
На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16) и члана 18. 

и члана 42. став 1. тачка 10. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 6/19) Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 22.12.2022. 

године, донела је 

ЗАКЉУЧАК 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2023. годину, 

који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, дана 30.11.2022. 

године, под бројем 01-531/3-2022 

I 

Закључак  објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 332-445/22 

У Сокобањи, дана 22.12.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности(
„Службени гласник РС“ број   13/18, 66/18 и 51/19), чланова 71. и 72. Одлуке о начину
обављања комуналних делатности на територији општине Сокобања ( Сл.лист општине
Сокобања“ 4/14, 24/14, 42/16, 35,18 40/18, 11/19, 23/20, 55/20 и 18/22) и чланa 16. став 1. тачка
2. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 6/19), Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној дана 22.12.2022. године, донела је

ОДЛУКУ
о утврђивању  Програма одржавања  јавних  зелених површина  и излетишта на територији
општине Сокобања у 2023. години из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“

Сокобања

Члан 1.
Овом Oдлуком утврђује се Програма одржавања јавних зелених површина и излетишта на
територији општине Сокобања у 2023. години из делатности Јавног предузећа „Зеленило-
Сокобања“ Сокобања (у даљем тексту: Програм) који је саставни део ове Oдлуке.

Члан 2.
Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“
Сокобања (у даљем тексту Предузеће).

Члан 3.
За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2023. годину
у износу од   46.500.376,98 динара са ПДВ-ом.

Члан 4.
Уколико  планирана средства из члана 3. ове  Одлуке не буду  довољна  за реализацију
активности предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених
средстава Предузећа.

Члан 5.
Инспекцијски надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања
(у даљем тексту: Општинска управа).

Надзор над реализацијом Програма врши се у складу са Одлуком о утврђивању годишњег
програма уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 2023. годину.

Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора који ће се закључити између
Председника општине Сокобања и Предузећа.

Члан 6.
Захтев за пренос средстава, уз приложену документацију Предузеће доставља Општинској
управи.

Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који припрема Општинска
управа, у складу са прописима.

Члан 7.
Када се средства из члана 3. ове Одлуке не остварују у планираном износу, Председник
општине Сокобања, на предлог надзора, утврђује приоритетне радове, односно послове.

Члан 8.
Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији
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програма.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“.

I Број: 352-446/22
У Сокобањи, 22.12.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић
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.......................................................................................................................................

Јавно предузеће " ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА" Сокобања

Сокобања, октобар 2022. год 

..........................................................................................................................................

ПРОГРАМ

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ИЗЛЕТИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

У 2023. ГОДИНИ
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1. ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Ред. 
број

ПОЗИЦИЈА / ОПИС ПОСЛА
Јед. 
мере

Количина
Број 

операција
Укупно по јед. 

мере
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

1.1.
Кошење травних површина 
моторном косилицом

м² 37,000 10 370,000 3.12 1,154,544.30

1.2.
Кошење травних површина 
моторним тримером

м² 15,500 10 155,000 5.04 781,297.65

1.3.
Сакупљање траве из позиције 1.2 
са превозом на депонију

м² 30,000 10 300,000 2.78 833,247.00

1.4.
Прво кошење младог травњака 
са насадима косом

м² 4998.73 1 4,998.73 4.61 23,025.60

1.5.
Превоз ( путарско возило) од 
парка до депоније

ком. 4 10 40 2,788.92 111,556.80

1.6.

Прво пролећно грабуљање 
травњака са уклањањем сувих 
остатака траве и равнање 
површине које су подрите и 
деформисане током зиме. Суви 
остаци, гране и камен се 
утоварују и одвозе на депонију. 
Све комплет. Обрачун по м² 
изграбуљне површине.

м² 46,200 1 46,200 4.50 208,058.00

1.7.
Грабуљање лишћа и изношење 
са травњака са засадима

м² 46,200 5 231,000 3.12 720,810.09

1.8.
Утовар лишћа са једног места у 
возило са сабијањем

м³ 35 8 280 617.22 172,821.60

1.9.
Превоз лишћа (путарско возило) 
од парка до депоније

ком 20 8 160 2,788.92 446,227.20

1.10.
Ручно чишћење траве између 
ивичњака и стазе

м' 4,000 2 8,000 18.54 148,315.68

1.11.
Ђубрење минералним ђубривом 
(цена обухвата минерално 
ђубриво и рад)

м² 46,200 2 92,400 8.12 749,853.72

1.12. Наводњавање травних површина 
пау-
шал

0 252,000.00

1.13.

