извор: Статистика запослености и зарада, РЗС 

* Од 2018. просечне зараде не односе се на општину рада, него на општину пребивалишта 

запослених 

 

 

 
 

 
3 Извор: Републички завод за статистику, (линк >>).  
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Незапосленост 
 

Показатељ ЦОР-а 8.5.2 Стопа незапослености, према полу, старости и инвалидитету. 

Предлог локализованог показатеља: 

1. Стопа незапослености, према полу, старости 

 

 

На територији општине Сокобања је регистрована већа незапосленост жена од мушкараца 

током свих посматраних година, док је укупна незапосленост код оба пола опадала до 

2020. године, да би 2021. године почела да расте (Графикон 3). Незапосленост жена је у 

2021. години смањена за 6% у односу на 2019. годину. Назпосленост жена је 2021. године 

порасла у односу на 2020. годину за 12,8%, док је незапосленост жена у 2020. опала за 16% 

у односу на 2019. годину. Незапосленост мушкараца је у 2021. години смањена за 11,1% у 

односу на 2019. годину. Нeзaпосленост мушкараца је 2021. године порасла у односу на 

2020. годину за 4,8%, док је незапосленост мушкараца у 2020. опала за 15,2% у односу на 

2019. годину. У 2020. години, укупна стопа незапослености износи 23,54%, док је стопа 

незапослености жена 28,34%, а мушкараца 19,48%. 

 

 

Графикон 5. Регистровани незапослени према полу, 2019─2021.* 

 

Извор: Национална служба за запошљавање 

* стање на дан 31.12. 

 

Према старосној структури (Графикон 4), у 2020. години, највише незапослених је међу 

старосном групом од 30 до 54 године (57%), следе млади од 15 до 29 године (23%), те они са 55 

и више година (20%).  
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Графикон 6. Учешће незапослених према старосним групама у укупном броју незапослених, 

2020. 

 
Извор: Национална служба за запошљавање  

 

На основу приказане квалификационе структуре незапосленог становништва (Табела 14),  

удео неквалификованог незапосленог становништва у укупном броју незапосленог 

становништва на територији општине Сокобања износи 24,78%, док је удео 

неквалификованих, полуквалификованих (приучених) и са нижом стручном спремом у 

укупном броју незапосленог становништва 27,22%  у општини Сокобања, у општини 

Бољевац 48,61%, Велико Градиште 48,25%, Кладово 50,23% (подаци за период 01.01-

30.06.2021.). Удео три најниже квалификационе групе у укупној незапослености на нивоу 

Републике Србије је 34,24%, док је у Зајечарској области 36,05%.  Обзиром да је 

показатељ знатно испод упоредивих општина, нивоа Зајечарске области, те нижи од 

просека РС, може се констатовати врло добра кавлификациона структура незапосленог 

становништва. 

 

Табела 14. Квалификациона структура незапосленог становништва 

Назив зоне 2018 2019 2020 2021 

Неквалификовани 322 327 249 304 

Нижа стручна спрема и 

полуквалификовани 
37 31 25 30 

Квалификовани 347 336 271 280 

Средња стручна спрема 428 440 393 412 

Висококвалификовани 3 4 3 1 

Виша стручна спрема 46 52 36 46 

15─29 год.
23%

30─54 год.
57%

55+ год.
20%

15─29 год. 30─54 год. 55+ год.
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Висока стручна спрема 135 128 130 154 

Укупно: 1.318 1.318 1.107 1.227 

Извор: Агенција за привредне регистре, последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 

30.06.2021. године 

 

Карактеристика незапослености у општини Сокобања (Табела 15) је висок удео незапослених 

лица која први пут траже запослење који износи 82,8%, што је знатно више у односу на просек 

Зајечарске области и просек Републике Србије 50,9% (подаци из 2020-те), док је овај индикатор 

мањи код упоредивих општина (Бољевац: 48,5%, Велико Градиште: 70,6%, Кладово: 42,8%). 

Висок је и удео незапослених лица са средњим образовањем који износи 60,3% у општини 

Сокобања, што је више у односу на упоредиве општине (Бољевац: 44,6%, Велико Градиште: 

42,7%, Кладово: 41,6%), просек Зајечарске области (51,95%) и просек Републике Србије 

(49,76%). Удео дугорочно незапослених лица у укупној незапослености износи 56,6%, што је 

ниже у односу на упоредиве општине (Бољевац: 67,7%, Велико Градиште: 65,4%, Кладово: 

69,4%), ниже од просека Зајечарске области (64,9%) и просека Републике Србије (63,63%). 

