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Скраћенице 

ЈЛС Јединица локалне самоуправе 

ЦОР Циљеви одрживог равзоја 

СВОТ Aкроним енглеских речи: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats / 

превод: Снаге, Слабости, Шансе, Претње 

ЕУ Европска унија 

ППП Предшколски припремни програм 

ПОВ Предшколско образовање и васпитање 

ЈКП Јавно комунално предузеће 

ЛЕР Локални економски развој 

НСЗ Национална служба за запошљавање 

ЦСР Центар за социјални рад 

ЈУ Јавна установа 

ЈП Јавно предузеће 

ПГ Пољопривредно газдинство 

АПР Агенција за привредне регистре 

СКГО Стална конференција градова и општина 
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1. УВОД 

План развоја јединице локалне самоуправе у складу са Закон о планском систему Републике 
Србије1  (у даљем тексту: ЗПС) представља плански документ највишег значаја за ниво градова и 
општина у Републици Србији. 

Доношењем Закона о планском систему Републике Србије успостављен је нови регулаторни 
оквир који обезбеђује синхронизован приступ планирању од републичког до локалног нивоа 
управљања, односно систем координисаног, ефикасног и транспарентног планирања, са циљем 
увођења система одговорности за резултате и мерење ефикасности рада јавне управе. Такође, 
ЗПС уређује обавезу локалне власти да, у складу са дефинисаном методологијом и уједначеним 
општим приступом, планира јавне послове у својој надлежности. 

На основу Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Сокобања за период 2022 – 
2030.године, донете на седници Скупштини општине Сокобања одржаној 10.02.2022. године, 
општина Сокобања је започела процес израде Плана развоја општине. Стручну подршку у изради 
Плана развоја општине Сокобања пружило је Министарство државне управе и локалне 
самоуправе РС у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике, кроз пројекат 
“Локална самоуправа за 21.век“, који подржава Влада Швајцарске Конфедерације, а у складу са 
Закључком Владе Републике Србије од 28.05.2020.год (05 број: 48-4068/2020). 

На основу Одлуке о приступању изради Плана развоја, председник општине донео је Решење о 
образовању Координационог тима и радних група, са конкретним надлежностима у управљању, 
координацији и изради планског документа. 
Документ развојног планирања ”План развоја општине Сокобања 2022 – 2030.”, израђен је у 
складу са законодавним оквиром, узимајући у обзир методологију предложену Смерницама за 
израду планова развоја јединица локалне самоуправе. 

Процес израде Плана развоја општине Сокобања обухватио је неколико фаза, а спроводио се 
кроз јавне консултације са свим заинтересованим странама са територије општине. Јавне 
консултације су се спроводиле кроз организоване састанке, фокус групе, радионице, али и кроз 
размену материјала електронским путем и редовне објаве на званичној веб страници Општине. 
У процес су била укључена следећа консултативна и радна тела: Партнерски форум сачињен од 
представника свих заинтересованих страна, три тематске радне групе (економски развој, 
друштвени развој, инфраструктура и заштита животне средине) и координациони тим сачињеног 
од представника локалне самоуправе са циљем праћења и усмеравања целокупног процеса. 

У складу са наведеним, План развоја општине Сокобања представља кровни плански документ, 
који се у овом планском циклусу по први пут доноси у складу са новом регулативом, а на основу 
кога ће се доносити други плански акти прописани законом и реализовати надлежности и 
активности. 

1 Службени гласник РС, бр. 30/18. 
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2. Процес израде 

Општина Сокобања је и у претходном периоду, пре усвајања ЗПС, активно радила на изради и 
усвајању докумената развојног планирања/јавних политика водећи се различитим 
методологијама и користећи стручну помоћ, а увек уз јасну транспарентности процеса и 
укључивање шире јавности у процес предлагања и усвајања мера и пројеката од значаја за развој 
Општине. 

Дијаграм 1. Фазе процеса израде Плана развоја општине Сокобања 

Процес израде плана развоја општине Сокобања 2022 – 2030. састојао се од неколико фаза 
приказаних на претходном дијаграму. 
У првој фази, која је представљала фазу припреме и организације процеса, општина Сокобања 
је донела Одлуку о приступању изради плана развоја општине Сокобања за период 2022-2030., 
затим Решење о формирању координационог тима са именовањем чланова и дефинисаним 
обавезама и активностима и делегираним координатором. Координациони тим је у овој фази 
одржао прве консултације у оквиру ког је израђена Матрица заинтересованих страна из које је 
дефинисан Партнерски форум као консултативно тело, односно идентификовани су најважнији 
актери и анализиран је њихов утицај и значај. Након наведених консултација, делегирани су и 
чланови тематских радних група као оперативног, радног, тела. Дефинисане су три тематске 
радне групе (друштвени развој, економски развој и инфраструктура и заштита животне средине) 
што је формализовано доношењем Решења. У циљу транспарентности процеса и укључивања 
заинтересованих страна, општина Сокобања је отворила банер на званичној веб страници у 
оквиру ког су се, током целог процеса, налазила радна документа и најзначајније информације 
у вези са консултацијама. 
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У фази прегледа и анализе постојећег стања, на основу прикупљених примарних података из 
званичних извора, као и секундарних података добијених од представника Општине, а водећи 
рачуна о базирању анализе на значајним показатељима у вези са надлежностима локалне 
самоуправе, израђене су секторске анализе тренутног стања у општини Сокобања. Конкретно, 
израђене су анализе у следећим областима: инфраструктура, заштита животне средине, 
саобраћај и комуникације, пољопривреда, економски развој, образовање, култура и спорт, 
социјална и здравствена заштита. На основу кључних елемената наведених анализа, узимајући 
у обзир пре свега показатеље који су обухваћени и касније кроз приоритетне циљеве, израђен 
је преглед и анализа постојећег стања у општини Сокобања, приказана у наредном поглављу. 
Посебно је значајно напоменути да су кроз анализу обухваћени локализовани Циљеви одрживог 
развоја, и на тај начин је извршено повезивање са циљевима дефинисаних Агендом 2030. На 
наредним консултацијама, одржаним са представницима координационог тима и тематских 
радних група, представљени су закључци анализе и израђена је SWOT матрица, један од 
најзначајних алата стратешког планирања. 
Наредни корак било је дефинисање визије као жељеног стања у будућности, а иста је 
дефинисана процесом брејнсторминга на састанцима тематских радних група. Предложена 
визија потврђена је од стране Координационог тела и Партнерског форума, путем писаних 
консултација. 
У фази дефинисања приоритетних циљева, кроз процес консултација на ком су учествовали 
представници тематских радних група и координационог тела, дефинисани су приоритетни 
циљеви којима су покривена најзначајнија питања/проблеми од интереса за Општину. 
Дефинисани приоритетни циљеви постављени су тако да поштују СМАРТ2 принцип, односно исти 
су прецизни, мерљиви, прихватљиви, реални и временски одређени. Показатељи исхода 
приказани су као базни и циљни, а дат је и допринос који дају Циљевима одрживог развоја 
(Агенда 2030), као и веза са преговарачким поглављима са ЕУ. Приоритетни циљеви 
структурирани су у три развојна правца: Заштита животне средине и развој комуналне 
инфраструктуре, Друштвени развој - доступне и квалитетне услуге за све грађане  и Одрживи 
економски развој. Приоритетни циљеви садрже све обавезне елементе, као што су: опис 
(образложење зашто је циљ приоритетан, веза са показатељима у анализи), веза са 
подциљевима ЦОР, веза са преговарачким поглављима са ЕУ, почетна и циљна вредност 
показатеља исхода, рок за достизање показатеља и изворе провере. 
У фази дефинисања мера одржане су консултације са тематским радних групама, на којима су 
дефинисане мере као скуп повезаних активности ради постизања приоритетног циља. Мере у 
плану развоја општине Сокобања, у складу са Уредбом3, садрже следеће елементе: преглед и 
опис мере,  начин на који мера доприноси остваривању одређеног приоритетног циља 
утврђеног у плану развоја, активности за спровођење мере, назив институције одговорне за 
координацију спровођења мере, процену финансијских средстава потребних за њено 
спровођење и процену извора из којих ће се та средства обезбедити. 
У фази дефинисање оквира за спровођење, праћење спровођења, извештавање и вредновање 
одржане су консултације са представницима координационог тима, на којима су представљене 
основне смернице када је реч о наведеним активностима, где је дошло до усаглашавања 
процеса, календара и одговорних страна. 

На крају процеса израђен је и извештај о спроведеним консултацијама, који је заједно са 
осталим документима (Нацрт плана развоја општине Сокобања 2022-2030. са свим 
припадајућим анексима) постављен на званичној веб страници Општине и послат свим 
заинтересованим странама. 

2 Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely 
3 Уредбом о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе ("Службени 
гласник РС", број 107 од 14. августа 2020.) 
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3. Преглед и оцена постојећег стања 

3.1. Социо – економска анализа општине Сокобања  - извод 

Географски положај и клима 

У централном делу источне Србије окружена планинама средње висине налази се општина 
Сокобања са површином од 525 km2. Највећи део општине се налази у Сокобањској котлини, коју 
окружују планине Озрен и Девица са јужне стране, и Ртањ и Буковик са северне. На западу, 
котлина прелази у Моравску долину, а на истоку у Тимочку. Просечна надморска висина је око 
400 m, а највиши врх је Шиљак (1.567 m) на планини Ртањ. На територији опшине влада умерено-
континентална клима, са свежим летима и благим зимама. Просечна годишња температура је 
око 10,30C, просечна влажност ваздуха је 73%, а просечна количина падавина је 600-700 mm/m2 
(Стратегија руралног развоја општине Сокобања за период 2019-2023. године). 

Демографски трендови 

Број становника у општини Сокобања бележи континуирани пад у претходном десетогодишњем 
периоду. Према пројекцијама, у 2020. години број становника је износио 13.760, што је у односу 
на 2011. годину смањење за 2.275 становника или 14,2%. Од укупног броја становника 7.072 или 
51,4% су жене, док је мушкараца 6.688 односно 48,6%. 

Графикон 1. Процењени број становника у општини Сокобања у периоду 2011-2020. година 

Извор: РЗС, Витална статистика 

Када се уз овај податак сагледају и подаци о броју живорођених (86) и броју умрлих (308), 
односно стопи природног прираштаја (-16,1) у 2020. години, уочава се изузетно неповољна 
демографска ситуација, која карактерише и све општине у Зајечарској области. Природни 
прираштај је, иако и даље веома неповољан, имао позитивна кретања у периоду 2017-2019. 
године углавном захваљујући смањењу броја умрлих, али је у 2020. години забележен велики 
пад стопе природног прираштаја, са -13,5 на -16,1. У односу на Републику Србију, вредност стопе 
природног прираштаја је двоструко нижа, будући да она на републичком нивоу износи -8. 

16.035
15.782

15.524
15.265

15.019
14.755

14.467
14.201

13.967
13.760

12500

13000

13500

14000

14500

15000

15500

16000

16500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Страна 9                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 47                                               29.11.2022. године



7 

Графикон 2. Број живорођених, број умрлих и стопа природног прираштаја у општини Сокобања 
2016-2020. година 

Извор: РЗС, Витална статистика 

Стопа фертилитета забележена у 2020. години износила је 1,28, што је смањење у односу на 
2016. годину, када је износила 1,33. Стопа смртности услед самоубиства на 100.000 становника у 
општини Сокобања је у 2020. години порасла у односу на 2019. годину и износи 21,8%, што је 
значајно више у односу на тај показатељ у Републици Србији (13%). Стопа неонаталне смртности 
је у 2020. години била нула (0), док је 2019. године износила 12,8%. 
Укупан број досељеног становништва у општини Сокобања у 2020. години je износио 212 
становника, док је укупан број одсељених становника износио 185. Највише досељених је из 
друге области (133).  Наведено указује на позитиван миграциони салдо (27), што је промена у 
односу на претходни период, када је општина Сокобања бележила негативан унутрашњи 
миграциони салдо. 

Природни ресурси 

Основни природни ресурси општине Сокобања су: пољопривредно земљиште, шуме, богат 
биодиверзитет, минералне воде и минералне сировине. 
Пољопривредно земљиште се у општини Сокобања простире на 28.503 hа (54% површине 
општине), што по становнику износи 1,97 hа. Коришћено пољопривредно земљиште обухвата 
површину од 18.682 hа, односно 35,58% од укупне површине општине. Површине коришћеног 
пољопривредног земљишта у општини Сокобања су веће у односу на Зајечарски округ (24,88%) 
док су у односу на Републику Србију мање  за 3,7%. 
Сокобања располаже са водним ресурсима, од којих највећи део чине река Моравица и 
Бованско језеро. Бованско језеро је дугачко око 8 km и дубоко око 50 m у близини бране. Мало 
језеро на Озрену има доминантну позицију у атрактивном и еколошки квалитетном природном 
амбијенту овог излетишта. Врмџанско језеро, смештено у непосредњој близини истоименог села 
у јужном подножју планине Ртањ, представља атрактивно излетиште и риболовачки пункт. 
Геотермални извори у зонама Сокобање и Јошанице су чувени по својој лековитости. Постоји 
шест геотермалних извора са температурама од 22-46,5°C. Минералне воде су погодне за 
лечење хроничног бронхитиса, бронхијалне астме, психонеурозе, повишеног крвног притиска, 
хроничног реуматизма, ишијаса, малокрвности, појединих женских болести, исцрпљености, а 
служе и за опоравак. 
Рудна налазишта рудника мрког угља “Соко” се налазе у селу Читлук. Овај рудник започео је са 
радом почетком 20. века, а просечна годишња производња је 88.000 t годишње. 
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На територији општине Сокобања евидентирана су следећа заштићена подручја: 
- Озренске ливаде – предео изузетних одлика – део природног подручја планине 

Озрен које је стављено под заштиту 
- Предео изузетних одлика „Лептерија-Сокоград“ - клисура реке Моравице – 

природно добро од великог значаја II категоријe 
- Споменик природе „Велика и мала Рипаљка“, водопад настаје на реци Градашници 

и налази се на 420 m нв, на око 3 km јужно од центра Сокобање- I категорија заштите 
- Еколошки значајна подручја Републике Србије која се налазе на територији општине 

Сокобања јесу Специјални резерват природе Ртањ (заштићено подручје I категорије) 
- као Међународно значајно подручје за биљке и Међународно и национално 
значајно подручје за птице, Озрен и Девица - заштићена Одабрана подручја за 
дневне лептире. 

Површина под шумама на укупној површини јединице локалне самопуправе је у 2020. години 
износила 24.704,13 ha што представља 47,1% укупне површине општине. Од тога је 12.038,57 ha 
у државној, а 12.665,56 ha у приватној својини. Државним шумама управља ЈП Србијашуме док 
за шуме у приватној својини не постоје програми газдовања или општа основа. С обзиром да 
шуме заузимају 25,55% укупне површине Републике Србије, односно 38,56% укупне површине 
Зајечарског округа, уочава се да је општина Сокобања богата шумским екосистемом. Највише су 
заступљене листопадне шуме, па тако дрвна запремина лишћара износи 31.946 m3 (од чега је 15 
% техничко дрво), а четинара 17.354 m3 (од чега је 2 % техничко дрво). Што се тиче структуре, 
најзаступљеније су мешовите шуме у којима преовладава буква, затим храст и граб. У вишим 
пределима има и четинара, а у нижим тополе и врбе, али ове површине нису значајне. Обронци 
Сококобањских планина обилују лековитим и ароматичним биљним врстама, као и шумским 
плодовима. Богатство лековитим биљем и шумским плодовима отвара различите могућности за 
економски развој руралних подручја, локалног становништва и општине Сокобања у целини. 
Подручје, такође, обилује разноврсном дивљачи, што отвара могућност да се ловни туризам 
развије у озбиљну привредну грану. Планина Озрен има карактер ваздушне бање и помаже 
бројним туристима у лечењу одређених респираторних болести. 

Eкономски развој и структура привреде 

На подручју општине Сокобања, према подацима за 2021. послује 90 привредних друштава и 645 
предузетника. Број активних привредних друштава на 1000 становника у 2020. години износи 5, 
што је у просеку локалних самоуправа у Зајечарској области (6,75),  као и испод просека нивоа 
Републике Србије (12,23). Када је у питању број предузетника на 1000 становника, евидентан је 
раст по просечној годишњој стопи од 5%. У 2020. години, број предузетничких радњи на 1.000 
становника износи 45, што је за 15,4% изнад просека Републике Србије (39), односно 45,2% више 
од просека Зајечарске области (31). Нето ефекат оснивања нових предузетника има изражен 
тренд раста, и од 2016. год. константно позитиван ефекат оснивања нових предузетника. 
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Графикон 3. Број активних привредних друштава и предузетника 2018-2020. 

Извор: Агенција за привредне регистре 

У општини Сокобања нису регистроване индустријске зоне, што је у складу са стратешким 
опредељењем општине за рзвој туризма 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. 

Подршку привредном развоју општине Сокобања пружа Одељење за урбанизам, локално-
економски развој и заштиту животне средине, и у оквиру њега Канцеларија за локално-
економски развој. 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 се 
планирају и извршавају различити пројекти који за циљ имају унапређење привредног 
амбијента општине, туризма али и других кључних сектора за развој (комунална инфраструктура, 
заштита животне средине, саобраћај). 

Тржиште рада 

Регистрована запосленост 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%). Просечне зараде на нивоу општине Сокобања (49.197 РСД) су испод 
просека Зајечарске области (50.255 РСД) и испод просека Републике Србије (60.073 РСД). 

Графикон 4. Број регистрованих запослених

Извор: Аналитички сервис ЈЛС 
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Када је реч о незапослености, у општини Сокобања је незапослено 80 особа на 1000 становника, 
што је у повољнијој позицији од Зајечарске области (86), али лошијој у односу на ниво Републике 
Србије (68). Број запослених је у периоду од 2016. до 2020. године растао по просечној годишњој 
стопи од 0,17%. 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% регистровано 
као индивидуални пољопривредници. Највећи број запослених на територији општине је у 
сектору здравствене и социјалне заштите. У 2020. години је у сектору здравствене и социјалне 
зашттите 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 (14,9%). 

Пољопривреда и шумарство 

Према подацима са последњег пописа, расположиво пољопривредно земљиште као удео у 
укупној површини Општине, износи 45,94%. Највећи део наведеног пољопривредног земљишта 
на територији општине чине оранице и баште (60,36%), нешто мање ливаде и пашњаци (36,02%) 
и воћњаци (3,06%). Укупно коришћено пољопривредно земшиште износи 65,91% расположивог 
земљишта. Коришћено пољопривредно земљиште по газдинству износи 6,30 ha, што је око 17% 
више у односу на републички просек. Проценат жена носилаца пољопривредног газдинства је 
24%. 

Структура коришћеног пољопривредног земљишта у Сокобањи није нарочито повољна. Иако 
површине под ораницама и баштама чине 60% коришћеног земљишта, парцеле су мале и то 
отежава ефикасност производње и спречава постизање добрих приноса. Значајне земљишне 
површине (око 36%) спадају у категорије пашњака и ливада, што представља велики потенцијал 
за развој сточарске производње. Највише ливадских и пашних површина се налази на територији 
Сокобање и у селима Јошаница и Врмџа. Приноси травне масе су ниски, а квалитет осредњи до 
лош. Приметан је и значајан пораст напуштеног пољопривредног земљишта. Структура 
пољопривредног земљишта није оптимална, али постоје потенцијали за различите врсте 
производње, као што су сточарство, воћарство и повртарство, органска производња и 
производња лековитог биља. Када посматрамо област пољопривреде са просеком учешћа у 
расходима буџета од 2,90% можемо закључити да, иста представља посебан приоритет 
финансирања из локалног буџета, сваке године. Од укупно планираних издвајања за ове сврхе 
већи део се односи на субвенције – подстицајна средства пољопривредним произвођачима, 
други део се односи на финансирање функционисања пољопривредних удружења грађана, док 
је трећи део у виду уговорених услуга и поправки атарских путева. 

Туризам 

Развој туризма је компаративна предност oпштине Сокобања, која представља основу за развој 
свих других грана привреде. Општина Сокобања препозната је Стратегијом развоја туризма 
Републике Србије 2016-2025. 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. 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. У периоду 2016-
2020. број запослених у сектору услуга смештаја и исхране, као % укупног броја запослених расте 
за 4,8% кумулативно. Посматрајући 2020. годину, број запослених у сектору услуга смештаја и 
исхране, као % укупног броја запослених у општини Сокобања (12,2%) је далеко изнад  Зајечарске 
области (6,88%) и просека РС (4,0%). Величина издвојених средстава Општине, са релативним 
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учешћем у укупних расходима и издацима буџета од 11,8% вишеструко надмашује просек 
средстава за финансирање ове надлежности општине (до 1% у осталим општинама сличне 
величине). Општина Сокобања обилује туристичким ресурсим и то бањско-здравственим, 
културним, спортско-рекреативним, као и бројним манифестацијама. 

Снабдевање водом за пиће 

Водоснабдевање представља један од горућих вишедеценијских проблема у Сокобањи. Према 

расположивим подацима, насеље Сокобања је добро покривено водоводном мрежом. 

Међутим, мрежа има велике губитке, део мреже је још увек под азбестним цевима, а водна 

налазишта захтевају обнову. Генерална оцена стања водоснабдевања у општини Сокобања је да 

је потребно обновити водоводну мрежу у свим деловима општине, као и системе водозахвата и 

обезбедити њихову сигурност. У општини Сокобања има и 24 сеоска насеља у којима систем 

снабдевања водом није у складу са законодавним оквиром. Наиме, сеоски водоводи су у 

власништву више група грађана, па је у наредном периоду неопходно да надлежност и контролу 

над радом ових водовода преузме ЈКП ''Напредак'' Сокобања, односно друго јавно предузеће, 

привредно друштво, предузетник или други привредни субјекат у складу са чл.5 Закона о 

комуналним делатностима. 

Водовод Сокобање располаже са два резервоара капацитета 2x420 m3 и 200 m3. Дужина 

водоводне мреже је цца 40 km са 3.246 прикључака који задовољавају потребе домаћинстава, 

јавних установа (болнице, школе и сл.) и комерцијалних потрошача (хотели и мала предузећа). 

Додатно, на подручју Сокобање нема великих индустријских потрошача.4 Снабдевање водом се 

одвија из три крашка изворишта (Озрен, Врело и Бела Вода). На подручју општине постоји 

Фабрика воде ''Царина'', која користи воду директно из реке Моравице, као и Постројење за 

прераду питке воде ''Лептерија''. На основу података Института за јавно здравље Републике 

Србије о здравственој исправности воде за пиће јавних водовода и водних објеката за 2020. 

годину, у општини Сокобања је 2,1 % анализираних узорака физичко-хемијски неисправно, док 

је код 3 % узорака констатована микробиолошка неисправност. У општини Сокобања је у 2020. 

години испоручено 702.000 m3 воде за пиће, односно око 51 m3 по глави становника. Број 

домаћинстава прикључених на водоводну мрежу је у 2020. години у Републици Србији износио 

86,52%, узимајући у обзир број домаћинстава у Републици Србији према подацима Пописа из 

2011. године. Број домаћинстава прикључених на водоводну мрежу у Зајечарском округу је у 

2020. години износио 88,05% од укупног броја домаћинстава. 

Регионални водоводни систем ''Бован'' ослања се на вишенаменску акумулацију на реци 
Моравици, изграђену још 1978. године. Данас служи за снабдевање водом града Алексинца, а 
планирано снабдевање водом насеља у општинама Ражањ и Сокобања још није реализовано. 
Анализирајући планске документе вишег хијерархијског нивоа могуће је закључити да је 
општина Сокобања сагледана као значајна за водоснабдевање ширег конзумног подручја, што 
захтева укључење општине у Моравички подсистем Доње-јужноморавског регионалног система. 

Саобраћајна инфраструктура 

За општину Сокобања саобраћајна мрежа је од изузетног значаја за развој туризма, али и 
локалне заједнице у целини. Иако кроз општину Сокобања не пролазе путеви међународног 
значаја, налази се у зони утицаја значајних инфраструктурних коридора, пре свега коридора 10 

4 Извор: Feasibility study (Re)construction of water supply and distribution and wastewater collection and treatment systems 
in Sokobanja, EU PPF, 2020/2021. 
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у чијем је саставу најважнија саобраћајница у Србији Е-75 и европских путева Е-761 и Е-771, који 
обезбеђују лаку доступност до шире државне и европске саобраћајне мреже.Удаљеност 
општине од интензивних саобраћајних токова представља предност у погледу задовољења 
услова водоснабдевања и заштите животне средине, превасходно заштите акумулације ''Бован''. 
У близини општине Сокобања пролазе железничке пруге Београд – Ниш и Прахово – Ниш, што 
се повољно одражава на саобраћни положај општине. 

Стање локалних, односно општинских путева на подручју општине Сокобања може се сматрати 
задовољавајућим, а правци будућег развоја локалне путне мреже подразумевају задржавање 
трасе постојећих општинских путева уз доградњу нових деоница на следећим путним правцима: 
Читлук-Милушинац; државни пута II А реда бр. 217-Дуго Поље-Врело; Бели поток-општински пут 
до Шарбановца; општински пут до Језера-државни пута II А реда бр. 218; државни пута II А реда 
бр. 218-Врмџа и његова веза са селима Шарбановац и Мужинац; обилазни пут око Врмџанског 
језера. Укупна дужина свих категорисаних путева у општини Сокобања је 157,75 km, од чега је 
144,5 km савремени коловоз. У општини егзистирају државни путеви II реда у дужини од 72,23 
km и општински путеви 85,52 km, од којих савремени коловоз чини 72,27 km. Густина путне 
мреже у општини износи 0,3 km/km² и није се мењала у протеклих пет година, иако се број 
путничких аутомобила у општини из године у годину повећавао. 

Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 

Снабдевање природним гасом 

У општини Сокобања није изграђен траснпортни систем гасификације. Подручје општине 
Сокобања ће се снабдевати гасом са постојећег магистралног гасовода МГ - 09 "Појате - Ниш". За 
снабдевање подручја општине Сокобања природним гасом изградиће се гасовод од Алексинца 
(ГМРС „Алексинац“) до Сокобање. Планира се изградња главне мерно-регулационе станице 
ГМРС "Сокобања", са које ће се гасом снабдевати Сокобања. За снабдевање осталих насеља у 
захвату „Просторног плана општине Сокобања“ планирају се још 2 мернорегулационе станице. 
Извршиће се конверзија локалних котларница у Сокобањи које користе чврсто или течно гориво 
тако да ће користити природни гас као основни енергент. 

Обновљиви извори енергије 

Првобитно је Просторним планом општине Сокобања, као потенцијална зона за изградњу 
ветропаркова, планиран простор јужно од планине Ртањ, тј. простор северно од следећих 
насеља: Мужинац, Шарбановац, Николинац, Сеселац и Милушинац. Међутим, Изменама и 
допунама Просторног плана општине Сокобања из 2021. године, укинуте су локације планиране 
за изградњу ветропаркова на територији општине Сокобања.   Због трошкова транспорта 
биомасу на овом простору треба користити углавном у непосредној близини настанка ових 
сировина, ради задовољавања енергетских потреба објеката пољопривредне производње. 
Финална потрошња енергије из биомасе у општини Сокобања извоси  115.233,3 MWh годишње, 
што износи 60% од укупне потрошње.  Овај податак се односи на зграде за индивидуално 
становање. 
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Грејање становништва 

Према Локалном енергетском плану општине Сокобања од 2011. до 2021. године, потрошњa 
енергије за грејање у стамбеним зградама износи 104.225.095,89 kWh/м2 годишње. 

Уколико анализирамо расположиве податке о начину грејања становништва општине Сокобања, 
можемо закључити да се етажно грејање користи у 22,94% настањених станова, док је 76,88% 
без радијатора и користе се алтернативне индивидуалне пећи. Као енергент у настањеним 
становима са етажним грејањем се највише користи дрво (21,36%), потом угаљ (11,16%), док се 
струја и остали енергенти користе у знатно мањем проценту. У становима без радијатора се као 
енергент такође највише користи дрво (69,75%), потом угаљ (8,72%), струја (7,46%), док се остали 
енергенти користе у проценту који је мањи од један. 

Заштита животне средине 

Квалитет ваздуха и земљишта 

Општина Сокобања се одликује здравом животном средином и чистим ваздухом. Према Уредби 
о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији 
Републике Србије за 2019. годину, општина Сокобања припада зони Републике Србијe у којој 
квалитет ваздуха спада у прву категорију, што подразумева чист или незнатно загађен ваздух, 
где нису прекорачене прописане граничне вредности нивоа ни за једну загађујућу материју. 

Главни извори загађења ваздуха су: 
1. индивидуална ложишта и стамбене зграде са територије целе општине (95%) која 

користе чврсто гориво за огрев, угаљ и дрво, што узрокује повећану 
концентрацију смога, прашине, чађи и других примеса у ваздуху; 

2. котларнице и ложишта које користе фосилна горива и емитују штетне гасове 
(угљен моноксид, сумпорни оксиди, азотни оксиди, гасовита неорганска 
једињења флуора и хлора и друге опасне материје); 

3. градска депонија (локално загађење која се налази на 3км од Сокобање и 
представља велики извор загађења ваздуха, нарочито у зимским месецима, када 
се, због довожења врућег пепела са осталим отпадом, често пали и загађује ширу 
околину); 

4. интензивни транспортни саобраћај на релацији РМУ “Соко” (Читлук) – Сокобања 
– Алексинац; 

Квалитет вода и отпадне воде 

Територију општине Сокобања карактерише разнолика хидрографска мрежа, а са становишта 
туризма највредније хидрографске потенцијале Сокобање чине лековите минералне воде. Ове 
воде се на територији општине јављају на више места, с тим да је могуће издвојити две основне 
зоне - Сокобањску и зону Јошанице. У Сокобањи постоје топли, хладни и млаки извори 
минералне воде, који се могу наћи на три локалитета: у централном бањском парку, на 
локалитету Бањица и у зони корита реке Моравице. Температура воде се креће у распону од 
28ºC до 45ºC, на основу чега је шест главних извора сврстано у две основне групе: хипертермални 
извори (купатило Парк) са температуром воде 39 - 45ºC и хипотермални извори (купатило 
Бањица) са температуром воде 28 - 34ºC. Такође, постоји и извор хладне манганске воде 
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Здрављак. У Бањи Јошаници, термоминералне воде су сконцентрисане на једном месту, у 
мањем проширењу на левој обали реке Јошанице. 

Један од већих загађивача водених токова индустријском отпадном водом јесте рудник Соко. У 
периоду до 1990. године на територији општине радила су нека предузећа која су била 
евидентирана као потенцијални индустријски загађивачи: Кристал (обрада стакла), Монтер 
(производња и дорада предмета од бакра), млекара, кланица и сервис за поправку аутобуса и 
камиона транспортног предузећа Сокопревоз. 

Постројење за прераду отпадних вода у Сокобањи саграђено је 1972. године и више није у 
фунцији. У сеоским срединама се не спроводи пречишћавање oтпадних вода, већ се отпадна 
вода директно испушта септичке јаме. На основу података Аналитичког сервиса ЈЛС, број 
домаћинстава прикљученог на канализациону мрежу у општини Сокобања се није значајно 
мењао  у периоду од 2016. до 2020. године и износио је 80,8%.5 У 2020. години дужина 
канализационог система је износила 38 km. 

Одлагање отпада 

На територији општине Сокобања отпад у највећој мери потиче од: 

1. Становништва - комунални отпад из домаћинстава и угоститељских објеката, 
2. Индустрије (депонија јаловине Рудника Соко и кисели отпад бивше стакларе на депонији 

земље и шута) 
3. Пољопривреде - пестициди, органско ђубриво. 

Одлагање комуналног отпада из Сокобање врши се на несанитарној градској депонији, 
на локацији „Трговишки пут“, на катастарским парцелама бр. 987, 994, 995, 1052 КО 
Сокобања. Организовано одлагање отпада на тој локацији започето је још 1970. године. 
Депонија се налази у природној депресији поред саме обале реке Моравице (отпад се 
простире до самог речног тока) и као таква представља опасан извор загађења реке, која 
се непосредно низводно од локације депоније улива у акумулацију „Бован“ која се 
користи за водоснабдевање. Према подацима из 2012. године, површина градске 
депонија је 10.400 m2, а запремина депонованог отпада процењена је на око 50.000 m³. 
Максимална расположива запремина депоније процењена је на око 60.000 m³, а 
просечна годишња количина отпада који се одлаже на депонију износи око 10.000 m³ (у 
растреситом стању). Депонија је на тој локацији од 1970. године, а власник земљишта на 
коме се налази је ЈКП „Напредак”. Ограда око депоније не постоји, нема чуварске 
службе. Није присутан ни један облик третмана отпада пре одлагања. Депонија се, поред 
тога, налази у ужој зони санитарне заштите изворишта водоснабдевања – акумулације 
Бован из које се водом за пиће снабдева преко 35.000 људи из општине Алексинац. 

5 Извор: Аналитички сервис ЈЛС, https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis 
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Образовање 

Предшколско васпитање и образовање у општини Сокобања се реализује у оквиру ПУ 
„Буцко“ у Сокобањи и по потреби у издвојеним васпитним групама у месним заједницама. Све 
собе су опремљене средствима која су потребна за реализацију васпитно образовног рада. 
Подаци о обухвату деце предшколским васпитањем и образовањем постоје за 2019/2020. 
годину. Предшколским васпитањем у школској 2019/2020. години, обухваћено је 14,2 % деце 
узраста од 0-3 године што је значајно ниже у односу на Зајечарску област (28,7%), док је обухват 
деце узраста од 3 године до поласка у ППП већи у поређењу са обухватом деце на нивоу 
Зајечарске области (74,8% и 59,8% респективно). У односу на републички просек (62,6%), обухват 
деце ове узрасне категорије је већи. Према подацима за 2019. годину, капацитети предшколске 
установе су били довољни будући да нема деце на чекању нити уписаних преко капацитета. 
Међутим, према подацима из Извештаја ПУ „Буцко“ за 2021. годину, 15 деце са налази на листи 
чекања. 
У општини Сокобања основно образовање се реализује у оквиру ОШ „Митрополит Михаило“. 
Ова школа је јединствена основна школа на целој територији општине Сокобања. Поред матичне 
школе која се налази у Сокобањи, основна школа обухвата и 21 подручно/издвојено одељење и 
једну школу  за основно образовање одраслих. Матична школа у Сокобањи броји 11 одељења 
од 1. до 4. разреда, 15 одељења од 5-8. разреда, једно комбиновано специјално одељење од 1-
8. разреда за децу лако ометену у развоју, као и два одељења Школе за основно образовање 
одраслих „Друга шанса“. Основна школа „Митрополит Михаило“ са издвојеним одељењима 
покрива сва насељена места у општини изузеве насеља Церовица, Раденковац, Ново Село и 
Сесавац у којима нема деце школског узраста. Школе у насељима Врело и Мужинац имају два 
одељења другог циклуса основног образовања6. У матичној школи у Сокобањи постоји једно 
комбиновано одељење за децу лако ометену у развоју које је у школској 2020/2021. години 
похађало два ученика. Два одељења Школе за основно образовање одраслих „Друга шанса“ 
бројала су 9 полазника. 

У општини Сокобања постоји једна средња школа, „Бранислав Нушић“. Школа ради у 
источном делу зграде Гимназије, а други део зграде користи Основна школа. У јуну 2017. године 
је започета, а децембра 2017. и завршена прва фаза реконструкције и адаптација школске 
зграде, котларнице и грејне мреже средствима које је обезбедила Канцеларија за управљање 
јавним улагањима. Школа има на располагању 12 учионица, 3 специјализоване учионице које се 
користе при подели одељења на групе и 6 кабинета. У школском дворишту се налази школска 
спортска сала, површине од око 1.350 м2 . Хала служи за извођење наставе физичког васпитања, 
школских секција, рекреације наставника, а у послеподневним часовима и викендом користе је 
спортски клубови са територије општине Сокобања за своје тренинге. Током распуста, одлуком 
Школског одбора на коју је дала сагласност Скупштина општине Сокобања школска хала се 
издаје. Поред школе налазе се градски отворени терени за кошарку и фудбал, који се по потреби 
користе за наставу физичког васпитања. Након реконструкције школе, услови и опремљеност су 
значајно побољшани. 

Здравствена и социјална заштита 

Према званичним статистичким подацима, у општини Сокобања постоје 3 здравствене 
установе у којима је запослено 428 лица од чега 252 лица чине здравствени радници и 
сарадници. Број здравствених радника и сарадника је повећан у односу на 2017. годину за 8 
лица. Број доктора медицине је смањен у односу на претходни период, чему је највише 
допринело смањење броја специјалиста. Поред Дома здравља, здравствена заштита се 
остварује и у оквиру Специјалне болнице за плућне болести „Озрен“ и Специјалне болнице 
„Сокобања“. 

6 Извештај о реализацији годишњег плана рада школске 2020/2021. године. 
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У саставу Дома здравља у Сокобањи налази се одсек хитне медицинске службе, општа 
медицина, педијатрија, гинеколошка служба, патронажна служба, стоматологија, лабораторија, 
радиолошка служба, служба интерне медицине, офтамолошко одељење, пнеумофизиологија, 
неуропсихијатрија  и апотека.  Дому здравља Сокобања потребан је специјалиста 
неуропсихијатрије и специјалиста офтамологије али на које нема право будући да је општина у 
категорији општина испод 20 хиљада становника.  Након преузимања Апотеке Дома здрава 
Сокобања од стране Апотекарске установе Зајечар, Дом здравља Сокобања у свом саставу нема 
апотеку.  На територији општине Сокобања постоји шест приватних апотека. У Сокобањи постоји 
Специјална болница за плућне болести „Озрен“ која обавља стационарну и специјалнистичко 
консултативну здравствену делатност у области лечења плућних болести, туберкулозе и очних 
болести, чији је оснивач Влада Републике Србије и финансира се из буџета државе. Специјална 
болница „Сокобања” је научно наставна база Медицинског факултета у Нишу и референтна 
здравствена установа у Србији за превенције, лечење и рехабилитацију неспецифичних плућних 
болести 

Један од значајнијих показатеља из домена здравствене заштите је број становника на 
једног лекара. У општини  Сокобања на једног лекара долази 255 становника, док је у Републици 
Србији тај однос доста неповољнији и износи 343 становника на једног лекара. Када је у питању 
број доктора медицине на 1.000 становника, у општини Сокобања износи 3,92, док у Републици 
Србији износи 2,9. 

У годишњим буџетима општине Сокобања издвојена су средства за програм здравствене 
заштите у износима око 10 милиона динара (то укључује средства за функционисање – зарада 
појединим кадровима и текуће одржавање објеката здравства, за мртвозорску службу и за 
реализацију друштвене бриге за јавно здравље, а поред тога сваке године се пројектно 
финансира тзв. палијативна нега са 1 милион динара. Релативно учешће извршења овог 
програма премашује просек осталих општина.  Установа у којој се остварују сва права утврђена 
Законом и која обезбеђује пружање услуга социјалне заштите из Закона је Центар за социјални 
рад “Сокобања“. У ЦСР запослено је 5 лица, од чега су 2 стручна радника (психолог и специјални 
педагог). Сви запослени финансирају из буџета РС. У 2020. години укупан број корисника 
социјалне заштите на евиденцији Центра за социјални рад био је 3.097, што чини 22,5% од укупне 
популације. Број корисника је растао у периоду 2016-2019. година, да би у 2020. години дошло 
до благог смањења броја корисника. Деца као корисници права и услуга ЦСР чине око 10% 
укупног броја корисника. Највећи број деце корисника права и услуга ЦСР је старости 15-17 (135). 
Најбројнија је група деце чије су породице корисници НСП и других видова материјалних давања 
(176) и деца са проблемима у понашању и у сукобу са законом (55). Међу пунолетним 
корисницима најбројније су материјално угрожене особе (2.378) и особе са завршеном 
основном школом. Међу корисницима, 54 лица имају завршену вишу/високу школу. Међу 
корисницима ЦСР у 2020. години било је укупно 43 особе са инвалидитетом, од чега 12 деце. 
Новчана социјална помоћ (НСП),  дечији додатак (ДД) и основни додатак за негу и помоћ другог 
лица су услуге материјалне подршке које се финансирају из буџета Републике Србије. У периоду 
од 2016. до 2020. године број корисника НСП је растао. Најзначајнији раст је остварен 2020. 
године. Број корисника дечјег додатка је након раста до 2018. године, забележио благи пад броја 
корисника. Услуге из области социјалне заштите намењене појединцима и породицама са 
територије општине Сокобања, као и садржај рада ЦСР једним делом се одређује општинским 
подзаконским актом, Одлуком о социјалној заштити у општини Сокобања (Сл. Лист „Сокобања“, 
40/2018). Из програма буџета „Социјална и дечја заштита“7, у 2020. години средства су издвајана 
за једнократне помоћи и друге облике помоћи, дневне услуге у заједници, Подршка реализацији 
програма Црвеног крста, подршка деци и породицама са децом, Подршка особама са 
инвалидитетом.  Процентуално учешће ових расхода у укупних расходима и издацима буџета 
општине износи 3,90%, што је значајно мање у односну на просек тих расхода када се посматрају 

7 Одлука о буџету општине Сокобања за 2020. годину. 
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остале ЈЛС у Републици Србији (5,43%). По карактеру и распрострањености подршке за децу и 
породицу, ову област не можемо сврстати у истакнуте приоритете. 