Уређење травних башти на 
мермерном шеталишту са 
додавањем малча и постављања 
агрофолије

м² 350 2 700 667.68 467,378.42

1.14. Одржавање травних башти м² 350 8 2,800 105.85 296,389.04

1.15.
Заливање новозасађених садница 
листопадног дрвећа

ком 50 10 500 330.80 165,397.82

1.16.

Вађење пањева машински са 
утоваром и одвозом на депонију 
удаљену до 5 км. Цена обухвата 
додавање и планирање земље на 
месту извађеног пања. Све 
комплет

ком 15 1 15 4,686.30 70,294.50

1.17.

Вађење бетонских стопа корпи 
за отпатке и канделабара, 
машински са утоваром и 
одвозом на депонију удаљену до 
5 км. Цена обухвата додавање и 
планирање земље на месту 
извађене стопе. Све комплет

ком 10 1 10 4,686.30 46,863.00

1. У К У П Н О: 6,648,080.42

ОДРЖАВАЊЕ  ТРАВЊАКА
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2.

2.1.
Грубо планирање,  сакупљање 
отпада и изношење

час 10 1 10 617.22 6,172.20

2.2.
Грубо планирање 
мотокултиватором

м² 320 1 320 6.49 2,077.52

2.3. Лумбрихумус. литар 1,280 1 1,280 34.35 43,964.35

2.4.
Растурање ђубрива  у количини 
од 4 л/м²

м² 320 1 320 2.47 790.04

2.5. Фино планирање м² 320 1 320 7.44 2,381.10

2.6.
Сетва смеше семене траве у кол. 
30 гр/м²

м² 320 1 320 11.41 3,650.28

2.7. Затрпавање семена грабуљањем м² 320 1 320 1.20 384.05

2.8.
Ваљање засејане парцеле 
баштенским ваљком

м² 320 1 320 0.96 307.24

2.9. Смеша семена траве кг 10 1 10 761.92 7,619.24

2.10.
Набавка, довоз и разастирање 
плодне хумусне земље

м³ 25 1 25 1,984.75 49,618.77

2. У К У П Н О : 116,964.79

3.

3.1.
Резервоар и мрежа система за 
заливање зелених површина

ком 1 1 1 2,286,000.00 2,286,000.00

3. У К У П Н О : 2,286,000.00

4.

4.1.
Чишћенње асфалтираних стаза 
метлом уз обавезно сакупљање 
отпада

Ар 81 250 20,250 129.80 2,628,431.37

4.2.
Чишћење травних површина од 
свих врста отпадака органског и 
неорганског порекла

Ар 451 250 112,750 7.03 792,570.49

4.3.
Пражњење парковских корпи и 
замена пластичних врећа

ком 90 250 22,500 30.93 695,915.55

4.4.

Чишћење трибина и терена за 
мали фудбал и кошаркашког 
терена у току летњих месеци 
(такмичења и манифестације)

Ар 29.4 20 588 129.80 76,321.86

4.5.
Издувавање лишћа са пешачких 
стаза

Ар 81 30 2,430 193.05 469,118.06

4.6.
Ручно чишћење снега са 
парковских стаза и клупа 

м² 3,000 8 24,000 6.62 158,831.28

4.7. Уклањање грана после непогода Ар 451 3 1,353 42.25 57,157.86

4.8.
Прање парковских стаза цревом 
са водоводних хидраната

м² 7,600 4 30,400 3.19 96,944.69

4.9.
Ручно чишћење леда са 
степеништа и стаза

м² 1,000 8 8,000 11.60 92,811.60

4. У К У П Н О: 5,068,102.76

5.