Увиђа се, такође, и висок удео незапослених жена који износи 55,2% у општини Сокобања, што 

је у просеку са упоредивим општинама (Бољевац: 55,4%, Велико Градиште: 55,1%, Кладово: 

53,2%), више од просека Зајечарске области (52,75%) и скоро уједначено са просеком РС 

(54,46%). 

 

 

Табела 15. Преглед незапослених лица 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
2016 2017 2018 2019 2020 

Незапослене жене, као 

% незапослених лица 
Број 55,3 53,6 54,1 55,6 55,2 

Незапослена лица која 

први пут траже 

запослење, као % 

незапослених лица 

% 33,2 31,4 29,3 77,3 82,8 

 Незапослена лица без 

квалификација, као % 

незапослених лица 

% 30,1 27,1 27,2 27,2 24,8 

Незапослена лица са 

средњим образовањем, 

као % незапослених 

лица 

% 55,4 58,6 59 59,2 60,3 

Незапослена лица са 

вишим и високим 

образовањем, као % 

незапослених лица 

% 14,5 14,2 13,7 13,7 15 

Дугорочно незапослена 

лица, као % 

незапослених лица 

% 56,7 58,5 55,5 50,6 56,6 

Незапослени млади, као 

% незапослених лица 
% 27,7 27,1 24,6 25,6 23,6 

Незапослени старији, 

као % незапослених 

лица 

% 23,6 24,8 26 26,8 30,9 

Извор: Аналитички сервис ЈЛС 
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Подстицаји регионалног развоја 
 

У посматраном периоду, од 2018. до 2021. године, највећи део подстицаја се односи на 

подстицање запошљавања и пољопривреде (Графикон 7), при чему се у највећој мери користе 

бесповратне субвенције и бесповратна финансијска подршка. Према подацима Агенције за 

привредне регистре4, у периоду од 01.01 до 30.06.2021. пољопривреда учествује са 46,9% у 

подстицају регионалног развоја. Потом следи подстицање здравства са 27,5%, заштита животне 

средине са 17,2%, подстицање запошљавања са 4,6%, саобраћајна инфраструктура са 2,8%, те 

друге намене са 0,9%. 

 

Графикон 7. Подстицаји регионалног развоја – према наменама 

 
Извор: Агенција за привредне регистре, последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 

30.06.2021. године (прелиминарни подаци) 

 

У 2020. години, микро, мала и средња привредна друштва су највећи корисници подстицаја 

регионалног развоја, следе пољопривредна газдинства, те јединица локалне самоуправе 

(Графикон 8). Према подацима Агенције за привредне регистре5, у 2021. пољопривредна 

газдинства учествује са 46,9% у подстицају регионалног развоја. Потом следе институције у 

области здравства са 28,1%, јединица локалне самоуправе са 15,5%, предузетници са 5,5%, 

микро, мала и средња привредна друштва са 3,6%, док институције из области образовања и 

науке учествују са 0,4%. 

 
4 Извор: Регистар мера и подстицаја привредног развоја, Агенција за привредне регистре (линк >>). 
5 Извор: Регистар мера и подстицаја привредног развоја, Агенција за привредне регистре (линк >>). 

https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/
https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/
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Графикон 8. Подстицаји регионалног развоја – према врсти 

 
Извор: Агенција за привредне регистре, последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 

30.06.2021. године (прелиминарни подаци) 

 

 

Највећи реализатори подстицајних средстава јесу Министарство привреде, Министарство 

финансија и Национална служба за запошљавање6 (Графикон 9.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Извор: Регистар мера и подстицаја привредног развоја, Агенција за привредне регистре (линк >>). 

https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/


 

 
21 

Графикон 9. Подстицаји регионалног развоја – према врсти 

 

 
Извор: Агенција за привредне регистре, последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 

30.06.2021. године (прелиминарни подаци) 

 

Спољнотрговинска размена 
 

Када је реч о спољнотрговинској размени општине, у посматраном периоду присутан је тренд 

раста. Наиме, у посматраном периоду, обим спољнотрговинске размене је растао по 

просечној годишњној стопи од 37,5%. Негативан однос суфицита/дефицита растао је по 

просечној годишњој стопи од 17,9%, док покривеност увоза извозом, такође, има тренд раста. 