Култура, спорт и омладинска политика 

Народна библиотека „Стеван Сремац” је једина установа културе на територији општине 

Сокобања чији је оснивач локална самоуправа. Народна библиотека „Стеван Сремац“ Сокобања 

је основана 1869. године као Бањска читаоница а данас је самостална културна установа. У 

оквиру библиотеке постоји Одељење за децу, Одељење за одрасле, Завичајно одељење, 

Одељење старе и ретке књиге, Референсне збирке и Читаонице за децу и одрасле. Библиотеци 

су дати на управљање и коришћење Завичајни музеј, биоскоп Моравица и Легат слика Милуна 

Митровића. Делатност библиотеке се финасира из буџета Општине Сокобања, из прихода 

делатности, спонзорстава, донација, легата и сл. На територији општине је активно и више 

удружења грађана која се баве културним и савременим стваралаштвом, као и неговањем 

традиције. Аматерско „СБ“ позориште окупља велики број аматера и ентузијаста који имају 

изузетно значајну сарадњу са удружењима из земље и иностранства, као и КУД Соко које ради 

од 1998. године и организује значајне манифестације у локалној заједнци . У општини Сокобања 

постоје многобројне спомен чесме подигнуте великанима историје. 

Ради унапређења делатности спорта и физичке културе, одржавања спортских објеката на 

територији општине Сокобања и остваривања интереса грађана у овој области, Скупштина 

Општине Сокобања је 2017. године основала „Спортско рекреативни центар Подина“. Ова 

установа газдује, управља и одржава следеће објекте: Аква парк „Подина“, спортски терени 

„Подина“, мини пич терен на Бањици, тератана на отвореном у парку „Бањица“, теретана 

„Подина“ и клизалиште. 

Општинском одлуком донета је одлука о формирању Канцеларија за младе и Савета младих 
новембра 2008. године. Канцеларија за младе је званично отворена 19. маја 2009. године. Место 
Координатора за младе је систематизовано у ОУ али је место непопуњено. Кроз програмску 
активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике, буџетом општине, у претходном 
периоду, нису била предвиђена средства за рад канцеларије за младе. 

3.2. СВОТ анализа 

3.2.1. СВОТ анализа - Заштита животне средине, урбана и комунална 

инфраструктура 

Снаге Слабости 

• Релативно здрава животна средина 

• Добар квалитет пољопривредног 
земљишта 

• 4 заштићена подручја (26,5% територије) 

• Велики удео територије под шумом 

• Покривеност планским документима 
вишег реда 

• Активна еколошка удружења (Сокобањско 
еколошко друштво, Бањско 
преображење) 

• Успостављен систем за праћење квалитета 
ваздуха 

• Отпадне воде се не прерађују и загађују 
реку Моравицу - постројење за прераду 
отпадних вода није у функцији 

• Комунални отпад се одлаже на 
сметлиште и загађује животну средину - 
Систем управљања комуналним 
отпадом није успостављен 

• Велики број дивљих депонија 

• Недовољна опремљености ЈКП 

• Не постоји систем даљинског грејања 

• Загађење ваздуха услед грејања на 
чврста горива 
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• Велики удео домаћинстава у насељу 
Сокобања је прикључен на канализациону 
мрежу 

• Велики број домаћинстава у насељу 
Сокобања је прикључен на водоводну 
мрежу 

• Релативно добро стање енергетске 
ефикасности јавних објеката 

• Додела субвенција за енергетску 
ефикасност приватних објеката 

• Квалитет и доступност земљишта 

• Природни ресурси ( термоминерални 
извори и геоморфолошке вредности) 

• Недовољна развијена свест грађана о 
значају екологије и заштити животне 
средине 

• Систем за мониторинг квалитета 
водотокова није успостављен 

• Недовољно развијена електро 
енергетска инфраструктура 

• Недовољна урбанистичка уређеност: 
недостају пешачке стазе и тротоари, 
недостају паркинг простори 

• Недовољно развијена саобраћајна 
инфраструктура - државни пут пролази 
кроз град, прилазни путеви нису 
адекватни 

• Лоше водоснабдевање  - недостатак 
воде, посебно у летњим месецима 

• Велики део водоводне мреже је 
дотрајао и сачињен је од азбестних цеви 

• Управљање сеоским водоводима није 
успостављено у складу са Законом о 
водама 

• Недовољан број извршилаца у 
општинској управи на пословима 
урбанизма 

• Недостају планови детаљне регулације 

• Нерешена правно - имовинска питања 

Шансе Опасности 
• Реконструкција и изградња путне и 

саобраћајне инфраструктуре, изградња 
обилазне саобраћајнице 

• Стављање Бованског језера у функцију 
водоснабдевања 

• Изградња планираних мини акумулација 
у оквиру „Бованског слива“ – постојеће 
акумулације „Бован“ ( Просторни план 
општине Сокобања-реферална карта 3. , 
„Туризам и заштита простора“ ) 

• Бушотина минералне воде за аква парк 

• Изградња система даљинског грејања , 
по могућству користећи обновљиве 
изворе енергије 

• Успостављање регионалног система за 
управљање комуналним отпадом и 
изградња трансфер станице у Сокобањи 

• Изградња постројења за прераду 
отпадних вода 

• Подршка очувању животне средине од 
стране националних и међународних 
организација 

• Оснивање Еколошко-едукативног центра 
Раденковац 

• Загађење река и језера услед испуштања 
не прерађених отпадних вода 

• Загађење ваздуха услед интензивног 
саобраћаја у насељу и грејања на чврсто 
гориво 

• Климатске промене и њихови негативни 
ефекти 

• Пре интензивна градња која је 
несразмерна капацитетима саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре 

• Неконтролисана градња у заштићеним 
подручјима 

• Угрожавање бањских изворишта услед 
дозвољене експлоатације воде   на 
приватним површинама, а у оквиру 
проглашеног бањског подручја 

• Девастација природних ресурса и губитак 
имиџа „Зеленог срца Србије“ 
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3.2.2. СВОТ анализа - Економски развој 

Снаге Слабости 

• Природни ресурси: лековита вода, чиста 
и плодна земља, реке и језера, шуме, 
минерално богатство 

• Постојање заштићених природних и 
културних добара – у функцији развоја 
туризма 

• Препознатљивост Сокобање као бренда 

• Вековна традиција туристичког места – 
најдужа историја бављења бањским 
туризмом у Србији 

• Велика туристичка посећеност 

• Постојање организације за промоцију 
туризма - Туристичка организација 
Сокобања 

• Релативно висок квалитет туристичке 
понуде 

• Квалификован и компетентан кадар у 
области туризма и здравства 

• Постојање удружења пољопривредних 
произвођача 

• Препознатљиви пољопривредни 
производи: Ртањско јагње, сокобањски 
сир и сокобањски мед 

• Опремљен простор за иновациони старт-
уп центар 

• Планинарски дом Раденковац 

• Врмдза – пример добре праксе развоја 
сеоског туризма ( Етно музеј, 
Међународни Фестивал туристичко - 
еколошког филма, планинарске акције, 
Уређено природно пењалиште са 125 
смерова за спортско пењање у Врмџи, 
Рурал хуб) 

• Развијена Стратегија руралног развоја 

• Развијен програм развоја туризма 

• Локална акциона група „Ртањ“ 

• 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 путна 
инфраструктура ограничава развој 
туризма  - релативна удаљеност од ауто 
пута, неадекватни прилазни путеви 

• 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 

• Недовољна продуктивност 
пољопривредних газдинстава и 
уситњеност поседа 

• Релативно слаба економска моћ 
пољопривредних газдинстава ( недостатак 
финансијских средстава) 

• Непостојање прерађивачких капацитета 

• Непостојање складишних капацитета 

• Недовољан дијалог приватног и јавног 
сектора 

• Нефункционалност Удружења 
предузетника 

Шансе Опасности 

• Сокобања је препозната као једна од 18 
кључних туристичких дестинација у 
Србији у Стратегији развоја туризма РС 

• Успешна приватизација ДП Лептерија 

• Међуопштинска сарадња у области 
туризма 

• Интензивне маркетиншке и промотивне 
активности 

• Развој руралног туризма 

• Развој спортско - рекреативног туризма 

• Девастација природних ресурса 

• Законски оквир који омогућава геолошко 
- рударска истраживања ван контроле ЛС 

• Загађење и нарушавање природне 
средине 

• Дивља градња у заштићеним природним 
добрима 

• Погрешна оријентација урбаног развоја, 
која се не уклапа у имиџ „Зелено срце 
Србије“ 
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• Развој конгресног туризма 

• Развој садржаја који ће поспешити 
зимску туристичку сезону 

• Унапређење квалитета смештајних 
капацитета 

• Изградња туристичке инфра и супра 
структуре - бициклистичке стазе, 
пешачке стазе, аква парк итд 

• Изградња плаже на Бованском језеру 

• Изградња кампа 

• 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 

• Подстицање прераде пољопривредних 
производа и производње хране и пића 

• Заштита географског порекла и 
брендирање меда и других 
пољопривредних производа (сир, чај, 
ракија) 

• Изградња хладњаче и сушаре на 
територији општине 

• Додељивање локалних подстицаја за 
узгој и прераду лековитог биља 

• Изградња погона за откуп и прераду 
кромпира 

• Одлив радне снаге 

• Изражен тренд депопулације 

• Глобална економска криза 

• Негативни утицаји пандемије 

• Непланско коришћење ресурса и 
атракција 

3.2.3. СВОТ - Друштвени развој 

Снаге Слабости 

• Разноврсно и богато културно - 
историјско наслеђе Сокобање 

• Висок ниво друштвене одговорности 
локалне самоуправе -  Општина 
интензивно спроводи мере популационе 
политике 

• Изузетно доступно и приступачна ПУ - 
Цена боравка у предшколској установи је 
међу најнижим у Србији 

• Општина обезбеђује бесплатне уџбенике 
ученицима основне школе 

• Изузетно добра техничка опремљеност 
ПУ и основне школе 

• Потпуно дигитализован систем вођења 
педагошке документације 

• Бесплатан јавни превоз за грађане 

• Обезбеђен је превоз и лични пратилац за 
децу са сметњама у развоју 

• Негативни демографски трендови 
(депопулација и старење становништва) 

• Неадекватна организација у области 
културе - недостаје јединствени Центар 
за културу 

• Недостатак адекватног простора и 
инфраструктуре за установе културе - 
позориште, биоскоп, библиотека, КУД 
„Соко“, галерија и Музеј Легата Милуна 
Митровића, 

• Недовољно развијен јавни превоз 

• Недостатак простора у Средњој школи 
„Бранислав Нушић“ 

• Недоступно високо образовање на 
територији општине Сокобања 

• Релативно лоше стање школских 
објеката у сеоским срединама 
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• Средња школа са 7 образовних профила, 
укључујући туристичко - угоститељске, 
здравствено и опште образовање 

• Веома добра међу- институционална 
сарадња 

• Установа културе - Народна библиотека 
Стеван Сремац, која управља Завичајним 
музејем и Легатом „Милутина 
Митровића“, и биоскопом „Моравица“ 

• Мултифункциони објекат - Летња 
позорница „Врело“ 

• Уметничка колонија Сокобања и велики 
број уметничких слика у Легату Милуна 
Митровића 

• Значајна будзетска издвајања за 
културна дешавања: Фестивал „Прва 
хармоника Србије“ , Фестивал 
туристичко - еколошког документарног 
филма у Врмдзи, бањско културно лето 

• Активна удружења грађана :  Аматерско 
„СБ“ позориште ,  КУД „Соко“, 
Добротворно друштво „Свети Сава“, 
Сокобањско еколошко друштво и др 

• Доступност примарне и секундарне 
здравствене заштите 

• Релативно добра спортска 
инфраструктура 

• Две услуге социјалне заштите у 
надлежности ЛСГ - Помоћ у кући и Лични 
пратилац 

• Постојање удружења пензионера које се 
бави проблематиком старије популације 

• Недостатак стручног кадра у ПУ - 
недостају педагог, психолог и логопед. 

• Недовољно уређено двориште ПУ - 
недостаје мобилијар 

• Недостатак друштвених дешавања у 
сеоским срединама 

• Недовољна искоришћеност Домова 
културе у сеоским срединама 

• Недовољна мотивисаност становника из 
сеоских средина за бављење спортом 

• Недостатак стручног кадра у области 
спорта 

• Недовољно развијене и доступне услуге 
социјалне заштите 

• У општини не постоји лиценцирани 
пружалац услуга социјалне заштите 

• Недостатак стручног кадра у области 
здравства - недостаје специјалиста 
психијатрије и офтамологије 

• Не функционише канцеларија за младе 

Шансе Опасности 
• Увођење нових образовних профила у 

средњој школи - физиотерапеут и 
информатика 

• Отварање високе школе у области 
туризма, угоститељства 

• Оснивање јединственог Центра за културу 

• Пренамена простора библиотеке у 
галерију 

• Увођење нових услуга социјалне заштите: 
Народна кухиња, прихватилиште за децу 

• Развој нових и унапређење постојећих 
фестивала 

• Развој инфраструктуре за зимске спортове 

• Покривање аква парка и стварање 
могућности за коришћење у зимском 
периоду 

• Изградња геронтолошког центра 

• Снажан одлив становништва и 
депопулација 

• Све мањи број деце и сеоским школама 
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4. Визија општине Сокобања 

Визија развоја општине Сокобања до 2030. године настала је кроз процес консултација са 
заинтересованим странама и иста представља жељено стање будућности, промену која се жели 
постићи у планском периоду кроз реализацију предложених мера и тиме достизање 
дефинисаних приоритетних циљева. 

5. Приоритетни циљеви и мере 

Развојни 
правац 

Приоритетни циљ Мере за остварење приоритетног циља 

За
ш

ти
та

 ж
и

во
тн

е
 с

р
е

д
и

н
е

 и
 у

р
б

ан
и

 р
аз

во
ј  

1.1 Обезбеђена 
довољна количина 
пијаће воде за све 
грађане и туристе 

1.1.1 Одрживо повећање капацитета за 
производњу пијаће воде на територији целе 
општине 

1.1.2 Изградња и реконструкција водоводне 
мреже и пратећих објеката у функцији 
водоснабдевања 

1.1.3 Успостављање система зонирања у 
водоснабдевању 

1.1.4 Успостављање система мониторинга у 
водоснабдевању 

1.2 Чисте и очуване 
воде Сокобање 

1.2.1  Изградња новог и реконструкција и 
доградња постојећег постројења за 
пречишћавање отпадних вода 

1.2.2 Изградња и реконструкција 
канализационе мреже 

1.2.3 Изградња и реконструкција атмосферске 
канализације 

1.2.4 Заштита водних екосистема 

1.3 Чист ваздух 
током целе године 

1.3.1 Прелазак на еколошки прихватљивије 
енергенте у објектима јавне намене 

1.3.2 Подстицање приватних домаћинстава на 
прелазак на еколошки прихватљиве енергенте 

1.3.3 Подстицање унапређења енергетске 
ефикасности приватних објеката 

Сокобања је атрактивна туристичка дестинација која свој развој 

базира на зеленој економији, уз склад природе, културне баштине и 

модерне инфраструктуре са могућностима за угодан живот и 

задовољним грађанима 
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1.3.4 Унапређење енергетске ефикасности у 
објектима јавне намене 

1.3.5 Подстицање производње и коришћења 
енергије из обновљивих извора за сопствене 
потребе 

1.3.6 Развој еколошки прихватљивог система 
даљинског грејања у насељу Сокобања 

1.4 Успостављен 
систем за 
управљање 
комуналним 
отпадом 

1.4.1 Санација и рекултивација постојеће 
депоније Трговишки пут 

1.4.2 Санирање дивљих депонија 

1.4.3 Унапређење капацитета ЈКП 

1.4.4 Успостављање система за сепарацију и 
рециклажу отпада 

1.4.5 Међуопштинска сарадња  на изградњи 
регионалне депоније 

1.5 Обезбеђен 
одрживи урбани 
развој Сокобање 

1.5.1  Успостављање нових параметара 
изградње у складу са принципима одрживог 
развоја 

1.5.2 Развој безбедних, инклузивних и 
приступачних јавних површина (зелена пијаца, 
гробље, јавни паркинг, паркови, дечија и 
спортска игралишта) за све грађане 

1.5.3 Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

1.5.4 Подршка развоју еколошки прихватљивог 
транспортног система базираног на 
безбедности у саобраћају и доступности за све 
категорије становништва 

1.5.5 Унапређење електро-енергетске мреже и 
јавне расвете на територији целе општине 

1.5.6 Развој инфраструктуре у руралним 
срединама 

1.5.7 Успостављање азила за животиње 

Развојни 
правац 

Приоритетни циљ Мере за остварење приоритетног циља 

Ек
о

н
о

м
ск

и
 

р
аз

во
ј

2.1 Сокобања је 
конкурентна 
туристичка 
дестинација са 
развијеном понудом 
и посетом током 
целе године 

2.1.1  Стварање услова за развој смештајне 
понуде у домену капацитета са високим 
категоријама 

2.1.2 Развој туристичких садржаја и атракција уз 
очување природних и културних вредности 

2.1.3 Успостављање система управљања 
дестинацијом 
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2.1.4 Промоција и унапређивање видљивости 
туристичке дестинације Сокобање 

2.1.5 Увођење концепта паметног туризма 

2.2 Повећати 
запосленост и 
обезбедити услове 
за достојанствен рад 
за грађане Сокобање 

2.2.1  Пружање подршке за спровођење 
активних мера запошљавања у складу са 
локалним потребама, са посебним освртом на 
жене и младе 

2.2.2 Развој пословне инфраструктуре 

2.2.3 Пружање подршке за унапређење 
конкурентности локалне привреде и 
привлачење инвестиција кроз реализацију 
Програма ЛЕР-а 

2.2.4 Успостављање система дуалног 
образовања 

2.2.5 Подршка развоју РМУ“Соко“ у Читлуку 

2.3 Повећана 
ефикасност, 
конкурентност и 
одрживост 
пољопривредне 
производње и 
прераде 

2.3.1 Пружање подршке за развој ЛАГ Ртањ у 
складу са „LEADER“ принципима 

2.3.2 Пружање подршке укрупњавању 
пољопривредних парцела кроз спровођење 
поступака комасације 

2.3.3 Спровођење локалних подстицаја за 
унапређење конкурентности пољопривредне 
производње и прераде у складу са локалном 
руралном политиком 

2.3.4 Заштита ознаке географског порекла 

Развојни 
правац 

Приоритетни циљ Мере за остварење приоритетног циља 

Д
р

уш
тв

е
н

и
 р

аз
во

ј  

3.1 Повећање 
доступности и 
уједначености 
квалитета ПЗЗ за све 
грађане Сокобање 

3.1.1  Обезбеђивање функционисања 
неопходних специјалистичких служби у Дому 
здравља 

3.1.2 Опремање дечије стоматолошке службе 

3.1.3   Реконструкција и опремање лабораторије 

3.1.4 Обезбеђење функционисања Одсека хитне 
медицинске помоћи 

3.1.5 Реконструкција и адаптација сеоских 
амбуланти 

3.2 Грађани 
Сокобање имају 

3.2.1  Развој локалне политике социјалне 
заштите 
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квалитетне и 
доступне социјалне 
услуге у локалној 
заједници 

3.2.2 Унапређење постојећих и увођење нових 
услуга социјалне заштите 

3.2.3 Обезбеђивање / унапређење 
приступачности јавних институција особама са 
инвалидитетом 

3.3 Богат културни 
живот 

3.3.1 Успостављање јединственог центра за 
културу 

3.3.2   Унапређивање / обезбеђивање 
просторних услова за спровођење активности 

3.3.3 Унапређење културно – уметничких 
садржаја 

3.4 Унапређени 
услови за рекреацију 
и бављење спортом 

3.4.1  Усавршавање стручног кадра за 
спровођење редовних и посебних програма у 
области спорта 

3.4.2 Унапређење спортско – рекреативне 
инфраструктуре и додатно опремање спортских 
објеката 

3.4.3  Промовисање бављења спортом код деце 
и младих 

3.5 Млади грађани 
Сокобање су активни 
и укључени све 
друштвене токове у 
локалној заједници 

3.5.1  Успостављање омладинске политике и 
складу са потребама и уз учешће младих 

3.5.2 Унапређење капацитета и обезбеђење 
функционисања Канцеларије за младе 

3.6 Васпитно 
образовни рад се 
реализује у 
безбедној, здравој, 
подстицајној и 
инклузивној средини 

3.6.1 Унапређење квалитета и доступности 
предшколског образовања и васпитања 

3.6.2 Унапређење услова за спровођење 
основног образовања 

3.6.3 Унапређење услова за спровођење 
средњег образовања 

3.6.4 Оснивање високе школе струковних 
студија за туризам и хотелијерство 
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Развојни правац I – заштита животне средине, урбана и комунална инфраструктура 

Приоритетни циљ 
1.1 

Обезбеђена довољна количина пијаће воде за све грађане 

и туристе 2021 2030 

Показатељи исхода 
Извор 

верификације 

Почетна 
вредност 

Циљана 
вредност 

Удео домаћинстава прикључених на водоводну мрежу на 

територији целе општине 
ЈКП „Напредак“ 65% 85% 

Образложење: 
По званичним статистикама, на подручју општине Сокобања већина становника (86,7%) су прикључени на систем 

водоснабдевања, кроз више одвојених водоводних мрежа. По подацима ЈКП „Напредак, 65% домаћинстава на 

нивоу целе општине је прикључено на јавни систем водоснабдевања, док око 35% је прикључено на сеоске 

водоводе. Интенција је да се сеоски водоводи укључе у јавни систем водоснабдевања. Међутим, оно што 

карактерише водоводну мрежу на подручју општине су велики губици (процењено 24%), део мреже је још увек 

под азбестним цевима, а водна налазишта захтевају обнову, застарела је секундарна мрежа и честе су несташице 

воде током летњих месеци. Без обзира на покривеност свих 24 сеоска насеља на територији општине 

прикључцима на водоводну мрежу, оно што представља проблем је квалитет (безбедност) пијаће воде. 

Комплетан водоводни систем на територији општине Сокобања је грађен пре више деценија. Према анализи 

коју je радиo Институт за јавно здравље о квалитету воде у водоводу у општини Сокобања, физичко-хемијска 

неисправност воде износи 2,1%, док је микробиолошка неисправност 3%. Још један од великих проблема када 

је реч о водоснабдевању представља чињеница да су сеоски водоводи у власништву више група грађана, па је у 

наредном периоду неопходно да надлежност и контролу над радом ових водовода преузме ЈКП ''Напредак'' 

Сокобања. У наредном периоду општина Сокобања планира реализацију неколико кључних мера, који су пре 

свега капитални пројекти, а односе се на реконструкцију водоводног система и фабрике воде као и проналажење 

нових изворишта, успостављање система зонирања и мониторинга, а све са циљем како би се дугорочно решио 

проблем снабдевања становништва безбедном пијаћом водом. Оно што представља други део постављеног 

циља, свакако је да доступна пијаћа вода, поред тога што је безбедна, буде и приуштива за локално 

становништво. Како је реч о значајаним инвестицијама, што ће у одређеној мери и поскупети воду, требало би 

посветити додатну пажњу на информативно-едукативне активности када је реч о коришћењу и очувању пијаће 

воде као ресурса. 

Допринос Циљевима одрживог развоја (ЦОР) и Преговарачким поглављима ЕУ 

Циљ 6. Обезбедити санитарне услове и приступ пијаћој води за све 

6.1 До 2030. постићи универзалан и једнак приступ безбедној и приуштивој пијаћој води за све. 

6.3 До краја 2030 унапредити квалитет воде смањењем загађења, елиминисати расипање и на најмању могућу 

меру свести испуштање опасних хемикалија и материјала, преполовити удео непрочишћених вода и значајно 

повећати рециклирање и безбедну поновну употребу на глобалном нивоу 
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Допринос Преговарачком поглављу 27 – Животна средина 

Предложене мере: 

1.1.1  Одрживо повећање капацитета за производњу пијаће воде на територији целе општине 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Капацитет изворишта и 

постројења за прераду 

воде у јавном систему 

водоснабдевања 

70 л/с 100 л/с Извештај ЈКП 

Количине испоручене 

воде за пиће у јавном 

систему 

водоснабдевања 

702.000 m3 800.000 м3 Извештај ЈКП 

Број реконструисаних 

постројења за прераду 

воде 

0 3 Извештај ЈКП 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Тренутни капацитет изворишта и осталих ресурса за водоснабдевање не задовољава потребе корисника у 

погледу количине пијаће воде, те је неопходно применити мере које ће резултирати повећањем доступне 

количине пијаће воде. 

Мера обухвата све радове  не реконструкцији и изградњи ПППВ Царина са ПС Бањица (друга фаза), постројење 

Лептерија, реконструкција бунара, реконструкција пумпне станице на Врелу, бушотина Шарбановац, и довод 

воде са Бованског Језера у случају недостатка пијаће воде ако претходне мере не дају резултат, а све у складу са 

ПГР-ом и студијом изводљивости за водоснабдевање и третман отпадних вода насеља Сокобања – ППФ7, као и 

Просторним планом, као и осталим важећим документима. 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ: 

• Израда пројектно техничке документације, 

• Реконструкција ПППВ Царина и ПС Бањица са набавком и уградњом опреме, 

• Реконструкција Постројења Лептерија са израдом резервоара и уградњом опреме, 

• Израда бушотине Шарбановац и транзитног цевовода до Сокобање, 

• Активност испитивања и успостављања експлоатације бушотине Читлук 

• Израда студије изводљивости и пројектно техничке документације довода са Бовнског језера. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 
Општина и ЈКП 500.000.000,00 

Општина, РС, 

донатори 
2023 - 2028 

1.1.2 Изградња и реконструкција водоводне мреже и пратећих објеката у функцији водоснабдевања 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 
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Дужина новоизграђене 

водоводне мреже у 

метрима 

0 5000 
Извештај ЈКП, Употребна 

дозвола 

Дужина реконструисане 

водоводне мреже у 

метрима 

2000 20000 
Извештај ЈКП, Употребна 

дозвола 

Реконструисани и 

изграђени објекти 

водоснабдевања 

0 3 
Извештај ЈКП, Употребна 

дозвола 

Број сеоских водовода 

укључених у систем 

јавног водоснабдевања 

0 5 Извештај ЈКП, 

Опис мере и активности за спровођење мере 

У насељу Сокобања се бележе губици у систему водоснабдевања од преко 50% услед застарелог цевовода. У 

сеоским насељима системи за водоснабдевање су у највећем броју случајева у индивидуалном, или власништву 

група грађана, те нису у систему јавног водоснабдевања, што је у супротности са Законом о комуналној 

делатности. 

Ова мера обухвата изградњу нове и реконструкцију постојеће водоводне мреже у складу са ПГР -ом и потребним 

капацитетима, а за потребе грађана Сокобање и даљег  развоја и ширења туристичких капацитета. Мера такође 

подразумева реконструкцију Пумпне станице Врело и изградњу и реконструкцији резервоара. У сеоским месним 

заједницама је планирана изградња водоводне мреже где није урађена, као и преузимање сеоских водовода од 

стране овлашћеног предузећа и довођење водовода у систем квалитетног управљања, одржавања и контроле. 

Активности 

• Израда пројектно техничке документације изградње и реконструкције водоводне мреже 

• Изградња и реконструкција водоводне мреже и објеката 

• Спровођење активности на легализацији постојећих сеоских водовода и објеката у њиховом систему 

• Израда пројектно техничке документације изградње и реконструкције водоводне мреже сеоских 

водовода 

• Изградња и реконструкција водоводне мреже и објеката сеоских водовода 

• Успостављање управљачког система сеоских водовода 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и  услуга 
Општина и ЈКП 800.000.000,00 

Општина, РС, 

донатори 
2023-2030 

1.1.3 Успостављање система зонирања у водоснабдевању 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број зона у јавном 

систему 

водоснабдевања 

0 3 Извештај ЈКП 
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Опис мере и активности за спровођење мере 

У систему јавног водоснабдевања тренутно није успостављен систем зонирања, што отежава управљање 

водоводним системом. Пројекат је тренутно на нивоу техничке контроле. 

Мера обухвата: 

• Израду Пројектно техничке документације са израдом хидрауличког модела, 

• извођење радова по документацији са уградњом потребне опреме. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 

Општина и ЈКП 35.000.000,00 Општина, РС, 

донатори 

2023-2025 

1.1.4 Успостављање система мониторинга у водоснабдевању 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Систем мониторинга 

водоснабдевања 
Не постоји Постоји Извештај ЈКП 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Систем мониторинга у водоснабдевању тренутно не постоји, што онемогућава адекватно управљање јавним 

системом водоснабдевања. 

Мера обухвата увођење система управљања и мониторинга водоводног система Сокобање са израдом SCADA 

система. 

Планиране активности 

• Израда пројектно техничке документације 

• Уградња опреме на постројењима и мрежи 

• Успостављање SCADA система 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 

Општина и ЈКП 50.000.000,00 Општина, РС, 

донатори 

2023-2027 

Приоритетни 
циљ 1.2 Чисте и очуване воде Сокобање 2021 2030 

Показатељи исхода Извор 
верификације 

Почетна 
вредност 

Циљана 
вредност 

Квалитет воде у реци Моравици на излазу из Сокобање ЈКП 5. 
категорија 

2. 
категорија 
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% Отпадних вода које се безбедно прерађују у насељу Сокобања 

0% 98% 

Образложење: 
Управљање отпадним водама представља један од највећих проблема и изазова који се налазе пред локалном 

самоуправом. Иако општину Сокобања карактерише богата и разнолика хидрографска мрежа, са рекама 

Моравицом и Јошаницом и бројним мањим притокама, језерима и изнад свега лековите минералне воде, 

њихово очување и стављање у функцију даљег развоја туризма је угрожено због лошег система за управљање 

отпадним водама. По подацима ЈКП „Напредак“ више од 95% домаћинстава је прикључено на канализациону 

мрежу. У руралним насељима општине се не спроводи пречишћавање oтпадних вода, већ се отпадна вода 

директно испушта у реципијенте, односно земљиште и водотокове. Када се на то додају бројне дивље депоније 

и сметлишта, загађења која потичу од пољопривреде и употребе пестицида, као и загађење из рудника Соко, 

јасно је да је стање и заштита водотокова један од навећих приоритета за општину Сокобања. Пречистач 

отпадних вода је саграђен пре пола века и својим оперативним капацитетима не задовољава потребе сталне 

урбанизације и сезонских туристичких флуктација. Мере предложене овим планом се пре свега односе на 

реконструкцију постојеће и изградњу нове инфраструктуре, постројења за пречишћавање отпадних вода, 

канализационе и атмосферске канализације али и бројних активности за заштиту водених екосистема. 

Допринос Циљевима одрживог развоја (ЦОР) и Преговарачким поглављима ЕУ 

ЦОР 6: Успоставити санитарне услове и приступ пијаћој води за све 

ЦОР 6.3 До краја 2030 унапредити квалитет воде смањењем загађења, елиминисати расипање и на најмању 

могућу меру свести испуштање опасних хемикалија и материјала, преполовити удео непрочишћених вода и 

значајно повећати рециклирање и безбедну поновну употребу на глобалном нивоу 

Допринос Преговарачком поглављу 27 – Животна средина, 27.4 Управљање водама 

Предложене мере: 

1.2.1  Изградња новог и реконструкција и доградња постојећег постројења за пречишћавање 

отпадних вода 

Показатељи резултата Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Капацитет постојећег ППОВ 

0 (ППОВ није у 

функцији) 

Капацитет ППОВ 

22.000 еквивалент 

становника 

Извештај ЈКП 

Број нових ППОВ 0 1 Употребна дозвола 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Тренутно постоји ППОВ које је превазиђено како у погледу капацитета, тако и у погледу технологије, те практично 

није у функцији, што доводи до изливања непрерађених отпадних вода и загађења водотокова. 

Мера обухвата реконструкцију и доградњу постојећег постројења за прераду отпадних вода у смислу испуштања 

воде у реципијент са одговарајућим квалитетом и капацитетом. Како се мера директно односи на изградњу 

инфраструктуре за пречишћавање отпадних вода, реализација мере има директан утицај на остварење 

приоритетног циља. 

Планиране активности: 

- Израда пројектно техничке документације 

- извођење радова на реконструкцији , доградњи ППОВ у насељу Сокобања 
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- Извођење грађевинских радова на изградњи новог ППОВ 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и  услуга 
Општине Сокобања 5.000.000 

Буџет ЈЛС, Буџет 

РС и донаторска 

средства 

2022 - 2025 

1.2.2 Изградња и реконструкција канализационе мреже 

Показатељи резултата Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Дужина изграђене секундарне 

канализационе мреже 
40 км 45км 

Извештај ЈКП / Употребна 

дозвола 

Број колектора 1 3 
Извештај ЈКП / Употребна 

дозвола 

Потисно – гравитациони 

цевовод 
0 1 

Извештај ЈКП / Употребна 

дозвола 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Капацитет канализационе мреже не задовољава тренутне потребе услед малог пречника колектора, што 

узрокује честа изливања. Постоје делови насеља Сокобања који нису покривени канализационим системом, а у 

сеоским срединама канализациона мрежа не постоји. 

Мера подразумева изградњу и реконструкцију канализационе мреже у циљу сакупљања и одвођења отпадних 

вода до ППОВ. 

Планиране активности: 

• Изградња 2 нова колектора, 

• Изградња пумпне станице за препумпавање отпадних вода у насељу Царина, 

• Изградња потисно – гравитационог цевовода, 

• Изградња и реконструкција секундарне канализационе мреже. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и  услуга 

Општина Сокобања и 

ЈКП 
2.000.000 еур 

Буџет ЈЛС, Буџет 

РС и донаторска 

средства 

2022 - 2030 

1.2.3 Изградња и реконструкција атмосферске канализације 

Показатељи резултата Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Дужина новоизграђене 

атмосферске канализационе 

мреже 

0 км 

3 км 
Извештај ЈКП / Употребна 

дозвола 

Дужина реконструисане 

атмосферске канализационе 

мреже 

0,5 км 6 км 

Извештај ЈКП / Употребна 

дозвола 
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Опис мере и активности за спровођење мере 

Тренутно више од 50% домаћинстава своју атмосферску воду испушта у фекалну канализациону мрежу због не 

решеног питања одвођења атмосферске воде по улицама, што узрокује честа изливања фекалне канализације. 

Постоје 5 колектора мање дужине за одвођење атмосферских вода који су прикључени на водотоке у насељу 

Соковања. Сеоске месне заједнице немају решено питање одвођења атмосферских вода. 

Мера подразумева израду пројектно техничке документације, реконструкцију и изградњу атмосферске 

канализације. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и  услуга 

Општина Сокобања и 

ЈКП 
2.000.000 еур 

Буџет ЈЛС, Буџет 

РС и донаторска 

средства 

2023 - 2030 

1.2.4 Заштита водних екосистема 

Показатељи резултата Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Израђена Студија о заштити 

реке Моравице са притокама 
0 1 Документ 

Годишњи програм мониторинга 

квалитета водних екосистема 
0 1 годишње 

Одлука о усвајању 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Стање реке Моравице указује на незадовољавајући квалитет воде на значајном делу тока реке. Загађење је 

узроковано нефункционалним ППОВ, близином депоније, неконтролисаним коришћењем пестицида и 

девастираним земљиштем. Последњих година приметно је и дуготрајно замућење реке Моравице у горњем току 

са званично не идентификованим узроком. 

Мера подразумева: 

- Израду студије заштите водних система на територији општине Сокобања, 

- Израду годишњих програма заштите водних екосистема на основу којих ће бити уговаран и спровођен 

мониторинг, 

- Спровођење континуираног мониторинга, постављањем мерних станица и редовним узроковањем и 

мерењем квалитета воде. 

- Усклађивање корективних и превентивних мера за заштиту водних екосистема у складу резултатима 

Студије и Мониторинга. 

- Подизање јавне свести о заштити водних екосистема 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и  услуга 

Општина Сокобања и 

ЈКП 
2.000.000 еур 

Буџет ЈЛС, Буџет 

РС и донаторска 

средства 

2023 - 2026 

Приоритетни 
циљ 1.3 Чист ваздух током целе године 2022 2030 

Показатељи исхода 
Извор 

верификације 

Почетна 
вредност 

Циљана 
вредност 
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Број дана са недозвољеном концентрацијом ПМ 10 честица у 

ваздуху (на основу мерења 8 недеља годишње) 
Завод за јавно 
здравље 
„Тимок“ 
Зајечар 

5 0 

Образложење: 
Општина Сокобања припада зони у којој квалитет ваздуха спада у прву категорију, што подразумева чист или 

незнатно загађен ваздух, где нису прекорачене прописане граничне вредности нивоа ни за једну загађујућу 

материју. Ипак, присутни су одређени извори загађења који пре свега потичу од саобраћаја, индивидуалних 

ложишта на чврста горива (преко 95% домаћинстава), котларинице и ложишта на фосилна горива и крадска 

депонија. На плану енергетске ефикасности и одрживог коришћења ОИЕ и заштите и побољшања квалитета 

животне средине потребно је спровести мере које ће довести до значајног унапређења тренутног стања односно 

до постизања позитивних економских, социјалних и еколошких ефеката. Смањење потрошње енергије у јавном 

сектору ће непосредно довести до смањења трошкова за енергију, а повећање коришћења локалних ресурса 

обновљивих извора енергије ће омогућити допунске буџетске приходе тј. доћи ће до стварања економски 

одрживе локалне енергетике. У виду позитивних социјалних ефеката доћи ће до смањења потрошње тј. 

стварања допунских енергетских капацитета (тзв. потенцијал енергетске ефикасности), што ће омогућити њихову 

доступност већем броју корисника. Спровођењем мера енергетске ефикасности у зградама мора се достигнути 

прописани квалитет комуналних услуга и комфора, што ће позитивно утицати на квалитет обављања делатности. 

И, коначно, успостављање овог система би требало да има и позитивне еколошке ефекте, јер ће опште смањење 

потрошње енергије и повећање коришћења ОИЕ допринети смањењу емисије CO2 и осталих загађујућих 

материја. Ради дефинисања тренутног потенцијала биомасе на територији општине потребно је урадити студију. 

Такође, потребно је радити на изградњи еколошке свести грађана у области употребе обновљивих извора и 

енергетске ефикасности енергије путем конвенционалних начина кампање, али и путем пружања субвенција и 

олакшица за коришћење ОИЕ и примене мера енергетске фикасности. Број јавних објеката на којима су 

примењене мере енергетске ефикасности треба континуирано повећавати. 

Допринос Циљевима одрживог развоја (ЦОР) и Преговарачким поглављима ЕУ 

Циљ 11. Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, отпорним и одрживим 

11.3 До 2030. унапредити инклузивну и одрживу урбанизацију и капацитете за партиципативно, интегрисано и 
одрживо планирање и управљање људским насељима у свим земљама; 

11.6 До 2030. смањити негативан утицај градова на животну средину мерен по глави становника, са посебном 
пажњом на квалитет ваздуха и управљање отпадом на општинском и другим нивоима; 
Допринос Преговарачком поглављу 27 – Животна средина, 27.4 Управљање водама 

Предложене мере: 

1.3.1 Прелазак на еколошки прихватљивије енергенте у објектима јавне намене 

Показатељи резултата Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број објеката јавне намене који 

користе еколошки 

прихватљивије енергенте 

1 6 Извештај општине Сокобања 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Највећи број објеката јавне намене се греје на чврсто гориво што у значајној мери утиче на ниво загађења ваздуха 

у зимском периоду. 
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У складу са Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије у објектима јавне намене, 

потребно је анализирати потрошњу енергената за грејање у Сокобањи и утврдити могућност уштеде енергије и 

смањења емисије CO2 што ће довести и до смањења загађења ваздуха. 

Планиране активности: 

- Израда Елабората о потрошњи енергије са мерама за уштеду енергије, 

- Набавка и уградња енергетски ефикаснијих уређаја за грејање, 

- Анализа уштеде енергије и емисије CO2 након замене уређаја за грејање. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 

Општина Сокобања 50.000.000,00 Буџет ЈЛС, МЗЖС, 

донаторска 

средства 

2022 - 2028 

1.3.2  Подстицање приватних објеката на прелазак на еколошки прихватљиве енергенте 

Показатељи резултата Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број приватних објеката који су 

подржани од стране општине за 

прелазак на еколошки 

прихватљивије енергенте 

3 30 Извештај ЈЛС 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Већина приватних објеката на територији општине Сокобања се греје на чврсто гориво, што негативно утиче на 

ниво загађења ваздуха. 