5.1. Засецање ивица цветних башти м' 2,000 1 2,000 24.57 49,149.00

5.2. Хумусно ђубриво м³ 10 1 10 6,858.00 68,580.00

5.3.
Обрада земље 
мотокултиватором

час 20 2 40 1,159.34 46,373.80

5.4. Фино планирање м² 1,200 2 2,400 4.61 11,055.10

САЂЕЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА

ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА И ЧИШЋЕЊЕ ПАРКОВА

ДОГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ЗАЛИВАЊЕ
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5.5.
Садња цвећа са обележавањем и 
преносом

м² 1,200 2 2,400 72.25 173,397.67

5.6.
Поливање цвећа кантама, 
односно цревом са хидранта

м² 1,200 2 2,400 7.44 17,858.23

5.7. Цветни материјал ком 10,000 1 10,000 132.31 1,323,136.80

5.8. Цветни материјал ком 10,000 2 20,000 47.05 940,917.60

5.9.
Набавка, довоз и разастирање 
плодне хумусне земље

м³ 60 1 60 1,984.75 119,085.06

5. У К У П Н О: 2,749,553.25

6.

6.1.
Окопавање сезонског цвећа са 
плевљењем

м² 1,200 7 8,400 37.10 311,654.95

6.2.
Формирање система за заливање 
кап по кап

м² 800 1 800 143.33 114,665.76

6.3.
Поливање кантом, односно 
цревом са хидранта

м² 400 35 14,000 7.44 104,173.02

6.4. Сеча прецветалих цветова м² 1,200 6 7,200 7.44 53,574.70

6.5.
Чупање-вађење прецветалог 
јесењег насада

м² 1,200 1 1,200 8.40 10,081.26

6.6.
Чупање-вађење прецветалог 
летњег насада

м² 1,200 1 1,200 8.40 10,081.26

6.7. Фолијарна прихрана м² 1,200 5 6,000 9.92 59,527.44

6.8. Заштита од болести
пау-
шал

1 66,158.27 66,158.27

6. У К У П Н О: 729,916.66

7.

7.1.
Вађење, деоба бокора и поновно 
сађење перена

м² 100 1 100 148.38 14,838.43

7.2. Окопавање перена м² 400 10 4,000 37.20 148,818.60

7.3. Закидање прецветалих цветова м² 400 8 3,200 2.79 8,924.54

7.4. Поливање перена м² 400 30 12,000 7.20 86,410.80

7.5. Набавка и садња перена ком 400 1 400 151.22 60,487.56

7.6.
Лумбрихумус/ прихрана и за 
припрему земљишта при садњи

литар 1,200 1 1,200 34.35 41,216.58

7.7.
Одржавање новозасађених 
перена

ком 400 2 800 31.75 25,402.03

7. У К У П Н О: 386,098.54

8. САЂЕЊЕ РУЖА

8.1.
Риљање земљишта на дубину од 
20-30 цм

м² 50 1 50 52.86 2,643.19

8.2.
Растурање ђубрива у кол. од 4 
л/м²

м² 50 1 50 9.30 465.20

8.3.
Прекопавање и уриљавање 
ђубрива

м² 50 1 50 16.88 844.11

8.4. Грубо планирање м² 50 1 50 60.29 3,014.66

8.5. Копање рупа за садњу 40 х 40 цм ком 100 1 100 74.19 7,419.21

8.6. Садња  ружа ком 100 1 100 37.20 3,720.47

ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА

ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА
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8.7.
Поливање кантом 30 л по 
садници

м² 50 1 50 24.56 1,228.15

8.8.
Орезивање корена руже уз 
умакање у кашу ђубрива

ком. 100 1 100 27.81 2,780.92

8.9. Лумбрихумус литар 200 1 200 34.35 6,869.43

8.10. Саднице ружа ком 100 1 100 396.95 39,695.25

8. У К У П Н О: 68,680.58

9. ОДРЖАВАЊЕ РУЖА

9.1. Одгртање ружа м² 200 1 200 18.54 3,707.89

9.2. Орезивање ружа м² 200 1 200 18.54 3,707.89

9.3.
Ђубрење ружа и уриљавање у 
количини од 4л/м²

м² 200 2 400 27.81 11,123.68

9.4. Окопавање и плевљење м² 200 15 3,000 27.81 83,427.57

9.5. Поливање ружа цревом. м² 200 30 6,000 7.44 44,645.58

9.6. Сеча прецветалих цветова м² 200 5 1,000 3.73 3,726.18

9.7. Загртање ружа м² 200 1 200 18.54 3,707.89

9.8.
Заштита ружа од болести 
прскањем

м² 200 2 400 69.61 27,843.48

9.9. Лумбрихумус литар 2,400 2 4,800 34.35 164,866.32

9. У К У П Н О: 346,756.48

10.