Стопe раста извоза у упоредивим општинама су позитивне, изузев Бољевца (у 2020. години), 

док је стопа раста увоза позитивна у општини Кладово и Бољевац, а негативна у Великом 

Градишту. Годишње стопе раста увоза и извоза су позитивне, што означава већу отвореност 

локалне заједнице, већи прилив девизних средстава и већу привредну активност уопште. 

Табела 5. Извоз/увоз 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
2016 2017 2018 2019 2020 

Суфицит/дефицит 

У 

хиљадама 

ЕУР 

-193 -169 -204 -293 -373 
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Покривеност увоза 

извозом 
% 18,6 24,1 32,1 30,8 45,9 

Обим 

спољнотрговинске 

размене ЈЛС 

У 

хиљадама 

ЕУР 

282 276 396 553 1.007 

Годишње стопе раста 

извоза 
% 82,4 19,3 74,8 35,3 142,4 

Годишње стопе раста 

увоза 
% 632,5 -7,8 31,4 40,6 62,7 

Извор: Аналитички сервис ЈЛС 

 

Инвестиције  
 

Укупни износ остварених инвестиција на територији општине Сокобања7 у 2020. години износио 

је 784.535 хиљада РСД, што је више од општине Књажевац (524.799 хиљада РСД), те општине 

Бољевац (303.472 хиљада РСД) и општине Велико Градиште (679.665 хиљада РСД) као 

упоредивих општина, док општина Зајечар има значајно већи износ инвестиција (3.204.699 

хиљада РСД), као и општина Кладово (1.186.714 хиљада РСД). Остварене инвестиције у 

Зајечарској области у 2020. години износе 4.817.505 хиљада РСД, односно општина Сокобања у 

укупним инвестицијама учествује са 16,3%. Остварене инвестиције у региону Јужне и Источне 

Србије износе 118.544.244 хиљада РСД, односно општина Сокобања у укупним инвестицијама 

учествује са 0,7%. Са становишта карактера изградње инвестиција, у општини Сокобања се у 

2020. години улагало највише у реконструкцију, модернизацију, доградњу и проширење (89,1%), 

док се са становишта техничке структуре инвестиција улагало највише у грађевинске радове 

(76,9%) и домаћу опрему (20,3%). 

 

Табела 6. Остварене инвестиције у нова основна средства по карактеру изградње и техничкој 

структури, 2020.  

          У хиљадама РСД 
Регион 

Укупно 

Карактер изградње Техничка структура 

Област 

Нови 

капацитети 

Реконструкц

ија, 

модернизаци
ја, доградња 

и проширење 

Одржавањ
е нивоа 

постојећих 

капацитета 

Грађевинс

ки радови 

Опрема с монтажом 

Остало 
Општина 

Домаћа 
опрема 

Увозна 
опрема 

Јужна и 

Источна 

Србија 

118.544.244 48.971.566 66.493.111 3.079.567 41.899.077 31.293.240 35.905.710 9.446.215 

Зајечарск

а 

област 

4.817.505 2.277.741 2.493.658 46.106 2.845.200 1.304.709 498.918 168.678 

Сокобања 784.535 65.186 699.188 20.161 603.392 159.295 17.304 4.544 

Извор: РЗС публикација, Општини и региони 2021. 

 

Разврстано по делатностима (Табела 18), највеће инвестиције у 2020. години биле су за услуге 

смештаја и исхране, са 60,8% укупно инвестираних средстава. Затим следи рударство са 26,5%, 

државна управа и обавезно социјално осигурање са 4,6%, те трговина на велико и мало и 

поправка моторних возила са 3,7%. Током посматраног периода од 2018 до 2020. године опадају 

инвестиције у снабдевање водом и управљање отпадним водама, као и државну управу и 

обавезно социјално осигурање, док расту инвестиције у трговину на велику и мало и поправку 

моторних возила и образовање. 

 

 
7 Извор: Општине и региони у Републици Србији 2020, Републички завод за статистику. 
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Табела 7. Остварене инвестиције у нова основна средства по делатностима, 2018-2020 (у хиљ. 

