
 
  

 

 
 

ПОДРШКА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

у оквиру пројекта „Локална самоупрaва за 21. век“ 

Пројекат подржава Влада Швајцарске 

 

На основу члана 44. Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката 

јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика 

(„Службени гласник РС“ број 8/19), сачињен је 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА  

у процесу израде Плана развоја општине Сокобања 2022-2030. 
 

Водећи се начелима јавности и партнерства у процесу израде Плана развоја општине 

Сокобања 2022-2030., принципима и одредбама Закона о планском систему („Службени 

гласник РС“, број 30/18) и Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи 

ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика, 

општина Сокобања је, уз техничку и саветодавну помоћ Центра за управљање развојем доо 

из Новог Сада, у периоду април – октобар 20222., спровела низ консултативних активности 

(отворени састанци, радионице, писане консултације). 

У наставку су приказани основни елементи одржаних консултација током израда Плана развоја 

општине Сокобања 2022-2030. 

 

Место одржавања консултација: Сокобања 

Период одржавања консултација: 05. април 2022. – 13. октобар 2022. 

 

Учесници консултација: 

• Координациони тим за израду Плана развоја општине Сокобања 2022-2030. 

• Именовани чланови тематских радних група: (1) локални економски развој, (2) 

друштвени развој и (3) урбани развој и заштита животне средине/комуналне 

делатности 

• Партнерски форум 

• Ангажовани консултанти 

У наставку је дат појединачни приказ основних карактеристика и најзначајнијих  резултата 

примењених метода консултација кроз одржане радионице, састанке и писане 

консултације. 

 

Радионица 1: SWOT анализа 

Датум и место одржавања: 05.04.2022. године, Сокобања 



 
  

 

 

Фаза процеса израде Плана развоја: Преглед и анализа постојећег стања  

Коришћен метод консултација: Фокус група 

 

Број фокус група: 1 

 

Број учесника на радионици: 24 

Списак присутних учесника дат је наставку. 

1) Марија Жикић – Општинска управа 

2) Славољуб Ћирковић – КУД „Соко“ 

3) Фрида Ђорђевић – ЦСР „Сокобања“ 

4) Душан Мијајловић – ПУ „Буцко“ 

5) Лела Младенов – Општинска управа 

6) Јелена Стојановић – Народна библиотека „Стеван Сремац“ 

7) Тања Глигоријевић – ОШ „Митрополит Михаило“ 

8) Александар Фабијан – Спортски савез општине Сокобања 

9) Марко Божиновић – Аматерско „СБ“ позориште 

10) Милан Бошковић – СБ „Бањица“ 

11) Славиша Крстић – ЛАГ „Ртањ“ 

12) Љубинко Миленковић – Туристичка организација Сокобања 

13) Снежана Радовановић – ВССО Сокобања 

14) Ненад Станојевић -  Адонис доо 

15) Саша Радовановић – „Крајинска матица“ 

16) Милан Павићевић – Хотел „Сунце“ 

17) Бојан Стојичић – Општинска управа 

18) Николина Ристић – Општинска управа 

19) Мића Ивковић – Електродистрибуција 

20) Никола Николић – Општинска управа 

21) Драган Арсић – Општинска управа 

22) Ружица Јоцић – Општинска управа 

23) Бојан Тодосијевић – ЈП „Зеленило“  

24) Зоран Ристић – ЈКП „Напредак“ 

 

Сврха одржавања фокус групе: 

Прва радионица одржана је 05.04.2022. године и имала је за циљ израду нацрта SWOT 

анализе са представницима тематских радних група. Ток и структура прве радионице била 

је: Представљање стручног сарадника за израду Плана развоја о спроведеним, текућим и 

наредним корацима на изради Плана развоја општине Сокобања; Кратка уводна 

презентација водитеља радионице – Сврха и методогологија SWOT анализе у контектсту 

израде Плана развоја општине Сокобања; Групни рад учесника радионице по тематским 

радним групама – брејнсторминг – мапирање снага, слабости, шанси и опасности у општини 

Сокобања по кључним областима: економски развој, друштвени развој и заштита животне 

средине/комунална инфраструктура 

 

 



 
  

 

 

Резултати одржане фокус групе: 

Позиву се одазвала већина именованих чланова, што је заказану радионицу учинило веома 

интерактивном. Радионица је испунила своју предвиђену форму и успешно је реализована. 