10.1.
Орезивање - шишање живе 
ограде машински

м' 630 6 3,780 38.43 145,256.55

10.2.
Окопавање и плевљење живе 
ограде

м' 630 4 2,520 16.80 42,341.29

10.3. Заливање живе ограде. м' 630 10 6,300 7.44 46,877.86

10.4. Стресање снега са живе ограде м' 630 7 4,410 8.40 37,048.63

10.5. Садња нове живе ограде /110 м' ком 440 1 440 754.38 331,927.20

10.6.
Одржавање новозасађене живе 
ограде/ окопавање, заливање, 
заштита од болести

м' 75 10 750 31.75 23,814.41

10.7. Ђубрење у слоју од 4 л/м² м² 630 2 1,260 4.61 5,803.93

10.8. Лумбрихумус литар 2,520 2 5,040 34.35 173,109.64

10.9. Чишћење живе ограде од отпада м² 630 40 25,200 6.97 175,701.96

10. У К У П Н О: 981,881.46

11.

11.1. Орезивање шибља м² 625 2 1,250 74.19 92,740.16

11.2. Подмлађивање шибља м² 200 1 200 74.19 14,838.43

11.3.
Ђубрење шибља у количини од 
4 л/м²

м² 625 2 1,250 4.61 5,757.86

11.4. Риљање између шибља. м² 625 7 4,375 37.20 162,770.34

11.5. Поливање шибља цревом м² 625 10 6,250 7.44 46,505.81

11.6. Лумбрихумус литар 2500 2 5,000 34.35 171,735.75

11. У К У П Н О: 494,348.36

ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ

ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА
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12.

Чишћење Врелског потока од 
отпада : Обавља се свакодневно 
и подразумева сакупљање свих 
врста отпада који се затекну у 
потоку, као и редовно плевљење 
од коровских биљака са дна и 
обода потока. Чишћење се 
обавља на потезу од врелског 
моста до улице миладина 
Живановића.

час 1 290 290 617.22 178,993.80

12. У К У П Н О : 178,993.80

13.

13.1.

Свакодневно скидање и 
уклањање плаката и умрлица са 
дрворедних стабала на 
мермерном шеталишту, уз 
обавезно уклањање прибадача.

час 1 290 290 617.22 178,993.80

13. У К У П Н О : 178,993.80

14.

14.1.
Сакупљање отпада, чишћење 
терена и утовар

м³ 200 1 200 2,098.05 419,609.02

14.2. Превоз на депонију – камионом ком 35 1 35 5,877.31 205,705.71

14. У К У П Н О : 625,314.73

15.

15.1.
Крчење шибља и корова 
машински – рад радника са 
машином.

час 100 1 100 1,159.64 115,964.21

15.2. Одвоз на депонију - камион. ком 30 1 30 5,877.31 176,319.18

15. У К У П Н О : 292,283.39

16.

16.1.

Садни материјал - саднице 
високих и средњих лишћара и 
четинара( правилно расаднички 
школоване, са хабитусом 
предвиђеним за дату врсту,  без 
фитопатолошких обољења и 
ентомолошких оштећења, (уз 
обавезне прописане сертификате 
). НАПОМЕНА : цена обухвата 
све доле наведене позиције од 
тачке  15.2.  до тачке  15.10.

ком 50 1 50 4,572.00 228,600.00

ЧИШЋЕЊЕ ВРЕЛСКОГ ПОТОКА

СКИДАЊЕ УМРЛИЦА И ПЛАКАТА

ЧИШЋЕЊЕ СМЕТЛИШТА / ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

КРЧЕЊЕ УРАСЛОГ ШИБЉА И КОРОВА

САДЊА САДНИЦА ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА
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16.2.

Ископ садних јама 
цилиндричног облика и кружног 
пресека, дим.( 70 х 70 цм.),  уз 
издвајање отпада и шута. 
Категорија земље : 
- 2                                         - 3 

ком 50 1 50

16.3.
Садња садница лишћара и 
четинара са бусеном уз обавезно 
чанковање. 

ком 50 1 50

16.4.
Пробијање мотке (анкера) и 
прописно превезивање садница 
преко гумених обујмица.