Ова мера,  у складу са јавним позивима Министарства рударства и енергетике и Општине Сокобања за 

суфинансирање мера енергетске санације-унапређење постојећег начина грејања објеката крајњих корисника 

домаћинстава и стамбених заједница подразумева следеће активности : 

- Спровођење анализе постојећег начина грејања у објектима у приватном власништву, 

- Едукација домаћинстава и стамбених заједница  о могућностима преласка на еколошки прихватљиве 

енергенте и о могућностима коришћења подстицајних средстава за набавку и уградњу котлова на 

биомасу и пратећих инсталација, набавку топлотних пумпи и сл., 

- Субвенционисање замене грејних тела од стране општине Сокобања и Министарства рударства и 

енергетике, 

- Израду извештаја о броју објеката и врсти енергента који је замењен. 

- 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Подстицајна Општина Сокобања 1.500.000,00 РСД 

годишње 

Буџет ЈЛС, МЗЖС, 

донаторска 

средства 

2022 - 2028 

1.3.3 Подстицање унапређења енергетске ефикасности приватних објеката 

Показатељи резултата Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број приватних објеката 

подржаних од стране општине 

са унапређеном енергетском 

ефикасношћу 

26 150 Извештај ЈЛС 
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Опис мере и активности за спровођење мере 

Мера,  у складу са јавним позивима Министарства рударства и енергетике и Општине Сокобања за 

суфинансирање мера енергетске санације објеката крајњих корисника домаћинстава и стамбених заједница 

подразумева следеће активности : 

- Едукација домаћинстава и стамбених заједница о могућностима коришћења подстицајних средстава кроз мере 

енергетске санације-замена спољашње столарије, изолација зидова, таваница, набавку и уградњу соларних 

колектора за припрему топле воде и сл. 

- Јавни позив за домаћинства и стамбене заједнице за суфинансирање мера енергетске санације, 

- Мониторинг спровођења енергетске санације у домаћинствима и стамбеним зградама. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Подстицајна 

Општина Сокобања 2.000.000,00 рсд 

годишње 

Буџет ЈЛС, МЗЖС, 

донаторска 

средства 

2022 - 2028 

1.3.4 Унапређење енергетске ефикасности у  објектима јавне намене 

Показатељи резултата Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број енергетски санираних 

објеката 
3 6 Извештај општине Сокобања 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Велики број објеката јавне намене је енергетски неефикасан, тј троши значајно више енергије од стандарда, што 

негативно утиче на животну средину, али и генерише превелике трошкове за утрошену енергију. У складу са 

Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије у објектима јавне намене, планирамо је 

унапређење енергетске ефикасности за три објеката јавне намене. 

Планиране активности: 

- Израда пројектно-техничке документације за зграду општине Сокобања, иновационог центра и зграду 

дечјег вртића „Буцко“ у Сокобањи, 

- Извођење радова на енергетској санацији зграде општине Сокобања(кров), зграде општине 

2(иновациони центар) и зграде дечјег вртића „Буцко“ 

- Извештај о анализи уштеде енергије у објектима јавне намене. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 

Општина Сокобања 30.000.000 Буџет ЈЛС, МЗЖС, 

донаторска 

средства 

2022 - 2028 
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1.3.5 Подстицање производње и коришћења енергије из обновљивих извора за сопствене потребе 

Показатељи резултата Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Студија оправданости за 

коришћење обновљивих извора 

енергије 

0 1 
Извештај енергетског 

менаџера 

Број закључених Уговора са 

ЕПС-ом 
4 24 

Извештај енергетског 

менаџера 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Просечна годишња вредност енергије сунчевог зрачења за територију која се налази у захвату Просторног плана 

износи од 4 до 4.2 kWh/m²/ дан (хоризонтална мерна површина), а вредности се крећу од 4.6 до 4.8 kWh/m²/дан 

(мерна површина под углом 30о према југу) тако да подручје општине Сокобања спада у подручја повољна за 

експлоатацију енергије Сунца. Неопходно је урадити студије, техноекономске анализе и мерења које ће показати 

исплативост великих инвестиција у овај вид обновљивих извора енергије и најповољније локације за изградњу 

на подручју општине. Коришћење соларних колектора за добијање санитарне топле воде у домаћинствима, 

пословним и индустријским објектима, као и грејање пластеника у пољопривреди један је од начина 

једноставног и ефикасног коришћења енергије Сунца. 

Планиране активности: 

- Израда студије оправданости за коришћење обновљивих извора енергије (геотермалне и соларне), 

- Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације кроз уградњу соларних панела за сопствену 

производњу електричне енергије, 

- Извештај о броју објеката са уграђеним соларним панелима. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Подстицајна Општина Сокобања 2.500.000 рсд годишње за 

подстицаје 

2.000.000 рсд за Студију 

оправданости 

Буџет ЈЛС, МЗЖС, 

донаторска 

средства 

2022 - 2030 

1.3.6 Развој еколошки прихватљивог система даљинског грејања у насељу Сокобања 

Показатељи резултата 
Почетна вредност 

Циљана вредност Извор верификације 

Систем за даљинског грејање Није усостављен Успостављен Употребна дозвола 

Опис мере и активности за спровођење мере 

НАПОМЕНА: За ову меру је потребно ревидирати студију оправданости. Ову меру је могуће реализовати само 

уколико се обезбеде донаторска средства и реше правно – имовинска питања за предвиђену локацију. 

Мера обухвата 

- обезбеђивање услова ( куповина земљишта и сл.)  на локацији  будућег  система даљинског грејања у 

насељу Сокобања, 

- Израду пројектно-техничке документације и обезбеђивање дозволе за извођење радова, 
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- Извођење радова на изградњи система даљинског грејања са пратећим инсталацијама, 

- Прибављање употребне дозволе. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Подстицајна Општина Сокобања 4.500.000 ЕУР Буџет ЈЛС, МЗЖС, 

донаторска 

средства 

2022 - 2028 

Приоритетни циљ 
1.4 Успостављен систем за управљање комуналним отпадом 2021 202 

Показатељи исхода 
Извор 

верифика
ције 

Почетна 
вредност 

Циљана 
вредност 

Удео чврстог отпада у општини који се организовано прикупља и 
одлаже 

Извештај 
ЈКП 

50% 100% 

Удео чврстог отпада који се рециклира, у односу на годишњу 

количину сакупљеног отпада 
Извештај 
ЈКП 

0,05% 10% 

Образложење: 
Према Националној стратегији за управљање отпадом, општина Сокобања припада Регионалном центру за 

управљање отпадом Ниш. На подручју општине Сокобања у моменту израде Плана, постоји једна локација за 

одлагање комуналног отпада (Трговишки пут) која је у функцији већ више од пола века, и која је предвиђена за 

затварање. Санација ове депоније је изведена 2001. године и подразумевала је ограђивање, израду дренажног 

система за прикупљање оцедних вода са базеном, израду бунара за отплињавање, формирање зелене 

површине, као и зеленог појаса. По мишљењу стручне јавности, санација није спроведена на одговарајући начин. 

Поред наведене депоније, на територији Општине постоји 103 дивље депоније са количином отпада већом од 

5m³ по локалитету. Општина Сокобања је активности у овој области базирала на Локалном плану управљања 

отпадом који је усвојила 2022. године, исти је на снази. Послове сакупљања, одвожења и депоновања отпада на 

територији општине Сокобања спроводи Јавно комунално предузеће ''Напредак'' од 1989. године. Укупно се 

годишње сакупи око 3.496 t комуналног отпада. У просеку, дневно се сакупи 9,6 t отпада. Отпад се редовно и 

организовано сакупља само у насељу Сокобања, које има 7.892 становника, што је приближно 50% становника 

општине Сокобања. 

На територији општине Сокобања се врши примарна сепарација, 2018. године је започет нови систем за 

примарну селекцију и рециклажу амбалажног отпада захваљујући пројекту који су започели општина Сокобања, 

ЈКП ''Напредак'' и Секопак, оператер управљања амбалажним отпадом. Обезбеђено је 350 контејнера од 1,1 m3 

запремине, различитих боја за сакупљање ПЕТ амбалаже, папира и стакла, као и 4.000 канти за сакупљање 

амбалажног отпада за свако домаћинство на територији Сокобање. 

Допринос Циљевима одрживог развоја (ЦОР) и Преговарачким поглављима ЕУ 
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Циљ 11. Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, отпорним и одрживим 

Циљ 12. Обезбедити одрживе обрасце потрошње и производње 

11.6. До 2030. смањити негативан утицај градова на животну средину мерен по глави становника, са посебном 

пажњом на квалитет ваздуха и управљање отпадом на општинском и другим нивоима 

12.5. До краја 2030. значајно смањити генерисање отпада тако што ће се спречавати или смањивати његово 

генерисање, односно тако што ће се отпад прерађивати и поново употребљавати. 

Поглавље 27: Животна средина и климатске промене 

Предложене мере: 

1.4.1  Санација и рекултивација постојеће депоније „Трговишки пут“ 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Депонија у складу са 

санитарним 

стандардима 

Депонија није у 

складу са 

санитарним 

стандардима 

Депонија је у 

складу са 

санитарним 

стандардима 

Извештај ЈКП 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Мера обухвата санацију  и рекултивацију несанитарне депоније „Трговишки пут“ у Сокобањи. 

Мера доприноси успостављању адекватног одлагања комуналног отпада и превенције даљег загађење реке 

Моравице и акумулације Бован (регионални извор водоснабдевања општине Алексинац). Такође се смањује 

испуштање депонијских гасова у атмосферу и спречава могућност самозапаљења депоније и самим тим спречава 

загађење ваздуха. 

Планиране активности: 

• Ревизија пројектне документације и прибављање одобрења, 

• Спровођење јавне набавке и избор извођача радова, 

• Извођење радова на санацији и рекултивацији депоније, 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 

Општина Сокобања и 

ЈКП „Напредак“ 

150.000.000,00 динара Буџет ЈЛС, 

МЗЖС, 

Донаторска 

средства 

2022 - 2028 

1.4.2  Санирање дивљих депонија 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Очишћене локације 

дивљих депонија 

29 100 
Извештај ЈКП „Напредак“ 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Мера подразумева чишћење и санацију дивљих депонија синхронизовано са проширењем обухвата одвожења 

отпада у сеоским месним заједницама. 
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Планиране активности: 

- Чишћење и одвожење отпада – уклањање дивљих депонија 

- Уређење простора и садња одговарајућег дрвећа 

- Едукација становништва о могућностима правилног одлагања отпада 

- Појачан надзор инспекцијских служби у циљу спречавања поновног формирања дивљих депонија 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 

Општина и ЈКП 

„Напредак“, СЕД 

(могућност подршке 

код едукације и 

надзора)? 

1.000.000,00 РСД на 

годишњем нивоу 

Буѕџет ЈЛС, 

МЗЖС, 

Донаторска 

средства 

2022 - 2028 

1.4.3 Унапређење капацитета ЈКП 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Оснивање засебне 

јединице за послове 

сакупљања и 

транспорта отпада 

0 1 

ЈКП „Напредак“ Сокобања, општина 

Сокобања 

Обухват сакупљања 

отпада 
50% 75% 

ЈКП „Напредак“ Сокобања, општина 

Сокобања 

Број возила за 

одношења смећа 
5 8 

ЈКП „Напредак“ Сокобања, општина 

Сокобања 

Нови судови за смеће 100 200 
ЈКП „Напредак“ Сокобања, општина 

Сокобања 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Мера подразумева унапређење рада техничких и оперативних служби ЈКП „Напредак“ , кроз  промену 

организационе структуре и успостављање система одвојеног сакупљања, ефикаснијег рада ЈКП, набавку опреме 

и  проширења сакупљања отпада на сеоске средине. Планирана је набавка додатних возила за одвожење смећа, 

као и судова за смеће и повећање броја извршилаца у складу са законским могућностима. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 

Општина Сокобања и 

ЈКП „Напредак“ 

66.000.000,00РСД Буџет ЈЛС, 

МЗЖС, 

Донаторска 

средства 

2024 - 2030 

1.4.4 Успостављање система за сепарацију и рециклажу отпада 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Изградња рециклажног 

дворишта 

0 1 
Општина и ЈКП 
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Број контејнера за 

примарну селекцију 
100 300 Општина и ЈКП 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Мера подразумева успостављање примарне сепарације – система одвојеног сакупљања у општини, кроз 

изградњу рециклажног дворишта, трансфер станице, постављање контејнера за примарну селекцију отпада, 

едукацију становништва и надзор. 

Планиране активности: 

- Припрема просторно-планске и обезбеђење земљишта за рециклажно двориште 

- Израда техничке документације за изградњу рециклажног дворишта 

- Изградња рециклажног дворишта 

- Набавка и постављање контејнера за селективно сакупљање рециклабилног отпада 

- Обезбеђење пласмана рециклабилног отпада, анализа тржишта и идентификација потенцијалних 

купаца. 

- Едукација становништва о примарној селекцији отпада 

- Оснивање еколошко- едукативног центра Раденковац 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђивање 

добара и услуга 

Општина Сокобања, 

ЈКП „Напредак“ 
50.000.000,00 РСД 

Буџет ЈЛС, 

МЗЖС, 

Донаторска 

средства 

2023 - 2030 

1.4.5 Међуопштинска сарадња  на изградњи регионалне депоније 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Функционална 

регионална депонија 

0 1 Уговор о депоновању отпада на 

регионалну депонију 

Изграђена трансфер 

станица 

0 1 Употребна дозвола 

Опис мере и активности за спровођење мере 

НАПОМЕНА: Мера је изван утицаја општине Сокобања. 

Према постојећем Регионалном стратешком плану управљања отпадом предвиђена је изградња регионалне 

депоније за Нишки регион, којем је приступила општина Сокобања. Општина Сокобања има потписан Споразум 

о међуопштинској сарадњи на успостављању регионалне депоније, међутим активности на реализацији исте се 

веома споро одвијају, а и изван су утицаја општине Сокобања. Регионална депонија је предвиђена на локацији 

КЕЛЕШ на територији града Ниша. 

Да би се успоставило адекватно управљање комуналним отпадом и функционисање регионалне депоније, 

потребне активности општине Сокобања јесу: 

- Одређивање одговарајуће локације за трансфер станицу 
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- Откуп земљишта на коме ће се вршити изградња трансфер станице 

- Израда  техничке документације за изградњу трансфер станице 

- Изградња трансфер станице, 

- Успостављање система регионалног управљања отпадом, које зависи од изграђене депоније. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђивање 

добара и услуга 

Општина Сокобања, 

ЈКП „Напредак“ 
80.000.000,00РСД 

Буџет ЈЛС, 

МЗЖС, 

Донаторска 

средства 

2022 - 2028 

Приоритетни циљ 
1.5 Обезбеђен одрживи урбани развој Сокобање 2021 2030 

Показатељи исхода Извор верификације 
Почетна 
вредност 

Циљана 
вредност 

Дефинисана јавна политика одрживог урбаног 
развоја Сокобање 

Одлука о усвајању 0 1 

Измењен и допуњен ПГР подручја Сокобања Одлука о изменама и 
допунама ПГРа 

4 5 

Удео уређених јавних зелених површина у  укупној 

површини подручја Сокобања (%) 
Одлука о изменама и 
допунама ПГРа 

4,29% 9% 

Образложење: 
На територији урбаног дела општине Сокобања потребно је прилагодити просторно-планска документа како би 

се ограничила станоградња у корист развоја савремених садржаја и  јавних површина, уз инклузивну и одрживу 

урбанизацију.  Потребно је планирати и саобраћајну  и комуналну инфраструктуру у деловима насеља где она до 

сада није изграђена како би се безбедност саобраћаја и квалитет становања значајно побољшали и створили 

услови за развијање осталих делатности на локацијама од интереса. Како се ради о посећеној туристичкој 

дестинацији, потребно је изградити и додатни број уређених паркинг места. Посебно је потребно размотрити 

локацију зелене пијаце која треба да омогући безбедну и санитетски исправну продају намирница, али која треба 

да представља и саставни део туристичке понуде. Адекватним планирањем зелених површина делови насеља 

ће се дефинисати као савремене изграђене целине са позитивним утицајем на животну средину. 

Постојеће јавне зелене површине заузимају 51,37ха, односно 4,29% укупне површине. Постојећим ПГРом се 

планира повећање зелених површина на 93,39ха, односно 7,79%. 

Такође, потребно је радити на обезбеђењу услова на стварању могућности за развој 

Допринос Циљевима одрживог развоја (ЦОР) и Преговарачким поглављима ЕУ 

Циљ 11: Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, прилагодљивим и одрживим 
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11.1 До 2030. осигурати да сви имају приступ адекватном, безбедном и приступачном становању и основним 
услугама, унапредити неусловна насеља 

11.3 До 2030. унапредити инклузивну и одрживу урбанизацију и капацитете за партиципативно, интегрисано и 
одрживо планирање и управљање људским насељима у свим земљама 

11.6 До 2030. смањити негативан утицај градова на животну средину мерен по глави становника, са посебном 
пажњом на квалитет ваздуха и управлјање отпадом на општинском и другим нивоима 
11.7 До 2030. омогућити универзални приступ безбедним, инклузивним и приступачним зеленим и јавним 

површинама, посебно за жене и децу, старија лица и особе са инвалидитетом 

Предложене мере: 

1.5.1  Успостављање нових параметара изградње у складу са принципима одрживог развоја 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Дефинисан коефицијент 

изграђености 
Није дефинисан 

Дефинисан у складу 

са принципима 

одрживог развоја 

Одлука о усвајању ПГР 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Постојећим ПГРом није дефинисан коефицијент изграђености, као ни максимална висина објеката на парцели. 

Ово је довело до неусклађености висине објеката са постојећим објектима у окружењу. 

Мера подразумева измену ПГР-а како би се дефинисао коефицијент изграђености, у циљу усклађивања висине 

објеката и одржања бањске архитектуре,  као и повећања зелених површина. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Регулаторна Општина Сокобања 50.000.000 Буџет ЈЛС 2023 - 2030 

1.5.2  Развој безбедних, инклузивних и приступачних јавних површина (зелена пијаца, гробље, јавни паркинг, 

паркови, дечија и спортска игралишта) за све грађане 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број новоизграђених и 

уређених јавних 

површина 

1 9 
Уговор о извођењу радова/ решење 

о одобрењу извођења радова 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Мера подразумева изградњу нових и уређење постојећих јавних површина (зелена пијаца, гробље, јавни 

паркинг, паркови, дечија и спортска игралишта), које испуњавају све стандарде безбедности, приступачности и 

инклузвности како за грађане, тако и за посетиоце Сокобање у складу са планском документацијом 

Планиране активности: 

- Изградња модерне зелене пијаце 

- Обезбеђење земљишта и уређење градског гробља у складу са планском документацијом 

- Изградња јавног паркинга 

- Уређење и реконструкција мермерног шеталишта 

- Изградња / уређење  дечијих  игралишта ( Централни градски парк, Паркић код школе, Царина) 

Страна 45                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 47                                               29.11.2022. године



43 

- Уређење парка цвећа 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 
Општина Сокобања 

Није познато / зависи 

од пројектно техничке 

документације 

Буџет ЈЛС, Буџер РС 

и донаторска 

средства 

2023 - 2030 

1.5.3  Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Дужина 

реконструисаних улица 

у км 

1,2 10 Употребна дозвола 

Дужина новоизграђених 

улица у км 
0 5 Употребна дозвола 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Мера обухвата израду техничке документације, решавање имовинских односа, реконструкцију постојећих улица 

и изградњу нових улица у складу са Просторним планом општине, Планом генералне регулације насеља 

Сокобања и ПДРовима 

- Реконструкција улица: Иве Андрића, Првомајска, Београдска, Његошева, Сокоградска и део улице проф. 
Јовановића, Бањичка и друге са указаним потребама 

- Изградња улица: Александра Динића, Палилулска, приступни пут и потпорни зид код Летње позорнице 
„Врело“ и друге са указаним потребама 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 
Општина Сокобања 500.000.000,00РСД Буџет ЈЛС, Буџет РС 2023 - 2030 

1.5.4 Подршка развоју еколошки прихватљивог транспортног система базираног на безбедности у саобраћају 

и доступности за све категорије становништва 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Дужина бициклистичке 

стазе (км) 
0 8 

Употребна дозвола / грађевинска 

дозвола 

Број субвенционисаних 

електричних возила – 

тротинети и бицикле 

0 40 
Уговори о субвенционисању 

корисника 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Мера подразумева изградњу бициклистичке стазе која ће се простирати од локације Старе болнице, паралелно 

са магистралним путем Сокобања – Алексинац, све до Бованског језера. Дуж стазе ће бити постављена 

вертикална сигнализација у циљу безбедног одвијања саобраћаја. 

Страна 46                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 47                                               29.11.2022. године



44 

Такође, у циљу смањења гужве у центру града, али и смањења загађења ваздуха, планира се субвенционисање 

еколошки и енергетски прихватљивих транспортних средстава, и то бицакала и тротинета, с'обзиром да држава 

субвенционише електричне аутомобиле. 

Планиране активности: 

- Израда пројектно – техничке документације за изградњу бициклистичке стазе 

- Решавање имовинских односа 

- Извођење радова на изградњи бициклистичке стазе 

- Израда програма за субвенционисање набавке еколошки и енергетски прихватљивих транспортних 

средстава / спровођење конкурса 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 
Општина Сокобања 

Није познато. Зависи 

од пројектно техничке 

документације 

Буџет ЈЛС, Буџет 

РС, донаторска 

средства 

2023 - 2030 

1.5.5 Унапређење електро-енергетске мреже и јавне расвете на територији целе општине 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Дужина реконструисане 

електро – енергетске 

мреже (км) 

0 8 

Употребна дозвола / грађевинска 

дозвола / решење о одобрењу 

радова 

Дужина изграђене јавне 

расвете 
0 5 Употребна дозвола 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Мера подразумева замену постојећих светиљки јавне расвете ЛЕД светлима, и то у деловима Сокобање где није 

извршена замена постојећих енергетски ефикасним ( око 20% од укупног броја). 

Такође, ова мера подразумева и реконструкцију, односно изградњу јавне расвете у улицама које се 

реконструишу или граде. 

Ван утицаја општине Сокобања јесте реконструкција ниско напонске мреже и дела далековода појединих села 

(Шарбановац, Милушинац, Врмџа и Николинац), али су ове активности неопходне и општина ће морати да у 

сарадњи са електропривредом РС решава и ове проблеме. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 
Општина Сокобања 55.000.000,00рсд 

Буџет ЈЛС, Буџет 

РС, донаторска 

средства 

2023 - 2028 

1.5.6 Развој инфраструктуре у руралним срединама 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 
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Број израђених 

пројеката 
0 10 

Грађевинске дозволе / Употребне 

дозволе 

Број сеоских насеља на 

унапређеном 

инфраструктуром 

0 10 Извештај одељења за урбанизам 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Инфраструктура у сеоским срединама је недовољно изграђена, како због недостатка новчаних средстава, тако и 

због нерешених имовинских питања. Општински путеви до сеоских средина су у солидном стању, али сеоске 

улице у већини села нису асфалтиране, а јавна расвета је недовољна и енергетски неефикасна. Последњих 

годину дана у скоро свим МЗ је посут гребани асфалт . Јавни водоводи нису успостављени у складу са Законом о 

комуналним делатностима, док третман отпадних вода не постоји. 

Општина Сокобања нема капацитете да самостално унапреди и/или изгради руралну инфраструктуру, али 

с'обзиром да је у оквиру ИПАРД III планирана Мера 6: Инвестиције у руралну јавну инфраструктуру. Према 

изјавама Министарства пољопривреде биће финансирани путеви, водовод, канализација, улична расвета, 

трафостанице и бројни други инфраструктурни пројекти који недостају нашим селима. За средстава ће моћи 

да се пријаве све Месне заједнице преко својих општина. 

Ова мера предвиђа израду пројектно техничке документације за минимум 10 пројеката, како би степен 

спремности за конкурисање МЗ на јавни позив за Меру 6 био адекватан. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 
Општина Сокобања 5.000.000,00RSD 

Буџет ЈЛС, Буџет 

РС, донаторска 

средства 

2023 - 2028 

1.5.7 Успостављање азила за напуштене животиње 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Азил за напуштене 

животиње 
Не постоји 

Функционалан азил 

за напуштене 

животиње 

Извештај општине Сокобања 

Опис мере и активности за спровођење мере 

На територији општине Сокобања је изражен проблем великог броја напуштених животиња луталица, углавном 

паса и мачака. Напуштене животиње представљају претњу по безбедност и здравље грађана и туриста, те се 

стога планира хуман приступ решавању овог проблема. 

Мера подразумева успостављање азила за напуштене животиње са модерним објектом, купатилом, адекватним 

смештајним јединицама и ветеринарском службом за животиње. Напуштене животиње ће се смештати у азил 

где ће добијати сву потребну негу и где ће добити прилику за удомљење. 

Мера предвиђа следеће активности: 

• Проналажење адекватне локације и евентуални откуп земљишта, 

• Израда пројектно-техничке документације, 
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• Изградња или адаптација објекта, 

• Обезбеђење употребне дозволе, 

• Успостављање кадровске и организационе структуре. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 
Општина Сокобања 

Тренутно не постоји 

процена вредности 

Буџет ЈЛС, Буџет 

РС, донаторска 

средства 

2023 - 2028 

Развојни правац II – Економски развој 

Приоритетни циљ 
2.1 

Сокобања је конкурентна туристичка дестинација са 

развијеном понудом и посетом током целе године 2021 2030 

Показатељи исхода Извор верификације 
Почетна 
вредност 

Циљана 
вредност 

Број ноћења годишње 
РЗС 756.089 1.000.000 

Категорија туристичког места Министарство туризма, трговине 
и телекомуникација 

Није 
категорисано 

I категорија 

Образложење: 
Развој туризма је компаративна предност помоћу које Општина може развијати друге гране које ће да прате и 

буду уско увезане са овим развојем, а на тај начин ће се развијати и читава локална заједница, али се, при томе, 

мора се водити рачуна да не буде нарушен еколошки аспект. 

Општина Сокобања препозната је Стратегијом развоја туризма Републике Србије 2016-2025.  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. 

Ипак, чини се да потенцијали за развој туризма у Сокобањи могу бити још боље валоризовани кроз реализацију 

неколико мера, које се тичу додатног развоја туристичких садржаја и атракција уз очување природних и 

културних вредности, стварање услова за повећање удела смештајних капацитета више и високе категорије, 

унапређење видљивост Сокобање на туристичком тржишту, као и примену нових технологија и нових приступа 

у управљању туристичком дестинацијом. Реализација мера ће за резултат имати виши ниво додате вредности у 

туризму, као и уједначенију посету током целе године. 

Допринос Циљевима одрживог развоја (ЦОР) и Преговарачким поглављима ЕУ 

Циљ 8. Промовисати континуиран, инклузиван и одржив економски раст, пуну и продуктивну запосленост и 

достојанствен рад за све 
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Циљ 11. Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, отпорним и одрживим 

Циљ 12. Обезбедити одрживе обрасце потрошње и производње 

8.9. До краја 2030. осмислити и применити политике за промовисање одрживог туризма који ствара радна 

места и промовише локалну културу и производе 

11.4. Појачати напоре да се заштити и обезбеди светска културна и природна баштина 

12.б Развијати и примењивати алате за праћење утицаја одрживог развоја на одрживи туризам који ствара 

радна места и промовише локалну културу и производе 

Поглавље 20: Предузетништво и индустријска политика 

Предложене мере: 

2.1.1  Стварање услова за развој смештајне понуде у домену капацитета са високим категоријама 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број објеката у 

приватном смештају са 

унапређеном 

категоријом 

0 70 Извештај е – туриста 

Број отворених хотела 

високе категорије 
0 3 Извештај е – туриста 

Опис мере и активности за спровођење мере 

У Сокобањи у структури смештајних капацитета доминирају смештаји ниске категорије. На територији општине 

постоји само један хотел са 4*, два објекта са 3* и два гарни хотела, док је смештај у домаћој радиности углавном 

категорисан са 1*, или 2*.  На државном нивоу постоји шема подстицаја за хотелски смештај у бањским 

туристичким местима и није потребно уводити шему подстицаја на локалном нивоу. Општина Сокобања 

одобрава умањење доприноса за градско грађевинско земљиште за изградњу хотела високе категорије, што ће 

бити настављено у будућем периоду. Са друге стране, приватни станодавци немају могућност остварења 

подстицаја за унапређење квалитета смештајних капацитета са националног нивоа. На тржишту је последњих 

година видљива потреба за смештајем у вишим категоријама, па је у циљу унапређења смештајне структуре и 

усклађивања са тржишним трендовима неопходна подршка ЈЛС кроз систем подстицаја за унапређење 

постојећих и отварање нових смештајних капацитета високих категорија. 

Планиране активности: 

- Пружање подстицаја за унапређење категорије и постизање нивоа 3* и 4* смештајних капацитета у 

приватном смештају; 

- Пружање подстицаја за отварање хотела са минимум 4*; 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Подстицајна Општина Сокобања 17.500.000 Буџет ЈЛС 2023 - 2030 

2.1.2 Развој туристичких садржаја и атракција уз очување природних и културних вредности 
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Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број нових туристичких 

садржаја 
0 7 Извештај ТОС 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Туристичка сезона у Сокобањи је у великој мери сконцентрисана на два месеца – јул и август. У остатку године, 

смештајни и пратећи капацитети су на релативно ниском нивоу испуњености, те се намеће потреба за додатним 

обогаћивањем туристичке понуде. 

Мера подразумева развој туристичких садржаја и атракција, како би сезона могла  трајати током целе године, а 

све у складу са Програмом развоја туризма. 

Планиране активности: 

- Уређење Сокограда, 

- Уређење Бованског језера, 

- Уређење пешачких и бициклистичких стаза са туристичким садржајима, уређеним одмориштима и 

видиковцима на Озрену, Ртњу и Девици 

- Изградња Авантура парка Моравица, 

- Изградња Визиторског центра Ртањ, 

- Изградња Соко ски парка, 

- Изградња додатних садржаја и покривање аква парка 

- Развој и одржавање нових манифестација. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и  услуга 

Општина Сокобања, 

ТОС Сокобања 

Вредност ће бити 

процењивана за 

појединачне пројекте 

Буџет ЈЛС, Буџет 

РС, донаторска 

средства 

2023 – 2030 

2.1.3 Успостављање система управљања дестинацијом 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Успостављен систем 

управљања 

дестинацијом 

Не постоји Постоји Одлука о оснивању ДМО 

Регионални туристички 

пакети 
0 3 Извештај ТОС 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Мера подразумева успостављање система управљања дестинацијом, које омогућава адекватно планирање 

садржаја, ефикасно и ефективно унапређење ланца вредности и повећање конкурентности кроз међуопштинску 

и међу секторску сарадњу. 

Планиране активности: 

- Едукација кадрова у туризму; 

- Успостављање система управљања дестинацијом и 
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- Успостављање међуопштинске сарадње и креирање регионалних туристичких пакета; 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Институционално – 

управљачко - 

организациона 

Општина Сокобања, 

ТОС 
3.000.000 

Буџет ЈЛС, Буџет 

РС, донаторска 

средства 

2023 – 2030 

2.1.4 Промоција и унапређивање видљивости туристичке дестинације Сокобање 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Маркетинг стратегија 

туристичке дестинације 

Сокобања 

Не постоји Примењена Извештај ТОС 

Опис мере и активности за спровођење мере 

У циљу што бољег тржишног позиционирања туристичке дестинације Сокобања и успостављања имиџа зелене, 

активне и здравствене - велнес  дестинације, а све у циљу привлачења што већег броја туриста предвиђено је 

спровођење следећих активности: 

- Израда маркетинг стратегије 

- Развој комуникационих канала 

- Спровођење маркетинг кампања 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и  услуга 
ТОС 3.000.000 

Буџет ЈЛС, Буџет 

РС 
2023 - 2030 

2.1.5 Увођење концепта паметног туризма 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број функционалних 

апликација у области 

туризма 

0 2 Извештај ТОС 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Мера подразумева дигитализацију и коришћење нових информационо – комуникационих технологија у области 

туризма. У протеклом периоду је успостављен ГИС систем и развијена мобилна апликација Е- туристички водич. 

ГИС и мобилну апликацију је потребно похранити потребним информацијама и ставити у функцију туризма. 

Планиране активности: 

- Дигитализација културно – историјског наслеђа, 

- Унапређење туристичког ГИС -а и развој апликације Е – туристички водич, 
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- Успостављање паметне картице 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и  услуга 
ТОС 12.000.000 

Буџет ЈЛС, Буџет 

РС, донаторска 

средства 

2023 – 2030 

Приоритетни циљ 2.2 
Повећати запосленост и обезбедити услове за 

достојанствен рад за грађане Сокобање 2021 2030 

Показатељи исхода 
Извор 

верификације 
Почетна 
вредност 

Циљана 
вредност 

Регистровани запослени* према општини пребивалишта у 

односу на број становника (%) РСЗ 28% 32% 

Просечне зараде без пореза и доприноса 

(РСД) РСЗ 52.990 
У нивоу 
републичк
ог просека 

Образложење: 

Сокобања према степену развијености спада у 3. групу, што значи да је у распону од 60 – 80% од републичког 

просека. Сви остали показатељи економског развоја потврђују релативну неразвијеност Сокобање. 

Просечна зарада на нивоу општине, (у 2021. години 52.990 РСД), је значајно нижа од просека Републике (у 2021. 

години 65.864 РСД). 

Предузетничка клима у општини испод просека у Рапублици Србији. Број привредних друштава на 1000 

становника је знатно испод просека нивоа Републике (у 2020. години 12,23), док је 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. Ови подаци најбоље рефлектују карактер туристичке дестинације, где доминирају 

трговинске и угоститељске радње у  структури привредних субјеката. 

Регистрована запосленост према општини пребивалишта у односу на број становника на територији општине 

Сокобања је у 2021. години износила 28%,  што је испод просека Републике Србије (33%). Регистрована 

незапосленост на 1 000 становника је 2021. износила 89, је такође испод просека Републике Србије 66. 

Главни узроци овакве ситуације се огледају у недовољној усклађености понуде и тражње радне снаге. Наиме, у 

Сокобањи се испољава значајан дефицит за куварима, конобарима, као и занимањима везаним за здравство 

услед недовољне сарадње привреде и образовних институција, те непостојање дуалног образовања. 

Како би се обезбедили услови за повећање запослености и животног стандарда, потребно је спровести мере које 

се тичу унапређења локалне политике запошљавања, те спровођења активних мера запошљавања у складу са 
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локалним потребама, пружања подршке унапређењу конкурентности привредних субјеката, као и успостављања 

дуалног система образовања за дефицитарна занимања. 

Када је реч о планским документима вишег реда, приоритетни циљ даје допринос спровођењу Стратегије 

запошљавања у Републици Србији до 2026. кроз планирање и усмеравање мера активне политике 

запошљавања, сувенције и мере целоживотног учења. Овде је такође битно напоменути да национална 

Стратегија указује на потребу праћења стања и кретања на локалном тржишту рада у циљу константног 

прилађовања мера активне политике запошљавања 

Допринос Циљевима одрживог развоја (ЦОР) и Преговарачким поглављима ЕУ 

8. Промовисати инклузиван и одржив економски раст, запосленост и достојанствен рад за све 

8.3 Промовисати развојно оријентисане политике које подржавају продуктивне активности, стварање 

достојанствених послова, предузетништво, креативност и иновативност и подстицати формализацију и раст 

микропредузећа, односно малих и средњих предузећа, укључујући и приступ финансијским услугама 

8.5 До 2030. постићи пуну и продуктивну запосленост и достојанствен рад за све жене и мушкарце, укључујући 

и младе људе и особе са инвалидитетом, као и једнаку плату за рад једнаке вредности 

Предложене мере: 

2.2.1  Пружање подршке за спровођење активних мера запошљавања у складу са локалним потребама, са 

посебним освртом на жене и младе 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Локални акциони план 

запошљавања 
0 1 Одлука и усвајању ЛАПЗ-а 

Број лица укључених у 

активне мере 

запошљавања на 

годишњем нивоу 

0 30 Извештај ОУ Сокобања 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Мера подразумева развој и доношење ЛАПЗ – а у складу са потребама локалног, незапосленог становништва и 

спровођење активних мера запошљавања у складу са истим. Приликом планирања и реализације мера, посебна 

пажња ће се усмерити на жене и младе, као и стипендирање дефицитарних занимања неопходних за 

функционисање специфичних послова у надлежности ЈЛС 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење добара 

и  услуга 

Општина Сокобања, 

НСЗ 
5.000.000 годишње 

Буџет ЈЛС, 

Буџет РС и 

донаторска 

средства 

2022 - 2030 
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2.2.2 Развој пословне инфраструктуре 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Стартап иновациони 

центар 
Није функционалан Функционалан 

Извештај Иновационог 

центра 

Број новооснованих 

социјалних предузећа 
0 1 Извештај ЈЛС 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Сокобања је реконструкцијом и опремањем простора изнад Ватрогасног дома добила Стартап иновациони 

центар у оквиру пројекта „Адаптација и опремање центара за развој иновација и технолошког предузетништва”. 

У наредном периоду је потребно успоставити кадровску и организациону структуру Центра, осмислити план и 

пословни модел функционисања, као и определити одређена средства како би се креирао локални стартап 

екосистем који ће омогућити развој иновационог предузетништва. 

С обзиром да постоји велики број пољопривредних произвођача који имају потребу за прерадом одређених 

количина својих производа, планирано је оснивање и опремање социјалног предузећа са циљем откупа и 

прераде пољопривредних производа. 

Мера подразумева: 

- успостављање пословног модела, кадровске и организационе структуре Иновационог центра у циљу 

његовог оживљавања и стварања локалног иновационог екосистема. 

- Опремање и адаптацију простора за презентацију и продају локалних производа, као и успостављање 

модела функционисања истог, 

- Оснивање социјалног предузећа за прераду пољопривредних производа. 

- Зона унапређеног пословања у ул.Светог Саве 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење добара 

и  услуга 
Општина Сокобања 20.000.000 

Буџет ЈЛС, 

Буџет РС и 

донаторска 

средства 

2022 - 2030 

2.2.3 Пружање подршке за унапређење конкурентности локалне привреде и привлачење инвестиција кроз 

реализацију Програма ЛЕР-а 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Програм ЛЕР 0 1 Одлука о усвајању ЛЕР-а 

Број подржаних МСПП 

годишње 
0 5 Извештај канцеларије за ЛЕР 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Циљ мере је привлачење инвестиција, јачање конкурентности привредних субјеката кроз пружање финансијске 

и техничке подршке за унапређење технолошких процеса производње, тржишног наступа, подршку 

запошљавању и  расту профитабилности микро, малих предузећа и предузетника. 
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Мера подразумева доношење Локалног плана економског развоја и спровођење локалних подстицаја за развој 

локалне привреде дефинисаних истим. Програмом ЛЕР-а ће бити дефинисани сектори, делатности и мере 

подршке. 

Мере ће између осталог подразумевати активности усмерене на: 

- Набавку нове и половне опреме, 

- Пружање стручне консултантске подршке у области производње, маркетинга и продаје, 

- Сертификацију и увођење система квалитета. 

Планиране активности: 

- усвајање програма мера, 

- расписивање јавног позива, 

- евалуацију пристиглих пријава, 

- доношење одлуке, 

- уговарање и саму реализацију са извештавањем. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење добара 

и  услуга 
Општина Сокобања 5.000.000 годишње 

Буџет ЈЛС, 

донаторска 

средства 

2022 - 2030 

2.2.4 Успостављање система дуалног образовања 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број образовних 

профила по дуалном 

систему 

0 2 Извештај школске управе 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Један од главних ограничавајућих фактора за развој привреде у Сокобањи је недостатак стручног кадра. Имајући 

у виду да је Сокобања туристичка дестинација и да су највеће потребе у оквиру угоститељске делатности, мера 

се односи на увођење система дуалног образовања за најдефицитарнија занимања конобар и кувар у средње 

стручно образовање. 