Присутним члановима тематских радних група представљен је процес припреме плана 

развоја, сврха и методологија израде  SWOT анализе. На одржаној радионици, активним 

учешћем присутних и активном дискусијом која је вођена током консултативног процеса 

идентификовани су унутрашњи чиниоци (снаге и слабости) и спољни чиниоци 

(шансе/могућности и претње) - урађена SWOT анализа за све три области. 

Ставови и коментари изнети на фокус групи, кроз активну дискусију и дебату, омогућили 

су ангажованом консултанту да сагледа све снаге и слабости и препозна које су то 

потенцијалне могућности и претње за општину Сокобања. 

Кључни коментари, предлози и сугестије са одржане радионице, њихов статус и дати су под 

називом Табеларни приказ – Кључни коментари, предлози и сугестије и саставни је део 

Извештаја о спроведеним консултацијама. 

 

Радионица 2: Анализа проблема 

Датум и место одржавања: 15.04.2022. године, Сокобања 

Фаза процеса израде Плана развоја: Преглед и анализа постојећег стања  

Коришћен метод консултација: Фокус група 

 

Број фокус група: 1 

 

Број учесника обухваћен методом: 

Број учесника обухваћен методом је 14. Списак присутних учесника дат је наставку. 

1) Лела Младенов – Општинска управа 

2) Александар Фабијан – Спортски савез општине Сокобања 

3) Тања Глигоријевић – ОШ „Митрополит Михајло“ 

4) Јелена Стојановић – Народна библиотека „Стеван Сремац“ 

5) Ана Милићевић – Средња школа „Бранислав Нушић“ 

6) Славољуб Ћирковић – КУД „Соко“ 

7) Марија Жикић – Општинска управа 

8) Снежана Радовановић – ВССО Сокобања 

9) Славиша Крстић – ЛАГ „Ртањ“ 

10) Драган Арсић – Општинска управа 

11) Ружица Јоцић – Општинска управа 

12) Владан Димитријевић – Сокобањско еколошко друштво 

13) Зоран Ристић – ЈКП „Напредак“ 

14) Никола Николић – Општинска управа 

 

Сврха одржавања фокус групе: 

Друга радионица одржана је 15.04.2022. године и имала је за циљ  да идентификује кључне 

проблеме по областима и узроке тих проблема користећи метод „дрво проблема“ са 

представницима тематских радних група. 

 



 
  

 

 

Резултати одржане фокус група: 

Након почетне презентације ангажованог консултанта, учесници радионице су се упознали 

са техником „дрво проблема“ и приступило се идентификацији и дефинисању кључних 

проблема у областима: економски развој, друштвени развој и заштита животне 

средине/комунална инфраструктура. Активном дискусијом и применом партиципативног 

приступа, обезбеђена је максимална укљученост и допринос сваког појединачног учесника 

радионице. Радионица је успешно реализована и резултирала је дефинисањем кључних 

проблема за сваку област, односно израђено је „дрво проблема“ све три тематске области. 

Присутним члановима тематских радних група представљена је сврха структурисања 

проблема по областима планирања. За идентификоване кључне проблеме утврђени су 

узроци и последице, што је главни резултат одржане радионице. 

Учесници радионица су били веома активни, износили су предлоге, давали коментаре и 

сугестије како би ангажовани консултант имао што бољи увид у постојеће стање општине 

Сокобања. Већина коментара присутних свела се на наглашавање већ идентификованих 

проблема. 

Кључни коментари, предлози и сугестије са одржане радионице, њихов статус и дати су под 

називом Табеларни приказ – Кључни коментари, предлози и сугестије и саставни је део 

Извештаја о спроведеним консултацијама. 

 

I Састанак Партнерског форума  

Место и датум: Сокобања, Стартап иновациони центар, 10. јун 2022.    