РСД) 

Делатност 2018 2019 2020 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 135.119 85.878 - 

Рударство - - 207.914 

Прерађивачка индустрија - - - 

Снабдевање ел.енергијом, гасом и паром - - - 

Снабдевање водом и управљање отпадним 

водама 
15.953 2.416 1.556 

Грађевинарство - - - 

Трговина на велико и мало и поправка 

моторних возила 
1.504 8.035 29.048 

Саобраћај и складиштење - - - 

Услуге смештаја и исхране - - 477.369 

Информисање и комуникација - - - 

Финансијске делатности и делатности 

осигурања 
- - - 

Пословање некретнинама - - - 

Стручне, научне, иновационе и техничке 

делатности 
- - - 

Административне и помоћне услужне 

делатности 
- - - 

Државна управа и обавезно социјално 

осигурање 
65.570 61.450 36.288 

Образоваање 6.255 3.223 12.839 

Здравствена и социјална заштита 36.822 9.582 17.763 

Уметност, забава и рекреација 9.015 1.172 1.758 

Остале услужне делатности - - - 

Извор: Извор: РЗС публикација, Општини и региони 2019, 2020, 2021. 

 

 

Туризам 
 

Развој туризма је компаративна предност oпштине Сокобања, која представља основу за развој 

свих других грана привреде. На подручују општине Сокобања регистрована је туристичка 

организација, чији је оснивач општина Сокобања. Туристичка организација Сокобања обавља 

послове развоја и унапређења туризма и туристичког производа Сокобање. Основни циљеви 

којима тежи су повећање туристичког промета, стварање услова за обједињавање туристичке 

понуде, обезбеђивање услова за заједнички наступ на туристичким берзама и сајмовима, 

ефектнију пропагандно-информативна делатност, одржавање добрих односа са ТОС-ом, 

ресорним министарством и другим туристичким организацијама у земљи и иностранству, 

стварање амбијента интересног повезивања у циљу регионализације туристичке понуде, 

стварање услова за даљи развој домаћег туризма, уз налажење могућности за знатно брже и 

значајније позиционирање Сокобање, као туристичке дестинације, на домаћем и међународном 

туристичком тржишту. Туристичка организација Сокобања управља Туристичко 

информативним центром са интернет кафеом, Етно кутком „Грудоњске воденице“ и Летњом 

позорницом „Врело“. 

Сокобања се налази на идеалној позицији и као бањски туристички центар љубитељима природе 

нуди мноштво могућности за спорт, рекреацију, одмор и забаву. Има повољан туристичко-

географски положај, који омогућава лаку доступност и комуникативност овог простора. 

Атрактивни потенцијал бањског простора, заснован је, пре свега, на комплексу природних 

туристичких вредности, кога чине геоморфолошке, хидрографске, климатске и биогеографске 
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туристичке вредности, од којих за развој здравствено-лечилишне функције бање пресудну улогу 

имају: 

• Термоминерални извори. Термоминерални извори подручја сокобањске котлине, на 

основу својих физичко-хемијских карактеристика, сврставају се у ред радиоактивних 

акратотерми, са карактером слабих земно-алкалних вода. Погодни су за лечење 

различитих врста обољења: обољења дисајних органа, нервног система, повишеног 

крвног притиска, поремећају у размени материја, обољења очију, коштано-зглобних 

обољења итд. 

• Клима. Сокобања има изузетно повољну климу, која се огледа у вредностима појединих 

климатских елемената, нарочито температуре и влажности ваздуха. За подручје 

сокобањске котлине карактеристичне су такве вредности температуре и влажности 

ваздуха које се крећу у границама зоне комфора или зоне удобног осећаја. На основу тога 

Сокобања је и дефинисана као климатско опоравилиште. 

 

Оно што Сокобању издваја од осталих туристичких места је њена раскошна и непоновљива 

природа – бројне планине, густе шуме, реке, језера, пећине, ваздух богат кисеоником и 

негативним јонима, те са правом нови титулу „Зеленог срца Србије”. Неке од интересантних 

места за авантуристе и истраживаче су: планина Ртањ, јама леденица, Сесалачка и Озренска 

пећина, Богова врата и други. 

 

Најзначајнији бањско-здравствени капацитети су:  

• Болница за плућне болести „Озрен“,  

• Специјална болница „Сокобања“,  

• Природно лечилиште „Бањица“, 

 

Спрортско-рекреативни ресурси су: 

• Река: Моравица (потенцијал за развој риболова, купалишта, спортова на води…), 

• Језера: Бованско језеро и Врмџа (могућности развоја риболова, купалишта, спортова на 

води, крстарење…), 

• Планина: Озрен и Ртањ, на чијим обронцима је смештена Сокобања , са потенцијалом за 

развој ловног туризма и пунктовима за рекреацију Бањица (купалишта), Лептарија, 

Сокоград, Големи камен, Велика и Мала Рипаљка и слично. 