ком 50 1 50

16.5.
Корелација (орезивање ) крошње 
и кореновог система.

ком 50 1 50

16.6.
Замена земље, развожење до 
места истовара, утовар неплодне 
земље .

ком 50 1 50

16.7.
Плодна хумусна земља у 
количиниод 50 л/ком.

м³ 0.5 290 145

16.8
Додавање природног ђубрива у 
кол. 5л/ком.,

м³ 0.1 290 29

16.9.
Разношење садница до места 
садње (са балом до 50 кг).

ком 50 1 50

16.10
Поливање садница цревом уз 
ангажовање цистерне.

ком 1 2 2

16.11

Садни материјал -  саднице 
ниских лишћара и четинара 
(Саднице треба да буду 
правилно расаднички 
школоване, са хабитусом 
предвиђеним за дату врсту, без 
фитопатолошких обољења и 
ентомолошких оштећења  и са 
прописаним сертификатима). 
НАПОМЕНА : цена обухвата 
све доле наведене позиције: 
Садњу садница ниских лишћара 
и четинара обавити  уз примену 
свих агротехничких мера 
предвиђених за ту врсту посла 
(ископ садне јаме кружног 
отвора дим. 60х60 цм,набавка и 
додавање хумусне земље у кол. 
20 л/ком.

ком 50 1 50 2,646.33 132,316.54

Додавање природног ђубрива у 
кол. 5л/ком., анкеровање и 
прописно везивање садница 
преко гумене обујмице, прва 
обрада/обликовање крошње, 
чанковање садница и прво 
обилно заливање).
Садни материјал – саднице 
четинарског, лишћарског и 
зимзеленог шибља

( Саднице треба да буду 
правилно расаднички 
школоване, са хабитусом 
предвиђеним за дату врсту, са 
прописаним сертификатима ). 
НАПОМЕНА : цена обухвата 
све доле наведене позиције:
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Садњу садница лишћарског  и 
четинарског шибља обавити уз 
примену свих агротехничких 
мера предвиђених за ту врсту 
посла (ископ садне јаме кружног 
отвора дим. 40х40 цм.,набавка и 
додавање хумусне земље у кол. 
10л/ком., додавање природног 
ђубрива у кол. 3л/ком., прва 
обрада/обликовање крошње, 
чанковање садница и прво 
обилно заливање.)

16.13.
Редовно заливање дрвореда (2 
радника ангажована на 
заливању)

ком 160 1 160 8,058.15 1,289,304.00

16. У К У П Н О : 1,749,458.37

17.

17.1. Набавка и садња перена ком 300 1 300 144.02 43,205.40 

17.2. Лумбрихумус л 900 1 900 34.35 30,912.44 

17.3.
Одржавање перена - плевљење и 
заливање ком 900 15 13,500 31.75 428,659.29 

17.4. Заштита од болести ком 900 2 1,800 66.24 119,226.33 

17. У К У П Н О : 622,003.46 

18.

18.1.

Ангажовање  НК радника на 
одржавању хигијене зелених 
површина у току викенда (друга 
смена), за време празника (у две 
смене) и у току туристичке 
сезоне (мај – октобар)

час 3,900 1 3,900 617.22 2,407,158.00

18. У К У П Н О : 2,407,158.00

19

19.1.

Радови по посебном налогу 
(обрачунавају се по стварним 
ценама материјала по рачуну 
увећаном за трошкове радне 
снаге и опреме у складу са 
ценовником Извршиоца)

ком 1 1 1 350,000.00 350,000.00

19 У К У П Н О: 350,000.00

УКУПНО:  26,280,588.84 

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА 

РАД ДЕЖУРНИХ РАДНИКА

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
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2. САНИТАРНА СЕЧА

2. ПОЗИЦИЈА / ОПИС ПОСЛА
Јединица 

мере
Количина

Цена по 
јединици мере

Укупна цена

1 2 3 4 5 6

1.

Рад возила са корпом/платформом на санитарној 
обради крошњи и уклањању стабала у парковима и на 
дрворедима- у цену урачунати сав потрошни 
материјал као и рад руковаоца

радни сат 120 5,383.53 646,023.60

2.