А. Сврха састанка 

• Представљање процеса израде Плана развоја општине Сокобања 2022-2030. 

• Представљање анализе постојећег стања општине Сокобања 

Б. Кључни резултати 

• У уводном делу консултативног састанка присутнима су се обратили др Миодраг 

Николић, председник општине Сокобања и Марија Жикић, координаторка 

Координационог тима за израду Плана развоја општине Сокобања 2022 – 2030. 

• Присутним члановима партнерског форума, од стране координаторке 

Координационог тима, Марије Жикић (чланице Општинског већа) и Немање 

Јовичића, стручног сарадника за израду Плана развоја, представљен је процес израде 

Плана развоја општине Сокобања 2022-2030. и анализа постојећег стања. 

• У последњем делу састанка отворена је дискусија, током које су од стране чланова 

Партнерског форума апострофирана нека од питања која су током анализе стања 

идентификована. Већина интервенција се односила на тачност података који су 

доступни у званичним статистикама, а који се односе на комуналну инфраструктуру, 

имајући у виду да се не слажу са ситуацијом на терену. Такође је апострофирано да 

за област туризма постоје актуелнији подаци, те их у анализи стања треба ажурирати. 

Чланови партнерског форума су истакли кључне проблеме у локалној заједници на 

који у наредном планском перуоду треба да се решавају. Највећи број коментара је 



 
  

 

 

подразумевао указивање на проблеме везане за комуналну инфраструктуру, 

урбанизам, заштиту животне средине у који у утичу на квалитет живота локалног 

становништа, али и угрожавају развој туризма. Такође је указано и на проблеме 

везане за недостатак радне снаге у области туризма, здравства и угоститељства, као 

и на значај унапређења организационих и просторних капацитета у области културе.   

• Састанку је присуствовало 20 представника заинтересованих страна. 

 

В. Наредни кораци 

• Нацрти анализа постојећег стања (за следеће четири области: 1) економски развој, 2) 

пољопоривреда и рурални развој, 3) заштита животне средине и инфраструктура и 

4) друштвени развој су постављени на званичној интернет страници Општине 

Сокобања и чланови Партнерског форума, као и представници других 

заинтересованих страна ће у наредном периоду достављати коментаре, допуне, 

предлоге измена нацрта анализа координаторима Координационог тима. 

• Договорено је да ће наредна радионица за дефинисање визије и приоритетних 

циљева бити организована са члановима тематских радних група до краја јуна. 

Термини одржавања ових радионица биће накнадно дефинисани. 

 

 

Радионица 3: Дефинисање логике интервенције 

Датум и место одржавања: 16.06.2022. године, Сокобања 

Метод консултација: Фокус група 

Број фокус група: 1 

 

Број учесника обухваћен методом: 

Број учесника обухваћен методом је 19. Списак присутних учесника дат је наставку. 

1) Марија Жикић – Општинска управа 

2) Милосављевић Весна – Туристичка организација Сокобања 

3) Милан Бошковић – СБ „Бањица“ 

4) Снежана Радовановић – ВССО 

5) Славиша Крстић – ЛАГ „Ртањ“ 

6) Јован Дудић – општина Сокобања 

7) Ненад Станојевић – Адонис доо 

8) Антонијевић Гордана – Специјална болница Озрен 

9) Снежана Филиповић  - Специјална болница Озрен  

10) Милена Ђорђевић – СБ „Сокобања“ 

11) Славољуб Ћирковић – КУД Сокобања  

12) Марко Божиновић – Аматерско СБ позориште 

13) Лела Младенов – Општинска упрљава Сокобања  

14) Душан Мијатовић – ПУ „БУЦКО“ 

15) Иван Стојковић – Спортски савез Сокобање 

16) Никола Илић – ЈУ спортско рекреативни центар „Подина“ 



 
  

 

 

17) Милош Крстић - ЈУ спортско рекреативни центар „Подина“ 

18) Ружица Јоцић – ОУ Сокобања  

19) Зоран Рисић – ЈКП „Напредак“ 

 