 

Сеоски туризам  се развија у селима; Врмџа, Ресник, Трубаревац, Мужинац, Жучковац, 

Шарбановац и Јошаница. 

 

Значајнији културни ресурси у туризму су: 

• Турско купатило Амам. Турско купатило “Амам” се налази у централном бањском 

парку, а изградили су га Турци на темељима римских терми у XV веку. Први пут је 

обновљено 1834. год. по наредби књаза Милоша Обреновића, а задњи пут 2005. год. 

Непосредно уз мушки амам, налази се када Књаза Милоша Обреновића, која је посебним 

актом стављена под заштиту државе. 

• Сокоград. Средњовековни град Сокоград изграђен је крајем XIII и почетком XIV века 

на темељима римске тврђаве, која датира из периода VI века. Пронађени су и подаци да 

је утврђење постојало још у доба Стефана Немање, у време протеривања Богумила, када 

је први пут разаран. Касније се спомиње у биографији деспота Стефана Лазаревића. 

Разорен је 1413. године у борбама за турски престо између Бајазитовог сина султана 

Мусе Челебије и одметника Хамуз бега. Налази се 2 км југоисточно од центра Сокобање, 

на стени изнад кањона реке Моравице. 

• Милошев конак. Милошев конак се налази у центру Сокобање, на мермерном 

шеталишту. Изградио га је књаз Милош Обреновић, у првој половини XIX века, за 

потребе своје администрације. 
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• Црква Светог Преображења Господњег. Црква Светог Преображења Господњег у 

центру Сокобање, изграђена је 1892. године, у српсковизантијском стилу. Градили су је 

италијански мајстори, према нацрту архитекте Светозара Ивацковића. Покретач радова 

и велики донатор био је српски митрополит господин Михаило, који је по рођењу 

Сокобањац. 

• Завичајни музеј. Завичајни музеј  се налази у згради саграђеној у  XIX веку у строгом 

центру Сокобање. Изграђена у српском моравском стилу, уз мању реконструкцију, 

зграда је у потпуности сачувала свој првобитан изглед и била је породична кућа 

најплодотворнијег спрског писца у периоду између два светска рата – Стојана 

Живадиновића. Збирка располаже експонатима из области арехологије, етнологије и 

историје, од римског периода до савременог доба.  

• Галерија-Легат Милуна Митровића. Галерија – Легат Милуна Митровића, основана 

је јуна 2001. године од стране академског сликара Милуна Митровића, рођеног 

Сокобањца. Овој галерији, у којој се често организују изложбе великих уметника 

данашњице, он је донирао преко 150 слика. Милун Митровић је уједно и оснивач 

Уметничке колоније „Сокоград“ значајније културне манифестације. 

• Етно кутак Грудоњске воденице. Етно кутак Грудоњске воденице налази се у насељу 

Градашница, 2 км од центра, на истоименој речици. У свом саставу има 2 воденице, старе 

више од два века. У дворишту се налази амфитеатар у коме се одржавају различити 

програми везани за историју и традицију сокобањског краја. На десет метара од велике 

налази се реконструисана Мала воденица. 

• Црква Успења Пресвете Богородице. Црква Успења Пресвете Богородице, налази се у 

Јошаници, 15 км од Сокобање, и најстарији је храм у овом делу Србије. Датира из 11. 

века, зидана је од камена, са упечатљивим иконостасом, који је делимично рестауриран 

и конзервиран. 

• Завичајни музеј у Јошаници. Завичајни музеј у Јошаници се налази у црквеном 

дворишту, у коме су смештене цркве Св. Димитрија и Успења Пресвете Богородице. 

Зграда у којој је смештен музеј је некадашњи црквени конак, који потиче из XIX века. 

Музеј поседује експонате из области историје и етнологије и под заштитом је државе. 

• Манастир Јерменчић. Манастир Јерменчић саграђен је у XIV веку. По предању 

подигли су га Јермени, бежећи пред најездом Турака, који су на Озрену нашли уточиште. 

Црква манастира која је очувана посвећена је архангелима Гаврилу и Михаилу. Од 

Сокобање је удаљен 8 километара. 