Планиране активности: 

- Успостављање сарадње између послодаваца и средње стручне школе, 

- Акредитација дуалног система образовања за образовне профиле конобар и кувар, 

- Спровођење програма у сарадњи између средње стручне школе и послодаваца 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење добара 

и  услуга 

Општина Сокобања 

и средња 
Нема трошка ЈЛС 

Општина 

Сокобања 
2023 – 2026 
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2.2.5 Подршка развоју РМУ“Соко“ у Читлуку 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Усвојен ПДР Читлук Није усвојен Усвојен Одлука о усвајању 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Даљи развој РМУ „Соко“ укључује отварање површинског копа „Биљкина струга“. У складу са Просторним 

планом општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања”, брoj 13/12) и Изменама и допунама 

Просторног плана општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања”, брoj 49/21) за овај део предвиђена 

је детаљнија разрада планом детаљне регулације, како би могле да се спроводе све даље активности везане за 

инфраструктуру. Планирана активност у оквиру ове мере јесте: 

- Израда плана детаљне регулације зоне рудника у Читлуку 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Регулаторна Општина Сокобања 3.000.000 Буџет ЈЛС 2024-2026 

Приоритетни циљ 
2.3 

Повећана ефикасност, конкурентност и одрживост 

пољопривредне производње и прераде 
2021 202 

Показатељи исхода Извор верификације 
Почетна 
вредност 

Циљана 
вредност 

Број пољопривредних газдинстава 
Управа за трезор – 
Регистар 
пољопривредних 
газдинстава 

2521 2600 

Образложење: 
Пољопривреда је веома важна привредна грана у општини Сокобања, пре свега због комплементарности са 

туризмом. 

Као најзначајнији сегменти пољопривреде у Сокобањи издвајају се сточарство, воћарство и повртарство. 

Доминира примарна пољопривредна производња, у оквиру приватних газдинстава, углавном за сопствене 

потребе, уз постојање мањег број прерађивача меса. Расположиво пољопривредно земљиште чини 45% укупне 

површине општине, но потенцијал није искоришћен потпуно, јер се користи 30% укупне површине општине, а 

значајан део чине оранице и баште, као и пашњаци. Према подацима са пописа 2012. године, користи се 65,91% 

расположивог пољопривредног земљишта. Уочљиво је и повећање површина под пашњацима, али није јасно, 

да ли се те површине користе за узгој стоке на отвореном, или су у питању необрађиване и запуштене парцеле. 

Системи за наводњавање постоје, али у изузетно ниском проценту (0,40%), па је нема стабилних и гарантованих 

приноса. Газдинства су у просеку мала те за озбиљнију производњу и тржишно наступање недостаје 

удруживање. Продаја вишкова је спорадична и локална, а често и везана за туристичку сезону. Општина нема 

прихватне и прерађивачке капацитете. Имајући у виду потенцијал Сокобање као туристичког центра а тиме и 

места са повећаном потребом за пољопривредним производима и прерађевинама постојећи производни и 

прерађивачки капацитети су недовољни. Општина Сокобања има очувану природу и богат биљни фонд што даје 

добре предуслове за бављење пчеларством и производњом меда. Недостаје брендирање свих производа, на 
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пример попут сирева, док је за мед процес заштите географског порекла при крају.На територији општине 

забележено је 200 лековитих врста биљака, и оне су ресурс који је већ познат. Међутим, само једна фирма бави 

се производњом и прометом лековитог биља. 

Из наведеног је евидентно да Сокобања има предуслове за рурални развој уз могућност диверзификације 

активности у оквиру пољопривредних газдинстава у спрези са туризмом. Стимулација унапређења производње 

и добијени вишкови могли би да се директно пласирају. Додатну вредност било би могуће постићи и кроз 

брендирање и увођење ознака квалитета. Проблем ове општине је останак младих људи на селу, па је и то разлог 

мањих тржишних вишкова. Са друге стране, постоји велики потенцијал за развој руралног туризма, којим би се 

подстакле и друге гране привреде. 

Једна од кључних предности општине Сокобања је удео пољопривредног земљишта посебно ливада и пашњака 

у односу на расположиво пољопривредно земљиште. Имајући у виду прилично очувану животну средину, 

незагађено земљиште и квалитетан ваздух, те се постојећи ресурс може интензивније користити за слободни 

узгој стоке, посебно товних грла. Бројне самоникле лековите биљке пружају и одличну прилику за развој 

пчеларства као и производњу и промет лековитог биља, што још увек није довољно искоришћено. Очувана и 

незагађена природа пружа могућност за релативно брзо и једноставно започињање органске производње, 

посебно воћа и поврћа, које би врло брзо могло да се пласира на локланом нивоу као део менија при хотелима 

и ресторанима (у овом тренутку је у Сокобањи регистрован само један органски произвођач који производњу 

реализује на свега 4 ha). Пољопривредна газдинства у Сокобањи имају бољу структуру (у просеку нешто мање 

од 10 ha) у односу на већи део земље. То даје места повећању продуктивности али и комасацији. Међутим и без 

укрупњивања, увођење нових технологија и ефикаснији трансфер знања, обезбедили би производњу 

повртарских култура. Већу конкурентност и економску стабилност омогућило би и боље повезивање и 

укрупњивање те сигурније иступање према откупљивачима и прерађивачима. 

Општина је позната као значајна туристичко-лечилишна дестинација са просечно 80.000 посетилаца годишње. 

Овај потенцијал може се употпунити повезивањем за примарном производњом и прерадом заснованом на 

производима препознатљивог квалитета и са додатом вредношћу. 

Када посматрамо област пољопривреде са просеком учешћа у расходима буџета од 2,90% можемо закључити 

да, иста представља посебан приоритет финансирања из локалног буџета, сваке године. Потребе су веће, као и 

могућности за даљи развој пољопривреде и агроиндустрије у општини. Као кључни проблеми препознати су: 

недовољни прерађивачки капацитети за прераду. Такође, потенцијали за развој органске пољопривреде нису 

искоришћени. Још један проблем је застарела механизација којом располажу пољоривредни произвођачи. 

Такође је потребно пробудити интересовање младих за бављење пољопривредом и тај потенцијал треба 

искористити. 

Реализацијом циља се доприноси реализације Стратегије пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 

за период 2014. - 2024. године, као и Националног програм руралног развоја од 2021. до 2024. године прописују 

се средњорочни правци развоја руралних подручја. 

Допринос Циљевима одрживог развоја (ЦОР) и Преговарачким поглављима ЕУ 

8. Промовисати инклузиван и одржив економски раст, запосленост и достојанствен рад за све 

8.3 Промовисати развојно оријентисане политике које подржавају продуктивне активности, стварање 

достојанствених послова, предузетништво, креативност и иновативност и подстицати формализацију и раст 

микропредузећа, односно малих и средњих предузећа, укључујући и приступ финансијским услугама 

8.5 До 2030. постићи пуну и продуктивну запосленост и достојанствен рад за све жене и мушкарце, укључујући 

и младе људе и особе са инвалидитетом, као и једнаку плату за рад једнаке вредности 
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Предложене мере: 

2.3.1 Пружање подршке за развој ЛАГ Ртањ у складу са „LEADER“ принципима 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Стратегија руралног 

развоја 
Застарела Ревидирана Одлука о усвајању Стратегије 

Број подржаних 

пројеката  у области 

руралног развоја 

0 14 Извештај ЛАГ Ртањ 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Општина Сокобања има развијену Стратегију руралног развоја 2019. – 2023.  Стратегија је урађена по ЛИДЕР 

приступу који подстиче руралне територије да искористе расположива ресурсе, превазиђу потенцијалне изазове 

и постану конкурентне. Поменути приступ се заснива на имплементацији руралних стратегија, којима управљају 

Локалне акционе групе (ЛАГ-ови). Представници јавног, пословног и цивилног сектора са подручја општина 

Сокобања и Бољевац, донели су одлуку о анимирању локалних актера и формирали Локалне акциону групу 

„Ртањ“, са циљем пружања доприноса руралном развоју локалне заједнице. 

С обзиром да важење поменуте Стратегије истиче, потребно је донети нову која ће дати визију Сокобање као 

развијене бањске и еко-туристичке дестинације и подручја производње здраве хране. Циљеви, програми и 

пројекти руралног развоја биће усмерени на: подизање продуктивности у пољопривреди, јачање удружења и 

задруга, поспешивање регионалне сарадње, едукацију пољопривредника и промоцију географског порекла 

пољопривредних производа, као и изналажењу оптималних решења у активирању становништва. 

Мера подразумева израду и усвајање Локалне стратегије руралног развоја, као и подршку ЛАГ „Ртањ“, за 

имплементацију предвиђених мера и активности. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и  услуга 

ЛАГ „Ртањ“, Општина 

Сокобања 
20.000.000 

Буџет ЈЛС, 

ИПАРД 3, 

МПШВ и други 

донатори 

2022 - 2030 

2.3.2 Пружање подршке укрупњавању пољопривредних парцела кроз спровођење поступака комасације 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Површина земљишта 

обухваћена 

комасацијом 

0 1000 ха РГЗ катастар 

Број спроведених 

поступака комасације 
0 1 РГЗ катастар 

Опис мере и активности за спровођење мере 
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Мера подразумева спровођење поступка укрупњавања пољопривредних парцела путем поступка комасације. У 

плану је спровођење поступка комасације на подручју од излаза из урбаног дела Сокобање ка Бованском језеру, 

на површини од око 1000 ха. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Регулаторна Општина Сокобања 
У овом тренутку није 

могуће утврдити 

Буџет ЈЛС, 

Буџет РС 
2022 - 2025 

2.3.3 Спровођење локалне политике за унапређење конкурентности пољопривредне производње и прераде 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број пољопривредника 

који је користи локалне 

подстицаје годишње 

700 1000 

Извештај о реализованом 

програму пољопривредне 

политике и политике 

руралног развоја 

Број нових мера у 

оквиру локалне руралне 

политике 

9 10 

Усвојен програм 

пољопривредне политике и 

политике руралног развоја 

Број подржаних 

удружења 
7 10 

Извештај о реализованом 

програму пољопривредне 

политике и политике 

руралног развоја 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Мера подразумева спровођење локалних подстицаја дефинисаних Локалним програмом развоја 

пољопривреде. Имајући у виду постојеће природне ресурсе са једне, као и развојне потенцијале у које пружа 

туристички карактер Сокобање, подстицајне мере ће бити усмерене на повећање техничко - технолошке 

опремљености, инвестиције у микро - прерађивачке капацитете пчелињих, производа од меса, млека, воћа, 

лековитог биља и шумских плодова и сл. Посебна пажња ће бити посвећена органској производњи имајући у 

виду одличне услове са једне и све већу тражњу и тржишну цену са друге стране за овакве производе. 

У оквиру мере ће се пружати подршка удруживању пољопривредника, као алату за унапређење производње, 

прераде и пласмана пољопривредних производа. Општина Сокобања ће пружати финансијску и техничку 

подршку за заједничке иницијативе удружења пољопривредника, односно њихових чланова које доприносе 

унапређењу конкурентности значајног броја пољопривредника у оквиру одређене пољопривредне делатности. 

Такође је планирано спровођење едукација локалних пољопривредних произвођача у циљу унапређења 

њиховог нивоа знања и примену нових метода и техника производње и прераде, као и тржишног 

позиционирања. Едукације ће пружати стручна лица из релевантних области на теме: примене агро - техничких 

мера, заштите, одрживих система производње у пољопривреди, технологије прераде у циљу додавања 

вредности примарним пољопривредним производима, маркетинга, брендирања, продаје и предности и начина 

удруживања пољопривредника те заштите географског порекла. 

Мера обухвата усвајање програма мера, расписивање јавног позива, евалуацију пристиглих пријава, доношење 

одлуке, уговарање и саму реализацију са извештавањем . 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и  услуга 
Општина Сокобања 

15.000.000 рсд 

годишње 
Буџет ЈЛС 2022 - 2030 
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2.3.4 Заштита ознаке географског порекла 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број производа са 

заштићени географским 

пореклом 

0 2 Решење завода за 

интелектуалну својину РС 

Опис мере и активности за спровођење мере 

На територији општине Сокобања постоји значајан број произвођача аутентичног Сокобањског сира и Ртањског 

меда, који имају потребу да заштите ознаку географског порекла и на тај начин спрече друге произвођаче да 

неовлашћено користе овај атрибут као симбол одређеног квалитета. Заштита ознаке за Ртањски мед је у 

завршној фази, а за Сокобањски сир, тек треба да буде започета. 

Они ће ознаку географског порекла користити и као значајно маркетиншко средство које им као овлашћеном 

кориснику гарантује предност у односу на конкуренцију на тржишту, пошто гарантује контролисан и посебан 

квалитет производа и његово порекло. 

Планиране активности: 

- Припрему доказа о потреби заштите географског порекла за сокобањски сир, 

- Мапирање локалних произвођача 

- Анимација локалних произвођача и промоција у локалног средини, 

- Израда елебората, 

- Аланиза производа, 

- Заштитита ознаке географског порекла 

- Промоција производа за заштићеном ознаком (Ртањски мед, Сокобањски сир) 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и  услуга 

Општина Сокобања, 

ЛАГ група Ртањ 
3.000.000 

Буџет ЈЛС, 

МПШВ и 

ИПАРД 3. 

2023 - 2030 

Развојни правац III – Друштвени развој 

Приоритетни циљ 
3.1 

Повећање доступности и уједначености 

квалитета ПЗЗ за све грађане Сокобање 2021 2030 

Показатељи исхода 
Извор 

верификације 
Почетна вредност Циљана вредност 

Услуге примарне здравствене заштите су 

доступне свим грађанима и унапређене у 
Извештај Дом 
здравља 

Услуге ПЗЗ нису 
доступне свим 
грађанима, 
просторије су 

Услуге ПЗЗ су 
доступне свим 
грађанима, 
просторије су 
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смислу квалитета као и опремљености простора 

унутар ког се пружају. 

неадекватне и 
неопремљене. 

адекватне и 
опремљене. 

Образложење: 

Јавно здравље је циљ високог приоритета за општину Сокобања, у прилог чему говори и чињеница да реалитивно 
учешће извршења овог програма у буџету општине премашује просек осталих упоредивих општина. Према томе, 
може се рећи да општина Сокобања препознаје изазове са којима се сусрећу здравствене установе на подручју 
у свом раду, као и недостатке када је реч о коришћењу постојећих услуга, односно потребама за новим услугама. 
На квалитет живота становништва у одређеном подручју најпре утичу фактори који омогућавају здраве и 
безбедне услове за живот, стога је примарна здравствена заштита сектор у који је неопходно улагати у 
предстојећем планском периоду. Мере се тичу обезбеђивања услова за неометано функционисање и пружање 
специјалистичких услуга гинекологија и офтамологије, као и дечије стоматолошке амбуланте. Формирање хитне 
службе је такође преознато као неопходно, док се, када је реч о сеоским насељеним местима, акценат ставља 
на хитност реконструкције и адаптације објеката, услед лошег стања и неусловних просторија у којима се пружају 
услуге. 

Допринос Циљевима одрживог развоја (ЦОР) и Преговарачким поглављима ЕУ 

3. Обезбедити здрав живот и промовисати благостање за људе свих генерација 

3.1 Значајно повећати финансирање у области здравства, као и регрутовање, развијање, обучавање и 

задржавање здравствених радника у земљама у развоју, посебно у најмање развијеним земљама и малим 

острвским државама у развоју 

3.2 До 2030. окончати смртне случајеве који се могу спречити код новорођенчади и деце млађе од 5 година, 

где ће све земље имати за циљ смањење неонаталне смртности на не више од 12 на 1000 живорођених и 

смртности деце испод 5 година на не више од 25 на 1000 живорођених 

3.8 Постићи универзални обухват здравственом заштитом, укључујући заштиту од финансијског ризика, 

доступност квалитетних основних здравствених услуга и доступност безбедних, делотворних, квалитетних и 

приступачних основних лекова и вакцина 

Поглавље 28 – Заштита потрошача и заштита здравља 

Предложене мере: 

3.1.1  Обезбеђивање функционисања  неопходних специјалистичких служби у Дому здравља 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Офтамолошка служба 
Релативно 

функционална 
Функционална Извештај Дома здравља 

Гинеколошка служба 
Релативно 

функционална 
Функционална Извештај Дома здравља 

Психијатријска служба Не постоји Функционална Извештај Дома здравља 

Опис мере и активности за спровођење мере 

У оквиру Дома здравља постоји систематизовано радно место Гинеколога, које је тренутно упражњено и 

општина Сокобања финансира допунски рад екстерних гинеколога. Будући специјалиста гинекологије је у 

завршној фази специјализације. Након завршене специјализације неће бити потребно финансирање гинеколога 

од стране општине Сокобања. За несметан рад гинеколошке службе је обавезно набавити ултразвучни апарат. 
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Услуге психијатра и офтамолога тренутно нису доступне грађанима Сокобање. Потребно је да општина Сокобања 

из свог буџета издваја средства за финансирање повременог рада ових специјалиста како би услуге биле 

доступне грађанима. 

Планиране активности: 

- Набавка апарата за ултра звук за гинеколошку службу, 

- Ангажовање специјалисте офтамологије, 

- Ангажовање специјалисте психијатрије. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и  услуга 

Општина Сокобања, 

Дом здравља 
23.000.000 

Општина 

Сокобања 
2022 - 2030 

3.1.2 Обезбеђење функционисања стоматолошке службе 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Опремљеност дечије 

стоматолошке 

амбуланте 

Неопремљена Опремљена 
Извештај дома здравља, 

Рачуни за опрему 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Тренутно у оквиру стоматолошке службе постоје 2 стоматолошке столице, које су неупотребљиве (једна 

делимично). 

Мера подразумева набавку и инсталирање 2 стоматолошке столице и друге помоћне опреме, као и привремено 

ангажовање специјалисте дечије стоматологије до сталног запослења у складу са кадровским планом Дома 

здравља. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и  услуга 

Општина Сокобања, и 

Дом здравља 
7.000.000 рсд 

Буџет ЈЛС, 

донаторска 

средства 

2023 - 2027 

3.1.3   Реконструкција и опремање лабораторије 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Аналајзер 0 2 
Извештај Дома здравља, 

Рачуни за опрему 

Чекаоница Неадекватно стање Функционална Извештај Дома здравља 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Имајућу у виду јако лоше стање објекта лабораторије, као и недостатак дела опреме, уколико се не предузму 

мере, функционисање исте ће бити угрожено. 

Мера подразумева: 

- Извођење радова на реконструкцији лабораторије, 
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- Набавку новог аналајзера 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и  услуга 

Општина Сокобања, и 

Дом здравља 
12.000.000 

Буџет ЈЛС, 

донаторска 

средства 

2023 - 2030 

3.1.4 Обезбеђење функционисања Одсека хитне медицинске помоћи 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Хитна служба 
Није адекватно 

опремљена 

Хитна служба адекватно 

опремљена 
Извештај Дома здравља 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Хитна служба није успостављена због јер не испуњава услов по броју становника. Постоји Одсек Хитне 

медицинске помоћи у оквиру Опште службе Дома здравља. 

Како би одсек адекватно функционисао потребно је: 

- додатно опремање које подразумева набавку: Санитет возила, ЕКГ апарата и апарата за био-хемијске 

анализе 

- ангажовање додатног стручног кадра. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и  услуга 

Општина Сокобања, и 

Дом здравља 
36.000.000 

Буџет ЈЛС, 

донаторска 

средства 

2023 - 2030 

3.1.5 Реконструкција и адаптација сеоских амбуланти 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број реконструисаних 

сеоских амбуланти 
0 4 

Уговор о извођењу радова/ 

записници о примопредаји 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Јако лоше стање објеката сеоских амбуланти у великој мери утуче на низак квалитет услуга примарне 

здравствене заштите у сеоским срединама, па самим тим и на здравље становника из руралних средина. 

Имајући претходно наведено у виду планирана је реконструкција и адаптација објеката у: Јошаници, Врелу, 

Трубаревцу и Мужинцу. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 
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Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и  услуга 

Општина Сокобања, и 

Дом здравља 
24.000.000 

Буџет ЈЛС, 

донаторска 

средства 

2023 - 2030 

Приоритетни циљ 
3.2 

Грађани Сокобање имају квалитетне и доступне социјалне 

услуге у локалној заједници 
2021 2030 

Показатељи исхода 
Извор 

верификације 

Почетна 
вредност 

Циљана 
вредност 

Број услуга социјалне заштите у надлежности ЈЛС које је увела и 

финансира локална самоуправа ЦСР 2 6 

Број корисника услуга социјалне заштите у надлежности ЈЛС 
Аналитички 
сервис ЈЛС 

3.097 3500 

Образложење: 

За унапређење локалног амбијента општине Сокобања и осигуравање бољих услова за живот, неопходно је да 
се уреди област социјалне заштите тако да може да одговори на све захтеве њеног становништва. Општина је 
препознала значај, стога је један од првих планираних корака да се најпре обезбеди основ за доношење и 
спровођење квалитетних одлука као и инвестиција у област социјалне заштите, чиме ће се утицати на развој 
локалне политике у том сектору. Таква мера ће се реализовати анализом ресурса, као и потреба на подручју. 
Када је реч о постојећим услугама социјалне заштите, утврђена је потреба за унапређењем њиховог квалитета 
али је исто тако потребно пружање нових услуга социјалне заштите, како би сви корисници били задовољени на 
нивоу својих основних социјалних потреба. Реч је о следећим услугама: Саветовалиште за младе, дневни боравак 
за особе са сметањем у развоју, као и породично саветовалиште. Велики препознат недостатак се односи на 
недовољно обезбеђену приступачност објеката јавних институција особама са инвалидитетом, чиме су њихова 
права значајно угрожена, а квалитет живота нарушен. Општина ће у наредном периоду различитим мерама 
утицати на оставарење овог приоритетног циља и допринети развоју подручја. 

Допринос Циљевима одрживог развоја (ЦОР) и Преговарачким поглављима ЕУ 

Циљ 1. Окончати сиромаштво свуда и у свим облицима 

Подциљ 1.3. Применити одговарајуће националне системе социјалне заштите и мере за све, укључујући 

најугроженије, и до краја 2030. постићи довољно велики обухват сиромашних и рањивих 

Поглавље 19. Социјална политика и запошљавање 

Предложене мере: 

3.2.1  Развој локалне политике социјалне заштите 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Стратегија социјалне 

заштите 

Не постоји Стратегија 

социјалне заштите 

Развијена и донета 

Стратегија социјалне 

заштите Сокобање 

Одлука о усвајању Стратегије 
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Одлука о социјалној 

заштити 
Донета Ревидирана 

Службени лист Општине 

Сокобања 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Мера подразумева анализу постојећих ресурса везаних за област социјалне заштите, као и анализу потреба за 

социјалним услугама, а све у циљу идентификације и избора приоритетних праваца, циљева, мера, као и 

њихових носилаца када је у питању развој социјалне заштите. Планирано је доношење одлуке о социјалној 

заштити, локалне стратегије социјалне заштите, као и сета правних аката који дефинишу процедуре и стандарде 

везане за област социјалне заштите. На овај начин ће се обезбедити основ за доношење у спровођење 

квалитетних одлука и реализацију одговарајућих инвестиција и пројеката у области социјалне заштите. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Регулаторна Општина Сокобања 1.000.000 Буџет ЈЛС 2023 – 2024 

3.2.2 Унапређење постојећих и увођење нових услуга социјалне заштите 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број унапређених услуга 0 2 Извештај ЈЛС 

Број нових услуга 

социјалне заштите 
0 4 Извештај ЈЛС 

Опис мере и активности за спровођење мере 

У општини Сокобања су тренутно доступне две услуге социјалне заштите: помоћ у кући и лични пратилац, 

међутим потребно је унапредити квалитет и обезбедити да се услуге пружају у складу са стандардима, као и 

повећати капацитет и ускладити га за локалним потребама. 

Поред постојећих услуга, евидентна је потреба за увођењем нових услуга у надлежности општине Сокобања и 

то: Саветовалишта за младе, Прихватилиште до 30 дана за особе које су у стању социјалне потребе, Дневни 

боравак за особе за сметњама у развоју и Породично саветовалиште. 

Планиране активности: 

- Обезбеђење простора за пружање нових услуга, 

- Унапређење просторних услова за рад Центра за социјални рад, 

- Унапређење капацитета и лиценцирање локалне Геронто службе за пружање услуге Помоћ у кући. 

- Обука и запошљавање додатног особља како би услуге биле доступне већем броју корисника, 

- Обезбеђивање возила које је прилагођено за слабије приступачне терене и особе са инвалидитетом. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 

Општина Сокобања, 

Центар за социјални 

рад, Геронто служба 

У моменту израде 

Плана нема довољно 

информација. Вредност 

ће бити процењена 

накнадно. 

Буџет ЈЛС, 

донаторска 

средства 

2023 - 2030 

3.2.3 Обезбеђивање / унапређење приступачности јавних институција особама са инвалидитетом 
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Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број објеката јавних 

институција доступних 

ОСИ 

3 10 Извештај ЈЛС 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Тренутно, на територији општине Сокобања већина објеката јавних институција није приступачна особама са 

инвалидитетом. Приступачни су објекти Опште медицине са Одсеком за Хитну у оквиру Дома здравља, 

приземље зграде Општине Сокобања, зграда „Мале школе“.. 

Мера подразумева обезбеђење приступачности јавних институција за особе за инвалидитетом (основна школа, 

предшколска установа, Библиотека, Општина, Суд, Полиција, Центар за социјални рад, ПИО фонд, РФЗО, Црвени 

Крст). 

Планиране активности: 

- Припрема пројектне документације, 

- Извођење грађевинских радова 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и  услуга 
Општина Сокобања 7.000.000 рсд 

Буџет ЈЛС и 

донаторска 

средства 

2022 - 2030 

Приоритетни циљ 
3.3 Богат културни живот 2021 2030 

Показатељи исхода 
Извор 

верификације 

Почетна 
вредност 

Циљана 
вредност 

Издвајања из буџета Општине за област културе (вишегодишњи 

просек) Буџет ЈЛС 4.30% 6% 

Ниво задовољства грађана културном понудом (просечна оцена 

од 1-5 на основу спроведене онлајн анкете) 
Извештај о 
спроведеној 
анкети 

Није мерено 4 

Образложење: 
Културни живот је за становнике општине Сокобања од изузетног значаја, због чега се њене културно-уметничке 

вредности веома цене. Сваке године се велики број манифестација и фестивала редовно одржава, чиме се 

Сокобања непрестано развија и постепено напредује. Њена разнолика понуда укључује садржаје за различите 

заинтересоване стране, чиме Сокобања, негујући своју традицију, привлачи мноштво гостију. Ипак, на подручју 

функционише само једна установа културе- Народна библиотека „Стеван Сремац“, те је очекивано што општина 

Сокобања некма адекватне кадровске/организацине и просторне капацитете да управља свим ресурсима у 

области културе и да их стави у функцију. Успостављање јединственог „Центра за културу“ се наметнуло као 

решење. Осим тога, препозната је велика потреба за унапређење просторних услова за спровођење активности 

у области културе- изградња нове зграде Библиотеке и реконструкција постојеће зграде. Континуирано 

унапређење програма за развој културе, са циљем стварања институционалног оквира за стварање амбијента за 

савремено стваралаштво, заштиту и промоцију културног наслеђа, као и обогаћивање културних садржаја за 
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грађане и туристе је такође једна од планираних мера, чија ће реализација унапредити и обогатити културни 

живот у општини. 

Допринос Циљевима одрживог развоја (ЦОР) и Преговарачким поглављима ЕУ 

Циљ 11 – Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, прилагодљивим и одрживим 

Подциљ 11.4 Појачати напоре да се заштити и обезбеди светска културна и природна баштина 

Поглавље 19. Социјална политика и запошљавање 

Предложене мере: 

3.3.1  Успостављање јединственог центра за културу 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Центар за културу 
Не постоји Центар за 

културу 

Функционалан Центар 

за културу 
Одлука ЈЛС 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Народна библиотека „Стеван Сремац“ је једина установа културе чији је оснивач Општина Сокобања. Библиотеци 

су дати на управљање и коришћење Завичајни музеј, биоскоп Моравица и Легат слика Милуна Митровића. С 

обзиром да Библиотека нема адекватне кадровске, организационе и просторне капацитете да управља свим 

наведеним ресурсима у области културе, неопходно је успостављање јединственог Центра за културу. 

Центар за културу ће бити основан са циљем адекватног управљања свим културним ресурсима. 

Планиране активности: 

- Оснивање Културног центра као јавне установе, 

- Ангажовање и обука адекватног кадра, 

- Обезбеђивање адекватног простора Културног центра. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Институционално – 

управљачко – 

организациона 

Општина Сокобања 

Процена ће бити 

направљена када буде 

познато у ком простору 

ће бити смештен 

Културни центар 

Општина 

Сокобања 
2023 - 2024 

3.3.2   Унапређивање / обезбеђивање просторних услова за спровођење активности у области културе 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број  новоизграђених  и 

адаптираних простора 

за активности културе 

0 2 Употребне дозволе 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Како би се створили услови за унапређење понуде културних садржаја у Сокобањи потребно је изградити новени 

реконструисати и опремити постојеће објекте културе. 

Мера подразумева: 

- Изградња нове зграде Библиотеке за смештај књижног фонда и одржавање културних дешавања, 
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- Реконструкција и проширење постојеће зграде библиотеке како би се обезбедио адекватан простор за 

смештај и излагање слика Легата Милана Митровића. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 
Општина Сокобања 

Нема довољно 

информација за 

процену 

Буџет ЈЛС, 

Буџет РС, 

донаторска 

средства 

2023 - 2030 

3.3.3 Унапређење културно – уметничких садржаја 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број нових и 

унапређених културних 

садржаја 

0 3 Извештај ЈЛС 

Локални програм 

развоја културе 
Не постоји Донет Одлука ЈЛС 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Мера подразумева развој програма за развој културе са циљем стварања институционалног оквира за 

стварање амбијента за савремено стваралаштво, заштиту и промоцију културног наслеђа, као и обогаћивање 

културних садржаја за грађане и туристе. 

У складу са програмом развоја културе биће уведени нови културни садржаји, као што су: 

- Организовање изложби у сарадњи са већим галеријама, 

- Организовање концерата класичне и забавне музике, 

- Књижевне клубови, 

- Организовање позоришних представа у сарадњи са професионалним позориштима из већих градова, 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и  услуга 
Општина Сокобања 5.000.000 

Буџет ЈЛС и 

донаторска 

средства 

2022 - 2025 

Приоритетни циљ 
3.4 Унапређени услови за рекреацију и бављење спортом 2021 2030 

Показатељи исхода 
Извор 
верификације 

Почетна 
вредност 

Циљана 
вредност 
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Број деце и младих који се баве рекреативним и аматерским 

спортом 
Извештај 
Спортског 
савеза 

424 600 

Образложење: 

Кључни разлози због којих би услови за развој спорта у општини Сокобања могли бити повољни јесу, с једне 
стране недовољно стручни лиценцирани кадрови, који обављају активности у области спорта као радници без 
адекватних квалификација, а с друге стране недовољно развојена спортска инфраструктура. Реализацијом 
планираних мера у области, утицаће се на укупно повећање спортске и рекреативне активности међу 
становништвом, подстаћи ће се здраве навике и стилови живота и утицаће се на развој спортског туризма, за шта 
општина Сокобања има велики потенцијал. 

Допринос Циљевима одрживог развоја (ЦОР) и Преговарачким поглављима ЕУ 

Циљ 11 – Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, прилагодљивим и одрживим 

Подциљ 11.4 Појачати напоре да се заштити и обезбеди светска културна и природна баштина 

Поглавље 19. Социјална политика и запошљавање 

Предложене мере: 

3.4.1  Усавршавање стручног кадра за спровођење редовних и посебних програма у области спорта 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број додатно обучених 

спортских стручњака са 

лиценцом  (минимално 

оперативни тренер) 

0 10 Тренерске лиценце 

Опис мере и активности за спровођење мере 

У општини Сокобања фунционише око 25 активних спортских клубова. Велики део спортских радника не поседује 

адекватне квалификације. 

Мера подразумева да се заинтересованим клубовима, удружењима у области спорта, који имају потребу за 

лиценцираним стручњацима у области спорта кроз посебне програме омогући школовање / усавршавање како 

би добили одговарајуће лиценце и пружили адекватан ниво подршке како деци, тако и професионалним 

спортистима. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и  услуга 

Општина Сокобања, 

Спортски савез 
Буџет ЈЛС 2023 - 

3.4.2 Унапређење спортско – рекреативне инфраструктуре и додатно опремање спортских објеката 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број нових и 

реконструисаних 

спортских објеката 

0 10 Извештај СЦ „Подина“ 

Опис мере и активности за спровођење мере 
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Како би се обезбедили адекватни услови за бављење спортом локалног становништва са једне, а такође и развој 

спортског туризма (одржавање тренинг кампова, припрема, спортских манифестација) у Сокобањи са друге 

стране, потребно је изградити нове и реконструисати неке постојеће објекте инфраструктуре. 

Мера подразумева изградњу: тениских терена, балон хале, спортско - рекреативног базена, као и реконструкцију 

и додатно опремање постојећих објеката и то: изградња свлачионице са тушевима у спортској хали, доградња и 

опремање спортске теретане у оквиру Спортског центра „Подина“, реконструкција фудбалског и кошаркашког 

терена код школе, као и реконструкцију спортских терена по селима (Трубаревац, Ресник и Шарбановац). 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 

Општина Сокобања, 

Спортски центар 

Подина 

Вредност ће се 

процењивати засебно 

за сваки пројекат 

израдом ПТ 

документације 

Буџет ЈЛС, 

Буџет РС, 

Донаторска 

средства 

2023 - 2028 

3.4.3  Промовисање бављења спортом код деце и младих 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број промотивних 

радионица годишње 
0 4 

Извештај Спортског савеза и 

СЦ „Подина“ 

Број спортских 

манифестација/турнира 
15 25 Извештај Спортског савеза 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Циљ мере је анимација и мотивација што већег броја деце са посебним акцентом на сеоску средину да се баве 

спортом. 

Мера подразумева: 

- Организовање промотивних радионица, 

- Одржавање спортских манифестација и турнира у граду, 

- Обезбеђивање бесплатних тренинга за децу у стању социјалне потребе 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и  услуга 

Општина Сокобања, 

Спортски савез и СРЦ 

„Подина“ 
1.000.000 рсд годишње 

Буџет ЈЛС, 

донаторска 

средства 

2023 - 2030 

Приоритетни циљ 
3.5 

Млади грађани Сокобање су активни и укључени све 

друштвене токове у локалној заједници 
2021 2030 

Показатељи исхода Извор верификације 
Почетна 
вредност 

Циљана 
вредност 
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Број младих који учествују у доношењу одлука 
Извештај о 
консултативном 
процесу и ЈР 

0 5 

Број подржаних омладинских иницијатива 
Извештај 
Канцеларије за 
младе 

0 5 

Образложење: 

Активирање младих и њихово организовање на нивоу омладинске политике се препознало као један од 
приоритета општине Сокобања у наредном планском периоду. Да би се омогућило формално деловање, 
неопходно је да се обезбеде следећи предуслови: 

- израда Локалног акционог плана за младе који би дефинасао оперативно деловање и предвидео 
акције за реализацију постављених циљева. 

- Организација која би управљала активностима је Канцеларија за младе, која формално постоји, али 
до сада није бележила активности. 

Приликом реализације овог циља, треба имати у виду да су млади као категорија, хоризонтално прожети кроз 
све сегменте друштва, те је потребно укључивати их у свим областима континуирано. 

Допринос Циљевима одрживог развоја (ЦОР) и Преговарачким поглављима ЕУ 

Циљ 16. Промовисати мирољубива и инклузивна друштва за одрживи развој, обезбедити приступ правди за 

све, и изградити делотворне, одговорне и инклузивне институције на свим нивоима 

16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима 

16.7 Осигурати одговорно, инклузивно, партиципативно и репрезентативно доношење одлука на свим нивоима 

Предложене мере: 

3.5.1  Успостављање омладинске политике и складу са потребама и уз учешће младих 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

ЛАП за младе Није развијен и усвојен Усвојен 
Одлука о усвајаљу ЛАП-а за 

младе 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Мера подразумева израду и доношење Локалног акционог плана за младе у складу са Националном стратегијом 

за младе. ЛАП за младе ће бити израђен на бази детаљног испитивања потреба младих, као и уз обезбеђење 

максималне партиципације у процесу. Посебно важан сегмент ЛАП-а за младе ће бити везан за активизам и 

обезбеђивање учешћа у доношењу одлука на локалном нивоу. 

Планиране активности: 

- Испитивање потреба младих, 

- Укључивање младих и процес израде ЛАП-а 

- Израда ЛАП-а за младе, 

- Доношење ЛАП-а за младе 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 
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Година Од – до 

Институционално – 

управљачко – 

организациона 

Општина Сокобања 1.000.000 Буџет ЈЛС 2023 - 2023 

3.5.2 Унапређење капацитета и обезбеђење функционисања Канцеларије за младе 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Канцеларија за младе Није активна Активна 
Извештај канцеларије за 

младе 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Канцеларија за младе у Сокобањи је основна, али није активна. Није именован координатор за младе и не 

постоји план активности и буџет за спровођење истих. 

Мера подразумева ангажовање адекватне особе на функцију координатора за младе и обезбеђење буџета за 

функционисање канцеларије. 

У оквиру мере ће бити формирана и обучена мрежа волонтера. 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Институционално – 

управљачко – 

организациона 

Општина Сокобања 3.000.000 Буџет ЈЛС 2022 – 2023 

Приоритетни циљ 
3.6 

Васпитно образовни рад се реализује у безбедној, здравој, 

подстицајној и инклузивној средини 2021 2030 

Показатељи исхода 
Извор 

верификације 

Почетна 
вредност 

Циљана 
вредност 

Обухват деце ПОВ 0-3 
Аналитички 
сервис ЈЛС 

14.0 % 20% 

Обухват деце ПОВ 3-ППП 
Аналитички 
сервис ЈЛС 

74.8 % 80% 

Број објеката у основном образовању са унапређеним 

условима 
Извештај школске 
управе 

0 7 

Број објеката у средњем образовању са унапређеним 

условима 
Извештај школске 
управе 

0 1 

Образложење: 

Како би се омогућили несметано и квалитетно пружање услуга у области образовања у општини Сокобања, 
неопходно је да се реализује низ мера које су по свом предмету веома сложене и подразумевају значајна 
улагања. Када је реч о ПОВ, проширење капацитета је планирано, у виду изградње додатног простора за једну 
до две додатне групе. Кадровски проблеми су такође препознати као значајни за решавање, док када је реч о 
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условима, исти се могу значајно унапредити постављањем термо изолације и набавком возила за превоз деце 
из сеоских насељених средина. Осим тога, услови у којима се обавља основно и средње образовење деце у 
општини Сокобања су такође оцењени као неповољни. Реконструкција објеката је планирана у наредном 
периоду, као и њихово опремање. 

Допринос Циљевима одрживог развоја (ЦОР) и Преговарачким поглављима ЕУ 

4. Обезбедити инклузивно и праведно квалитетно образовање и промовисати могућност целоживотног учења 

за све 

4.2. До 2030. обезбедити да све девојчице и дечаци имају приступ квалитетном развоју у раном детињству, 

бризи и предшколском образовању како би били спремни за основно образовање 

Поглавље 26. Образовање и култура 

Предложене мере: 

3.6.1  Унапређење квалитета и доступности предшколског образовања и васпитања 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број деце на листе 

чекања 
0 Извештај ПУ „Буцко“ 

Број деце у групи 22 - 24 18 - 21 Извештај ПУ „Буцко“ 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Постојећи простор ПУ „Буцко“ није довољан за број уписане деце, што има за последицу већи број деце у 

групама од прописаног стандарда, те је потребно обезбедити додатни простор и стручни кадар за једну до две 

додатне групе. 

Мера подразумева: 

- проширење капацитета у ПОВ кроз обезбеђење додатног простора за једну до две додатне групе изван 

постојећег простора, 

- Унапређење енергетске ефикасности кроз постављање термо изолације на објекту. 

- Ангажовање додатног потребног кадра, али и недостајућег стручног кадра  - педагога, 

- Набавка возила за превоз деце из руралних средина, 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 

Општина Сокобања и 

ПУ Буцко 
25.000.000,00 

Буџет ЈЛС, 

Буџет РС и 

донаторска 

средства 

2022 – 2025 

3.6.2 Унапређење услова за спровођење основног образовања 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број реконструисаних 

објеката у основном 

образовању 

0 7 Извештај ОШ 

Опис мере и активности за спровођење мере 
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Имајући у виду јако лоше стање готово свих објеката основних школа на територији општине Сокобања, 

планирани грађевински радови и додатна опремања како би се унапредили услови у којима се одржава настава. 

Мера подразумева: 

• Комплетну реконструкцију фискултурне сале и пратећих просторија (купатило и свлачионице),– школа у 

Сокобањи. 

• Доградња просторије наставничке канцеларије. За ову активност је потребна измена ПГР-а. 