Сврха одржавања фокус група: 

Радионица је одржана  16.06.2022. године и имала је за циљ израду прве верзије визије и 

приоритетних циљева развоја, на основу претходно урађене анализе проблема са 

представницима тематских радних група. Ток и структура радионице била је: 

Представљање стручног сарадника за израду Плана развоја о спроведеним, текућим и 

наредним корацима на изради Плана развоја општине Сокобања; Кратка уводна 

презентација водитеља радионице – Сврха и методогологија дефинисања логике 

интервенције за потребе израде Плана развоја општине Сокобања; Групни рад учесника 

радионице по тематским радним групама – увид у СВОТ анализу и идентификоване 

проблме, брејнсторминг на тему идентификовања кључних проблема, затим њихово 

транформисање у циљеве по кључним областима: економски развој, друштвени развој и 

заштита животне средине/комунална инфраструктура. 

 

Резултати одржане фокус групе: 

Позиву се одазвала већина именованих чланова, што је заказану радионицу учинило веома 

интерактивном. Радионица је испунила своју предвиђену форму и успешно је реализована. 

Присутним члановима тематских радних група представљен је процес анализе и 

приоритизирања проблема и циљева у оквиру припреме плана развоја, сврха и методологија 

дефинисања визије. На одржаној радионици, активним учешћем присутних и активном 

дискусијом која је вођена током консултативног, дефинисана је прва верзије визије 

општине са главни водећим елементима, као предлог циљева који одговарају на кључне 

идентификоване проблме за три области: економски развој; друштвени развој и заштита 

животне средине/комунална инфраструктура. 

Ставови и коментари изнети на фокус групама, кроз активну дискусију и дебату, омогућили 

су ангажованом консултанту да сагледа важне елементе који ће бити систематизовани у 

форми логике интевенције. 

Кључни коментари, предлози и сугестије са одржане радионице, њихов статус и дати су под 

називом Табеларни приказ – Кључни коментари, предлози и сугестије и саставни је део 

Извештаја о спроведеним консултацијама. 

 

Радионица 4: Консултације у погледу логике интервенције  

Датум и место одржавања: 04.08.2022. године, Сокобања 

Број фокус група: 1 

 

Број учесника обухваћен методом: 

 Број учесника обухваћен методом је 13. Списак присутних учесника дат је наставку. 

1) Марија Жикић – Општинска управа 

2) Лела Младенов – Општинска управа 

3) Милена Ђорђевић – СБ „Сокобања“ 

4) Весна Милосављевић – Туристичка организација „Сокобања“ 



 
  

 

 

5) Марко Божиновић – Општинска управа 

6) Александар Фабијан – Спортски савез општине Сокобања 

7) Снежана Радовановић – ВССО Сокобања 

8) Јелена Стојановић – Народна библиотека „Стеван Сремац“ 

9) Владан Димитријевић – Сокобањско еколошко друштво 

10) Ана Милићевић – Средња школа „Бранислав Нушић“ 

11) Ружица Јоцић – Општинска управа 

12) Славиша Крстић – ЛАГ „Ртањ“ 

13) Драган Арсић – Општинска управа 

14) Бојан Стојановић – Општинска управа  

 

Сврха одржавања фокус групе: 

Друга радионица одржана је 04.08.2022. године и имала је за циљ  да се добије повратна 

информација о дефинисаним елементима логике интервенције од стране представнина 

заинтересоваих страна, као и да се прокупе додатни предлози и сугестије. 

 

Резултати одржане фокус групе: 

Након почетне презентације ангажованог консултанта учесници радионице су добили 

информације о елементима логике интервенције и то предложенох визији и приоритетним 

циљевима развоја на основу претходно дефинисаних кључних у областима: економски 

развој, друштвени развој и заштита животне средине/комунална инфраструктура. Активном 

дискусијом и применом партиципативног приступа, обезбеђена је максимална укљученост 

и допринос сваког појединачног учесника радионице. Радионица је успешно реализована и 

резултирала је провереном и допуњеном струкуром и сарджајем логике инретвенције, пре 

свега визије, а онда и приоритетних циљева развоја.  