• Храм Светог Илије. Црква Светог Илије у Врелу налази се 12 км источно од Сокобање, 

десно од пута Сокобања – Књажевац. Задужбина је принцезе Персиде Карађорђевић која 

је дала почетни залог од 18 дуката за изградњу храма. 

• Врмџански град или Латин Град. У центру села Врмџа (12км од Сокобање), у долини 

речице Паклеш, налазе се зидине старог Врмџанског града Латин Града за кога мештани 

кажу да је “Врмџански град”. Град је из римског доба и настао је у периоду између IV и 

VI века, највероватније у време владавине цара Јустинијана. Град се касније помиње у 

XIV веку као станиште властеле. Разорен је у XV веку (1413. г). 

• Етно музеј у селу Врмџа отворен 2011.године са близу 500 експоната, смештен у 

парохијском дому грађеном 1834.године, у порти цркве Св. Тројица у Врмџи 

• Црква Св. Тројица у Врмџи, дограђивана 1819. године на темељима из 13. века, где је 

био манастир „Црковачки“, један од три манастира у атару села Врмџи а све до друге 

половине 19. века. 

 

 

Сокобања, као место које је туризам дефинисао и развио, одувек је имала широку понуду 

културно – уметничких и забавних дешавања. Понуда укључује манифестације попут спортских 

турнира, културних дешавања и уметничких сусрета, које могу трајати дуже или краће, али 

свакако су увек добро испланиране и посећене. Неке од најзначајних манифестација су: 
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• Прва хармоника Србије-Сокобања - Музички фестивал који се одржава од 1962. 

године. Овај фестивал је такмичарског карактера, али има и ревијални део у ком 

наступају најпознатији певачи народне музике. У надметању учествују хармоникаши из 

Србије и зeмаља региона. Велики број носилаца ове престижне титуле данас су познати 

музиколози, шефови великих оркестара, професори на академијама. Сокобањска 

хармоника је једини фестивал српске народне музике у земљи. Финале такмичења се 

одржава средином августа. 

• Златне руке - Манифестација такмичарског карактера која се одржава од 1982. године. 

Учесници се такмиче у припремању старих јела, као и у вештинама старих заната и у 

припремама народних рукотворина. Ова манифестација се одржава 14. јула сваке године. 

Од 2018. године „Златне руке“ постале су српски сабор народног стваралаштва, односно 

манифестација од националног значаја. Манифестација „Златне руке“ носилац су 

највишег признања у туризму у овој категорији – Туристичког цвета.  

• Спортске игре младих - Спортске игре младих су једна од најлепших манифестација 

јер окупљају мноштво деце, разних узраста, на једном месту. Све то са једним дивним 

циљем: промоција здравог и активног живота. Одржавају се у месецу мају. 

• Смотра  и сабор Фолклора - Фолклорне манифестације се углавном одржавају у мају 

месецу, на самом почетку пролећа. Игра коло под Озреном је назив фолклорне смотре 

која се окупља у Сокобањи. Овај сабор промовише културу, традицију и народну игру 

овог поднебља. 

• Башта отвореног срца - одржава се традиционално почетком године, 1. јануара, у башти 

Озрен и савршена је прилика да се мештани и гости бање окупе на једном месту и 

уживају у припремљеној храни. Након прославе и дочека Нове године Туристичка 

организација Сокобање припрема бесплатне топле напитке и послужење за све. Ова 

манифестација одржава празнично расположење и увек је веома посећена. 

• Светосавске свечаности - Добротворно друштво Свети Сава у сарадњи са српском 

православном црквом организује свечаности у част великом Светом Сави. Време 

одржавања 25-27. јануар 

• Маратон жеља - Ово је манифестација која није такмичарског карактера, али привлачи 

велики број посетилаца који желе да прошетају сокобањским пределима и посете 

неколико туристичких дестинација. На сваком локалитету учесници ове манифестације 

сакупљају купоне за учествовање у наградној игри. Маратон жеља се одржава првог 

викенда у септембру. 

• Свети Јован Биљобер – Манифестација која окупља љубитеље природе, планинаре и 

сакупљаче лековитог биља. Активности обухватају обилазак најлепших планинских 

предела Сокобање, едукације о лековитом биљу уз помоћ стручних водича, неговање 

традиције и рекреативне активности. Одржава се сваке године од 02. до 07. јула. Увек 

окупи јако велик број посетилаца и сама манифестација је савршен вид забаве и 

рекреације у оном најлепшем што природа има да понуди. 