Рад руковаоца моторном тестером у корпи на сечи 
грана и стабала и на земљи на преради оборених 
грана и стабала - припреми за утовар и утовар у 
камион- у цену урачунати рад руковаоца са свим 
потребним материјалом, горивом и мазивом

радни сат 250 1,209.34 302,334.93

3. Рад помоћних радника (2 радника) радни сат 300 617.22 185,166.00

4.
Превоз грана камионом на депонију или друго место 
по налогу надзорног органа - удаљеност до 10 км 

м³ 300 734.66 220,398.98

2. УКУПНО: 1,353,923.51
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3. УРЕЂЕЊЕ ИЗЛЕТИШТА И ИЗЛЕТНИЧКИХ СТАЗА

(ИЗРАДА И УГРАДЊА ИЗЛЕТНИЧКИХ ЕЛЕМЕНАТА)

Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.1. „ВРЕЛО“ – „БОРИЋИ“

1. израда нових полуоблица за пешчаник ком 1 14,401.80 14,401.80

2. израда настрешнице "Смрчак" ком 0 198,024.75 0.00

3. испрани песак за пешчанике 0-4 мм м³ 2 4,004.50 8,009.00

4. полубалван клупа без наслона ком 12 10,201.28 122,415.30

5. балван столови ком 6 23,402.93 140,417.55

6. ранч ограда м' 3 5,916.17 17,748.50

7. љуљашка са два седишта ком 1 83,324.70 83,324.70

8. љуљашка са две двоседе љуљашке ком 0 120,819.60 0.00

9. клацкалице ком 0 53,263.80 0.00

10. дупле пењалице са љуљашком и
конопцем

ком 0 102,705.41 0.00

11. комбиноване пењалице ком 0 129,245.87 0.00

12. двострана ниска пењалица ком 0 59,253.12 0.00

13. вертикална пењалица ком 1 83,324.70 83,324.70

14. валовита ходалица ком 0 125,912.88 0.00

15. корачница ком 0 82,954.37 0.00

16. ниска греда за ходање ком 1 19,202.40 19,202.40

17. даска за вежбање ком 1 46,291.50 46,291.50

18. кућица провлачница ком 0 98,137.98 0.00

19. четири индијанске кућице ком 0 270,205.20 0.00

20. дрвени пони коњ ком 0 52,120.80 0.00

21. дрвени дечији возић од облица ком 0 65,836.80 0.00

22. табла/ "Драги родитељи ваша деца се
играју на вашу одговорност"

ком 1 27,432.00 27,432.00

3.1. УКУПНО : 562,567.46
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Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.2. ПАРК-ШУМА „ЧУКА 2“

1.израда надстрешнице "Смрчак" ком 0 198,024.75 0.00

2. набавка и разастирање песка м³ 4 4,004.50 16,018.00
на одбојкашком терену
Пре насипања песка обавезно фрезерисати 
пешчанике и очистити од корова и 
каменчића.

3. рустик клупе са наслоном ком 2 16,123.16 32,246.32

4. полубалван клупа без наслона ком 2 10,201.28 20,402.55

5. балван столови ком 2 23,402.93 46,805.85

6. препокривање надстрешнице ком 3 42,686.81 128,060.43

3.2. УКУПНО : 243,533.15

Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.3. ПЛАЖА „ЖУПАН“ И „6 КАЦЕ“

1.ограда рустик степеништа м' 0 5,338.04 0.00

2. израда настрешнице "Смрчак" ком 0 198,024.75 0.00

3. балван столови ком 1 23,402.93 23,402.93

4. ранч ограда м' 0 5,916.17 0.00

5. полубалван клупа без наслона ком 2 10,201.28 20,402.55

6. препокривање сунцобрана трском ком 4 21,540.00 86,160.00

7. израда степеништа од полуоблица ком 35 1,396.17 48,866.11

3.3. УКУПНО : 178,831.58

Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.4. „ВИДИКОВАЦ“ – „СТРЕЛИШТЕ“

1. пано табла са путоказом ком 0 23,191.47 0.00

2. ранч  ограда м' 0 5,916.17 0.00

3. препокривање крова надстрешнице 
"Смрчак"

ком 0 42,686.81 0.00

4. полубалбан клупа без наслона ком 0 10,201.28 - 

5. балван сто ком 0 23,402.93 - 

3.4. УКУПНО : 0.00
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Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.5. „ЛЕПТЕРИЈА – СОКОГРАД“

1. израда надстрешнице "Смрчак" ком 0 198,024.75 0.00

2. полубалван клупа без наслона ком 0 10,201.28 0.00

3. балван столови ком 0 23,402.93 0.00

4. Израда табле обавештења. Таблу 
урадити од алуминијума са фолијом 
отпорном на UV зраке. Димензије табле 
100*70 цм на стубовима од поцинкованих 
цеви  Ø 60 мм. 