• Реконструкцију кровова на школским зградама у Мужинцу, Жучковцу, Врмджи и Блендији, 

• Сређивање димњака и замена столарије у Белом потоку, 

• Зидање димњака у Читлуку, 

• Модернизација опреме и наставних средстава у свим учионицама 

• Увођење школских ормарића 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 

Општина Сикобања и 

ОШ 

У овом тренутку није 

позната, одређиваће се 

за сваки пројекат 

Буџет ЈЛС и 

донаторска 

средства 

2022 - 2030 

3.6.3 Унапређење услова за спровођење средњег образовања 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број реконструисаних 

објеката у средњем 

образовању 

0 1 
Извештај Средње школе 

„Бранислав Нушић“ 

Опис мере и активности за спровођење мере 

У општини Сокобања постоји једна средња школа Бранислав Нушић, која дели зграду са основном школом. 

У ранијем периоду је спроведена прва фаза реконструкције објекта, у оквиру које је замењена столарија, подови 

и  изолација. У Сокобањи. Како би услови за спровођење средњег образовања били адекватни, потребна је: 

- Доградња 2 учионице у делу средње школе – за ову активност је потребна измена ПГР-а 

- Обезбеђење услова за приступ особа са инвалидитетом, 

- Реконструкција школске кухиње и радионице, 

- Реконструкција котларнице у циљу преласка на еколошке енергенте, 

- Ограђивање школског дворишта, 

- Замена школског разгласа и звона 

- Реконструкција дела крова, 

- Енергетска санација спортске сале (изолација, расвета, грејање и хлађење) 

- Замена топлотног итвора енергетски прихватљивим решењем 

- Увођење нових профила у средњој школи – ИТ, архитектура, рударство у складу са законским 

могућностима 

- Увођење дуалног образовања 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 

Општина Сокобања, 

Средња школа 

„Бранислав Нушић“ 

30.000.000 рсд 

Општина 

Сокобања, 

Министарство 

2022 - 2028 
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просвете, 

науке и 

технолошког 

развоја 

3.6.4 Оснивање високе школе струковних студија за туризам и хотелијерство 

Показатељи 

резултата 
Почетна вредност Циљана вредност Извор верификације 

Број реконструисаних 

објеката у средњем 

образовању 

0 1 
Извештај Средње школе 

„Бранислав Нушић“ 

Опис мере и активности за спровођење мере 

Сокобања је локална средина у којој су носеће привредне делатности туризам и угоститељство. Последњих 

година је евидентан недостатак значајног броја стручног кадра, како средњег, тако и високог нивоа образовања 

у поменутим делатностима, што у перспективи представља значајан ограничавајући фактор за економски развој. 

Мера подразумева оснивање Високе школе струковних студија за туризам и хотелијерство, која ће у наредном 

периоду генерисати адекватан број стручних кадрова и задовољити потребе послодаваца, те обезбедити услове 

за локални економски развој. 

Мера подразумева следеће активности: 

• Проналажење и адаптација адекватног простора, 

• Проналажење и успостављање сарадње са акредитованом партнерском образовном институцијом, 

• Отварање истуреног одељења партнерске, акредитоване образовне институције 

Врста мере Одговорна страна Процењена вредност 
Извори 

финансирања 

Период 

спровођења 

Година Од – до 

Обезбеђење 

добара и услуга 
Општина Сокобања 

Није познато у овом 

тренутку 

Општина 

Сокобања, 

Министарство 

просвете, 

науке и 

технолошког 

развоја 

2022 - 2028 
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6. Оквир за спровођење, праћење спровођења, извештавање и 

вредновање плана развоја 

За потребе спровођења Плана развоја, општина ће успоставити одговарајући институционални 

оквир, који подразумева и праћење спровођења, извештавање и вредновање постигнутих 

учинака. 

Институционални оквир за спровођење и праћење спровођења имаће два нивоа структуре: 

- Координационо тело, на челу са координатором и 

- Носиоце мера, како је дефинисано Планом развоја 

Координационо/управљачко тело управља процесом спровођења, прати напредак на основу 

достављених извештаја, одлучује о предлозима за решавање установљених проблема у 

спровођењу Плана, по предлогу доноси корективне мере у случају да је остваривање мера или 

циљева угрожено, или предлаже евентуалне ревизије Плана и установљавање нових циљева и 

мера. 

Састав Координационог тела чиниће доносиоци одлука унутар Општине (високи функционери 

општине и руководиоци носилаца мера) који ће обезбедити управљачку подршку за 

спровођење Плана и ефикасно решавати проблеме, а посебно оне које се односе на сарадњу 

различитих институција/јединица/носилаца мера и активности. У том смислу улогу 

Координационог тела имаће Општинско веће у проширеном саставу. Појединици у оквиру 

Координационог тела добиће задужења и одговорности за имплементацију и праћење 

појединачних праваца развоја и тако давати подршку локалној администрацији која ће 

конкретно бити одговорна за спровођење на нивоу циљева и мера.  Они ће посебно имати важну 

улогу у подршци појединим носиоцима мера када је у питању процес буџетирања а поготово 

аплицирању за екстерне изворе финансирања од чијег прибављања спровођење многих од 

њаважнијих мера зависи. 

Координационо тело, имаће Координатора који ће бити задужен да одржава константну 

комуникацију са јединицама/организацијама које су носиоци мера и активности, да од њих 

прибавља извештаје и информације о спровођењу мера и активности, дискутује о оствареним 

резултатима и идентификованим проблемима, проверава да ли су средњорочни планови 

институција усаглашени са мерама и циљевима у Плану развоја, извештава Координационо тело 

о напретку, припрема материјале и обавља административно-техничке послове за 

Координационо тело. 

Носиоце мера и активности чине организациони делови управе и други актери под чију 

надлежност потпадају активности у вези са мерама дефинисаним у Плану развоја, службе 

општине, ЈКП, установе и/или организације чији је оснивач општина. Носиоци мера и активности 

имају одговорност да у своје планове рада (и финансијске планове) уврсте утврђене мере и 

активности за чије спровођење су одговорни, да их спроводе, извештавају Координационо тело 

о резултатима спровођења тих мера и активности, утврде евентуалне проблеме у спровођењу 

мера и предложе опције за решавање тих проблема. 
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6.1. Спровођење плана развоја ЈЛС 
План развоја реализоваће се кроз процес планирања, израде, доношења и спровођења 

докумената јавних политика, осталих планских докумената, и то: средњорочних планова и 

финансијских планова ЈЛС и прописа који се доносе у складу са законом и статутом ЈЛС. 

Првенствено План развоја биће операционализован кроз израду и доношење средњорочног 

плана општине. Приликом израде средњорочних планова, општина ће се руководити правилима 

прописаним Законом о планском систему и Уредбом о методологији за израду средњорочних 

планова и обрасцима садржаним у овој уредби. 

6.2. Праћење спровођења плана развоја ЈЛС 
Праћењем спровођења Плана развоја биће утврђено: 

- Да ли се мере и приоритетни циљеви остварују по плану и ефикасно; 

- Који ризици се јављају или очекују у остварењу учинака Плана развоја ЈЛС; 

- Које одлуке треба донети у случају одступања од планираног, као и 

- Да ли су планирани и остварени учинци и даље релевантни за остваривање визије. 

Праћење (мониторинг) реализације мера дефинисаних Планом развоја је систем прикупљање и 

обраде података у вези са реализацијом мера. Сврха прикупљања и обраде података је 

упоређивање постигнутих резултата у оквиру сваке од мера, у односу на планиране. 

Праћење ће се вршити континуирано, а за то ће се користити дефинисани обрасци и базе 

података које је потребно ажурирати у складу са доступним подацима званичне статистике 

(секундарни подаци). Поред секундарних података из званичне статистике, прикупљаће се и 

примарни подаци, а одговорност за наведену активност имају руководиоци одељења, у складу 

са надлежностима за конкретне податке. 

Посебно ће се водити рачуна о јасном дефинисању улога и одговорности у делу прикупљања 

података, где ће овај посао бити дефинисан као системска активност, а не као једнократни 

задатак. 

6.3. Вредновање постигнутих учинака плана развоја ЈЛС 
Вредновање учинака Плана развоја спроводиће се периодично, на начин да се прикупљени 

подаци и информације добијени током спровођења плана, анализирају и упоређују. 

Вредновање се спроводи ради: 1. Оцене релевантности, ефикасности, ефективности и 

одрживости мера садржаних у плану развоја ЈЛС, 2. Утврђивања степена промене насталог 

спровођењем мера из Плана и степена достизања приоритетних циљева, а све у циљу 

преиспитивања и унапређења Плана развоја ЈЛС, односно утврђивања потребе за његовом 

ревизијом и бољим планирањем. Ова врста анализе представља заправо накнадну (ex-post) 

анализу ефеката Плана развоја ЈЛС. 

Податке и информације за потребе вредновања достављаће органи и организације одговорни 

за спровођење мера из Плана развоја, Координатору спровођења, праћења и вредновања 

учинака Плана развоја. Такође, користиће се у анализама и други подаци и информације, 

прибављени из осталих извора, који могу бити од користи за бољу процену учинака Плана. 

6.4. Извештавање о спровођењу и постигнутим учинцима Плана развоја ЈЛС 
У складу са Законом о планском систему, Општина има обавезу израде следећих извештаја у 

вези са Планом развоја: 
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- Извештај о спровођењу средњорочног плана који је истовремено и извештај о 

спровођењу Плана развоја ЈЛС – на годишњем нивоу; Овај извештај представља реални 

приказ спровођења плана развоја у претходној календарској години. 

- Извештај о постигнутим учинцима Плана развоја ЈЛС – на трогодишњем нивоу. Овај 

извештај представља са друге стране реални приказ учинака плана, који су постигнути 

током спровођења предвиђених мера у трогодишњем периоду који је протекао. 

За прикупљање информација о реализацији плана на годишњем нивоу и припрему нацрта 

годишњег извештаја о спровођењу плана биће задужено Одељење  Локалног економског 

развоја Општине. Нацрт годишњег извештаја о спровођењу упућује се упућује Општинском већу 

на усвајање. 

Истеком сваке треће календарске године од доношења, Општинско веће биће одговорно да 

утврди предлог извештаја о учинцима спровођења Плана развоја ЈЛС, који затим подноси на 

усвајање Скупштини општине, најкасније у року од шест месеци од истека тог рока. 

Извештаји о спровођењу Плана развоја и извештаји о учинцима Плана биће објављивани на 

званичном интернет сајту Општине, најкасније 15 дана од дана усвајања. 

Од момента, када, у складу са Законом  буде успостављен Јединствени информациони систем за 

планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање (ЈИС), општина 

ће бити у обавези да наведене извештаје уноси у овај систем. 

6.5. Ревизија плана развоја ЈЛС 
Уколико се након усвајања извештаја о учинцима утврди потреба за ревизијом плана, истој ће се 

приступити у складу са процедурама које прописује Закон о планском систему. Према Закону, 

Општинско веће иницира ревизију постојећег Плана развоја, уз детаљно образложење разлога 

за ревизију. Одлуку којом се покреће ревизија постојећег Плана, доноси Скупштина општине, а 

ток поступка за ревизију реализује се по процедури која је прописана и за усвајање Плана развоја 

ЈЛС. 

7. Прилози 
Прилог 1 - Преглед и анализа постојећег стања у области економског развоја 

Прилог 2 - Преглед и анализа постојећег стања у области друштвеног развоја 

Прилог 3 - Преглед и анализа постојећег стања у области комуналне инфраструктуре 

и   заштите животне средине 

Прилог 4 - Преглед и анализа постојећег стања у области пољопривреде и руралног 

развоја 

Прилог 5 - Решење о формирању координационог тима 

Прилог 6 - Решење о формирању тематских радних група 

Прилог 7 - Извештај о спроведеним консултацима са листама присутних 
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На основу члана 29. Одлуке о јавним расправама, („Службени лист општине 

Сокобања“ бр. 23/19), сачињава се: 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

o 

Нацрту Плана развоја општине Сокобања за период 2022-2030. године 

I 

Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној 19.10.2022 године, 

донело је Закључак којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту Плана 

развоја општине Сокобања за период 2022-2030. године и утврђује Програм јавне 

расправе. Јавни позив за учешће у јавној расправи, објављен је на званичној 

интернет презентацији општине Сокобања https://sokobanja.ls.gov.rs/archives/5289 . 

Јавна расправа о Нацрту Плана развоја  општине Сокобања за период 2022-

2030.године одржана је у периоду од 20.10.2022 – 04.11.2022. године. 

Током процеса јавне расправе коришћени су следећи алати: 

• Обрасци за прикупљање предлога и сугестија који су били објављени на сајту 

општине Сокобања са Јавним позивом за учешће у јавној расправи 

• отворени састанак у форми округлог стола 04.11.2022. године у Великој сали 

општине Сокобања, са почетком у 12,00 часова 

II 

Током процеса јавне расправе, писаним путем, односно мејлом стигла су три 

предлога ЈП «РМУ Соко» Сокобања: 

Предлог 1: Санација , реконструкција изворишта водоснабдевања рудника, 

села Врела и села Читлук 

Образложење предлога: Због цурења и провиривања воде испод прелива из 

акумулације на изворишту Врелу долази до опадања нивоа у акумулацији као и у 

бунару где се налази усисна корпа пумпе. Ово је посебно проблематично у периоду 

хидролошког минимума који се од  месеца Октобра пролонгира све до краја 

календарске године, па и дуже. Од извора се вода пумпа до резервоара одакле се 

слободним падом водом снабдевају рудник, домаћинства села Врела и домаћинства 

у доњој зони села Читлук. Због тога би требало извршити санацију и подизање 

висине нивоа прелива акумулације како би било довољно воде у бунару неопходне 

за несметан рад пумпе. Осим проблема са ниским нивоом воде у бунару  објекта 

пумпе, потребно је извршити чишћење главног резорвоара, санацију целог објекта 

резервоара, замену вентила цевовода као и појединих деоница цевовода од 
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пумпног постројења до свих потрошача. Потребно је напоменути да је посебно 

угрожено водоснабдевање погона старог рудника, самачког хотела као и околних 

домаћинстава у случају пуштања у рад површинског копа Биљкина Струга. У том 

случају је  потребно изналажење адекватног решења заштите помоћног резервоара 

или измештања истог на нову безбедну локацију, како не би било угрожено 

водоснабдевање наведених објеката. 

Одговор: Нацртом Плана развоја општине Сокобања у оквиру Приоритетног циља 

1.1 Обезбеђена довољна количина пијаће воде за све грађане и туристе и мере 1.1.2 

Изградња и реконструкција водоводне мреже и пратећих објеката у функцији 

водоснабдевања, између осталог, предвиђене су активности на изградњи и 

реконструкцији водоводне мреже и објеката сеоских водовода, као и успостављање 

управљачког система сеоских водовода. 

Измештање резервоара на безбедну локацију подразумева плански основ, односно 

израду Плана детаљне регулације за дато подручје, а у складу са Просторним 

планом општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања”, брoj 13/12) и 

Изменама и допунама Просторног плана општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања”, брoj 49/21). 

Разрада просторног плана општине Сокобања планом детаљне регулације за зону 

рудника у Читлуку биће предвиђена Планом развоја и то у делу приоритетног циља 

2.2 Повећати запосленост и обезбедити услове за достојанствен рад за грађане 

Сокобање, креирањем нове мере 2.2.5 Подршка развоју РМУ“Соко“ у Читлуку. 

Такође, због значајне количине потенцијално пијаће воде која постоји у оквиру 

окна РМУ „Соко“, а на основу ранијих разговора са руководством рудника, 

испитивање и израда бушотине Читлук и стављање у функцију водоснабдевања, 

активност испитивања и успостављања експлоатације бушотине Читлук биће 

предвиђена у  оквиру мере 1.1.1 Одрживо повећање капацитета за производњу 

пијаће воде на територији целе општине. 

Предлог 2: Измештање  и санација, сеоског пута 

Образложење предлога: Због почетка радова на отварању површинског копа 

“Биљкина струга” доћи ће до уништења два крака локалних сеоских путева који 

повезују локалитет Биљкина Струга (насеље Јерци) са селом Читлук. Наиме на 

потесу од РП121 Сокобања - Књажевац, тачније од насеља Јерци до Петрињског 

раскршћа у селу Читлук неопходно је извршити измештање, односно поновну 

изградњу деонице насутог пута у дужини од 500м. Као и санацију деонице насутог 

пута од исте локације до центра села (основна школа и дом), која ће такође једним 

делом бити угрожена радовима на површинском копу. 

Одговор: За измештање некатегорисаног сеоског пута неопходан је плански основ, 

односно израда плана детањне регулације зоне рудника у Читлуку. Разрада 

просторног плана општине Сокобања планом детаљне регулације за зону рудника у 

Читлуку биће предвиђена Планом развоја и то у делу приоритетног циља 2.2 
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Повећати запосленост и обезбедити услове за достојанствен рад за грађане 

Сокобање, креирањем нове мере 2.2.5 Подршка развоју РМУ“Соко“ у Читлуку. 

Предлог 3: Реконструкција регионалног пута 

Образложење предлога: Због радова на експлоатацији угља у деловима 

експлоатационог поља рудника Соко дошло је до улегања дела регионалног пута 

РП 121 Сокобања-Књажевац на деоници од раскршћа са ЛП Рудник-село Читлук, у 

смеру ка Сокобањи.  Дужина ове деонице износи приближно 2км. 

Одговор: Реконструкција државног пута Сокобања – Књажевац није у 

надлежности општине Сокобања, тако да предлог не може да се прихвати, али 

општина Сокобања чиниће све што је у њеној моћи да се реконструкција овог дела 

пута у што краћем року нађе у програмима рада ЈП Путеви Србије. 

Дана 4.11.2022.године са почетком у 12часова одржан је отворени састанак у 

форми округлог стола, у Великој сали општине Сокобања. Састанку су 

присуствовали: 

1. Миодраг Николић, председник општине 

2. Владимир Миловановић, заменик председника оптштине 

3. Милена Раденковић – Гаћеша, заменик начелника управе 

4. Душица Станковић, руководилац одељења за имовинско-правне послове, 

нормативе и послове јавних набавки 

5. Лела Младенов, руководилац одељења за општу управу и друштвене 

делатности 

6. Никола Николић, руководилац одељења за урбанизам, локални економски 

развој и заштиту животне средине 

7. Бојан Стојчић, помоћник председника општине за инвестиције 

8. Славиша Крстић, председник ЛАГ Ртањ 

9. Марија Жикић, координатор израде Плана развоја 

Током отвореног састанка још једном је представљен и размотрен нацрт Плана 

развоја општине. Том приликом дати су следећи предлози: 

Предлог 1: Заменик председника општине Владимир Миловановић је навео да је 

претходних дана вођен разговор са представницима РМУ Соко, и да је начелни 

заједнички став  да би за будући развој рудника било јако корисно да се у 

Сокобањи отвори макар једно одељење средње школе образовног профила за 

рударског техничара, и предлаже да се и то уврсти у План развоја 

Одговор: Прихвата се предлог, и то тако да се у делу приоритетног циља 3.6 

Васпитно образовни рад се реализује у безбедној, здравој, подстицајној и 

инклузивној средини, у оквиру мере 3.6.3 Унапређење услова за спровођење 
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средњег образовања дода и образовни профил рударство. 

Предлог 2: Марија Жикић предлаже да се у у оквиру описа мере 1.5.3 Унапређење 

саобраћајне инфраструктуре, допише „ и у складу са Просторним планом општине 

и другим важећим урбанистичким планским документима“, јер на начин који сада 

стоји у опису мере, она се ограничава само на насеље Сокобања. 

Одговор: Прихвата се предлог 

Предлог 3: Председник општине Миодраг Николић дао је предлог да се у оквиру 

предложене мере 2.2.1 Пружање подршке за спровођење активних мера 

запошљавања у складу са локалним потребама, са посебним освртом на жене и 

младе, допише и „стипендирање дефицитарних занимања неопходних за 

функционисање специфичних послова у надлежности ЈЛС“ 

Одговор: Прихвата се предлог 

III 

Све прихваћене предлоге потребно је укључити у финални нацрт Плана развоја 

општине Сокобања за период 2022-2030.година. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Број: 02-92/22 

У Сокобањи, 18.11.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Миодраг Николић 
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На основу чл. 4. и 13. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 

71/94, 79/05 – др. закон и 83/14 – др. закон), члана 23. Закона о култури („Службени гласник 

РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр. 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 42. став 1. тачка 11. и 143. 

Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина 

општине Сокобања, на седници одржаној дана 29.11.2022. године, донела је: 

ОДЛУКУ 

о оснивању  Културног центра “Сокобања” Сокобања 

Члан 1 

Овом Одлуком оснива се Kултурни центар „Сокобања“ Сокобања (у даљем тексту 

Културни центар), као установа културе. 

Културни центар послује у складу са одредбама прописа којима се уређује рад 

јавних служби. 

Члан  2 

Оснивач Културног центра је Општина Сокобања. 

Права и обавезе у име оснивача врши Скупштина општине Сокобања. 

Скупштина општине Сокобања даје сагласност на: 

1. Статут, 

2. Статусне промене, 

3. Промену делатности, назива и седишта, 

4. Годишњи програм рада 

5. Друга општа акта у складу са законом, овом одлуком и Статутом. 

Председник општине даје сагласност на правилник о организацији и 

систематизацији послова у Културном центру. 

Члан 3 

У вршењу оснивачких права Скупштина разматра годишњи извештај о раду и 

пословању Културног центра. 

Члан 4 

Назив Културног центра је Културни центар „Сокобања“ Сокобања. 

Скраћени назив Културног центра је КЦ „ Сокобања“. 
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Члан 5 

Културни центар је установа кулуре са својством правног лица, са правима, 

обавезама и одговорностима утврђеним законом, овом Одлуком и Статутом. 

Културни центар обавља културну делатност којом се обезбеђује остваривање 

права грађана, односно задовољење потреба грађана као и остваривање других интереса у 

области културе, у складу са законом и другим прописима, стратешким документима, овом 

Одлуком и Статутом. 

Члан 6 

Средства за оснивање и почетак обављања делатности Културног центра обезбеђују 

се у буџету општине Сокобања за 2023.годину. Оснивачки улог износи 900,00 динара а 

почетак рада Културног центра планиран је 2023.године. 

Члан 7 

Средства за финансирање делатности Културног центра се у целини или већим 

делом обезбеђују у буџету општине Сокобања. 

Поред средстава из става 1. овог члана, средства за обављање делатности Културног 

центра обезбеђују се из: 

- прохода остварених  из сопствених делатности; 

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

- других извора у складу са законом. 

Члан 8 

Културни центар у обављању делатности користи средства у јавној својини и њим 

управља под условима и на начин утврђен законом 

Члан 9 

Седиште Културног центра је у Сокобањи ул. Војислава Илића бр. 2. 

Члан 10 

Претежна делатност Културног центра је: 

90.04 Рад уметничких установа 
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Осим наведеном делатности  Културни центaр ће обављати и друге делатности као што су 

су: 

90.01 Извођачка уметност 

90.02 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке делатности 

90.03 Уметничко стваралаштво 

90.04 Рад уметничких установа 

91.02 Делатност музеја, галерија и збирки 

91.03 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно–историјских 

локација, зграда и туристичких споменика 

93.21 Делатност забавних и тематских паркова 

93.29 Остале забавне и рекреативне делатности 

85.52 Уметничко образовање 

58.14 Издавање часописа и периодичних издања 

58.19 Остала издавачка делатност 

59.14 Делатност приказивања кинематографских дела 

59.20 Снимање и издавање звучних записа и музике 

47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама 

47.63 Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама 

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама 

18.13 Услуге припреме за штампу 

18.20 Умножавање и снимање записа. 

Члан 11 

Органи Културног центра су: 

- директор 

- Управни одбор и 
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- Надзорни одбор. 

Члан 12 

Директора Културног центра, именује Скупштина општине Сокобања, након 

претходно спроведеног јавног конкурса, на период од четири године и може бити поново 

именован. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и спроводи управни одбор установе 

уз претходну сагласност оснивача. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се најкасније 60 дана пре истека 

мандата директора. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује се на сајту Националне службе за 

запошљавање на огласној табли или у просторијама установе и у најмање једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од 

петнаест дана од дана оглашавања јавног конкурса. 

Управни одбор је дужан да поступа са пријавама на јавни конкурс у складу са 

законом којим се уређује управни поступак. 

Управни одбор установе обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове 

из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу 

образложени предлог листе кандидата (у даљем тексту: Листа). Листа садржи мишљење 

управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и 

записник о обављеном разговору. 

Оснивач именује директора установе са Листе. 

Јавни конкурс није успео ако управни одбор утврди да нема кандидата који 

испуњава услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести оснивача, уколико 

оснивач не именује директора установе са Листе. 

Уколико управни одбор не распише јавни конкурс у року који је утврђен у ставу 3. 

овог члана, обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс није расписан обавести 

оснивача. 

Члан 13 

Кандидати за директоре установа морају имати високо образовање и најмање пет 

година радног искуства у култури. Остали услови за избор кандидата за директора 

установе утврђују се статутом установе. 
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Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја установе, као 

саставни део конкурсне документације. 

Члан 14 

Оснивач може именовати вршиоца дужности директора установе, без претходно 

спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека 

мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео. 

Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину. 

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора из 

става 1. овог члана. 

Вршилац дужности директора мора да испуњава услове за избор кандидата за 

директора из члана 13. став 1. ове Одлуке. 

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћење директора. 

Члан 15 

Директор установе: 

1) организује и руководи радом установе; 

2) доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са 

законом и статутом установе; 

3) извршава одлуке управног одбора установе; 

4) заступа установу; 

5) стара се о законитости рада установе; 

6) одговоран је за спровођење програма рада установе; 

7) одговоран је за материјално-финансијско пословање установе; 

8) врши друге послове утврђене законом и статутом установе. 

Члан 16 

Дужност директора Културног центра престаје истеком мандата и разрешењем. 

Оснивач установе разрешиће директора пре истека мандата: 

1) на лични захтев; 

2) ако обавља дужност супротно одредбама закона; 

3) ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету установи или 

тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу настати веће 

сметње у раду установе; 
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4) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за 

обављање дужности директора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за 

кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора установе; 

5) из других разлога утврђених законом или статутом установе. 

Члан 17 

Културним центром управља управни одбор. 

Управни одбор установе има пет чланова. 

Чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих 

стручњака и познавалаца културне делатности. 

Председника управног одбора именује оснивач из реда чланова управног одбора. 

Члан 18 

Највише једна трећина чланова управног одбора именује се из реда запослених у 

установи, на предлог репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји 

репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених. 

Састав управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% 

представника мање заступљеног пола. 

Чланови управног одбора установе из става 1. овог члана именују се на период од 

четири године и могу бити именовани највише два пута. 

У случају спречености председника управног одбора, седницу управног одбора 

може заказати и њој председавати, најстарији члан управног одбора. 

Председнику и члановима управног одбора може припадати накнада за рад, под 

условима и према мерилима утврђеним актом оснивача. 

Члан 19 

Оснивач може, до именовања председника и чланова управног одбора установе, да 

именује вршиоце дужности председника и чланова управног одбора. 

Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и члана управног одбора 

установе и у случају када председнику, односно члану управног одбора престане дужност 

пре истека мандата. 

Вршилац дужности председника, односно члана управног одбора може обављати ту 

функцију најдуже једну годину. 

Члан 20 

Управни одбор установе: 

1) доноси статут; 
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2) доноси друге опште акте установе, предвиђене законом и статутом; 

3) утврђује пословну и развојну политику; 

4) одлучује о пословању установе; 

5) доноси програме рада установе, на предлог директора; 

6) доноси годишњи финансијски план; 

7) усваја годишњи обрачун; 

8) усваја годишњи извештај о раду и пословању; 

9) даје предлог о статусним променама, у складу са законом; 

10) даје предлог оснивачу о кандидату за директора; 

11) закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на 

који је изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које 

је већ запослено у истој установи културе на неодређено време, закључује анекс уговора о 

раду, у складу са законом о раду; 

12) одлучује о другим питањима утврђеним законом и статутом. 

Сагласност на акте из става 1. тач. 5) и 6) даје оснивач. 

Члан 21 

Дужност члана управног одбора установе престаје истеком мандата и разрешењем. 

Оснивач установе разрешиће члана управног одбора пре истека мандата: 

1) на лични захтев; 

2) ако обавља дужност супротно одредбама закона; 

3) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним 

за обављање дужности члана управног одбора, односно ако је правноснажном судском 

одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана 

управног одбора установе; 

4) из других разлога утврђених законом или статутом установе. 

Члан 22 

У Културном центру се образује надзорни одбор. 

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем установе. 

Надзорни одбор има три члана. 

Чланове назорног одбора именује и разрешава оснивач. 

Председника назорног одбора именује оснивач из реда чланова назорног одбора. 

Члан 23 
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Највише једна трећина чланова надзорног одбора именује се из реда запослених у 

установи, на предлог репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји 

репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених. 

Састав надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% 

представника мање заступљеног пола. 

Чланови надзорног одбора установе из става 1. овог члана именују се на период од 

четири године и могу бити именовани највише два пута. 

За члана надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан управног 

одбора установе. 

У случају спречености председника надзорног одбора, седницу надзорног одбора 

може заказати и њој председавати, најстарији члан надзорног одбора. 

Председнику и члановима надзорног одбора може припадати накнада за рад, под 

условима и према мерилима утврђеним актом оснивача. 

Члан 24 

Оснивач може до именовања председника и чланова надзорног одбора установе да 

именује вршиоце дужности председника и чланова назорног одбора. 

Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и члана надзорног 

одбора установе и у случају када председнику, односно члану назорног одбора престане 

дужност пре истека мандата. 

Вршилац дужности председника, односно члана надзорног одбора може обављати 

ту функцију најдуже једну годину. 

Члан 25 

Надзорни одбор: 

- врши надзор над пословањем Културног центра, 

- прегледа периодичне обрачуне и утврђује да ли су сачињени у складу са 

прописима, 

- доноси пословник о свом раду и 

- обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Културног центра. 

Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, подноси извештај о свом раду 

оснивачу. 

Члан 26 

Дужност члана назорног одбора установе престаје истеком мандата и разрешењем. 

Оснивач установе разрешиће члана надзорног одбора пре истека мандата: 
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1) на лични захтев; 

2) ако обавља дужност супротно одредбама закона; 

3) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним 

за обављање дужности члана нзорног одбора, односно ако је правноснажном судском 

одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана 

назорног одбора установе; 

4) из других разлога утврђених законом или статутом установе. 

Члан 27 

У Културном центру се образује уметнички, програмски, односно стручни савет. 

Уметнички, програмски, односно стручни савет разматра питања из уметничке, 

програмске, односно стручне делатности установе и директору, даје мишљења и предлоге 

везане за уметнички, програмски и стручни рад установе. 

У састав уметничког, програмског, односно стручног савета бирају се лица од 

високог уметничког и стручног интегритета и ауторитета. 

Састав, надлежност и начин рада уметничког, програмског и стручног савета, 

ближе се уређују статутом установе. 

Члан 28 

До именовања председника и чланова Управног одбора, послове Управног одбора, 

вршиће Привремени управни одбор Културног центра, у следећем саставу: 

- Милош Милојковић из Сокобање ул. Превалац бб ЈМБГ0301944753710, 

председник, 

- Горан Петровић из Сокобање ул. Доситејева бр.54 ЈМБГ1808962753729, члан, 

- Марко Миливојевић из Сокобање ул. Ртањска бб ЈМБГ:1005999731312 члан, 

- Давид Матић из Сокобање ул. Миладина Живановића бр.40, ЈМБГ 2609998730017, 

члан и 

- Братислав Мајкић из Сокобање ул. 20. Српске ударне бригаде бр.8 

ЈМБГ:2003971753710, члан. 

До именовања председника и чланова  Надзорног одбора, послове Надзорног 

одбора, вршиће Привремени Надзорног одбор Културног центра, у следећем саставу: 

- Ана Јанчић из Сокобање, ул. Омладинска бр.14 ЈМБГ 1403991735020 – члан, 

- Милена Ђорђевић из Сокобање ул. Бранка Миљковића бр.4 ЈМБГ 

1509981758718, члан и 

- Александар Ранђеловић из Сокобање ул. Драговићева бр.4 ЈМБГ 2806970753712 

- члан. 
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Члан 29 

Привремени управни одбор Културног центра дужан је да, најкасније у року од 30 

дана од дана почетка примене ове одлуке, донесе Статут Културног центра и друга акта, 

неопходна за упис Културног центра у надлежни регистар. 

Привремени управни одбор Културног центра дужан је да, најкасније у року од 60 

дана од дана почетка примене ове одлуке, спроведе поступак избора директора, у складу са 

законом. 

Члан 30 

До именовања директора, послове и овлашћења директора обављаће в.д. директора 

Далиборка Стевановић из Алексинца ул. Животе Цветковића бр.1/36, ЈМБГ: 

1608986736311. 

Члан 31 

Ова одлука, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

Општине Сокобања", а примењиваће се када се обезбеде сагласности надлежних 

министарстава, као и донесу одговарајуће одлуке и други акти, у складу са законом. 

I Број: 02-105/22

У Сокобањи, дана 29.11.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 6. ст. 5. до 7.  и  члана 7а.  Закона о порезима на имовину  (“Сл. гласник РС” бр. 26/01,
42/02, 80/02,135/04,61/07, 5/09, 101/10, 24/11,78/11,57/12-УС, 47/13,68/2014 - др. Закон, 95/18, 99/18,
86/19, 144/20 и 118/21),  и члана 42. Статута општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 6/19),  Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 29.11.2022. године,
донела је:

ОДЛУКУ
о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање

пореза на имовину за 2023. годину на  територији општине Сокобања

Члан 1.
Овом одлуком уређују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2023. годину на  територији општине Сокобања.

Члан 2.
На територији општине Сокобања одређене су 4 зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности
од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са
централним делом општине Сокобања, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то:
I, II, III и IV  зона, с тим да је  I  зона утврђена као  најопремљенија зона.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на
територији општине Сокобања износе:

Групе непокретности
Назив зоне

I II III IV
1. Грађевинско земљиште 9.489,23 4.100,24 1.961,42 107,68
2. Пољопривредно земљиште / / 92,50 23,48
3. Шумско земљиште / / 19,94 7,98
4. Станови 107.318,82 109.821.01 82.851,58 30.800,00
5. Куће за становање 41.857,86 34.249.21 31.647.39 5.825,46
6. Пословне зграде и други
(надземни и подземни)
грађевински објекти који
служе за обављање делатности

117.601,92 69.631,22 69.631,22 12.000,00

7. Гараже и помоћни објекти 24.192,01 15.751,97 12.583,50 6.750,00

Члан 3.
Ову одлуку објавити на интернет страници www.opstinasokobanja.com.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Сокобања”,
а  примењује се  од 01. јануара  2023. године.

I Број: 401-959/22

У Сокобањи, 29.11.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК

Владан Петковић
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу прибављених података о реално утврђеном промету непокретности у периоду 1.
октобра 2021. године до 30. септембра 2022. године утврђене су просечне цене квадратног метра
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине
Сокобања.
1. Код грађевинског земљишта дошло до измена цена у све четири зоне то:
- у првој зони на основу 5 промета утврђено је смањење цене метра квадратног (у 2022. години 11.078.96
динара);
- у другој зони на основу 4 промета утврђено је повећање цене метра квадратног (у 2022. години
2.574,68 динара);
- у трећој зони на основу 3 промета утврђено је смањење цене метра квадратног (у 2022. години 2.051,17
динара);
-  у четвртој зони на основу 4  промета утврђено је смањење цене метра квадратног (у 2022.  години
1.274,42 динара);
2. За пољопривредно земљиште није било најмање три промета, те је цена остала иста у трећој и
четвртој зони као и у 2022. години.
3. За шумско земљиште није било најмање три промета, те је цена остала иста у трећој и четвртој зони
као и у 2022. години.
4.  Код станова дошло је до измене цена у три  зоне и то:
- у првој зони на основу 83 промета утврђено је повећање цене метра квадратног (у 2022. години
97.600,20 динара);
- у другој зони на основу 70 промета утврђено је повећање цене метра квадратног (у 2022. години
74.968,45 динара);
- у трећој зони на основу 3 промета утврђено је повећање цене метра квадратног (у 2022. години
66.532,74 динара);
-  у четвртој зони није било најмање три промета па је цена остала иста (у 2022.  години 30.800,00
динара);
5. Код кућа за становање је дошло до измене цена у све четири зоне и то:
- у првој зони на основу 17 промета утврђено је смањење цене метра квадратног (у 2022. години
66.094,32 динара);
- у другој зони на основу 19 промета утврђено је смањење цене метра квадратног (у 2022. години
48.661,36 динара);
- у трећој зони на основу 5 промета утврђено је смањење цене метра квадратног (у 2022. години
32.415,63 динара);
-  у четвртој  зони на основу 4  промета утврђено је смањење цене метра квадратног (у 2022.  години
9.186,52 динара);
6. Код пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за
обављање делатности дошло је до измене цене у првој зони (друга, трећа и четврта се није мењала јер
није било најмање три промета ) и то:
- у првој зони на основу 4 промета утврђено је повећање цене метра квадратног (у 2022. години
85.205,36 динара);
7. Код гаража и помоћних објекта  дошло је до измене цене у првој и другој зони,  у трећој и четвртој
зони цена је остала иста јер није било најмање три промета и то:
- у првој зони на основу 4 промета утврђено је повећање цене метра квадратног (у 2022. години
19.000,00 динара);
- у другој зони на основу 3 промета утврђено је повећање цене метра квадратног (у 2022. години
15.000,00 динара);
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На основу члана 20. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 42. став 1. 

тачка 6. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), 

Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 29.11.2022. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ВРШЕЊЕ ОДБОРНИЧКЕ И 

ДРУГЕ ДУЖНОСТИ У ОРГАНИМА И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА ОПШТИНЕ 

Члан 1. 

Oвом Одлуком врши се измена Одлуке о накнадама за вршење одборничке и 

друге дужности у органима и јавним службама општине („Службени лист општине 

Сокобања“, број 32/17, 16/19, 46/19 и 34/22) и то тако што се мења члан 2. став 1. и сада 

гласи: 

„Одборник/члан општинског већа има право на накнаду за учествовање у раду седнице 

Скупштине општине/ Општинског већа у нето износу од 5.000,00 динара, по одржаној 

седници  Скупштине општине/ Општинског већа као и накнаду путних трошкова за 

долазак на седнице општинскогвећа/скупштине, а према цени аутобуске карте у 

локалном саобраћају..“ 

Члан 2. 

У осталим деловима Одлука о накнадама за вршење одборничке и друге 

дужности у органима и јавним службама општине („Службени лист општине 

Сокобања“, број 32/17, 16/19. 46/19 и 34/22), остаје непромењена. 

Члан 3. 

Ову Одлуку објавивити у „Службеном листу општине Сокобања“а иста ступа на 

снагу даном доношења. 

I Број: 02-106/22

У Сокобањи, 29.11.2022. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике 

Србије“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука 

УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19- др. 

закон 9/20 и 52/2021), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон и 

47/2018),  члана 42. став 1. тачка 24) Статута Општине Сокобања („Службени лист 

Општине Сокобања”, број 6/19) и члана 4. став 1. тачка 17. Одлуке о привременом 

постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист 

општине Сокобања“ број 4/20, 23/20), Скупштина општине Сокобања на својој седници, 

одржаној дана 29.11.2022. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ПРИВРЕМЕНОМ ПОСТАВЉАЊУ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ КАБЛОВА 

НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се начин и услови привременог постављања 

телекомуникационих каблова на стубовима јавне расвете, као и начин утврђивања и 

плаћања накнаде за постављање телекомуникационих каблова на стубовима јавне расвете у 

јавној својини општине Сокобања 

Члан 2. 

Телекомуникациони каблови се постављају на стубовима јавне расвете на 

начин којим се не ремети стабилност стубова, омогућава њихово редовно одржавање, не 

омета нормално одвијање саобраћаја на саобраћајницама преко којих се каблови 

постављају и не нарушавају већ постављени каблови и други предмети постављени на 

стубовима јавне расвете. 

Члан 3. 

Минимална висина постављања телекомуникационих каблова износи 4,5 м мерено 

од површине пута, односно тла до најниже тачке кабла. 

Телекомуникациони каблови се могу поставити и на мањој висини уколико не 

постоје услови за њихово постављање на висини из става 1 овог члана, под условом да 

надлежни орган општинске управе утврди да се постављањем каблова на мањој висини не 

ремети одвијање саобраћаја. 

Члан 4. 

Телекомуникациони каблови се могу постављати по претходно прибављеној 

сагласности са условима јавног предузећа које врши одржавање јавне расвете у погледу 

обезбеђивања неометаног функционисања и редовног одржавања јавне расвете, односно по 

прибављеној сагласности власника стубова који нису у јавној својини општине Сокобања. 
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Члан 5. 