• ВРМЏА ФЕСТ – Интернационални фестивал туристичког и еколошког 

документарног филма  

 

 

У посматраном периду (2016-2021.) присутан је тренд раста у доласцима домаћих туриста у 

Сокобању. Доласци домаћих туриста су расли по просечној годишњој стопи од 30,83%. Све до 

2019., присутан је тренд раста страних туриста, са мањим осцилацијама 2017. године, да би 2020. 

године број долазака страних туриста значајно опао због појаве пандемије корона вирусом. Како 

је број страних туриста опадао, број домаћих туриста је растао, делимично и због затварања 

околних земаља, те су домаћи туристи остајали у земљи. У односу на 2019. годину, број долазака 

страних туриста је у 2020. години смањен за 85,6%, док је у 2021. години, број долазака страних 

туриста повећан за 79%, у односу на 2020. 
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Графикон 10. Доласци туриста, 2016─2021. 

 
 
Извор: Месечни извештај о доласцима и ноћењима туриста у смештајним објектима, РЗС 2016-2020. 

             Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, подаци за 2021. 

 

Просечан број ноћења, како домаћих, тако и страних туриста, је прилично уједначен током 

посматраног периода. Просечан број ноћења домаћих туриста је 4,8 а страних туриста 3,02 ноћи 

у 2021. години. 

 

Графикон 11. Просечан број ноћења туриста, 2016─2020. 

 

Извор: Месечни извештај о доласцима и ноћењима туриста у смештајним објектима, РЗС 2016-2020. 

             Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, подаци за 2021. 
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У табели 19. приказани су смештајни капацитети општине Сокобања. 

 

Табела 8. Смештајни капацитети Општине 

Назив Врста Категорија 
Број 

соба 

Број 

кревета 

Број индивид. 

лежаја 

Хотел 

„Моравица“ 
Хотел *** 100 195 

195 

 

СБ „Бањица Одмаралиште  105 314 314 

Хотел „Соко 

Терме“ 
Хотел *** 11 20 22 

Nataly spa Апарт конаци **** 30 57 71 

Специјална 

болница 

Сокобања 

Комерцијални 

део болнице 
 35 106 

 

110 

Хотел 

„Здрављак“ 
Хотел *   

 

 

„Турист“ Конак  44 110 110 

Хотел „Сунце“ Хотел **** 124 134 195 

Пансион 

„Александар“ 
Пансион     

Пансион 

„Палма“ 
Пансион * 21 40 52 

Пансион 

„Чикаго“ 
Пансион * 20 40 40 

Пансион 

„Сплендид“ 
Пансион  6 19 19 

Пансион 

„Жупан“ 
Пансион ** 9 21 23 

Пансион 

„Каскаде“ 
Пансион ** 8 16 19 

Пансион „Сани“ Пансион * 11 19 30 

Пансион „Лав“ Пансион * 7 14 15 

УКУПНО    1193 1303 

Приватни 

смештај 
2600 објеката   4215 6026 

Сеоска 

домаћинства 
24 објеката  58 73 117 

Извор: Општинска управа 

 

Показатељ ЦОР-а 8.9.2 Удео радних места у одрживој туристичкој привреди у односу на 

укупан број радних места у туризму. 

Предлог локализованог показатеља: 

1. Удео запослених у туризму на територији ЈЛС (туризам, сектор услуга смештаја и исхране) 

 

У посматраном периоду број запослених у сектору услуга смештаја и исхране, као проценат 

укупног броја запослених, расте за 4,8% кумулативно. Посматрајући 2020. годину, број 

запослених у сектору услуга смештаја и исхране, као проценат укупног броја запослених у 

општини Сокобања (12,2%) је далеко изнад  Зајечарске области (6,88%) и просека РС (4,0%). 
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Табела 20. Удео запослених у туризму у општини Сокобања 

Назив 2016 2017 2018 2019 2020 

Број запослених у сектору 

услуга смештаја и исхране, 

као % укупног броја 

запослених 

7,4 9,0 9,7 10,1 12,2 

Просек Зајечарске области 4,38 4,8 5,3 6,05 6,88 

Просек на нивоу РС 3,71 3,78 3,91 3,99 4,0 

Извор: Аналитички сервис ЈЛС 

 

 

Општина Сокобања препозната је Стратегијом развоја туризма Републике Србије 2016-2025.8, 

као једна од 18 дефинисаних туристичких дестинација на подручју Републике Србије, као 

дистинација ”Сокобања” са туристичким простором ”Сокобања са планинама Озрен и Ртањ”. 