ком 0 45,720.00 0.00

5. Израда ограде са стубовима од 
полуоблица и испуном од дасака 25*5 цм. 
Обрачун по м'.

м' 1.6 2,514.60 4,023.36

6. Израда рампе од металних профила. 
Стубови 2*2 комада од повинкованих цеви Ø 
60 мм дужине 150 цм. Хоризонтална рампа 
од поцинковане цеви Ø 60 мм дужине 6м, са 
тегом за подизање. Обрачун по комаду 
рампе.

ком 1 34,290.00 34,290.00

7. Набавка и довоз природних каменица 
пречника до 1м. Обрачун по комаду.

ком 7 2,286.00 16,002.00

8. Вађење бетонских стопа поломљеног 
мобилијара.  Бетонске стопе извадити и рупе 
запунити земљаним материјалом. Обрачун 
по ком.

ком 2 856.50 1,713.00

9. Крчење шибља са утоваром и одвозом 
на депонију удаљену до 8 км. Шибље се 
извлачи ручно на даљину до 500 м. Обрачун 
по м².

м² 200 285.75 57,150.00

10. Уређење пешчаника. Обухвата 
прекопавање постојећег песка са вађењем 
траве и растиња, одстрањивање корења, 
крпљење оштећења на каменим зидовима и 
додавање песка у количини од 5 м³. Обрачун 
по комаду.

ком 0 45,720.00 0.00

11. Набавка и уградња табле са четири 
путоказа. Табла се формира од 4 путоказа 
који су од алуминијумског лима са фолијом 
која је отпорна на UV зрачење. Путокази се 
формирају на поцинкованим стубовима Ø 60 
мм, дужине 3 м, убетонираних у бетонске 
стопе 30*30*40 цм. Величина табли путоказа 
је 25*100 цм. Све комплет. Обрачун по 
комаду.

ком 0 45,720.00 0.00

12. Израда каменог подзида. Подзид се 
ради од природног камена у цементном 
малтеру без обраде фугни и без обраде 
камена, са једним лицем.  Обрачун по м³. Све 
комплет.

м³ 8.68 19,202.40 166,676.83
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13. Ручна обрада терена са пребацицвањем 
материјала за равнање стаза. Обухвата ископ 
у материјалу IV категорије са пребацивањем 
материјала ручно или ручним колицима на 
даљину до 10 м. Све комплет. Обрачун по м³ 
ископаног материјала.

м³ 30 2,514.60 75,438.00

14. Израда рукохвата од облица. Користе 
се природни материјали граб или багрем. 
Необрађено у сировом стању. Стубови се 
укопавају и учвршћују бетоном и каменом. 
Све комплет.  Обрачун по м'.

м' 9 1,714.50 15,430.50

15. Израда степеништа од камена. 
Степениште  се ради од природног камена у 
цементном малтеру без обраде фугни и без 
обраде камена, са једним лицем. Ширина 
степеника 90 цм, висину прилагодити 
условима терена. Висина  од 14 до 18 цм. 
Обрачун по комаду степеника. Све комплет.

ком 126 1,028.70 129,616.20

16. Израда степеништа од полуоблица 
багрема. Степениште  се ради од природног 
необрађеног багрема, са једним лицем. 
Ширина степеника 90 цм, висину 
прилагодити условима терена. Висина  од14 
до 18 цм.   Обрачун по комаду степеника. 
Све комплет.

ком 20 817.25 16,344.90

17. Израда и постављање рустик клупе са
наслоном.

ком 2 16,123.16 32,246.32

18. Извадити и однети носач табле од 
бетона. Бетон се вади, разбија и преноси 
ручним колицима на даљину до 200 м, 
утоварује у путарско возило и одвози на 
депонију удаљену до 8 км. Све комплет 
обрачун по м3 бетона

м³ 0 11,430.00 0.00

19. Уклањање поломљених излетничких 
елемената - клупе.