Инвеститор, односно власник каблова плаћа накнаду општини Сокобња за 

постављање на стубовима јавне расвете у јавној својини града са надземним кабловским 

водом преко површина јавне намене, у износу од 2 евра месечно по стубу. 

Износ накнаде се обрачунава се и плаћа у динарској противвредности на дан 

обрачуна по средњем курсу НБС. 

Накнаду утврђује  одељење Општинске управе општине Сокобања надлежно за 

утврђивање и наплату јавних прихода. На основу утврђене накнаде општинаСокобања са 

инвеститором се закључује уговор којим се уређују имовински односи. 

Уговор из претходног става овог члана представља доказ о решеним 

имовинскоправним односима за прибављање одобрења. 

Члан 6. 

Уговор из члана 5. ове одлуке закључује се на највише 5 година, уз могућност 

продужења уговора. 

Члан 7. 

Накнада за постављање каблова се плаћа једнократно за цео период, пре закључења 

уговора из члана 5. ове одлуке. 

Члан 8. 

Уз захтев за прибављање одорења за привремено постављање кабалова на 

стубовима јавне расвете доставља се следећа докуменатција: 

1. идејни пројекат, израђен у складу са законом, 

2. изјава одговорног пројектанта да постављени каблови не ремете стабилност 

стубова јавне расвете, 

3. сагласност јавног предузећа које врши одржавање јавне расвете, 

4. сагласност власника стубова јавне расвете које нису у јавној својини 

општине Сокобања, 

5. доказ о плаћеној накнади за постављање телекомуникациона каблова на 

стубовима јавне расвете у јавној својини општине Сокобања за цео период. 

Члан 9. 

Одобрење за привремено постављање телокомуникациних каблова на стубовима 

јавне расвете издаје одељење Општинске управе општине Сокобања надлежно за 

урбанизам и локални економски развој. 

Против решења о одобрењу, односно решења којим се захтев одбија може се 

изјавити жалба Општинском већу општине Сокобања у року од 8 дана од дана достављања 

решења. 

Члан 10. 

Надзор над применом одредби ове одлуке врши надлежна  инспекција Општинске 

управе општине Сокобања. 

Орган из става 1 овог члана утврђује да ли су телекомуникациони каблови 

постављени на основу одобрења надлежног органа и у складу са условима одређеним 

одобрењем и овом одлуком и може наложити њихово уклањање инвеститору, односно 

власнику. 
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Члан 11. 

Инвеститор, односно власник телекомуникационих каблова дужан је да исте уклони 

у року од 5 дана по истеку уговора из члана 5. ове одлуке, али и пре истека важења уговора 

у случају уклањања стубова јавне расвете од стране власника. 

У случају извођења радова на реконструкцији и одржавању стубова јавне расвете, 

власник телекомуникационих каблова је дужан  да исте у року од 5 дана од пријема 

обавештења власника стубова, привремено уклони до завршетка радова. 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Сокобања“. 

Број 02-107/22 

У Сокобањи, 29.11.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 27. Закона о  јавној својини (''Службени гласник Републике Србије'', бр.72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда ( „Службени гласник РС“, бр. 16/18) и  члана 42. став1. тачка 35. Статута 

општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“, број 6/2019) Скупштина општине Сокобања 

на седници одржаној дана 29.11.2022. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

о измени  Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања стварима 

у својини Општине Сокобања 

Члан 1. 

Овом Одлуком врше се измене Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и начину 

располагања стварима у својини Општине Сокобања Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“, 

број 35/2018 и 20/19 )  (у даљем тексту Одлука) и то на следећи начин: 

-    Члан 35. Одлуке мења се и гласи: 

„За одређивање почетног износа закупнине  у складу са чланом 33. ове Одлуке на територији 

општине Сокобања ради утврђивања почетне цене закупа, а имајући у виду погодности које пружају 

одређени делови насеља, утврђују се четири  зоне и посебни објекти  и то: 

Екстра зона - обухвата улице Светог Саве (од улице Хајдук Вељкове до краја) и улице 

Митрополита Михаила и Трг ослобођења; 

I зона – обухвата улице и то: Радета Живковића, Миладина Живановића, Светог Саве од 

раскрснице са Хајдук Вељковом до Таш ћуприје, Хајдук Вељкову до раскрснице са ул. Драговићевом, 

Драговићеву, Иве Андрића до раскрсницe са Омадинском, Омладинку до раскрснице са Милуна 

Митровића, Милуна Митровића до раскрснице са Доситејевом, Доситејеву до Дома здравља, Немањину 

до раскрснице са Алексе Маркишић, Алексе Маркишић од раскрснице са Немањином до поште и улицу 

27 Марта. 

II зона - обухвата остале улице у насељу Сокобања и насеље Озрен; 

III зона - обухвата сва остала насеља на територији општине Сокобања. 

Посебни објекти – обухвата објекте са баштама у оквиру  Комплекса отворених базена „Подина“ 

у Сокобањи. 

-    Члан 35. Одлуке мења се и гласи: 

„Почетна цена за утврђивање закупнине за давање у закуп продајног, услужног и канцелариског 

простора утврђује се у месечном износу, у динарској противвредности еура на дан плаћања, по средњем 

курсу НБС и то: 

У Екстра зони 

- до 20 м² – 13,95 еура по 1м² пословног простора; 

- од 20 м² до 50 м² – 11,50 еура по 1 м² пословног простора; 

- од 50 м² до 100 м² – 10,30 еура по 1 м² пословног простора; 

- од 100 м² до 150м2 – 8,00 еура по 1 м² пословног простора; 
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- преко 150м2 – 6,50 еура по 1 м² пословног простора. 

У I зони 

- до 20 м² – 9,75 еура по 1м² пословног простора; 

- од 20 м² до 50 м² – 9,50 еура по 1 м² пословног простора; 

- од 50 м² до 100 м² – 8,29 еура по 1 м² пословног простора; 

- од 100 м² до 150м2 – 7,80 еура по 1 м² пословног простора; 

- преко 150м2 – 6,00 еура по 1 м² пословног простора. 

У II зони 

- до 20 м² – 7,75 еура по 1м² пословног простора; 

- од 20 м² до 50 м² – 5,85 еура по 1 м² пословног простора; 

- од 50 м² до 100 м² – 5,53 еура по 1 м² пословног простора; 

- од 100 м² до 150м2– 5,20 еура по 1 м² пословног простора; 

- преко 150м2 – 4,00 еура по 1 м² пословног простора. 

У III зони 

- до 20 м² – 5,00 еура по 1 м² пословног простора; 

- од 20 м² до 50 м² – 4,20 еура по 1 м² пословног простора; 

- од 50 м² до 100 м² – 3,00 еура по 1 м² пословног простора; 

- од 100 м²  до 150м2– 2,00 еура по 1 м² пословног простора; 

- преко 150 м² – 1,00 еура по 1 м² пословног простора. 

Почетна цена за утврђивање закупнине за давање у закуп производног, складишног и осталог 

простора утврђује се у месечном износу, у динарској противвредности еура на дан плаћања, по средњем 

курсу НБС и то: 

У Екстра зони 

-  до 20 м² – 5,00 еура по 1м² пословног простора; 

- од 20 м² до 50 м² – 4,20 еура по 1 м² пословног простора; 

- од 50 м² до 100 м² – 3,30 еура по 1 м² пословног простора; 

- од 100 м²  до 150м2– 2,80 еура по 1 м² пословног простора; 

- преко 150 м² – 2,50 еура по 1 м² пословног простора. 

У I зони 

-  до 20 м² – 4,00 еура по 1м² пословног простора; 

- од 20 м² до 50 м² – 3,78 еура по 1 м² пословног простора; 

- од 50 м² до 100 м² – 2,29 еура по 1 м² пословног простора; 

- од 100 м²  до 150м2– 2,60 еура по 1 м² пословног простора; 

- преко 150 м² – 2,50 еура по 1 м² пословног простора. 

У II зони 

- до 20 м² – 3,50 еура по 1м² пословног простора; 

- од 20 м² до 50 м² – 2,85 еура по 1 м² пословног простора; 

- од 50 м² до 100 м² – 2,00 еура по 1 м² пословног простора; 

- од 100 м²  до 150м2– 1,20 еура по 1 м² пословног простора. 

- преко 150 м² – 1,00 еуро по 1 м² пословног простора. 
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У III зони 

- до 20 м² – 2,40 еура по 1 м² пословног простора; 

- од 20 м² до 50 м² – 1,60 еура по 1 м² пословног простора; 

- од 50 м²  до 100м2– 1,20 еура по 1 м² пословног простора; 

- од 100 м²  до 150м2– 1,00 еуро по 1 м² пословног простора; 

- преко 150 м² – 0,50 еура по 1 м² пословног простора. 

Посебни објекти 

Почетна цена за  утврђивање закупнине за давање у закуп објеката са баштама у оквиру 

Комплекса отворених базена „Подина“ у Сокобањи утврђује се у месечном износу, у динарској 

противвредности еура на дан плаћања, по средњем курсу НБС и износи - 21 еуро по 1 м² пословног 

простора. 

У пословни простор рачуна се и башта.“ 

У осталим деловима Одлука остаје непромењена. 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Службеном листу Oпштине 

Сокобања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Број : 401-960/22

Сокобања, 29.11.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2024-др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), Одлуке о преносу права коришћења и 

управљања на непокретностима у јавној свијини општине Сокобања Народној библиотеци„Стеван 

Сремац“  Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 32/17 ) и члана 42. став 1. тачка 11. и 

69. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 6/19), Скупштина 

општине Сокобања, на седници одржаној дана 29.11.2022. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О УСЛОВИМА СУОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОГАЂАЈА У 

БИОСКОПУ „МОРАВИЦА“, СОКОБАЊА 

Члан 1. 

Овом Одлуком дефинишу се услови под којима Народна библиотека „Стеван Сремац“  Сокобања, 

може реализовати догађаје као организатор/суорганизатор догађаја са „трећим лицима“ у објекту 

биоскопу „Моравица“, у ул. Алексе Маркишића бр.38 у Сокобањи, који Народна библиотека 

„Стеван Сремац“  Сокобања користи. 

Члан 2. 

„Треће лице“ које учествује, заједно са Народном библиотеком „Стеван Сремац“  Сокобања, у 

организацији догађаја, а коме се обезбеђује простор или простор и техничка опрема од укупног 

прихода оствареног од продаје улазница дужно је да Народној библиотеци „Стеван Сремац“ 

Сокобања пренесе средства у процентима утврђеним овом Одлуком и то за : 

А Концерте, фестивале, музичке догађаје - 20% 

Б Позоришне представе - 20% 

Ц Биоскопске / филсмке / видео пројекције - 20% 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Сокобања“. 

I Број: 02-108/22

У Сокобањи, 29.11.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 

83/2014 - др. закон, 101/16 - др. Закон, 47/18 и 111/21- др .Закон), члана 57. Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају  ("Сл. Гласник РС", бр. 68/2015,41/2018, 44/2018 - др. Закон, 

83/2018, 31/19 и 91/20) и члана 42. став 1. тачка 6. Статута општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, бр. 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 

29.11.2022. године донела је 

ОДЛУКУ 

О ЛИМО СЕРВИСУ 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком ближе се уређују услови, организација, начин обављања, као и друга питања 

од значаја за обављање лимо сервиса. 

Члан 2. 

Поједини изрази употребљени у овој Одлуци имају следеће значење: 

1. „ Јавни превоз” је превоз који је под једнаким условима доступан свим корисницима 

превозних услуга и за који се наплаћује услуга превоза; 

2.„Ванлинијски превоз“ је јавни превоз за који се итинерер и други услови превоза утврђују 

посебно за сваки превоз; 

3.“Лимо сервис“ је јавни превоз који се обавља путничким возилом које је изнајмљено са 

услугом возача; 

4.„Путничко возило“ је возило за  превоз  путника  које  има  највише  девет  места  за седење 

укључујући и место за седење возача; 

5.„Путник“ је лице које, на основу уговора или друге одговарајуће исправе, има право на 

превоз. 

2. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛИМО СЕРВИСА 

Члан 3. 

Лимо сервис сматра се јавним превозом. 

Члан 4 

Привредно друштво или предузетник може да обавља лимо сервис ако поседује решење 

општинске управе, односно oдељења у чијој су надлежности послови саобраћаја, којим је 

утврђено да привредно друштво или предузетник испуњава услове у погледу седишта и  у 

погледу пословног угледа прописаних у члану 5. ове одлуке, као и услове у погледу возила и 

возача. 

Лимо сервис може се обављати само путничким возилима која имају једну од следећих 

карактеристика: 

1) возило од историјског значаја (олдтајмер); 
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2) лимузина која није серијски произведена и има дужину најмање 7 м; 

3) возило високе класе, односно луксузно возило, осим возила са 7 + 1 и 8 + 1 места за седење, 

које није старије од пет година и има вредност већу од 25.000 евра, изражену у динарској 

противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења захтева, односно 

које није старије од седам година и има вредност већу од 35.000 евра, изражену у динарској 

противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења захтева, с тим 

што се за вредност возила узима каталошка вредност возила за које је као датум производње 

узет датум подношења захтева и 

4) возило са 7 + 1 или 8 + 1 места за седење и уграђеним дигиталним тахографом, ако има 

емисију издувних гасова нивоа најмање „ЕУРО 4“. 

Путничко возило из става 2. тачка 4.) овог члана  мора  на  бочним  странама  имати пословно 

име превозника и натпис "лимо сервис". 

Прималац лизинга и закупац путничког возила из става 2. тачка 4) овог члана сматра се 

власником у погледу права и обавеза из става 3. овог члана. 

Услов у погледу возила испуњава привредно друштво или предузетник ако у 

власништву или лизингу има најмање једно путничко возило из става 2. овог члана. 

Ако испуњава услов из става 5. овог члана, привредно друштво или предузетник за обављање 

лимо сервиса може користити путничка возила из става 2. овог члана и по основу закупа, који 

не може бити краћи од шест месеци. 

Уговор  о закупу  путничког возила  мора бити  оверен  код  органа надлежног за оверу,  ако је 

једна од уговорних страна физичко лице. 

Путничка возила којима се обавља  лимо сервис, а која  су  узета  у закуп, не могу се давати у 

подзакуп. 

Услов у погледу возача испуњава привредно друштво или предузетник, ако у радном односу 

има најмање једног возача. 

Возач путничког возила из става 2. тач. 1)-3) овог члана мора да има најмање 21 годину 

старости, као и да најмање три године има возачку дозволу Б категорије. 

Возач путничког возила из става 2. тачка 4) овог члана мора да има квалификациону картицу 

возача или возачку дозволу са уписаним кодом „95”. 

Превозник је дужан да oдељењу надлежном за послове саобраћаја, пријави сваку промену у 

погледу седишта и возила која су унета у решење из става 1. овог члана, у року од 15 дана од 

дана настале промене. 

Одељење надлежно за послове саобраћаја, води евиденцију превозника који имају право на 

обављање лимо сервиса. 

Евиденција из става 13. овог члана садржи пословно име привредног друштва и предузетника, 

број и датум решења из става 1. овог члана и регистарске ознаке путничких возила којима има 

право да обавља превоз. 
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Одељење надлежно за послове саобраћаја, дужно је да два пута годишње доставља 

Министарству надлежном за саобраћај извештај о привредним субјектима који имају право да 

обављају лимо сервис, са подацима из става 14. овог члана. 

Извештај из става 15. овог члана за првих шест месеци текуће године доставља се најкасније 

до 15. јула текуће године, а за других шест месеци текуће године најкасније до 15. јануара 

наредне године. 

На привредна друштва и предузетнике из става 1. овог члана који обављају превоз возилима 

из става 2. тачка 4) овог члана, као и на физичка лица која управљају овим возилима, примењују 

се одредбе прописа којима се уређују радно време посаде возила у друмском превозу и 

тахографи. 

Против коначног решења из става 1. овог члана може се покренути управни спор. 

Члан 5. 

Седиште привредног друштва и предузетника: 

Услов у погледу седишта испуњава привредно друштво ако има седиште на 

територији општине Сокобања. У седишту морају се налазити пословне просторије у којима 

се чувају основни пословни документи, посебно рачуноводствени документи, документи о 

људским ресурсима и други документи битни за обављање делатности. 

Услов  у  погледу  седишта  испуњава  предузетник  ако  на  територији  општине  Сокобања 

има седиште и пребивалиште . 

Пословни углед: 

Привредно друштво не испуњава услов пословног угледа ако му је правоснажно изречена 

заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају прописана 

законом којим се уређују привредни преступи или законом којим се уређују прекршаји, док 

траје изречена мера. 

Предузетник не испуњава услов пословног угледа ако му је правноснажно изречена заштитна 

мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају прописана законом 

којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера. 

Привредно друштво или предузетник не испуњава услов пословног угледа ако има неизмирене 

пореске обавезе по основу регистроване делатности. 

Дуговања која  се  редовно измирују  по основу репрограма  дуга не сматрају се неизмиреним 

пореским обавезама у смислу става 5. овог члана . 

Члан 6. 

Зaхтeв зa издaвaњe рeшeњa из члана 4. став 1. ове одлуке пoднoси приврeднo друштвo или 

прeдузeтник одељењу Општинске управе општине Сокобања надлежном за послове 

саобраћаја. 

Уз зaхтeв подносилац захтева дoстaвљa: 

1) кoпиjу сaoбрaћajнe дoзвoлe за сва возила; 

2) кoпиjу личнe кaртe прeдузeтникa, oднoснo зaступникa приврeднoг друштвa; 
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3) доказ да поседује путничко возило у власништву, односно лизингу лимо сервиса; 

4) доказ да испуњава услове из члана 4 ове Одлуке , у погледу возила (најмање једно возило) 

- за олдатајемере- важећа саобраћајна дозвола у којој је наведено да је возило регистровано као 

олдтајмер; 

- за лимузину која није серијски произведена- доказ о укупној дужини возила (налаз вештака 

или извештај о техничком прегледу); 

- за возило из тачке 3) члана 4. ове одлуке очитана саобраћајна дозвола и доказ о вредности 

возила (уговор о лизингу или купородаји или налаз вештака); 

- за возило из тачке 4) члана 4. ове одлуке очитана саобраћајна дозвола и важеће уверење о 

исправности  тахографа. 

5) угoвoр o зaкупу вoзилa, укoликo сe вoзилo зa лимo сeрвис кoристи пo oснoву зaкупa; 

6) очитана вoзaчка дoзвoла и лична карта зa вoзaче; 

7) кoпиjу угoвoрa o рaду или радном ангажовању зaкључeнoг сa вoзaчeм и приjaву нa 

oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe; 

8) кoпиjу лeкaрскoг увeрeњa зa вoзaчe кojимa je упрaвљaњe мoтoрним вoзилoм oснoвнo 

зaнимaњe; 

9) извoд из рeгистрa приврeднoг субjeктa; 

10) увeрeњe дa приврeднoм друштву, oднoснo прeдузeтнику, ниje прaвнoснaжнo изрeчeнa 

зaштитнa мeрa зaбрaнe вршeњa дeлaтнoсти jaвнoг прeвoзa у друмскoм сaoбрaћajу прoписaнa 

зaкoнoм кojим сe урeђуjу приврeдни прeступи или зaкoнoм кojим сe урeђуjу прeкршajи, дoк 

трaje изрeчeнa мeрa (не старије од 6 месеци); 

11) уверење  да  предузетнику  није  правоснажно  изречена  заштитна  мера  забране вршења 

делатности  јавног  превоза  у друмском  саобраћају  прописана законом  којим  се  уређују 

прекршаји, док траје изречена мера; 

12) дoкaз дa вoзaч ниje oсуђeн нa кaзну зaтвoрa дужу oд двe гoдинe зa кривичнo дeлo прoтив 

живoтa и тeлa,  пoлнe  слoбoдe,  имoвинe,  бeзбeднoсти  jaвнoг  сaoбрaћaja,  здрaвљa  људи и 

jaвнoг рeдa и мирa, дoк трajу прaвнe пoслeдицe oсудe; 

13) дoкaз дa нeмa нeизмирeнe пoрeскe oбaвeзe пo oснoву рeгистрoвaнe дeлaтнoсти (уверење 

не старије од 6 месеци); 

14) дoкaз o уплaти лoкaлнe aдминистрaтивнe тaксe. 

Дугoвaњa кoja сe рeдoвнo измируjу пo oснoву рeпрoгрaмa дугa нe смaтрajу сe нeизмирeним 

пoрeским oбaвeзaмa у смислу стaвa 3. oвoг члaнa . 

Члан 7. 

Општинска управа, односно Одељење надлежно за послове саобраћаја најмање једном у три 

године врши проверу испуњености услова за обављање лимо сервиса. 

Ако се у вршењу провере утврди да је превозник престао да испуњава неки од услова за 

обављање лимо сервиса, општинско веће на предлог Одељења из става 1 ове Одлуке  укинуће 

решење којим је утврђено да привредно друштво или предузетник испуњава све услове и може 

обављати лимо сервис, с тим што се пре укидања решења одређује рок у ком је превозник 

дужан да достави доказе о испуњености прописаних услова, осим доказа о чињеницама о 

којима се води службена евиденција. 

3. НАЧИН ОБАВЉАЊА ЛИМО СЕРВИСА 

Члан 8. 

Лимо сервис може се обављати само путничким возилима чије су регистарске ознаке унете у 

решење којим се одобрава обављање лимо сервиса. 
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За време обављања лимо сервиса, у доњем десном углу ветробранског стакла путничког возила 

из члана 4. став 2. тач. 1-3 ове одлуке мора се налазити табла на којој је исписано пословно 

име превозника и речи "лимо сервис." 

У возилу којим се обавља лимо сервис мора се налазити фотокопија решења или решење у 

електронском облику из члана 4. став 1. ове Одлуке, уговор из члана10. став 1. ове Одлуке и 

уговор о раду за возача, односно други уговор у складу са законом којим се уређују права, 

обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада или оверена фотокопија, 

односно електронски облик тих уговора за возаче који су радно ангажовани. 

Члан 9. 

Превозник је дужан да: 

1) на улазу у седиште, односно простор у коме обавља делатност видно истакне пословно име 

и седиште; 

2) на улазу у простор у коме обавља делатност видно истакне радно време и да га се придржава 

у свом пословању; 

3) у сваком пословном простору, односно месту пословања, истакне цене услуга које пружа, 

односно пре пружене услуге обавести корисника о висини цене; 

4) се придржава цена из тачке 3) овог става; 

5) у делу издавања рачуна поступи на прописан начин; 

6) на истинит, јасан, разумљив и необмањујући начин у истицању понуде обавештава 

кориснике о услузи превоза коју нуди, у погледу врсте, начина пружања услуге превоза, цене 

и др; 

7) води евиденцију уговорених превоза која садржи податке о путничком возилу, возачу и 

трајању превоза; 

8) сву документацију у вези са уговореним превозима чува две године. 

Возач путничког возила мора бити у радном односу или радно ангажован код превозника. 

Члан 10. 

Лимо сервис обавља се на основу уговора, закљученог у писаном или електронском облику, 

тако што се путничко возило изнајмљује у целини. Сврху, циљ и трајање превоза утврђује 

корисник превоза и сви путници су сагласни са дестинацијом и током путовања, односно 

врстом услуге. 

У возилу којим се обавља превоз мора се налазити документација из које се несумњиво може 

утврдити сврха, циљ и трајање путовања, као и начин обрачунавања цене превоза. 

Цена превоза се обрачунава на основу јединице времена (час или дан), при чему трајање 

превоза не може бити краће од три часа. 

Није дозвољено закључивање уговора супротно ставу 1. овог члана. 

Лимо сервис не може се нудити на јавним површинама (путевима, трговима, такси или 

аутобуским стајалиштима и сл.). 

Лимо сервис се може обавити само ако је превоз претходно уговорен у седишту превозника. 

Превозник је дужан да у седишту евидентира превоз пре отпочињања превоза. 

Након извршења превоза возило се мора без одлагања вратити у седиште, осим ако се 

отпочиње превоз по новом уговору о превозу, који је закључен и евидентиран пре него што је 
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возило напустило седиште. 

Забрањено је прихватање, посредовање, обављање и оглашавање лимо сервиса које корисника 

превоза доводи у заблуду о којој врсти превоза се ради. 

Забрањено је обављање лимо сервиса на такав начин да превоз има елементе других врста 

превоза, као што су релација, унапред дефинисано време поласка и доласка и места уласка и 

изласка путника, као и одредишта. 

Забрањено је пружање услуге радио везе, односно услуге информационих технологија или 

пружање услуге на други начин, са циљем: 

1) да се корисник превоза и субјект који пружа услугу лимо сервиса, а не поседује решење 

којим је надлежни орган за саобараћај одобрио обављање лимо сервиса , доведу у везу ради 

уговарања превоза; 

2) да се кориснику превоза понуди услуга превоза коју пружа субјект који не поседује решење 

којим је одобрено обављање лимо сервиса; 

3) да се кориснику превоза понуди услуга превоза тако што се путничко возило не изнајмљује 

у целини, већ се појединачно изнајмљује место за седење. 

4. НАДЗОР 

Члан 11. 

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши  одељење Општинске управе општине 

Сокобања надлежно за послове саобраћаја. 

Инспекцијски надзор над применом одредба ове одлуке врши саобраћајни инспектор, као 

овлашћено лице Општинске управе општине Сокобања. 

Члан 12. 

У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор је дужан и овлашћен да: 

1) изда прекршајни налог за прекршаје установљене законом или овом одлуком; 

2) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје установљене законом или 

овом одлуком; 

3) поднесе пријаву за привредни преступ установљен законом; 

4) искључи путничко возило којим се лимо сервис обавља противно одредбама закона и ове 

одлуке, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у 

трајању од десет дана, а у случају поновног искључивања путничког возила истог 

превозника, у трајању од 30 дана 

Члан 13. 

Ако у вршењу послова инспекцијског надзора саобраћајни инспектор утврди да лице које 

обавља лимо сервис нема решење из члана 4. став 1. ове одлуке или да обавља лимо сервис 

путничким возилом које није унето у решење из члана 4. став 1. ове одлуке дужан је и овлашћен 

да искључи путничко возило, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и 

регистарске таблице у трајању од 90 дана, као и да поднесе захтев за покретање прекршајног 

поступка за прекршај из члана 19. став 1. тач. 1 и 2 ове одлуке. 

Инспектор је дужан да без одлагања о предузетој мери из става 1. овог члана обавести 

Министарство унутрашњих послова. 

Члан 14. 

Превозник, коме је у обављању лимо сервиса искључено возило дужан је да на месту 

паркирања које му је одређено, обезбеди возило. 

Члан 15. 

Превозник или возач запослен код превозника дужан је да саобраћајном инспектору омогући 

неометано вршење послова, стави на увид сва потребна документа, да у року који инспектор 
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одреди достави потребне податке и поступи по налогу инспектора. 

Члан 16. 

Веродостојном исправом којом се доказује извршење прекршаја у смислу ове одлуке, сматра 

се и: 

1) видео или фото запис на коме се јасно могу видети: возило којим је извршен прекршај, 

регистарске таблице возила и битна обележја прекршаја; 

2) тахографски уложак или други запис са тахографског уређаја; 

3) фотокопија документације у вези са превозом која се налази у путничком возилу. 

Члан 17. 

Уколико у вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор уочи повреду прописа из 

надлежности другог инспекцијског органа дужан је да о томе одмах, писаним путем обавести 

надлежни инспекцијски орган . 

Члан 18. 

Против решења саобраћајног инспектора којим се налажу мере из области лимо сервиса 

путника може се изјавити жалба надлежном Министарству, у року од 15 (петнаест) дана од 

дана достављања. 

Жалба на решење саобраћајног инспектора из става 1. овог члана одлаже извршење решења. 

Решење надлежног органа за саобраћај које се доносе у поступку утврђивања испуњености 

услова за обављање лимо сервиса коначно је у управном поступку и против истог се може 

покренути управни спор. 

5. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19. 

Новчаном казном од 90.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. обавља лимо сервис, а нема решење за обављање лимо сервиса (члан 4. став 1.) ове одлуке; 

2. лимо сервис обавља возилом чије регистарске ознаке нису унете у решење из члана 8. став 

1. ове одлуке; 

3. лимо сервис обавља на начин који је супротан члану 10. став 1. ове одлуке; 

4. пружа услуге супротно члану 10. став 11. тач. 1, 2 или 3 ове одлуке. 

Новчаном казном од 45.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. тач. 1., 

2., 3. и 4. овог члана. 

Новчаном казном од 15.000,00 динара казниће се физичко лице за прекршај из става 1. тач. 1., 

2., 3. и 4. овог члана. 

Члан 20. 

Новчаном казном од 90.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. обавља јавни превоз који је законом о превозу путника у друмском саобраћају забрањен 

(члан 14 закона); 

2. се у возилу не налази документација из које се несумњиво може утврдити сврха, циљ и 

трајање путовања или начин обрачунавања цене превоза (члан 10. став 2. ове одлуке); 

3. цену превоза обрачунава супротно члану 10. став 3. ове одлуке; 

4. обавља лимо сервис који није претходно уговорен у седишту превозника (члан 10. став 6. 

ове одлуке); 

5. пре отпочињања превоза превоз није евидентиран у седишту превозника (члан 10. став 7. 

ове одлуке); 

6. поступа супротно члану 10. став 8. ове одлуке; 
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7. поступа супротно члану 10. став 9. ове одлуке; 

8. поступа супротно члану 10. став 10. ове одлуке; 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 15.000,00 динара и 

одговорно лице у правном лицу. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог 

члана, осим за прекршај из става 1. тачка 1. овог члана. 

Новчаном казном од 45.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. тачка 1. 

овог члана. 

Новчаном казном од 15.000,00 динара казниће се физичко лице за прекршај из става 1 тачка 

4, 5, 7. и 8 овог члана. 

Члан 21. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. путничко возило нема на бочним странама пословно име превозника и натпис "лимо 

сервис" (члан 4. став 3. ове одлуке); 

2. је путничко возило којим се обавља лимо сервис, а које је узето у закуп, дато у подзакуп 

(члан 4. став 8. ове oдлуке); 

3. возач путничког возила не испуњава услове из члана 4. став 10. ове одлуке; 

4. возач нема квалификациону картицу возача или возачку дозволу са уписаним кодом "95" 

(члан 4. став 11. ове одлуке); 

5. не пријави сваку промену у погледу седишта и возила (члан 4. став 12. ове Oдлуке); 

6. се за време обављања лимо сервиса у доњем десном углу ветробранског стакла возила не 

налази табла на којој је исписано пословно име превозника и речи "лимо сервис" (члан 8. 

став 2. ове одлуке); 

7. се у возилу којим се обавља лимо сервис не налази неки од докумената из члана 8. став 3. 

ове одлуке; 

8. поступа супротно члану 9. став 1. тач. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8. ове одлуке; 

9. возач путничког возила није у радном односу, нити радно ангажован код превозника (члан 

9. став 2. ове одлуке); 

10. је закључен уговор супротно члану 10. став 1. ове одлуке; 

11. лимо сервис нуди на јавним површинама (путевима, трговима, такси или аутобуским 

стајалиштима и сл.,члан 10. став 5. ове одлуке). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,00 динара и 

одговорно лице у правном лицу. 

Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог 

члана. 

Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се физичко лице се за прекршај из става 1. тачка 

4. и 11. овог члана. 

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Сокобања“. 

Број: 02-109/22

У Сокобањи, 29.11.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 12. Закона о бањама („Службени чласник РС“, 80/92, 67/93 – др. закон и  95/2018 – 

др. закон), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 
29/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021), члана 2. Одлуке о условима 

и начину поверавања права коришћења природног лековитог фактора у Сокобањи (“Службени лист 

општине Сокобања”, број 28/19) и члана 42. став 1. тачка 69.  Статута општине Сокобања 

(“Службени лист општине Сокобања”, број 6/19),  Скупштина општине Сокобања, дана 29.11.2022. 
године доноси: 

ОДЛУКУ 

о поверавању права коришћења 

природно лековитог фактора у Сокобањи 

Члан 1. 

Овом Одлуком ПОВЕРАВА СЕ право коришћења природног лековитог фактора у 

Сокобањи, привредном друштву „БАНБУС“ доо Обреновац ул. бр.4 бр.21, које је власник 

пословног објекта Туристичког прихватног центра са аутобуском станицом у Сокобањи ул. Радета 

Живковића бр.9, у коме обавља делатност пружања станичних услуга као и делатности у области 

угоститељства и туризма као и објакат за обављање физикалне и медицинске рехабилитације (у 

даљем тексту корсник природног лековитог фактора). 

Члан 2. 

Природно лековити фактоа поверава се на коришћење у количини од 0,7л/с. 

За наведени објекат Туристичко прихватни центр са аутобуском станицом у Сокобањи ул. 

Радета Живковића бр.9, одобрава се коришћење геотермалне воде из бунара Сонда С-5 „Цетрални 

градски парк“ из преливног самоизлива који гравитационим водом  из пумпне станице улази у 

цевовод  за хотел „Здрављак“ премера Ø 200. 

Члан 3 

Накнада за утрошени природни лековити фактор утврђује се према количини 

искоришћеног природног лековитог фактора у складу са одредбама закона којим се уређује 

накнада за коришћење јавних добара. На основу количине утрошеног природног лековитог 

фактора и прописане цене накнаде за корићење природног лековитог фактора задужење за исплату 

накнаде одредиће се решењем Општинске управе општине Сокобања. 

Количина природног лековитог фактора мери се на основу уграђеног мерног инструмента. 

Корисник природног лековитог фактора дужан је да одобри приступ мерном инструменту 

стручној комисији за поверавање и праћење права коришћења природног лековитог фактора. 

Корисник природног лековитог фактора дужан је да обезбеди уређаје и опрему за заштиту 

од загађивања и других штетних утицаја у коришћењу тог фактора. 

Без уграђеног мерног инструмента не може се започети са коришћењем природног 

лековитог фактора. 

Члан 4. 

Корисник природног лековитог фактора,  дужан је да сноси трошкове довођења природног 

лековитог фактора до објекта и трошкове уградње мерног инструмента и да у року од најкасније 2 

дана од дана уградње уређаја за мерење количине утрошене воде омогући праћење количине 
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природног лековитог фактора стручној комисији за поверавање и праћење права коришћења 

природног лековитог фактора. 

Члан 5. 

Са корисником природног лековитог фактора председник општине закључује посебан 

уговор о коришћењу природног лековитог фактора, у року од 15 дана од дана доношења  ове 

Одлуке и добијања сагласности Владе Републике Србије а, којим се ближе уређују услови и начин 

коришћења. 

Члан 6. 

Уколико корисник природног лековитог фактора не закључи уговор са Општином 

Сокобања, или не плаћа накнаду за искоришћени природни лековити фактор на начин и у 

роковима предвиђеним уговором, односно законом, Скупштина општине Сокобања ће донети 

Одлуку о престанку права коришћења природног лековитог фактора. 

Члан 7. 

Корисник природног лековитог фактора не може право коришћења природног лековитог 

фактора да пренесе на друго лице. 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Владе Републике Србије. 

Одлуку објављивити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 582-6/22

У Сокобањи, 29.11.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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ЈКП   ”НАПРЕДАК“    – СОКОБАЊА 

МАТИЧНИ БРОЈ: 07254814           ПИБ: 100691606 

ИЗВЕШТАЈ  О СТЕПЕНУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022.- 30.09.2022.год. 

__________________________________________________________________ 

Сокобања, септембар 

2022.год. 
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ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022- 30.09.2022.год. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

Јавно комунално предузеће „Напредак“ поред основне делатности сакупљања, 

пречишћавања и дистрибуције воде за пиће,  у периоду од  01.01.2022.- 30.09.2022.год. 

обављало је  и друге поверене послове од оснивача Општине Сокобања, који се извршавају 

преко посебних програма и то: 

1. Програм одржавања градске чистоће 

2. Програм сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и мачака луталица 

3  Програм реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже 

4. Програм одржавања чесми  и  градских фонтана 

5. Програм одржавања ,  реконструкције и изградње  водоводне мреже. 

Осим  програма који обухватају  послове  поверене од оснивача, ЈКП „Напредак“ Сокобања 

у периоду од 01.01.2022.- 30.09.2022.год. обављало је и следеће делатности : 

1. Сакупљање и депоновање  кућног смећа 

2. Пијачне активности и  организација вашара 

3. Паркинг сервис 

4. Сахрањивање и одржавање гробља 

5. Остале услуге (услуге превоза воде за пиће, услуге чишћења септичке јаме...) 

Примарна делатност јавног комуналног предузећа „Напредак“ је делатност 

сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће.  У трећем  кварталу 2022.године 

водоснабдевање је углавном било задовољавајуће, осим у високим зонама , код којих  у 

туристичкој сезони због повећане потрошње и великог броја корисника с једне стране, а и 

велике суше и неповољних хидрометереолошких прилика с друге стране  долазило до 

слабљења притиска или нестанка воде.  До краткотрајних проблема у водоснабдевању 

долазило је и услед елементарних непогода, које су изазивале прекиде у електромрежи и 

застој рада пумпи, као и због честих прекида електричне енергије и пада напона услед 

обављања радова на електромрежи . Такви прекиди у снабдевању електричном енергијом 

заустављају рад пумпи и поновно покретање захтева одређен временски период у коме 

долази до поремећаја у водоснабдевању. Упркос неповољним факторима, руководство ЈКП 

„Напредак“ Сокобања је уочило мањи број позива, примедби и приговора грађана у односу 

на исти квартал прошле године, што је делом резултат и боље организације (испирање 

филтера у касним ноћним сатима, кад је потрошња на минимуму, чешће испирање филтера, 

праћење параметара електронским путем и бржа реакција и сл.) а делом као резултат радова 
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изведених на изворишту Лептерија ( повећање капацитета за 4 л/с), гашења око 100 старих 

прикључака и гашења око 4 км. старог цевовода .Због великих врућина и изузетно високих 

температура почетком јула месеца, ЈКП „Напредак“ Сокобања свакодневно је вршило 

постављање цистерне са пијаћом водом у центру Сокобање, као и у улицама по утврђеном 

и објављеном распореду. Радници ЈКП „Напредак“ Сокобања су пружали помоћ сеоским 

месним заједницама , излазивши им у сусрет код поправки кварова  на њиховим водоводним 

мрежама. Такође смо се одазвали сваком позиву  организатора културних , спортских, 

туристичких манифестација за  бесплатним превозом цистерни пијаће воде ( и поставање 

контејнера ) до локација одржавања догађаја ( Трубаревац, Ресник, Језеро, Сеселац, 

Милушинац, Врмџа....). Радници комуналног предузећа су након интензивног рада , 

машинског и ручног откопа   оспособили и ставили у функцију чесму на извору  Шопур на 

излетишту ка селу Језеру , као и помогли болници „Очно“ у поправци каптаже. 

У оквиру програма закључених преко уговора са Оснивачем, реализоване су следеће 

активности : 

1. Програм одржавања градске чистоће одвијао се несметано и редовно у складу са 

предвиђеним активностима и динамиком вршења истих . У самом јеку туристичке сезоне 

и максималне посете туриста Сокобањи, организован је одвоз смећа појачаном 

динамиком и интервентно. ЈКП „Напредак“ је наставило са активностима  на ремонту и 

редовном  одржавању возног парка,  како би се обезбедило  редовно обављање 

уговорених активности. Свакодневно се  вршило чишћење чистилицом и ручно,  по 

утврђеној динамици и распореду улица. Такође се вршило и свакодневно прање улица . 

Динамика прања је таква да се прање одвија „у кругу“ по приоритетима улица које су 

ближе центру, и то следеће улице : Светог Саве, Хајдук Вељкова, Доситејева, 

Митрополита Михајла, 27.марта, Алексе Маркишића, Војводе Мишића, Драговићева, 

Краља Петра, Карађорђева, Николе Пашића, као и комплетан транзит од зграде Општине 

улицом М.Живановића, Р.Живковића А. Маркишића до улаза у Сокобању код 

стоваришта. Такође се врши прање улица и у насељу  Царина и мањих улица које имају 

ивичњаке и предвиђене су програмом. Остале активности :прање и чишћење мермера, 

пражњење      корпи за отпатке ,  чишћење  мермерног шеталишта и сл. одвијале су се 

редовно . Извожење контејнера са јавних површина и села  врши се по утврђеној 

динамици, при чему је било и интервентних одвоза у самом јеку туристичке сезоне. 

Крајем квартала започело се са јесењом акцијом одвожења кабастог отпада великим 

контејнерима према утврђеном и објављеном распореду улица. Такође се приступило 

измени плана набавке и издвојена су средства за санацију прилазног пута градској 

депонији. Наставило се са активностима на распланиравању депоније и издвојена су 

додатна средства за њено одржавање. У оквиру договорених активности са Секопаком, а 

у вези покретања система рециклаже у Сокобањи, радници ЈКП „Напредак“ извршили 

су повлачење свих контејнера са јавних површина намењених и постављених за 

рециклабилни отпад,  ради њиховог прања и редизајнирања, а комунално предузеће је 

покренуло процедуру јавне набавке нових контејнера за јавне површине. 