Кључни коментари, предлози и сугестије са одржане радионице, њихов статус и дати су под 

називом Табеларни приказ – Кључни коментари, предлози и сугестије и саставни је део 

Извештаја о спроведеним консултацијама. 

 

Радионица 5: Дефинисање мера за постизање приоритетних циљева развоја  

Датум и место одржавања: 11.08.2022. године, Сокобања 

Метод консултација: Фокус група 

Број фокус група: 1 

 

Број учесника обухваћен методом: 

Број учесника обухваћен методом је 19. Списак присутних учесника дат је наставку. 

15) Марија Жикић – Општинска управа 

16) Славиша Крстић – ЛАГ „Ртањ“ 

17) Ружица Јоцић – ОУ Сокобања 

18) Владан Димитријевић – Сокобањско еколошко друштво 

19) Зоран Тодосијевић – ЈП „Зеленило“ 

20) Зоран Ристић – ЈКП“Напредак“ 

21) Лела Младенов – Општинска упрљава Сокобања  



 
  

 

 

22) Иван Стојановић – Општинска управа  

23) Ненад Станојевић – Адонис доо 

24) Славиша Крстић – ЛАГ „Ртањ“ 

25) Марко Божиновић – Аматерско СБ позориште 

26) Милена Ђорђевић – СБ „Сокобања“ 

27) Тања Глигоријевић – ОШ „ Митрополит Михаило“ 

28) Јелена Стојановић – Народна библиотека „Стеван Сремац“ 

29) Драгана Златковић – ЦСР Сокобања  

30) Ана Милићевић – СШ Бранислав Нушић 

31) Душан Мијатовић – ПУ „БУЦКО“ 

32) Александар Фабијан – Спортски савез општине Сокобања 

 

 

Сврха одржавања фокус групе: 

Радионица је одржана  16.06.2022. године и имала је за циљ израду прве верзије мера  на 

основу претходно урађене анализе проблема са представницима тематских радних група. 

Ток и структура радионице била је: Представљање стручног сарадника за израду Плана 

развоја о спроведеним, текућим и наредним корацима на изради Плана развоја општине 

Сокобања; Кратка уводна презентација водитеља радионице – Сврха и методогологија 

дефинисања мера за достизање приоритетних циљева развоја. Групни рад учесника 

радионице по тематским радним групама – увид у идентификоване проблеме, дефинисане 

циљеве приоритетног развоја, затим предлагање и описивање мера: економски развој, 

друштвени развој и заштита животне средине/комунална инфраструктура. 

 

Резултати одржане фокус групе: 

Позиву се одазвала већина именованих чланова, што је заказану радионицу учинило веома 

интерактивном. Радионица је испунила своју предвиђену форму и успешно је реализована. 

Присутним члановима тематских радних група представљен је процес анализе и 

приоритизирања проблема и циљева у оквиру припреме плана развоја, такође присутним 

члановима тематских радних група представљена је сврха и методологија дефинисања и 

описа мера. На одржаној радионици, активним учешћем присутних и активном дискусијом 

која је вођена током консултативног дефинисана је прва верзија мера за достизање 

приоритетних циљева, са главни елементима.  

Ставови и коментари изнети на фокус групама кроз активну дискусију и дебату омогућили 

су ангажованом консултанту да сагледа важне елементе који ће бити систематизовани у 

форми логике интевенције. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

Табеларни приказ – Кључни коментари, предлози и сугестије у процесу консултација 

  
Кључни коментари, предлози и 

сугестије 

 

Заинтересована страна 

 

Статус 

 

Подаци у анализи стања, који су 

преузети из званичне статистике који 

су везани за комуналну 

инфраструктуру се разликују од 

података са локала. 

 

ЈКП „Напредак“ 

 

Прихваћен 

 

Доступни су актуелнији подаци за 

област туризме, те их треба ажурирати 

у анализи стања. 