Кључни производи препознате дестинације су: здравствени туризам, spa&wellness, 

манифестације, МICE туризам, специјални интереси, кружне туре. 

На основу анализе перформанси приоритетних туристичких дестинација у Републици Србији, 

као што су; степен развоја туристичких производа, степен развоја туристичке инфраструктуре, 

степен развоја смештајних капацитета (узимајући у обзир квалитет и квантитет), квалитет 

промоције и маркетинг активности, као и процена постојања јасно дефинисаног бренда, оцењено 

је да Сокобања спада у групу развијених туристичких  дестинација Србије9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 "Службени гласник РС", број 98 од 8. децембра 2016. 
9 Стратегијски маркетинг план туризма Републике Србије до 2025. године 
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SWOT анализа – привреда општина Сокобања 
 

Снаге Слабости 

• Природни ресурси: лековита вода, чиста 

и плодна земља, реке и језера, шуме, 

минерално богатство 

• Туристичка организација Сокобања 

• Препознатљивост Сокобање као бренда 

• Сокобања је препозната као једна од 18 

туристичких дестинација у Србији 

• Вековна традиција туристичког места 

• Развијена Стратегија руралног развоја 

• Локална акциона група „Ртањ“ 

• Релативно висок квалитет туристичке 

понуде 

• Квалитетна путна инфраструктура 

• Квалификован и компетентан кадар у 

области туризма и здравства  

• Два активна удружења пчелара  

• Планинарски дом Раденковац 

• Рурал хуб у Врмнџи 

• Вештачка стена  

• Недостатак квалификоване радне снаге  

• Недостатак социо - економског дијалога  

• Недостатак локалних јавних политика у 

области запошљавања - Недостаје 

ЛАПЗ 

• Наглашена сезоналност у туризму - 

туристичка сезона се углавном своди на 

летњи период 

• Недовољно развијена комунална 

инфраструктура ограничава развој 

туризма 

• Неусклађеност пољопривреде са 

туристичком понудом 

• Недовољно развијена туристичка инфра 

и супра структура  

• ДП Лептерија са највећим туристичко - 

угоститељском комплексом је у стечају 

Шансе Претње 

• Приватизација ДП Лептерија  

• Сарадња са суседним градовима и 

општинама у области туризма 

• Подстицање прераде 

пољопривредних производа и 

производње хране и пића 

• Заштита географског порекла и 

брендирање меда и других 

пољопривредних производа (сир, чај, 

ракија) 

• Интензивне маркетиншке и 

промотивне активности  

• Додељивање локалних подстицаја за 

узгој и прераду лековитог биља 

• Развој сеоског туризма 

• Развој спортског туризма 

• Развој конгресног туризма 

• Развој садржаја који ће поспешити 

зимску туристичку сезонуIzgradnja 

dodatnih smeštajnih kapaciteta - hoteli, 

pansioni i sl 

• Успешна приватизација Хотела 

Здрављак   

• Изградња туристичке инфра и супра 

структуре - бициклистичке стазе, 

пешачке стазе, аква парк итд 

• Изградња плаже на Бованском језеру 

• Изградња кампа  

• Девастација природних ресурса 

• Законски оквир који омогућава 

геолошко - рударска истраживања  

• Загађење и нарушавање природне 

средине 

• Дивља градња  

• Погрешна оријентација урбаног 

развоја, која се не уклапа у имиџ 

„Зелено срце Србије“  

• Одлив радне снаге 

• Изражен тренд депопулације   

• Глобална економска криза 

• Негативни утицаји пандемије 

• Непланско коришћење ресурса и 

атракција 



 

 
31 

• Растућа тражња за wелнесс & спа, 

здравственим и  видом туризма 

везаним за боравак и активности у 

природи 

• Отварање високе школе за туризам, 

угоститељство и сл 

• ЕУ и други међународни донаторски 

фондови и програми пружају 

могућност за финансирање пројеката 

• Изградња Хостела у Сесалцу 

• Изградња погона за откуп и прераду 

кромпира у селу Језеро 

• Изградња хладњаче и сушаре з 

Богдинцу 

 

 