2.  У оквиру програма сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и 

мачака луталица  ЈКП „Напредак“ је у складу са јавном набавком и закљученим уговором 
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вршио хватање, стерилизацију, кастрацију, чиповање, чишћење од паразита, вакцинацију 

и након опоравка  враћање на место хватања и храњење  паса луталица - у складу са 

законом и подзаконским актима који регулишу ову област. Настављено је  и удомљавање 

уз уговор о одговорном власништву паса. Неопходно је  извршити информисање и 

едукацију власника кућних љубимаца о одговорном власништву, пре свега обавези 

чиповања , вакцинације и забрани пуштања животиња без надзора на јавне површине 

ради смањења броја власничких паса и мачака на јавним површинама. Набављено је ново 

возило за хватање и транспорт паса луталица  до прихватилишта. Организовано је 

свакодневно дежурство радника на локацијама на којима је уочен највећи број паса . 

Постављен је донирани  аутомат за рециклажу који служи храњењу паса луталица. 

3. У оквиру програма реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже, 

извршено је чишћење  отворених кишних канала,  поправка и варење оштећених 

решетака, чишћење гајгер сливника. Такође су вршене интервенције на запушењима 

градске атмосферске и фекалне канализационе мреже. Издвојена су финансијска 

средства за поправку возила –цистерне са пумпом високог притиска која је неопходна 

како за текуће одржавање канализационе мреже, тако и нтервенције на истој. 

4. У оквиру програма одржавања градских чесми и фонтана, вршено је редовно чишћење 

и испирање фонтана као и све редовне активности дефинисане планом.Отклоњени су 

кварови на пумпама и успостављен редован рад. Редовно је одржаван простор око 

градских чесми и исте су несметано функционисале. 

5. Завршени су радови на реконструкцији водоводне мреже у Његошевој улици у укупној 

дужини од 310 метара, постављена су два хидранта, одрађено 36 прикључака и извршено 

прикључење на транзитни цевовод.  Завршени су радови на транзитном правцу у насељу 

Подина и гашење старе мреже у улици Доситејева. 

Превезани су сви корисници на нови цевовод у улицама 23.дивизије , Васе Чарапића, 

Стевана Синђелића, Рајкова, Палилулска, Ратарска, Гаврила Принципа. У истим 

улицама угашен је и стари азбестно-цементни цевовод. У овом кварталу  дошло је до 

повећаног обима посла на отклањању свакодневних кварова на водоводној мрежи. 

У оквиру осталих делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2022.- 

30.09.2022.год. обављало је и следеће активности : 

1. Одвоз кућног смећа  одвијао се углавном редовно и несметано. 

2. У трећем кварталу настављено је са  провером  и обновом уговора везано за издавање 

тезги и бушева на зеленој пијаци. Организован је  и одржан вашар у августу на простору 

„бивше циглане“. 

3. Радници паркинга су редовно вршили проверу плаћања као и наплату паркинга. . 

4. Настављени су радови на изради ивичњака и одржавања , уз обављање  сахрана и 

одржавања  хигијене гробља и капеле . 

5. Остале услуге подразумевају услуге црпљења септичких јами предузећа или физичких 
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лица по попуњеним захтевима, услуге доставе воде цистерном за пијаћу воду и слично. 

1. БИЛАНС УСПЕХА 

Није било позиција које су одступале од планираних. 

2. БИЛАНС СТАЊА 

Није било позиција које су одступале од планираних. 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

Није било позиција које су одступале од планираних. 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

У посматраном  кварталу није било одступања од програма пословања, 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

На дан 30.09.2022.године , укупан број запослених  на неодређено време је  74, 13 жена и 

61 мушкарац.  3 радника је на одређено време и то 1 жена и 2 мушкарца. По основу уговора 

о привременим и повременим пословима и др.уговорима било је 1 лице. 

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

Није било предлога за повећање цена услуга. 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

Субвенција није било у посматраном периоду. 

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Није било  средстава за посебне намене. 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

У посматраном периоду набављено је возило за раднике зоохигијене. 

Датум  30.09.2022.год. 

М.П. Директор 

дипл.екон. Ана Вељковић 
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Образац 1.

у 000 динара

План Реализација

1 2 3 4 5 6 7 8

A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) 1002

600, 602 и 604 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1003

601, 603 и 605 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту 1004

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) 1005 151.501 185.887 139.415 118.946 85%

610, 612 и 614 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1006 151.501 185.887 139.415 118.946 85%

611, 613 и 615 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту 1007

62 III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1008

630 IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1009

631 V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1010

64 и 65 VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1011 2.623 2.500 1.875 3.027 161%

68,  осим 683, 685 и 686 VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1012

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) 1013 147.959 192.647 144.485 110.837 77%

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1014

51 II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1015 20.569 32.896 24.675 15.590 63%

52
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 
1019)

1016 103.989 125.085 93.814 79.655 85%

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада 1017 81.871 98.238 73.678 62.156 84%

521 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 1018 13.631 16.847 12.635 10.103 80%

52 осим 520 и 521 3. Остали лични расходи и накнаде 1019 8.487 10.000 7.500 7.396 99%

540 IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1020 5.098 6.750 31

58, осим 583, 585 и 586 V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1021

53 VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1022 12.446 22.442 16.831 12.424 74%

54, осим 540 VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1023 1.719 200

55 VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1024 4.138 5.274 4.500 3.137 70%

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 1025 6.165 11.136

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 1026 4.260

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

(1028 + 1029 + 1030 + 1031)

660 и 661
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ 
ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

1028

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА 1029 2.970 1.620 1.215 2.417 199%

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1030

665 и 669 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1031 1.996 4.000 3.000 1.645 55%

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

(1033 + 1034 + 1035 + 1036)

560 и 561
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ 
ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

1033

562 II. РАСХОДИ КАМАТА 1034 1.663 1.830 1.372 4.494 328%

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1035

565 и 569 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1036

E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 1037 3.303 3.790

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 1038 432

683, 685 и 686
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 

ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 
1039 5.525 7.000 122

583, 585 и 586
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 

ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 
1040 10.528 2.000 187

67 J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1041 1.071 1.420 1.000 30 3%

57 K. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1042 4.214 4.250 3.187 2.555 80%

Л. УКУПНИ ПРИХОДИ 

(1001 + 1027 + 1039 + 1041)

Љ. УКУПНИ РАСХОДИ 

(1013 + 1032 + 1040 + 1042)

M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 1045 1.322 1.700 8.114

Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 1046

69-59
Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА 

КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ 

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1047 770

59- 69

O. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА 

КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ 

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1048 520 550

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

БИЛАНС УСПЕХА

01.01-30.09.2022. год

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП

Стање на дан 
31.12.20__.

Претходна година

Планирано стање 
на дан 31.12.20__. 

Текућа година

01.01.-30.09.2022.
Проценат 

реализације 
(реализација / план 

__.__.20__*)

121.973 86%

1027 4.966 5.620 4.215 4.062 96%

1001 154.124 188.387 141.290

4.494

1043 165.686 202.427 151.820 126.187 83%

1032 1.663 1.830 1.372

118.073 78%

1049 802 1.150 8.884

1044 164.364 200.727 150.545

1050
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721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1051 253

722 дуг. салдо II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1052 395

722 пот. салдо III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1053

723 T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1054 ,

Ћ. НЕТО ДОБИТАК 

(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0

У. НЕТО ГУБИТАК 

(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 1057

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ 1058

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 1059

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ 1060

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 

1. Основна зарада по акцији 1061

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1062

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

1055 154 1.150 8.884

1056
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Образац 1а.

у 000 динара

План Реализација

1 2 3 4 5 6 7 8

АКТИВА

00 A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА

(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)

010 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и 014
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер 

и остала нематеријална имовина 
0005

013 3. Гудвил 0006

015 и 016
4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална 

имовина у припреми 
0007

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)

020, 021 и 022 1. Земљиште и грађевински објекти 0010 30.881 32.494 32.494 30.881 95%

023 2. Постројења и опрема 0011 53.453 65.143 65.143 55.743 86%

024 3. Инвестиционе некретнине 0012

025 и 027
4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и 

некретнине, постројења и опрема у припреми 
0013

026 и 028
5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим 

некретнинама, постројењима и опреми 
0014

029 (део) 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи 0015

029 (део) 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству 0016

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017 985 985 985 985 100%

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И 

ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 

(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)

040 (део), 041 (део) и 042 

(део)

1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу 

која се вреднују методом учешћа)
0019

040 (део), 041 (део), 042 (део) 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа 0020

043, 050 (део) и 051 (део)

3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим 

повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у 

земљи 

0021

044, 050 (део), 051 (део)

4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим 

повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у 

иностранству 

0022

045 (део) и 053 (део) 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи 0023

045 (део) и 053 (део)
6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у 

иностранству 
0024

046
7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се 

вреднују по амортизованој вредности) 
0025

047 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели 0026

048, 052, 054, 055 и 056
9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна 

потраживања 
0027

28 (део) осим 288 V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0028

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029

Г. ОБРТНА ИМОВИНА 

(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)

Класа 1, осим групе рачуна 14 I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) 0031 3.994 4.298 4.298 4.217 98%

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0032 2.659 3.892 3.892 3.871

11 и 12 2. Недовршена производња и готови производи 0033

13 3. Роба 0034

150, 152 и 154 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи 0035 1.335 406 406 346 85%

151, 153 и 155 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству 0036

14
II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И 

ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА 
0037

III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039 101.626 95.677 95.677 114.759 120%

205 2. Потраживања од купаца у иностранству 0040

200 и 202
3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних 

лица у земљи 
0041

201 и 203
4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних 

лица у иностранству
0042

206 5. Остала потраживања по основу продаје 0043

IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 

(0045 + 0046 + 0047)

БИЛАНС СТАЊА  на дан  30.09.2022.год

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП

Стање на дан 

31.12.20__.

Претходна година

Планирано стање 

на дан 31.12.20__. 

Текућа година

30.09.2022.
Проценат 

реализације 

(реализација / план 

__.__.20__*)

0002 85.319 98.622 98.622 87.609 89%

01 0003

02 0009 84.334 98.622 98.622 86.624 88%

04 и 05 0018

0030 117.795 114.634 114.634 125.332

20 0038 101.626 95.677 95.677 114.759 120%

21, 22 и 27 0044 1.050 559 559 830 148%
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21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 737 246 246 517 210%

223 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак 0046 313 313 313 313 100%

224
3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и 

доприноса 
0047

V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)

230
1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна 

лица 
0049

231
2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна 

лица 
0050

232, 234 (део) 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи 0051

233, 234 (део) 4. Kраткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству 0052

235
5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 

вредности 
0053

236 (део)
6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз 

Биланс успеха 
0054

237 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели 0055

236 (део), 238 и 239 8. Остали краткорочни финансијски пласмани 0056

24 VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ 0057 11.043 14.100 10.575 5.128 48%

28 (део), осим 288
VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 

РАЗГРАНИЧЕЊА 
0058 82 398

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 
0002 + 0029 + 0030)

0059 203.114 213.256 212.941

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060 24.216 42.368 27.268

ПАСИВА

A. КАПИТАЛ

(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 
0412) ≥ 0

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 89.972 99.772 89.972

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403

306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405 223 224 300

330 и потражни салдо рачуна 

331,332, 333, 334, 335, 336 и 

337

V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И 

НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ 

СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 

0406 8.484 8.484 8.484

дуговни салдо рачуна 331, 

332, 333, 334, 335, 336 и 337

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ 

ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ 

ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 

0407

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) 0408 154 8.884

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0409 1.150

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0410 154 1.150 8.884

VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412

350 1. Губитак ранијих година 0413

351 2. Губитак текуће године 0414

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ 

(0416 + 0420 + 0428)

I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

(0417+0418+0419)

404 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0417 8.274 8.590 8.241

400 2. Резервисања за трошкове у гарантном року 0418

40, осим 400 и 404 3. Остала дугорочна резервисања 0419

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0421

411 (део) и 412 (део)
2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према 

матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи 
0422

411 (део) и 412 (део)

3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према 

матичном, зависним и осталим повезаним лицима у 

иностранству 

0423

414 и 416 (део)
4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у 

земљи 
0424 54.000 57.000 54.000

415 и 416 (део)
5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у 

иностранству 
0425

413 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности 0426

419 7. Остале дугорочне обавезе 0427

49 (део), осим 498 и 495 (део) III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0428

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429 4.008 3.612 4.008

495 (део)
Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ 
ДОНАЦИЈЕ 

0430

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ 

(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)

467 I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432

II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

23 0048

0401 98.833 99.996 107.640

0415 62.274 65.590 62.241

40 0416 8.274 8.590 8.241

41 0420 54.000 57.000 54.000

0431 37.999 44.058 39.120

42, осим 427 0433 6.000 3.000
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(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

420 (део) и 421 (део)
1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и 

осталим повезаним лицима у земљи 
0434

420 (део) и 421 (део)
2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и 

осталим повезаним лицима у иностранству 
0435

422 (део), 424 (део), 425 

(део), и 429 (део)

3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису 

домаће банке 
0436

422 (део), 424 (део), 425 (део) 

и 429 (део)
4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака 0437 6.000 3.000

423, 424 (део), 425 (део) и 429 

(део) 
5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства 0438

426 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности 0439

428 7. Обавезе по основу финансијских деривата 0440

430 III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0441 23 7.000 2.989

IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)

431 и 433
1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица 

и остала повезана лица у земљи 
0443

432 и 434
2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица 

и остала повезана лица у иностранству 
0444

435 3. Обавезе према добављачима у земљи 0445 14.723 8.650 15.364

436 4. Обавезе према добављачима  у иностранству 0446 382 382

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448

V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

(0450 + 0451 + 0452)

44, 45 и 46 осим 467 1. Остале краткорочне обавезе 0450 8.776 20.163 9.150 *

47,48 осим 481
2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих 

јавних прихода 
0451 7.842 8.245 8.167

481 3. Обавезе по основу пореза на добитак 0452 253

427

VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ 

ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ 

ОБУСТАВЉЕНО 

0453

49 (део) осим 498
VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 

РАЗГРАНИЧЕЊА 
0454

Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 

(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 
0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0

E. УКУПНА ПАСИВА 

(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)

89 Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0457 24.216 42.368 27.268

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

42, осим 427 0433 6.000 3.000

43, осим 430 0442 15.105 8.650 15.746

0456 203.114 213.256 212.941

44,45,46, осим 467, 47 и 48 0449 16.871 28.408 17.385

0455

Страна 123                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 47                                               29.11.2022. године



Образац 1б.

у 000 динара

План Реализација 

1 2 3 4 8

A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) 3001 202.427 151.820 130.989 86%

1. Продаја и примљени аванси у земљи 3002 188.387 141.290 124.582 88%

2. Продаја и примљени аванси у иностранству 3003

3. Примљене камате из пословних активности 3004

4. Oстали приливи из редовног пословања 3005 14.040 10.530 6.407 61%

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) 3006 201.277 150.958 133.904 89%

1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи 3007 82.943 62.207 39.223 63%

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству 3008

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3009 115.085 86.314 78.129 91%

4. Плаћене камате у земљи 3010 1.830 1.830 4.494

5. Плаћене камате у иностранству 3011

6. Порез на добитак 3012

7. Одливи по основу осталих јавних прихода 3013 1.419 12.058

8. Остали одливи из пословних активности 3014

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) 3015 1.150

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) 3016 2.915

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3017

1. Продаја акција и удела 3018

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких 

средстава 
3019

3. Остали финансијски пласмани 3020

4. Примљене камате из активности инвестирања 3021

5. Примљене дивиденде 3022

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3023

1. Куповина акција и удела 3024

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких 

средстава 
3025

3. Остали финансијски пласмани 3026

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) 3027

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) 3028

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) 3029 60.000

1. Увећање основног капитала 3030

2. Дугорочни кредити у земљи 3031 60.000

3. Дугорочни кредити у иностранству 3032

4. Краткорочни кредити у земљи 3033

5. Краткорочни кредити у иностранству 3034

6. Остале дугорочне обавезе 3035

7. Остале краткорочне обавезе 3036

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) 3037 53.485

1. Откуп сопствених акција и удела 3038

2. Дугорочни кредити у земљи 3039 53.000 7.000 3.000 43%

3. Дугорочни кредити у иностранству 3040

4. Краткорочни кредити у земљи 3041

5. Краткорочни кредити у иностранству 3042

6. Остале обавезе 3043 485

7. Финансијски лизинг 3044

8. Исплаћене дивиденде 3045

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) 3046

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) 3047

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) 3048 262.427 130.989

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) 3049 254.762 136.904

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 3050 7.665

E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 3051 5.915

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3052 4.500 11.043

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 
ГОТОВИНЕ 

3053

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 
ГОТОВИНЕ 

3054

J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 

(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)

30.09.2022 год

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од  01.01-30.09.2022.год

П О З И Ц И Ј А АОП

Реализација

01.01-31.12.20__.

Претходна година

План за 

01.01.- 31.12.20__. 

Текућа година

01.01-30.09.2022. године*
Проценат 

реализације 

(реализација / план 

__.__.20__*)

3055 12.165 5.128
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Образац 2

у динарима

План Реализација

1.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса 
на терет запосленог)

59.101.791 53.320.000 51.600.000 42.852.967 83%

2.
Маса БРУТО 1  зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима 
на терет запосленог)

81.870.597 98.360.000 74.180.000 62.216.045 84%

3.
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима 
на терет послодавца) 

95.502.014 114.840.000 86.130.000 73.542.280 85%

4. Број запослених  по кадровској евиденцији - УКУПНО** 84 80 80 78 98%

4.1. - на неодређено време 71 75 75 75 100%

4.2. - на одређено време 13 5 5 3 60%

5 Накнаде по уговору о делу 360.000 270.000 195.818 73%

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу 1 1 1 100%

7 Накнаде по ауторским уговорима

8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима 

9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 1.838.592 2.000.000 2.000.000 1.832.379 92%

10
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим 
пословима

4 4 4 3 75%

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора 

13 Накнаде члановима скупштине

14 Број чланова скупштине

15 Накнаде члановима управног одбора

16 Број чланова управног одбора 

17 Наканде члановима надзорног одбора 501.377 600.000 450.000 153.249 34%

18 Број чланова надзорног одбора 3 3 3 3 100%

19 Превоз запослених на посао и са посла 3.472.175 5.400.000 4.050.000 3.010.334

20 Дневнице на службеном путу 117.053 90.000 136.623

21
Накнаде трошкова на службеном путу

34.489 30.000 118.989

22 Отпремнина за одлазак у пензију 570.748 1.500.000 1.500.000 667.046 44%

23 Број прималаца 2 4 3

24 Јубиларне награде 1.368.382 450.000 723.622

25 Број прималаца 4 2 4

26 Смештај и исхрана на терену

27 Помоћ радницима и породици радника 1.832.532 330.000 180.000 95.997 53%

28 Стипендије

29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 14.072

30 Трошкови стручног усавршавања запослених

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Р. 
бр.

Трошкови запослених
Реализација 

01.01-31.12.20__. 

Претходна година

План за

01.01-31.12.20__. 

Текућа година

01.01-30.09.2022
Проценат 

реализације 

(реализација / 

план __.__.20__*)

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу 
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Образац 3

Стање на дан 30.06.2022.године

Одлив кадрова

1. испуњење услова за личну пензију

2. истек уговора о раду

3. смрт запосленог

4. истек уговора о приврем.и повр.пословима 3

…

Пријем

1. уговор о раду на неодређено време

2. замена привремено одсутног радника

3.

4.

…

Укупан 
број

Број жена
Број 

мушкараца
Укупан 

број
Број жена

Број 
мушкараца

Укупан 
број

Број жена
Број 

мушкараца

74 13 61 3 1 2 1 1 0

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Р. бр. Основ одлива / пријема кадрова
Број запослених 

на неодређено време 

Број запослених 

на одређено време
Број ангажованих по основу 

уговора (рад ван радног односа)

69 7 4

6

1

6

2

Стање на дан 30.09.2022.године**
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у динарима

Бруто 1 Нето Бруто 1 Нето

Најнижа појединачна зарада 58.847 41.252 66.746 48.719

Највиша појединачна зарада 122.155 85.631 144.094 102.940

Просечна зарада 90.501 63.441 105.420 75.829

Најнижа појединачна зарада 145.002 102.978 156.626 111.724

Највиша појединачна зарада 165.621 117.731 167.983 119.686

Просечна зарада 155.311 110.354 145.269 103.763

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Запослени без 

пословодства

Пословодство

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022__*

План Реализација
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Образац 5

у динарима

Намена средстава
Економска 

класификација

Буџет 

(РС, АП или ЈЛС)
01.01. до 31.03. 01.01. до 30.06. 01.01. до 30.09. 01.01. до 31.12.

ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ ЧИСТОЋЕ JLS 3.000.000 8.000.000 19.000.000 23.676.610

ЗООХИГИЈЕНА JLS 1.000.000 2.600.000 3.600.000 4.658.540

ОРЖ.И РЕКОНСТ.КИШНЕ И ФЕКАЛ.КА JLS 12.429.000 12.429.000

ОДР.ЧЕСМИ И ГРАД.ФОНТАНА JLS 1.200.000 3.713.156
ОДРЖАВ.РЕКОНС.И 
ИЗГР.ВОД.МРЕЖЕ

ЈЛС 5.325.799 5.325.799

4.000.000 10.600.000 41.554.799 49.803.105

у динарима

Планирано Пренето из буџета Реализовано (процена) Неутрошено 
Износ неутрошених 

средстава из ранијих година 

1 2 3 4 (2-3) 5

ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ ЧИСТОЋЕ ЈЛС 19.000.000 16.108.458 18.961.097

ЗООХИГИЈЕНА ЈЛС 3.600.000 2.717.684 3.090.535

ОРЖ.И РЕКОНСТ.КИШНЕ И ФЕКАЛ.КА ЈЛС 12.429.000 2.485.800 2.485.800

ОДР.ЧЕСМИ И ГРАД.ФОНТАНА ЈЛС 1.200.000 1.133.139 1.133.139
ОДРЖАВ.РЕКОНС.И 
ИЗГР.ВОД.МРЕЖЕ

ЈЛС 5.325.799 1.065.160 1.065.160

41.554.799 23.510.241 23.184.771 3.550.960

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ПЛАН ЗА 2022.годину
Износ неутрошених 

средстава из ранијих година 

УКУПНО:

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

30.09.2022

Реализација за период 01.01.-30.09.2022 год

Приход из буџета
Економска 

класификација

Буџет 

(РС, АП или ЈЛС)

УКУПНО:
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Образац 6

у динарима

План Реализација

1. Спонзорство

2. Донације 228.465

3. Хуманитарне активности

4. Спортске активности

5. Репрезентација 455.000 341.250 298.006 87%

6. Реклама и пропаганда 70.000 52.500 42.470 81%

7. Остало

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прималац Намена Износ Прималац Намена Износ Прималац Намена Износ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр. Позиција
План за

01.01-31.12.20__. 
Претходна  година

Реализација 
01.01-31.12.20__. 

Претходна година

План за
01.01-31.12.20__. 

Текућа година

01.01-30.09.2022 Проценат 
реализације 

(реализација / 
план __.__.20__*)

Редни 
број

Спонзорство Донације Хуманитарне активности

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
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Образац 7.

Добитак
Губитак

Датум 
доношења 

одлуке

Број одлуке 
НО / 

Скупштине

Датум 
добијања 

сагласности 
оснивача

Број акта 
којим је 
добијена 

сагласности 
оснивача

Добитак / 
Губитак

Укупно 
остварена добит 

/ губитак 
( у динарима)

% 
добити 

Износ 
( у динарима)

% 
добити

Износ 
( у динарима)

Опис

153.690

406.954

Износ Датум уплате Број одлуке

= Укупно

= Укупно

= Укупно

= Укупно

= Укупно

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋE ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / 
губитак из 
пословне 

године

Правни основ Нето резултат
Расподела остварене добити / покриће губитка

Добит - за буџет Преостала добит / начин покрића губитка

2020 Добитак

2021 Добитак

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДEЛИ ДОБИТИ

Година 
уплате

Уплата по основу добити Основ уплате

Опис*

Н (текућа)

Н - 1

Н - 2

Н - 3

Н - 4
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Образац 8

Главница 

први 

квартал

Главница 

други 

квартал

Главница 

трећи 

квартал

Главница 

четврти 

квартал

Камата 

први 

квартал

Камата 

други 

квартал

Камата 

трећи 

квартал

Камата 

четврти 

квартал

Домаћи кредитор дугорочни кредит 60000000 не 60000000 57000000 2021 72 12 meseci 17,07,22 4,32+3MBEL 12 3000000 3000000

...................

...................

...................

...................

57000000

Страни кредитор

...................

...................

...................

...................

57000000

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља 30.09.22

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

Кредитор

Назив кредита / 

Пројекта
Валута

Уговорени 

износ кредита

Гаранција 

државе

Да/Не

Стање кредитне 

задужености 

на __. __. 20__ године* 

у оригиналној валути

Стање кредитне 

задужености 

на __. __. 20__ године* 

у динарима

Година 

повлачења 

кредита

Рок 

отплате без 

периода 

почека

Период 

почека 

(Grace 

period)

Датум прве 

отплате

Каматна 

стопа

Број 

отплата 

током једне 

године

План плаћања по кредиту за текућу годину у 

динарима

Укупно кредитно задужење

Укупно страни кредитор

Укупно кредитно задужење

од чега за ликвидност

од чега за пројекте
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Образац 9

СТАЊЕ НА 
ДАН

АОП
Врста средстава (текући рачун, благајна, 

девизни рачун, акредитиви..)
Назив банке Износ у оригиналној валути Износ у динарима

1 2 3 4 5 6

068
текући рн ОТП  БАНКА 59836

068
текући рн ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 921578

068
текући рн ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ДЕПОЗ 4021098

Укупно у динарима
текући рн 5002512

068

068

068

068

068

068

Укупно у динарима

068

068

068

Укупно у динарима

068

068

068

Укупно у динарима

30.09.2022 г

31.12.20__.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

30/09/2022
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Образац 10

у динарима

План 
01.01-31.03.

Реализација 
01.01-31.03.

План 
01.01-30.06.

Реализација 
01.01-30.06.

План 
01.01-30.09.

Реализација 
01.01-30.09.

План 
01.01-31.12.

Реализација 
01.01-31.12.

Позајмљена средства

Средства буџета

Остало

Сопствена средства 500.000.00 490.000.00

Тотал

Позајмљена средства

Средства буџета

Остало 4.500.000.00

Сопствена средства

Тотал

Позајмљена средства

Средства буџета

Остало

Сопствена средства

Тотал

Позајмљена средства

Средства буџета

Остало

Сопствена средства

Тотал

Позајмљена средства

Средства буџета

Остало

Сопствена средства

Тотал

5.000.000.00
5.000.000.00 490.000.00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Извештај о инвестицијама

Р.бр. Назив инвестиције

Година 
почетка 

финансирања 
пројекта

Година 
завршетка 

финансирања 
пројекта

Укупна 
вредност 
пројекта

Реализовано 
закључно са 
31.12.20__*

Структура 
финансирања

План 20__** година

2. Специјално комунално возило 2022 2022 4.500.000.00

1. Доставно возило 2022 2022 500.000.00

4.

3.

Укупно инвестиције

…
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Образац 11

у динарима

Потраживања 

(стање на последњи дан извештаја)
на дан 31.03.2022. на дан 30.06.2022. на дан 30.09.2022. на дан 31.12.20__

до 3 месеца 1.399.370 5.043.338 6.642.868

од 3 месеца до 12 месеци 116.386.186 21.824.395 43.365.530

дуже од 12 месеци 11.194.960 82.253.508 74.067.177

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Неизмирене обавезе 

(стање на последњи дан извештаја)
на дан 31.03.2022. на дан 30.06.2022. на дан 30.09.2022. на дан 31.12.20__

до 3 месеца 4.328.128 3.892.541

од 3 месеца до 12 месеци 3.465.135 7.488.837

дуже од 12 месеци 4.516.979 3.982.645

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Број спорова где је 

јавно предузеће 

страна која тужи

Укупна вредност 

спорова**

Број спорова где је 

јавно предузеће 

тужена страна

Укупна вредност 

спорова**

Укупан број спорова у 2022.* 86 2.908.380 7 4.761.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Укупна вредност 

спора**

3.500.000.00

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022.годину*

УКУПНО: 128.980.516 109.121.241 124.075.575

ОБАВЕЗЕ за 2022.годину*

УКУПНО: 12.310.241 15.364.023

СУДСКИ СПОРОВИ 

Опис спора*

Петковић Војкан радник ЈКП “Напредак” тужбени захтев за накнаду зарада,солидарне помоћи и јубиларне награде за период 

незаконитог отказа. Спор је у току

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и 

резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови…) као и друге информације од значаја.
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Образац 12 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА 

Војислава Илића 2 Сокобања 

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022. 

Сокобања, Октобар 2022. 
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I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

Пословно име:  Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања 

Седиште: Сокобања 

Претежна делатност: Услуге уређења и одржавања околине 

Матични број: 21235423 

ПИБ: 109750670 

Делатности јавног предузећа су: 

Основна делатност предузећа је уређење и одржавање околине са шифром 8130. Поред 

основне делатности предузеће ради и послове од јавног интереса за потребе оснивача које 

су обухваћене под шифрама делатности: 

▪ 4211 – изградња путева и аутопутева; 

▪ 8110 – услуге одржавања објеката; 

▪ 9311 – делатност спортских објеката; 

▪ 9104 – делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности. 

Годишњи/трогодишњи програм пословања: 

Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2022. годину, 

усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-570/3-2021 од 10.12.2021. године, а од 

стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 02-125/21 од 20.12.2021. године. 

Први Ребаланс програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 

2022. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-310/3-2022 од 

05.07.2022. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 401-543/22 

од 08.07.2022. године. 

Средњорочни Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 

период од 2022. до 2024.године, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-

356/3-2021 од 10.08.2021. године, а од стране Скупштине општине Сокобања бр. 401-

860/2021 од 08.10.2021. године. 
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II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

Почетак пословне 2022. године обележен је одржавањем општинских путева и градских 

улица у зимском периоду који се огледао углавном у дежурству служби и спорадичним 

интервенцијама на коловозу и систему за одводњавање. 

Захваљјући повољним временским условима, настављни су радови на ревитализацији 

тротоара у улици Бранка Ђурића и започета је припрема за уградњу бетонских плоча 

тротаоара у улици Вука Караџића. 

Травнате површине у градским парковима су очишћене од лишћа и смећа. Са излетишта је 

сакупљено и извежено смеће. Започета је и санитарна сеча стабала на јавним и зеленим 

површинама. Време без падавина искоришћено је и за чишћење јаркова на локалним 

путевима и у насељу Сокобања. 

Извршена је демонтажа новогодишње расвете, настављени су радови на текућем 

одржавању јавне расвете, како у граду тако и у сеоским месним заједницама. 

Предузеће је у првом кварталу имало потешкоћа са радном снагом, обзиром да је 

неколико радника било одсутно са посла услед изолације  настале као последице вируса 

COVID-19. И поред потешкоћа, предузеће је успело да се избори и настави пословање са 

делимично измењеним планом. 

У извештајном периоду, јавне набавке спроводиле су се сходно плану јавних набавки што 

је условило и склапању уговора са добављачима. 

Рађено је на редовном уређењу и опремању излетишта и уређењу улица  (поједине улице 

су засипане дробљеним асфалтом). Урађен је ивичњак и коловоз од туцаника у улици 

Косовке Девојке.  настављени су радови на одржавању сеоских и атарских путева у 

сарадњи са Месним заједницама. 

Интензивирани су радови на уређењу парка Бањица, санитарној сечи и на пролећној 

садњи украсног шибља и цвећа. Извршена је сетва траве и поправљена ограда у делу 

Бањичке улице. 

Други квартал се карактерише интензивним радовима на уређењу зелених површина, 

уређењу излетишта и радовима на уређењу градских улица и путева. 

На зеленим површинама изводе се радови на кошењу и завршена је пролећна садња цвећа 

и шибља. Што се излетишта тиче рађено је на уређењу, постављању излетничког 

мобилијара и кошење траве. 

На путевима и улицама извођени су асфалтерски радови. Завршени су сви радови на 

рехабилитацији коловоза који су били планирани и уговорени крајем прошле године. 

Завршено је асфалтирање улице Косовке девојке, део Чубурске улице, улице Стевана 

Мокрањца и улице Вука Караџића. Извођени су радови  на уређењу тротоара и система за 

одводњавање. 

У трећем кварталу настављени су радови на уређењу тротоара и  проширењу улице 

Драгољуба Јовановића, редовном одржавању излетишта ,  замени поломљних елемената 
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мобилијара, уградњи нових клупа и столова где је било потребе и извршено је заштитно 

премазивање мобилијара и ранч ограда. Започета је припрема парковских површина за 

јесењу садњу цвећа. 

Планирани обим прозводних услуга Јавног предузећа «Зеленило-Сокобања» Сокобања, 

приказан је у табели 1. 

Табела 1: Листа индикатора 

Циљ Индикатор 
Јед. 

мере 

План. 

вредност 

индико. 

за годину 

Н 

Реализација 

Верифика

ција 
Квартал 

Q1 

Квартал 

Q2 

Квартал 

Q3 

Квартал 

Q4 

1. 

Редовно 

одржавање 

општинских 

путева и 

градских 

улица 

km 98 25 30 20 

2. 

Редовно 

одржавање 

општинских 

путева и 

градских 

улица-у 

зимском 

периоду 

km 127 127 127 127 

3. 

Управљање 

општинским 

путевима и 

градским 

улицама 

km 131,65 15 25 60 

4. 

Уређење и 

одржавање 

зелених 

површина 

m2 530.000 30.000 500.000 500.000 

5. 
Одржавање 

излетишта 
m2 440.000 10.000 400.000 400.000 

6. 

Одржавање 

излетничких 

стаза 

km 40 0 8 8 

7. 

Редовно 

одржавање 

саобраћајне 

сигнализациј

е на 

градским 

улицама 

m2 2.500 0 1800 0 

8. 

Поправка 

улица са 

каменим 

m 600 100 500 150 

Страна 139                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 47                                               29.11.2022. године



4 

коловозом 

9. 

Одржавање и 

уређење 

некатегориса

них путева 

на 

територији 

општине 

km 300 20 180 50 

10. 

Уклањање 

дивљих 

депонија 

m3 200 15 105 50 

12. 

Одржавање 

јавне расвете 

у Сокобањи 

kom 2.000 65 210 165 

Табела показује степен реализације планираних прозводних услуга Јавног предузећа „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања. 

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ: 

Ризици у пословању су саставни део сваког пословног подухвата. Одговарајуће 

управљање ризицима од изузетне је важности за само Предузеће и за способност 

квалитетног обављања делатности. Процес управљања ризиком обухвата следеће фазе: 

▪ Идентификација ризика, 

▪ Процена ризика, 

▪ Испитивања могућих решења, 

▪ Примена решења, 

▪ Контрола резултата, 

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик, 

кредитни ризик и ризик ликвидности. Процена финансијских ризика у пословању Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказани су у табели 2. 

Табела 2: Процена финансијских ризика у пословању 

Тржишни ризик Процена ризика Могуће решење 

Промена набавних цена 

материјала 
Изложеност велика 

Праћење цена на тржишту и 

проналажење најповољније 

понуде 

Промена курсева страних 

валута 
Изложеност средња 

Избегавати задуживање у 

страној валути 

Промена каматних стопа Изложеност мала 
Избегавати кашњења у 

отплати 

Кредитни ризик Процена ризика Могуће решење 

Потраживања из пословања Изложеност мала 

Расходе планирати у оквиру 

одобрених апроприација у 

буџету основача 
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Ризик ликвидности Процена ризика Могуће решење 

Потешкоће у измиривању 

финансијских обавеза 
Изложеност мала 

Пратити реалне приливе 

готовине и обавеза са друге 

стране 

Поред наведених пословних ризика, предузеће је изложено и различитим врстама личних 

ризика: ризик повреде на раду, незгоде, ризик одговорности директора и руководиоца, и 

др. 

Један од начина суочавања са личним ризицима јесте поштовање Правилника о 

безбедности и здрављу на раду, потписивање уговора о осигурању са осигуравајућим 

кућама по питању осигурања од незгоде, као и поштовање Правилника о организацији 

рада и поступању запослених и радно ангажованих лица током трајања ванредног стања 

због заразне болести  COVID-19. 

РИЗИЦИ НАСТАЛИ УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID-19: 

У циљу заштите здравља запослених и корисника услуга од ширења заразне болести 

COVID-19, донесен је План примене превентивних мера за спречавање ширења заразне 

болести COVID-19. План се примењује на свим радним местима у радној околини у којој 

се обавља рад. Спроводи се појачана хигијена и дезинфекција радних и помоћних 

просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног 

простора. 

Пандемију пре свега треба посматрати као јавно питање, а тек онда  по питању 

пословања. Како време пролази, широко распрострањена појава пандемије ставара већи 

притисак на постојеће ресурсе, инфраструктуру и технологију, што ће довести до 

значајне деградације производа и услуга. Предузеће у том случају даје приоритете у 

обављању својих  пословних активности и пружању услуга које су кључне за 

испуњавање потреба крајњих корисника. 
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1. БИЛАНС УСПЕХА 

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања по кварталном извештају на дан 

30.09.2022. године, исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 9.279.875,04 

динара. Биланс успех приказан је у табели 3. 

Табела 3: Приходи         у 000 динара 

Приходи 

План 

Јануар – Септембар 

2022. 

Реализација 

Јануар – Септембар 

2022. 

Индекс 

3/2 

1. 2. 3. 4. 

Укупни 80.439 76.146 0,95 

Пословни 80.436 76.146 0,95 

Финансијски 3 0 0,00 

Као што се из дате табеле види реализација прихода износи 95 % од плана. Може се 

закључити да су планирани програми до краја трећег квартала реализовани у складу са 

планом. 

Финансијске приходе чине приходи од камата пословних банака и није било прихода по 

наведеном основу. 

Табела 4:  Расходи          у 000 динара 

Расходи 

План 

Јануар - Септембар 

2022. 

Реализација 

Јануар - Септембар 

2022. 

Индекс 

3/2 

1. 2. 3. 4. 

Укупни 78.937 66.866 0,85 

Пословни 78.887 66.866 0,85 

Финансијски 50 0 0,00 

Расходи, као и обично, прате остварене приходе и стварне потребе предузећа али 

реализација је мања од плана и износи 85%. 

Сагледавањем појединачних позиција расхода у билансу успеха може се приметити: 

- Да су трошкови материјала већи од плана за 4%; 

- Трошкови горива и енергије су реализовани 62%; 

- Трошкови према запосленима су реализовани 70%; 

- Трошкови производних услуга су реализовани 65%; 

- Док реализација нематеријалних трошкова износи 91% . 
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1.А БИЛАНС СТАЊА 

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2022. до 

30.09.2022. године приказан је у наредној табели. 

Табела 5: Биланс стања         у 000 динара 

Позиција 

План 

јануар - септембар 

2022. 

Реализација 

јануар -септембар 

2022. 

Индекс 

3/2 

1. 2. 3. 4. 

Укупна актива 21.606 29.002 1,34 

Стална имовина 17.624 14.258 0,81 

Обртна имовина 3.982 14.744 3,70 

Укупна пасива 21.606 29.002 1,34 

Капитал 11.322 19.323 1,71 

Дугорочна 

резервисања и 

обавезе 

740 500 0,24 

Краткорочне обавезе 9.544 9.179 0,96 

Актива 

Одступање јавља се код опреме која је набављена у мањем обиму од плана, затим код 

обртне имовине у делу потраживања од купаца где је реализација доста већа од плана, као 

и на конту готовине на крају извештајног периода. 

Табела 6: Преглед аналитике купаца      у 000 динара 

Ред. 

бр. 
Назив Износ 

Доспела 

потраживања 

1. Општинска управа 5.731 

2. МЗ Шарбановац 20 

3. МЗ Врбовац 11 

4. МЗ Поружница 199 

5. МЗ Дуго Поље 196 

6. Остали 75 

7. УКУПНО: 6.232 

Из прегледа аналитике купаца види се доспелост потраживања на дан израде биланса. 
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Пасива 

Промене на стању капитала: 

- Одлуком Надзорног одбора повећан је основни капитал из остварене добити по 

завршном рачуну за 2021. годину; 

- Исказано стање добити за текући квартал је већи од плана. 

Обавезе из пословања представљају обавезе према добављачима и већа су од плана. 

Табела 7: Преглед аналитике добављача      у 000 динара 

Ред. 