 

Канцеларија за ЛЕР 

 

Прихваћен 

 

У самој визији би се требало 

нагласити да развој мора бити одржив 

и заснован на зеленој економији, како 

би се очувао имиџ „Зеленог срца 

Србије“ 

 

Сокобањско Еколошко 

друштво, Општина 

Сокобања – Канцеларија 

за ЛЕР 

 

Прихваћен 

 

Требало би укључити меру која 

обухвата СМАРТ решења у туризму   

 

ТО Сокобања 

 

Прихваћен 

 

Поред изградње и реконструкције 

фекалне канализације је потребно у 

значајној мери проширити капацитете 

атмосферске канализације јер 

тренутно она усмерена у фекалну 

канализацију и изазива честа 

изливања. 

 

ЈКП Напредак   

 

Прихваћен 

  

Потребно је радити на заштити водних 

екосистема. Пре свега је потребно 

наручити студију, а затим на бази исте 

развијати и финансирати годишње 

програме, јер је примећено појачано 

загађење Моравице и притока. 

 

Сокобањско Еколошко 

друштво, Општина 

Сокобања – Канцеларија 

за ЛЕР 

 

Прихваћен 

 

Развоју обновљивих извора енергије 

треба прићи обазриво, анализирајући 

све како позитивне, тако и негативне 

факторе по животну средину, 

нарочито везано за изградњу мини 

хидроелектрана и ветро паркова, те се 

у овом тренутку у Плану развоја треба 

Сокобањско еколошко 

друштво 

 

Прихваћен 

 



 
  

 

 
усмерити само на мини соларне 

електране за приватним и јавним 

објектима. 

 

С обзиром на огроман недостатак 

кадрова у туризму и угоститељству 

потребно је увести дуални систем 

образовања за конобаре и куваре кроз 

сарадњу средње стручне школе и 

привреде. 

 

Хотел „Сунце“, 

Специјална болница 

Бањица 

 

Прихваћен 

 

Поред наведених мера у области 

туризма, потребно је започети са 

успостављањем модела паметног 

туризма заснованог на 

имплементацији нових ИКТ 

технологија. 

 

Општина Сокобања – 

Канцеларија за ЛЕР 

 

Прихваћен 

 

У наредном периоду је потребно 

ревидирати руралну политику кроз 

доношење Стратегије руралног 

развоја по „ЛЕАДЕР“ методологији и 

наставити рад на унапређењу 

руралних заједница кроз развој 

инфраструктуре, подршку 

удруживању, развоју прерадних 

капацитета и тржишног наступа 

пољопривредних произвођача, 

заштиту географског порекла 

локалних произвођача меда и сира и сл 

. 

ЛАГ „Ртањ“ 

 

Прихваћен 

 

Реализацијом Планом развоја 

Сокобање би требало да се унапреде 

кадровски и технички капацитети 

Специјалне болнице Озрен у смислу 

кадровског 

 

Специјална болница 

„Озрен“ 

 

Одбијен – Секундарна 

здравствена заштита није 

у надлежности ЈЛС, али 

ће бити предузете мере за 

унапређење комуналне и 

путне инфраструктуре од 

значаја за Специјалну 

болницу. 

 

Реализацијом Плана развоја Сокобање 

би требало утицати на унапређење 

доступности и квалитета примарне 

здравствене заштите 

 

Дом здравља Сокобања 

 

Прихваћен- Планиране 

су мере везане за 

обезбеђење или 

унапређење 

функционисања 

здравствених служби и 



 
  

 

 
амбуланти у оквиру 

Дома здравља. 

 

Неопходно је основати и развити 

посебну установу која ће спроводити 

локалну политику развоја културе и 

управљати ресурсима од значаја за 

културу – Културни центар.   

 

Народна библиотека 

„Стеван Сремац“, 

Општина Сокобања КУД 

„Соко“ 

 

Прихваћен 

 

 

Консултације са децом у оквиру Дечије недеље 

 

Датум и место одржавања: 05.10.2022.године, Сокобања 

Број учесника: 48 

 

Током обележавања Дечије недеље, састанак представника деце ОШ“М.Михаило“ и 

Дечијег вртића „Буцко“ са председником општине и Координационим тимом, организован 

је на начин да се са децом разговара на тему шта им недостаје у школи/вртићу да би им 

боравак био пријатнији, да ли им нешто недостаје од садржаја и активности у Сокобањи и  

шта би волели да се организује или изгради у Сокобањи, а да је у надлежности општине. 

Састанку је присуствовало око 50 детета различитог узраста.  

Кључни коментари, предлози и сугестије дати током консултација: 

 
Кључни 

коментари/предлози/сугестије 
Заинтересована страна Статус 

Због великог броја  паса луталица 

изградити азил за псе, да би имали 

хуманији третман. 

Ученица IV разреда Прихваћено. 

Школске књиге су претешке. 

Поставити школске ормариће. 

Ученица IV разреда Прихваћено. 

Потребна је свечана школска сала за 

приредбе 

Ученица IV разреда Одбијено – Општина 

завршава објекат 

Биоскопа Моравица са 

адекватном салом, а који 

ће све образовне 

институције из 

Сокобање моћи да 

користе 

Средити дечија игралишта Ученик VII разреда Прихваћено – Општина 

до краја 2022.године 

сређује спортске терене 

код школе. Планом 

развоја је предвиђено да 

се уреде сва игралишта, а 

буџетом за 2023.годину 



 
  

 

 
се предвиђа реализација 

пројекта уређења дечијег 

парка у централном 

градском парку. 

Више тобогана у аква парку и 

рентирање опреме за непливаче 

Ученик V  разреда Прихваћено 

Опремање дечијег парка у вртићу Дете из вртића Прихваћено 

Да се асвалтира Палилулска улица Ученик V  разреда Прихваћено 

Увести нове смерове у средњој школи. 

Нпр. ИТ, архитектура и сл… 

Ученик VIII разреда Прихваћено – ове 

школске године уведен је 

смер физиотерапеута. 

Општина ће се у 

наредном периоду 

залагати за увођење још 

неког смера, али то није у 

директној надлежности 

општине. 

Велики Тв / екран за модернизацију 

наставе у школи у Мужинцу 

Ученица VI разреда 

истуреног одељења у 

Мужинцу 

Прихваћено – општина 

ће финансирати 

модернизацију опреме у 

школама. Директорка 

школе је објаснила да 

постоји видео-бим 

Компјутери у школи не функционишу 

најбоље. Унапредити компјутере. 

Ученик V  разреда Прихваћено – општина 

ће финансирати 

модернизацију опреме у 

школама. Директорка 

школе је објаснила да је 

набављена нова опрема 

Интернет у свим школама и 

учионицама 

Ученик VI разреда Одбијено - Директорка 

школе је дала одговор да 

је оптички интернет 

уведен. Општина 

Сокобања  

Да се среди мермерно шеталиште Ученица  VII разреда Прихваћено 

Да се реновирају мини пич терени на 

Бањици и Подини 

Ученик VI разреда Делимично прихваћено – 

Мини пич на бањици ће 

бити уклоњен, али на 

Подини ће бити сређен 

 

 

Одржан други састанак Партнерског форума 

 

Датум и место одржавања: 13.10.2022. године, Сокобања 

Број учесника: 22 

 



 
  

 

 

Белешке са одржаног састанка Партнерског форума: 

 

Координациони тим је, у сарадњи са ангажованим консултантима, организовао и одржао 

други састанак Партнерског форума, као широког консултативног тела, које је формирано 

са циљем омогућавања укључивања заинтересованих страна и шире јавности у процес 

израде Плана развоја. Како би се осигурала што већа партиципација, јавни позив је упућен 

локалној заједници путем интернет презентације Општине Сокобања и на тај начин су се 

информисале заинтересоване стране. Процесом консултација на одржаном састанку су 

координирали ангажовани консултанти, а учесници су били чланови Координационог тела, 

тематских радних група и одазвано локално становништво. На састанку је представљен 

нацрт Плана развоја општине Сокобања 2022-2030. и исти је дат на разматрање и дискусију, 

са циљем његовог унапређења. 