бр. 
Назив Износ 

Доспеле 

обавезе 

1. Транскоп Параћин 376 

2. Телеком Србија 10 

3. Казнено поправни завод 103 

4. НИС АД 443 

5. ДОО Бравокс Сокобања 22 

6. Прогрес Соко Сокобања 26 

7. ДОО Одливак Доње Видово 36 

8. ДОО Албо Земун 122 

9. TBV System logistic DOO 1.462 

10. ДОО АБМ Путоградња 2.467 

11. Остали 56 

УКУПНО: 5.087 

Из прегледа аналитике добављача се види да нема доспелих обавеза на дан израде 

биланса. 

Остале краткорочне обавезе представљају обавезе према запосленима и остале обавезе. 

Исказано стање на овој позицији односи се на обавезе за исплату зараде и накнаде зарада 

за месец септембар. 

1.Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

Извештај о токовима готовине приказује прилив и одлив готовинских еквивалената и 

готовине за извештајну годину. 

Одступања су приметна на свим позицијама кретања готовине. 
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2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Исплата зарада и накнада зарада, као и остала примања запослених реализује се по плану. 

Зараде се исплаћују једном месечно за претходни месец, као и накнада за рад надзорном 

одбору. Остале исплате се реализују по потреби, а у складу са усвојеним програмом. 

Једино одступање се јавља код исплате накнада по уговору о привременим и повременим 

пословима где није било ангажовања радника. 

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Није било промена у броју запослених. 

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

Цене услуга Јавног предузећа усклађене су Првим Ребалансом Програма пословања 

Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2022. годину, на који је сагласност 

дао оснивач и које се примењују од августа месеца. 

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања планирана су 

средства од стране Министарства заштите животне средине, за реализацију  Програма 

управљања заштићеним подручјем Споменика природе „Рипаљка“. Уговор са 

Министарством је потписан у марту месецу. Одобрена средства  у износу од 1.647.000,00 

динара пренета су предузећу на располагање и реализација програма тече по плану. 

Износ од 23.512,00 динара односи се на средства добијена од стране Министарства 

финансија за набавку фискалне касе. 

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Реализација средстава за посебне намене износи 77% од плана и односе се на трошкове 

репрезентације. Планирана средства за спортске активности нису реализована. 

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

У табели (Образац 8) кредитне задужености исказани су  подаци о кредиту (финансијски 

лизинг) којим се Предузеће задужило током 2017. године.  Рок доспећа рате за отплату је 

до 7-ог у месецу, а рок отплате је 2023. година. Отплата кредита тече по плану. 

8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

Табела (Образац 9) приказује стање готовине по текућим рачунима код пословних банака 

и код Трезора. Током извештајног периода сви рачуни су били ликвидни. План је 
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предвиђао стање готовине у износу од 1.583.000,00 динара, а реализација износи 

7.227.379,75 динара. 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

У табели извештаја о инвестицијама (Образац 10) наведен је назив инвестиционог улагања 

у основна средства, као и извор финансирања. 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

Реализација усвојеног Програма пословања за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. 

године кретала се у складу са планом. 

Расходи пословања пратили су остварене приходе, тако да је одржана ликвидност 

предузећа. 

У четвртом кварталу се очекују већи трошкови, првенствено за набавку соли и ризле за 

потребе зимског одржавања путева и улица, а уједно и за припрему механизације. 

Очекује се и куповина грађе за потребе израде излетничких мобилијара. 

Проблеми који су се јављали током претходног периода су успешно превазиђени, тако да 

је сачувана ликвидност предузећа и остварен позитиван резултат. 

Проценат реализације програма износи 95%, мерено реализацијом остварених прихода. 

Дел.бр. 01-470/1-2022 

Датум: 21.07.2022. год. Потпис и печат 
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Образац 1

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423

у 000 динара

План Реализација

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 

и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 79.039 135.293 80.436 76.146 0,95

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

61

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 77.841 133.622 75.000 75.143 1,00

610

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем 

тржишту 1010

611

2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на 

иностраном тржишту 1011

612

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем 

тржишту 1012

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на 

иностраном тржишту 1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014
77.841 133.622 75.000 75.143 1,00

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 1.198 1.671 5.436 1.003 0,18

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2022.

Група рачуна, 

рачун

Индекс 

реализација 

01.01. -30.09./ 

план 01.01. -30.09. 

ПОЗИЦИЈА

План за

01.01-31.12.2022. 

Текућа година

01.01 - 30.09.2022.Реализација 

01.01-31.12.2021. 

Претходна година

AOП
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50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 

+ 1028+ 1029) ≥ 0 1018
78.874 134.285 78.887 66.866 0,85

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023
26.618 51.590 24.000 24.910 1,04

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024
5.727 10.500 8.000 4.938 0,62

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025
17.026 26.095 19.887 13.921 0,70

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026
21.843 36.300 25.000 16.241 0,65

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027
6.220 6.800 5.039

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028
0 0

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029
1.440 3.000 2.000 1.817 0,91

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030
165 1.008 1.549 9.280 5,99

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031
0 0

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 1 4 3 0
66, осим 662, 663 

и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ 

ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033 0 0 0

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038
1 4 3 0,00

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 

КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040
132 70 50 0 0,00

56, осим 562, 563 

и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1041 0 0 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043
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565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046
132 70 50 0,00

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 

КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049
131 66 47 0

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 

ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 

ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051

67 и 68, осим 683 

и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052
1.894

57 и 58, осим 583 

и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) 1054
1.928 942 1.502 9.280

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 1055
0

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1058
1.928 942 1.502 9.280

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059
0

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060
692

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) 1064
1.236 942 1.502 9.280 6,18

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065 0

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК  КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068
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IV. НЕТО ГУБИТАК  КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

Датум: 24.10.2022. Oвлашћено лице: __________________________

М.П. 
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Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423 Образац 1А

у 000 динара

План Реализација

АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 002 16.153 16.624 17.624 14.258 0,81

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 003 189 191 191 189 0,99

010 и део 019 1. Улагања у развој 004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 005 189 191 191 189 0,99

013 и део 019 3. Гудвил 006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 009

2
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 

+ 0016 + 0017 + 0018)
010 15.964 16.433 17.433 14.069 0,81

020, 021 и део 029 1. Земљиште 011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 012

023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 15.964 16.433 17.433 14.069 0,81

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 016

БИЛАНС СТАЊА  на дан 30.09.2022.

Планирано 

стање 

на дан 

31.12.2022. 

Текућа година

30.09.2022. Индекс 

реализација 

30.09.22. / 

план 30.09.22. 

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А

Стање на дан 

31.12.2021.

Претходна 

година

АОП
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027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 018

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 019 0 0 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 020

032 и део 039 2. Основно стадо 021

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 

0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)
024 0 0 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности 

расположиве за продају
027

део 043, део 044 и део 

049
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 028

део 043, део 044 и део 

049
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 033

5
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 

0041)
034 0 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 037

053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 040
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056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 

0070)
043 6.581 7.710 3.982 14.744 3,70

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 044 532 100 100 331

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 045 525 300

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 046

12 3. Готови производи 047

13 4. Роба 048

14 5. Стална средства намењена продаји 049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 7 100 100 31

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 

0057 + 0058)
051 1.334 5.200 2.199 6.232 2,83

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 052

201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица 053

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 054

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 055

204 и део 209 5. Купци у земљи 056 1.334 5.200 2.199 6.232 2,83

205 и део 209 6. Купци у иностранству 057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 461

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 

КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
061

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 

0067)
062 135

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица 063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица 064 135
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232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 066

234, 235, 238 и део 

239
5. Остали краткорочни финансијски пласмани 067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 068 4.038 2.310 1.583 7.227 4,57

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069 677 100 100 358

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 070

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 071 22.734 24.334 21.606 29.002 1,34

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) 

≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)
0401 10.661 10.985 11.322 19.323 1,71

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 2.658 3.277 2.658 3.277 1,23

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 2.658 3.277 2.658 3.277 1,23

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 4.955 4.955 4.955 4.955 1,00

330
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ
0414
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33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И 

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 

(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И 

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна 

салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 3.048 2.753 3.709 11.091 2,99

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 1.812 1.811 2.207 1.811 0,82

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 1.236 942 1.502 9.280 6,18

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 1.623 300 740 500 0,68

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 0 0 0 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431 0 0

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 

0440)
0432 1.623 300 740 500 0,68

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана 0436
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414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439 1.623 300 740 500 0,68

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 10.450 13.049 9.544 9.179 0,96

42
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 

+ 0449)
0443 0 0 1.500 0

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446 1.500 0

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

427
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања 

намењених продаји
0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 2.782 2.236 1.500 1.721 1,15

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 6.091 5.679 2.990 5.087 1,70

431 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи 0452

432 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 0454

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 6.091 5.679 2.990 5.087 1,70

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 1.577 4.000 3.554 1.705 0,48

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 534
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48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 500

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 100 666

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 

0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0
0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 22.734 24.334 21.606 29.002 1,34

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

Датум: 24.10.2022. Oвлашћено лице: __________________________

М.П. 
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Образац 1Б

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423

у 000 динарa

План Реализација

1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 93.133 121.039 95.486 82.848 0,87

3 1. Продаја и примљени аванси 3002 91.934 115.603 90.050 81.177 0,90

4 2. Примљене камате из пословних активности 3003 1

5 3. Остали приливи из редовног пословања 3004 1.198 5.436 5.436 1.671

6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 88.239 115.115 91.664 75.392 0,82

7 1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 68.337 88.770 73.747 57.884 0,78

8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 17.026 26.095 17.887 13.921 0,78

9 3. Плаћене камате 3008 132 250 30 0,00

10 4. Порез на добитак 3009 143 636

11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 2.601 2.951

12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 4.894 5.924 3.822 7.456 1,95

13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013 0 0 0 0

16 1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

17
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких 

средстава
3015

18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

19 4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

20 5. Примљене дивиденде 3018

21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 6.431 7.000 6.000 3.144 0,52

22 1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

23
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и 

биолошких средстава
3021 6.431 7.000 6.000 3.144 0,52

24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 0 0

26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024 6.431 7.000 6.000 3.144 0,52

27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025 0 3.000 1.500 0

29 1. Увећање основног капитала 3026

30 2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

31 3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 3.000 1.500

32 4. Остале дугорочне обавезе 3029

33 5. Остале краткорочне обавезе 3030

34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 1.499 4.500 2.625 1.123 0,43

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2022. године

ПОЗИЦИЈА

Реализација 

01.01-

31.12.2021. 

Претходна 

година

План за

01.01-

31.12.2022. 

Текућа година

01.01. - 30.09.22.
Индекс 

реализација                    01.01. -

30.09./                   план 01.01. -

30.09. 

АОП
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35 1. Откуп сопствених акција и удела 3032

36 2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

37 3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 3.000 1.500

38 4. Остале обавезе (одливи) 3035

39 5. Финансијски лизинг 3036 1.499 1.500 1.125 1.123 1,00

40 6. Исплаћене дивиденде 3037

41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038

42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 1.499 1.500 1.125 1.123

43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 93.133 124.039 96.986 82.848 0,85

44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 96.169 126.615 100.289 79.659 0,79

45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042 3.189

46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043 3.036 2.576 3.303

47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 7.074 4.886 4.886 4.038 0,83

48
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 

ГОТОВИНЕ
3045

49
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 

ГОТОВИНЕ
3046

50
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 

+ 3045 – 3046)
3047 4.038 2.310 1.583 7.227 4,57

М.П.

 Овлашћено лице: ___________________________________
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Образац 2

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423

у динарима

План Реализација

1.

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса 

на терет запосленог)
9.078.267 16.275.000 8.625.750 7.924.371 0,92

2.

Маса БРУТО 1  зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима 

на терет запосленог)
12.550.655 18.145.890 13.525.000 10.996.857 0,81

3.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима 

на терет послодавца) 
14.634.647 21.167.180 14.500.000 12.772.866 0,88

4.
Број запослених  по кадровској евиденцији - УКУПНО* 11 17 13 13 1,00

4.1.
- на неодређено време 9 12 12 11 0,92

4.2.
- на одређено време 2 5 1 2 2,00

5 Накнаде по уговору о делу

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу 

7 Накнаде по ауторским уговорима

8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима 

9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима
470.427 2.000.000 410.000 0,00

10

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим 

пословима
2 5 2 0,00

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора 

13 Накнаде члановима скупштине

14 Број чланова скупштине

15 Накнаде члановима управног одбора

16 Број чланова управног одбора 

17 Наканде члановима надзорног одбора
565.852 600.000 424.530 421.866 0,99

18 Број чланова надзорног одбора
3 3 3 3 1,00

19 Превоз запослених на посао и са посла
317.905 500.000 337.500 258.098 0,76

20 Дневнице на службеном путу 
82.174 300.000 225.000 128.652 0,57

21 Накнаде трошкова на службеном путу 
53.250 78.000 50.000 13.730 0,27

22 Отпремнина за одлазак у пензију

23 Број прималаца

24 Јубиларне награде
290.000 285.816

25 Број прималаца
8 8

26 Смештај и исхрана на терену

27 Помоћ радницима и породици радника
142.178 250.000 150.000 40.000 0,27

28 Стипендије

29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 709.280 1.500.000 1.200.000 0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода 

М.П.

Датум:  17.10.2022.                                             Овлашћено лице: ___________________________________

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Р. 

бр.
Трошкови запослених

Индекс 

реализација 01.01. -

30.09./ 

план 01.01. -30.09. 

Реализација 

01.01-31.12.2021. 

Претходна година

План за

01.01-31.12.2022. 

Текућа година

01.01. - 30.09.2022.
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Образац 3

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423

Стање на дан 30.06.2022. године* 11 2

1. Одлив кадрова

2.

3.

4.

5.

6. Пријем

7.

8.

9.

Стање на дан 30.09.2022. године**
11 2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:                      24.10.2022.

М.П. 

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Овлашћено лице: ___________________________

Р. бр. Основ одлива / пријема кадрова Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време
Број ангажованих по основу 

уговора (рад ван радног односа)
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Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања" Образац 4

Матични број: 21235423

Индекс

дец. текуће године

дец. претходне 

године

Рад у оквиру зимске службе

1. Дежурство радника у оквиру зимске службе 680 714 714 714 714 714 714 1,05

2. Ефективни рад камиона 5834 6126 6126 6126 6126 6126 6126 1,05

3. Ефективни рад комбиноване машине са раоником 5834 6126 6126 6126 6126 6126 6126 1,05

4. Ефективни рад раоника 780 819 819 819 819 819 819 1,05

5. Ефективни рад посипача 1357 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1,05

6. Утрошак ризле за посипање путева 2065 2168 2168 2168 2168 2168 2168 1,05

7. Ефективни рад радника 788 868 868 868 868 868 868 1,10

8. Ефективни рад комбинирке (ровокопача) 4862 5105 5105 5105 5105 5105 5105 1,05

9. Ефективни рад комбинирке 6077 6380 6380 6380 6380 6380 6380 1,05

Остале активности( рад за потребе Јавних предузећа

и Установа које се финансирају из Општинског

буџета)
10. Рад булдозера (по радном сату) 7292 7657 7657 7657 7657 7657 7657 7657 7900 7900 7900 7900 7900 1,08

11. Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату) 3767 3955 3955 3955 3955 3955 3955 3955 4485 4485 4485 4485 4485 1,19

12. Рад камиона (по радном сату) 3645 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 4900 4900 4900 4900 4900 1,34

13. Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату) 2430 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 3040 3040 3040 3040 3040 1,25

14. Рад полутеретног возила (по сату) 2315 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2610 2610 2610 2610 2610 1,13

15. Рад дипломираног инжењера (по радном сату) 1094 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1,05

16. Рад инжењера(по радном сату) 911 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 1,05

17. Рад грађевинског техничара (по радном сату) 730 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 1,05

18. Рад грађевинског радника ( по радном сату) 668 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 1,05

19. Рад камиона Мерцедеса (по радном сату) 4050 4252 4252 4252 4252 4252 4252 4252 5400 5400 5400 5400 5400 1,33

20. Рад компресора (по радном сату) 2430 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 3000 3000 3000 3000 3000 1,23

21. Рад моторне фрезе (по радном сату) 1157 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1400 1400 1400 1400 1400 1,21

22. Рад секача бетонских елелената (по радном сату) 1157 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1400 1400 1400 1400 1400 1,21

23. Млин за гране 1735 1822 1822 1822 1822 1822 1822 1822 3560 3560 3560 3560 3560 2,05

24. Камион са телескопском дизалицом 2535 2662 2662 2662 2662 2662 2662 2662 4710 4710 4710 4710 4710 1,86

25. Вибро плоча 1389 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1600 1600 1600 1600 1600 1,15

26. Мини багер 50Z3 RD 3767 3955 3955 3955 3955 3955 3955 3955 4460 4460 4460 4460 4460 1,18

27. Ваљак зглобни тандем 3500 3675 3675 3675 3675 3675 3675 3675 3900 3900 3900 3900 3900 1,11

28. Секачица за асфалт 150 157 157 157 157 157 157 157 170 170 170 170 170 1,13

29. Рад трактора 3100 3100 3100 3100 3100
30. Превоз нисконосећом приколицом (са камионом) 200 200 200 200 200

Остале активности (рад за потребе трећих лица)
31. Рад булдозера (по радном сату) 8752 9190 9190 9190 9190 9190 9190 9190 9480 9480 9480 9480 9480 1,08

32. Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату) 5105 5360 5360 5360 5360 5360 5360 5360 5400 5400 5400 5400 5400 1,06

33. Рад камиона (по радном сату) 4862 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5900 5900 5900 5900 5900 1,21

34. Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату) 2917 3063 3063 3063 3063 3063 3063 3063 0 0 0 0 0 0,00

35. Рад полутеретног возила (по сату) 2778 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 3150 3150 3150 3150 3150 1,13

36. Рад дипломираног инжењера (по радном сату) 1458 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1,05

37. Рад инжењера(по радном сату) 1094 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1,05

39. Рад грађевинског техничара (по радном сату) 911 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 1,05

39. Рад грађевинског радника ( по радном сату) 789 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 1,05

40. Рад камиона Мерцедеса (по радном сату) 6077 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6500 6500 6500 6500 6500 1,07

41. Рад компресора (по радном сату) 2916 3051 3051 3051 3051 3051 3051 3051 3600 3600 3600 3600 3600 1,23

42. Рад моторне фрезе (по радном сату) 1389 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1680 1680 1680 1680 1680 1,21

43. Рад секача бетонских елелената (по радном сату) 1389 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1680 1680 1680 1680 1680 1,21

44. Млин за гране 2083 2187 2187 2187 2187 2187 2187 2187 4300 4300 4300 4300 4300 2,06

45. Камион са телескопском дизалицом 4305 4520 4520 4520 4520 4520 4520 4520 5652 5652 5652 5652 5652 1,31

46. Вибро плоча 1666 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1920 1920 1920 1920 1920 1,15

47. Мини багер 50Z3 RD 5105 5360 5360 5360 5360 5360 5360 5360 5600 5600 5600 5600 5600 1,10

48. Ваљак зглобни тандем 4200 4410 4410 4410 4410 4410 4410 4410 4680 4680 4680 4680 4680 1,11

49. Секачица за асфалт 180 189 189 189 189 189 189 189 204 204 204 204 204 1,13

50. Рад трактора 3720 3720 3720 3720 3720
51. Превоз нисконосећом приколицом (са камионом) 250 250 250 250 250

52. Издавање услова за израду урбанистичких пројеката 3000 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 1,05

53. Издавање услова за израду пројектне документације 2000 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1,05

54. Издавање услова за постављање рекламних паноа 1800 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1,05

55. Издавање услова за прекопавање јавних површина 1800 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1,05

56. Издавање сагласности на урбанистички пројекат 2000 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1,05

57. Издавање сагласности на пројектну документацију 1500 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1,05

58. Издавање сагласности на постављање рекламних паноа 1500 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1,05

59. Остали услови и сагласности 1500 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1,05

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

Р. Бр.

XIIVIII IX X XIVI

децембар 

претходне 

године

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ

Цена у динарима по јединици мере за текућу годину

I II VIIIII IV V
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Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања" Образац 5

Матични број: 21235423

у динарима

Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено 
Износ неутрошених средстава 

из ранијих година 

(у односу на претходну)

1 2 3 4 (2-3) 5

Субвенције 1.197.600 1.197.600 1.197.409 191

Остали приходи из буџета*

УКУПНО 1.197.600 1.197.600 1.197.409 191

у динарима

01.01. до 31.03. 01.01. до 30.06. 01.01. до 30.09. 01.01. до 31.12.

Субвенције 3.436.000 3.436.000 3.436.000

Остали приходи из буџета*

УКУПНО 3.436.000 3.436.000 3.436.000

у динарима

Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено 

Индекс 

реализацијa 01.01.-31.03. / 

план 01.01.-31.03.

1 2 3 4 (2-3) 5

1.647.000 1.647.000

Остали приходи из буџета*
23.512 23.512

УКУПНО 0 1.670.512 1.670.512

у динарима

Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено 

Индекс 

реализацијa 01.01.-30.06. / 

план 01.01.-30.06.

1 2 3 4 (2-3) 5

3.436.000 1.647.000 419.141 1.227.859 0,12

Остали приходи из буџета*
23.512 23.512 0

УКУПНО
3.436.000

1.670.512 442.653
1.227.859 0,13

у динарима

Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено 

Индекс 

реализацијa 01.01.-30.09. / 

план 01.01.-30.09.

1 2 3 4 (2-3) 5

1.647.000 1.647.000 979.182 667.818 0,59

Остали приходи из буџета
23.512 23.512

УКУПНО
1.647.000

1.670.512 1.002.694 667.818 0,59

у динарима

Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено 

Индекс 

реализацијa 01.01.-31.12. / 

план 01.01.-31.12.

1 2 3 4 (2-3) 5

0

Остали приходи из буџета*

УКУПНО 0 0 0 0 0,00

Датум:   24.10.2022.      Овлашћено лице: _____________________________

М.П.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције

Субвенције

Субвенције

Субвенције

Претходна година

2021.

План за период 01.01-31.12.2022. текућа година

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Период од 01.01. до 31.03.2022.

Период од 01.01. до 30.06.2022.

Период од 01.01. до 30.09.2022.

Период од 01.01. до 31.12.2022.
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Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања" Образац 6

Матични број: 21235423

у динарима

План Реализација

1. Спонзорство

2. Донације

3. Хуманитарне активности

4. Спортске активности 300.000 300.000 225.000 - 

5. Репрезентација 450.000 249.560 450.000 300.000 230.177 0,77

6. Реклама и пропаганда

7. Остало

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прималац Намена Износ Прималац Намена Износ Прималац Намена Износ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Датум:  24.10.2022. М.П. Овлашћено лице: ____________________________________

Редни 

број

Спонзорство Донације Хуманитарне активности

Позиција

Реализација 

01.01-31.12.2021. 

Претходна година

Р. бр.
План за

01.01-31.12.2022. 

Текућа година

01.01. - 30.09.2022.
Индекс 

реализација 01.01. -

30.09.22./ 

план 01.01. -30.09.22.

План за

01.01-31.12.2021. 

Претходна  година

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
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Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања" Образац 7

Матични број: 21235423

у 000 динара

Пословна година

Укупна 

остварена 

нето добит

Година уплате у 

буџет

Износ уплаћен у 

буџет по основу 

добити из 

претходне 

године

Правни основ 

(број одлуке 

Владе)

Датум уплате

Износ уплаћен у 

буџет по основу 

добити из 

претходних 

година

Правни основ уплате 

из претходних 

година³

Укупно 

уплаћено у 

буџет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=4+7

2020 ¹ 517.463,16 2020 19.03./18.09. 2.945.320,39 2.945.320,39 

2021 2021 258.731,58 04.08. 3.204.051,97 

2021 1.236.703,84 2022 618.352,00 22.09. 618.352,00

201_ 

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 24.10.2022.         М.П.

НЕТО ДОБИТ 
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Образац 8

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423

Плански курс:_______________

Главница 

први 

квартал

Главница 

други 

квартал

Главница 

трећи 

квартал

Главница 

четврти 

квартал

Камата 

први 

квартал

Камата 

други 

квартал

Камата 

трећи 

квартал

Камата 

четврти 

квартал

Домаћи кредитор

intesa lizing комб.машина 9.269.183 не 69.319,93 1.623.290 2017. 2023. 23.10.2017. 12 374.677 873.907 1.123.298 0 0 0 0

Комерцијална банка АД

...................

...................

...................

Страни кредитор

...................

...................

...................

...................

...................

Укупно кредитно задужење

од чега за ликвидност

од чега за капиталне пројекте 9.269.183

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Oвлашћено лице ______________________

М.П. 

Датум:  24.10.2022. 

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

Кредитор

Назив кредита / Пројекта Валута

Стање кредитне 

задужености 

на 31.12.2017. године у 

оригиналној валути

Каматна 

стопа

Број отплата 

током једне 

године

План плаћања по кредиту за текућу годину у динаримаСтање кредитне 

задужености 

на 31.12.2021. године у 

динарима

Уговорени 

износ кредита

Гаранција државе

Да/Не

Рок отплате 

без периода 

почека

Период почека 

(Grace period)

Датум прве 

отплате

Година 

повлачења 

кредита
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Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"

Матични број: 21235423 Образац 9

СТАЊЕ НА 

ДАН
АОП

Врста средстава (текући рачун, благајна, 

девизни рачун, акредитиви..)
Назив банке Износ у оригиналној валути Износ у динарима

1 2 3 4 5 6

068
текући рачун Комерцијална банка АД

2.596.758,07 

068
текући рачун Трезор

191,40 

068
текући рачун Банка поштанска штедионица

1.440.696,62 

Укупно у динарима 4.037.646,09 

068
текући рачун Комерцијална банка АД

86.740,74 

068
текући рачун Трезор 1.646.966,40

068
текући рачун Банка поштанска штедионица 5.731.279,38

Укупно у динарима 7.464.986,52

068
текући рачун Комерцијална банка АД

58.249,33

068
текући рачун Трезор

1.227.858,60

068
текући рачун Банка поштанска штедионица

8.237.286,89

Укупно у динарима 9.523.394,82

068
текући рачун Комерцијална банка АД 58.249,33

068
текући рачун Трезор 667.817,92

068
текући рачун Банка поштанска штедионица 6.501.312,50

Укупно у динарима 7.227.379,75

068
текући рачун Комерцијална банка АД

068
текући рачун Трезор

068
текући рачун Банка поштанска штедионица

Укупно у динарима - 

Датум: 24.10.2022.                                                     Овлашћено лице: ____________________________________

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

31.12.2021. 

(претходна 

година)

30.06.2022.

30.09.2022.

31.12.2022.

31.03.2022.
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Образац 10

у 000 дин

Редни 

број
Назив инвестиционог улагања 

Извор 

средстава¹

Година 

почетка 

финансирања

Година 

завршетка 

финансирања

Укупна 

вредност 

Износ 

инвестиционог 

улагања 

закључно са 

претходном 

годином

1 набавка опреме 1 2021 2021 6.432 41.775

2

3

4

5

6

7

8

6.432

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

План Реализација План Реализација План Реализација План Реализација План Реализација 

1. ford transit 2402 999 885 999 885

2. mercedes citan 700 697 700 697

3. kasa galeb 26 26

4. тестера за гране 90 90 90 90

5. бензинска косачица 115 112 115 112

6. моторна тестера 45 45 45 45

7. дувач лишћа 45 42 45 42

8. маказе за живу ограду 70 67 70 67

9. малчер 590 590 590 590

10. хидро чекић 370 370 370 370

11. вибро игла за бетон 100 100 100 100

12. вибро жаба 120 120 120 120

3.244 3.144 1.699 1.608 955 946 590 590 0 0Укупно:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Текућа година - укупно 01.01.-31.03.2022. 01.01.-30.06.2022. 01.01.-30.09.2022. 01.01.-31.12.2022.Редни 

број
Назив инвестиционог улагања 

Укупно:
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Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања" Образац 11

Матични број: 21235423

у 000 динара

1 2 3 4 5 6

део 232, део 234, део 238 и део 239 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) 9109

део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и 

део 239

1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима 

(кредити и зајмови)
9110

део 230 и део 239
1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у 

иностранству (кредити и зајмови)
9111

део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, 

део 238 и део 239
1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани 9112

део 04 и део 05
2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна 

потраживања (9114 + 9115 + 9116)
9113

део 048 и део 049 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) 9114

део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, 

део 051 и део 059

2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима 

(кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих 
9115

део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, 

део 051 и део 059

2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних 

потраживања
9116

016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 

053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и 

део 209

3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 

(9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)
9117 93.274 87.011 6.263

део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, 

део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, 

део 202, део 204, део 206 и део 209

3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким 

лицима
9118 1.818 1.744 74

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 

029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 

055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 

206 и део 209

3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним 

предузећима
9119 174 174 0

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 

029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 

055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 

206 и део 209

3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим 

правним лицима и предузетницима 
9120 6.842 6.384 458

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 

029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 

055, део 059, део 204, део 206 и део 209

3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 

јединицама локалне самоуправе 
9122 84.440 78.709 5.731

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 

029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 

055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 

206 и део 209

3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси 9123 0

054, 056, део 059, 21, 22
4. Друга потраживања 

(9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)
9124

део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 

228 и део 229
4.1. Потраживања од физичких лица 9125

део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 

228 и део 229
4.2. Потраживања од јавних предузећа 9126

део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 

224, део 225, део 228 и део 229
4.4. Потраживања од републичких органа и организација 9128 0

део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, 

део 224, део 225, део 228 и део 229
4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе 9129

део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 

224, део 225, део 226, део 228 и део 229
4.6. Остала потраживања 9130

Датум:  24.10.2022. Овлашћено лице: ___________________

М.П.

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ 

АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2022.

Група рачуна, рачун ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Озн. за 

АОП
Бруто 

Исправка 

вредности

Нето

(кол. 4-5)

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 

029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 

055, део 059, део 204, део 206 и део 209

3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 

републичким органима и организацијама 
9121

23, осим 236 и 237
1. Краткорочни финансијски пласмани 

(9109 + 9110 + 9111 + 9112)
9108

НАПОМЕНА:  Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16.  Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-

00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године 

део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 

228 и део 229
4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника 9127
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На основу члана 12. Закона о бањама („Службени чласник РС“, 80/92, 67/93 – др. закон и  95/2018 – 

др. закон), члана 32. став 1. тачка 22. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 
29/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42. став 1. тачка 50.  Статута 

општине Сокобања (“Службени лист општине Сокобања”, број 6/19),  Скупштина општине 

Сокобања, дана 29.11.2022. године доноси 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању чланова Стручнe  комисијe за поверавање и праћење 

права коришћења природног лековитог фактора у Сокобањи 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ члан Стручнe  комисијe за поверавање и праћење права коришћења 

природног лековитог фактора у Сокобањи: 

- Сандра Марковић, из Сокобање; 

II 

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Стручнe  комисијe за поверавање и праћење права коришћења 

природног лековитог фактора у Сокобањи: 

-Александра Јаковљевић из Сокобање; 

III 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

IV 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 12. Закона о бањама 

(„Службени чласник РС“, 80/92, 67/93 – др. закон и  95/2018 – др. закон), члана 32. став 1. 

тачка 22. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 29/2007, 83/2014 – 

др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42. став 1. тачка 50.  Статута општине 

Сокобања (“Службени лист општине Сокобања”, број 6/19). 

297
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Решењем о образовању Стручнe  комисијe за поверавање и праћење права коришћења 

природног лековитог фактора у Сокобањи I Број: 582-3/2019 од 12.09.2019. године 

именовани су чланови комисије. Наведеним решењем Сандра Марковић именована је за 

члана комисије . 

С обзиром Сандра Марковић поднела оставку на место члана Стручнe  комисијe за 

поверавање и праћење права коришћења природног лековитог фактора у Сокобањи 

Скупштина општине Сокобања именује новог члана стручне комисије. 

Из напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред 

Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања 

овог решења. 

I Број: 011-25/22 

У Сокобањи, дана 29.11.2022.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊA 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу чланa 97. став 7 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике 

Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – 

Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 45/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20 ) и члана 42.Статута 

општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 6/19), Скупштина општине 

Сокобања, на седници одржаној дана 29.11.2021. године донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1 

Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о утврђивању доприноса за уређење 

грађевинског земљишта ("Службени лист општине Сокобања", бр.4/15, 16/15, 44/16,  3/17, 

40/18, 4/21 и 47/21) на следећи начин: 

- Мења се  члан 7. став 1 алинеја 1 Одлуке и то тако да исти гласи: 

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

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

објектима нето корисне површине до 300м2“ 

- Мења се  члан 7. став 1 тако што се додаје алинеја 7 која гласи: 

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

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

објектима нето корисне површине преко  300м2“ 

- Мења се члан 8. Став 2. (табела) Одлуке о утврђивању доприноса за уређење 

грађевинског земљишта  и сада гласи: 

Коефицијент за намену (Кн): 

Намена објекта Коефицијент 

Стамбена до 300м2 1.00 

Стамбена преко 300м2 1,30 

Комерцијална 1.50 

Производна 1.00 

Остала 1.00 

Јавна 0.50 

Хотели 1,00 

- Мења се члан 9. Став 1.  (табела) Одлуке о утврђивању доприноса за уређење 

грађевинског земљишта  и сада гласи: 

Недостајућа комунална инфраструктура Проценат умањења 

Приступни пут 5,00 

Канализациона мрежа 4,00 

Водоводна мрежа 4,00 

Тротоар 2.50 
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Јавна расвета 1.50 

Члан 3. 

У свим осталим одредбама Одлукa о утврђивању доприноса за уређење грађевинског 

земљишта ("Службени лист општине Сокобања", бр.4/15, 16/15, 44/16, 3,/17 40/18, 4/21 47/21), 

остаје неизмењена. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Сокобања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Број: 401-963/22 

Сокобања, 29.11.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 

Страна 173                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 47                                               29.11.2022. године



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

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

ИЗВЕШТАЈ 
О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 

ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

1. 
Општинско веће општине спровело је јавну расправу о нацрту Одлуке о измени и 

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

10.11.2022 године до 25.11.2022 године. 
Отворени састанак о предложеном нацрту Одлуке о измени и допуни Одлуке о 

утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта одржан  је у петак, 
25.11.2022.године у великој сали општине Сокобања са почетком у 12:00 часова. Позив за 

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

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

2. 
Отворени састанак о предложеном нацрту Одлуке о измени и допуни Одлуке о 

утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта отворио је Никола Николић, 
руководилац Одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне 

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

представила нацрт Одлуке . 

3. 
Нацрт Одлуке је био доступан јавности, тако што је био постављен на интернет 

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

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

и детаљнијих информација о појединостима Одлуке. 
На  самој  јавној расправи било примедби на нацрт Одлуке, и конкретних предлога за 

измену. 

4. 
Након уводног излагања и образложења Нацрта Одлуке учешће присутне јавности 

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

стране руководиоца Одељења за урбанизам локални еконосмски развој и заштиту животне 

средине а примедбе су биле следеће: 
У нацрту Долуке треба додати и измену која је објављена у службеном листу општине 

Сокобања број 3/17 и 47/21. 
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Из Нацрта одлуке треба обрисати предлоге за измену члана 7 из разлкога што су 

предложене  измене већ обухваћене изменом која је објављена у службеном листу 

општине Сокобања број 47/21. 
Предлажемо измену члана 7. став 1 алинеја 1 Одлуке и то тако да исти гласи: 
„Стамбена,  индивидуални и колективни стамбени објекти, стамбени простор у стамбено – 
пословним објектима и пратећи гаражни простор у стамбеним и стамбено – пословним 

објектима нето корисне површине до 300м2“ 
Предлажемо да се дода алинеја 7 која би гласила: 
„Стамбена,  индивидуални и колективни стамбени објекти, стамбени простор у стамбено – 
пословним објектима и пратећи гаражни простор у стамбеним и стамбено – пословним 

објектима нето корисне површине преко  300м2“ 
У члану 8. став2. у табели предлажемо да се коефицијент за стамбене објекте  преко 300м2 

повећа са 1,00 на 1,30. 
Такође предлажемо да се измени члан 9. став 1.- табеларни приказ процента умањењења 

за изградњу недостајуће комуналне инфраструктуре. тако што би се проценти умањења 
смањили на следећеи начин: за приступни пута са 28,00 на 5,00, за канализациону мрежу 

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

расвету са 3,50 на 1,50. 

Јавна расправа завршена је у 13,00 часова. 

5. 
На јавној расправи није било присутних грађана, док су били присутни 

представници већника, запослених  и осталих заинтересованих лица. 
По анализи структуре присутних видљиво је да су само представници стручних 

служби Општинске управе били на истој док НВО сектор није имао представника. 
Обзиром на достављену примедбу Општинском већу на анализу и евентуално 

разматрање упућује се предлог Одлуке са изменом како је предложена 

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

локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе општине 

Сокобања. 

У Сокобањи дана 25.11.2022.године 

Председник већа 
Миодраг Николић 
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС, бр. 72/09, 

81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС и 50/13 – одлука УС 98/13 - одлука УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21), члана 32. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Службени гласник РС, бр. 32/19), члана 9. став 5. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 

88/2010) и члана 16. став 1. тачка 143. Статута општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, бр. 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној 

дана 29.11.2022. године донела је: 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СОКОБАЊА 

Члан 1. 

Мења се члан 10. Одлуке о изради трећих измена и допуна Плана генералне регулације 

подручја Сокобања ( „Сл. лист општине Сокобања“ број 41/22)   и сада гласи: 

„Обрађивач измена ПГР-а ће бити дефинисан приликом склапања, однсосно 

потписивања уговора између наручиоца и Општине Сокобања“ . 

Члан 2. 

У осталом Одлука о изради трећих измена и допуна Плана генералне регулације 

подручја Сокобања ( „Сл. лист општине Сокобања“ број 41/22) остаје непромењена. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Сл. листу општине Сокобања. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

I Број: 350-424/22

У Сокобањи, дана 29.11.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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Образложење: 

Скупштина општине Сокобања је на седници одржаној дана 18.10.2022. године донела 

Одлуку о изради трећих измена и допуна Плана генералне регулације подручја 

Сокобања ( „Сл. лист општине Сокобања“ број 41/22). Дана 14.11.2022. године, 

Општини Сокобања се обратио инвеститор, односно финансијер Измена Плана, 

одговорно лице ДОО Балаш из Купузишта, којим обавештава орган да је принуђен да 

изврши промену обрађивача плана, који је дефинисан чланом 10. Одлуке, услед 

немогућности фирме „Бизинг“ из Ниша да реализује обраду предметног Плана. 

Имајући у виду напред наведено, а након позитивног мишљења Комисије за планове, 

приступа се ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СОКОБАЊА, 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Скупштина Општине Сокобања 
Комисија за планове општине Сокобања 
Датум: 24.11.2022. године 
Сокобања 

Комисија за планове општине Сокобања, на основу члана 63. став 6. Закона о планирању 
и изградњи ( „Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 – Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 98/2013– Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 –  др.закон, 9/2020 и 52/2021  )  и Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( „Сл. Гласник РС“ бр. 32/2019 ), даје: 

ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ 

НА НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СОКОБАЊА („Службени лист општине Сокобања“, бр. 

41/22) 

1. Комисија за планове општине Сокобања је на 21. електронској седници одржаној дана 
24.11.2022.  године разматрала Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о изради 
трећих изменаи допуна  ПГР-а подручја Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 
41/22). 

На електронској седници учествовали су следећи чланови Комисије за планове: 
1. мр. Дејан Стојановић, дипл. просторни планер , председник; 
2. мр Мирољуб Станковић, дипл. инж. арх. , члан; 
3. Проф. Др. Весна Златановић, члан; 

Поред  чланова  је  испред  стручне  службе  учествовао:  Руководилац  одељења  за 
урбанизам, ЛЕР и заштиту животне средине Никола Николић. 

Након  разматрања  Нацрта  Одлуке  о  изменама  и  допунама  Одлуке  о  изради  трећих 
изменаи  допуна    ПГР-а  подручја  Сокобања  („Службени  лист  општине  Сокобања“,  бр. 
41/22)., Комисија за планове општине Сокобања донела је следећи: 

З А К Љ У Ч А К 

Комисија  је  констатовала  да  је  Нацрт  Одлуке  изменама  и  допунама  Одлуке  о  изради 
трећих изменаи допуна  ПГР-а подручја Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, 
бр. 41/22), урађен у складу са Законом о планирању и изградњи ( „Сл. Гласник PC", бр. 
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010  -  Одлука  УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013  -  Одлука  УС, 
50/2013 - Одлука УС, 98/2013- Одлука УС, 132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - 
др.закон, 9/2020  и 52/2021  ) и подзаконским актима. Нацрт Одлуке може се упутити у 
процедуру доношења на Скупштини општине Сокобаља. 

П Р Е Д С Е Д Н И К   К О М И С И Ј Е 

мр. Дејан Стојановић, дипл. просторни планер 
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