 

Табеларни приказ – Кључни коментари, предлози и сугестије у процесу консултација 

  
Кључни 

коментари/предлози/сугестије 
Заинтересована страна Статус 

У оквиру логике интервенције, 

развојног правца „Друштвени развој“ 

и приоритетни циља број 3, дат је 

коментар да се измени базни и циљни 

индикатор у оквиру мере: „3.6.1 

Унапређење квалитета и доступности 

предшколског образовања и 

васпитања“, услед тога што су 

представници установе ПОВ-а 

обезбедили новије податке. 

 

Представници установе 

ПОВ. 

Прихваћено. 

Уврстити подршку за опстанак и 

развој РМУ „Соко“ 

Снежана Радовановић, 

Бојан Стојчић – 

помоћник председника 

општине 

Делимично прихваћено – 

проверити које су 

надлежности ЈЛС за 

подршку јавном 

државном предузећу. 

Прихвата се подршка у 

унапређењу 

инфраструктуре која је у 

надлежности ЈЛС. 

 

Списак учесника: 

1. Владица Војиновић, ангажовани консултант 

2. Бранислав Срдић, ангажовани консултант 

3. Лела Младенов, општина Сокобања 

4. Бојан Стојичић, општина Сокобања 

5. Славиша Крстић, општина Сокобања 



 
  

 

 
6. Ана Мишћевић, средња школа „Бранислав Нушић“ 

7. Милан Павићевић, Хотел Сунце 

8. Силваана Филиповић, Центар за социјални рад 

9. Данијела Дисић, ПЗ „Буцко“ 

10. Снежана Радовановић, ВССО Сокобања 

11. Јелена Стојановић, НБ „Стеван Сремац“ Сокобања 

12. Милосављевић Весна, Туристичка организација Сокобања 

13. Александра Јаковљевић, КЛЕР 

14. Никола Николић, општина Сокобања 

15. Александар Фабијан, Спортски савез општине Сокобања 

16. Ружица Јоцић, општина Сокобања 

17. Владимир Никодиновић, предузетник 

18. Владан Димитријевић, Сокобањско еколошко друштво 

19. Милена Раденковић, општина Сокобања 

20. Николина Ристић, општина Сокобања 

21. Драган Арсић, општина Сокобања 

22. Млађан Миленковић, предузетник 

 

Прилози: 

Прилог 1 – Презентација са радионице 1 

Прилог 2 – Нацрт SWOT анализе за три области (резултат рада на радионици) 

Прилог 3 – Слике са радионице 1 

Прилог 4 – Листа присутних са радионице 1 

Прилог 5 –  Презентација са радионице 2 

Прилог 6 –  Дрво проблема у области друштвени развој– РАДНА ВЕРЗИЈА (резултат рада 

на радионици 2) 

Прилог 7 – Дрво проблема у области економски развој– РАДНА ВЕРЗИЈА (резултат рада 

на радионици 2) 

Прилог 8 – Дрво проблема у области заштита животне средине, саобраћајни и 

инфраструктурни развој – РАДНА ВЕРЗИЈА (резултат рада на радионици 2) 

Прилог 9 –  Слике са радионице 2 

Прилог 10 – Листа присутних са радионице 2  

Прилог 11 – Презентација са I састанка партнерског форума 

Прилог 12 - Листа присутних са са I састанка партнерског форума 

Прилог 13 – Фотографије са I састанка партнерског форума 

Прилог 14 – Презентација са радионице 3 

Прилог 15 – Нацрт логике интервенције  

Прилог 16 – Слике са радионице 3 

Прилог 17 – Листа присутних са радионице 3 

Прилог 18 –  Презентација са радионице 4 

Прилог 19 –  Слике са радионице 4 

Прилог 20 – Листа присутних са радионице 4  

Прилог 21 – Презентација са радионице 5  – Мере за постизање приоритетних циљева  



 
  

 

 

Прилог 22 -  Нацрт Плана развоја општине Сокобања 2022 – 2030.  

Прилог 23 -  Листа присутних са Партнерског форума 

Прилог 24 – Слике са Партнерског форума 

 