ком 2 2,286.00 4,572.00

20. Израда степеника у камену. Степеници 
се раде комбиновано клесањем у камену и 
каменом у цементном малтеру. Ширину и 
виосину степеника прилагодити условима  на 
терену. Ширина 60-90 цм а висина 14-20 цм. 
Све комплет. Обрачун по комаду урађеног 
степеника. 

ком 25 2,286.00 57,150.00

21. Израда табле обавештења на самом 
улазу у зидине Сокограда. Табла треба да 
садржи информације о Сокограду. Таблу 
урадити од алуминијумског лима са фолијом 
отпорном на UV зраке. Димензије табле 
200*100 цм на стубовима од поцинкованих 
цеви Ø 60мм. 

ком 1 68,580.00 68,580.00
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22. Набавка и уградња табле са пет 
путоказа. Табла се формира од 5 путоказа 
који су од алуминијумског лима са фолијом 
која је отпорна на UV зрачење. Путокази се 
формирају на поцинкованим стубовима Ø 60 
мм, дужине 3 м, убетонираних у бетонске 
стопе 30*30*40 цм. Величина табли путоказа 
је 25*100 цм. Све комплет. Обрачун по 
комаду.

ком 0 57,150.00 0.00

23. Уређење видиковца код Сокограда. 
Терен очистити од растиња и поравнати, 
колико услови терена дозвољавају ручно. 
Видиковац оградити поцинкованом оградом 
од цеви Ø 60 мм. Стубове типловати у стену 
и забетонирати. Све комплет обрачун по 
комаду.

ком 0 51,435.00 0.00

,
24.  Израда рукохвата од поцинкованих 
цеви Ø 60 мм. Цеви се постављају на 
стубове са израдом зглобне везе ради 
подешавања нагиба. Растојање стубова око 
2,50 м. Стубове поставити бетонирањем и 
типловањем у стену. Појединачне дужине 
прилагодити условима терена. Обрачун по 
м'. Слободне крајеве рукохвата затворити 
пластичним чепом. Обрачун по м'.

м' 100 3,657.60 365,760.00

25. Израда дрвене ограде од обрађене 
грађе. Стубови од полуоблица дужине 1,2 м, 
хоризонтале два реда од дасака 20*5 цм 
дужине до 2,5 м.  Висина ограде 90 цм. 
Обрачун по м' урађене ограде.

м' 50 2,514.60 125,730.00

26. Набавка и постављање контенера 1100 
л од поцинкованог лима. 

ком 0 45,720.00 0.00

3.5. УКУПНО : 1,170,723.11

Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.6. ИЗВОР  „БАРУЏИЈА“

1. камено ложиште ком 0 6,000.75 0.00

2. полубалван клупа без наслона ком 2 10,201.28 20,402.55 

3. балван сто ком 1 23,402.93 23,402.93 

3.6. УКУПНО : 43,805.48

Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.7. ПАРАГЛАЈДИНГ ПОЛЕТИШТЕ

1. полубалван клупа без наслона ком 2 10,201.28 20,402.55 

2. балван сто ком 1 23,402.93 23,402.93 

3.7. УКУПНО : 43,805.48
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Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.8. ИЗВОР  „КАЛИНОВИЦА“

1. полубалван клупа без наслона ком 2 10,201.28 20,402.55

2. израда надстрешнице "Смрчак" ком 0 198,024.75 0.00

3. ранч ограда м' 0 5,916.17 0.00

4. балван столови ком 1 23,402.93 23,402.93

3.8. УКУПНО : 43,805.48

Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.9. ИЗВОР „ШОПУР“

1. полубалван клупа без наслона ком 2 10,201.28 20,402.55

2. балван сто ком 1 23,402.93 23,402.93

3. ранч ограда м' 0 5,916.17 0.00

4. камено ложиште ком 0 6,000.75 0.00

5. крчење паркинг платоа машински 
(паркинг)

м² 150 102.01 15,301.91

3.9. УКУПНО : 59,107.39

Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.10. „ВЛАСИНА“

1. полубалван клупа без наслона ком 2 10,201.28 20,402.55

2. балван столови ком 1 23,402.93 23,402.93

3. корпа за отпатке ком 0 15,687.68 0.00

4. клацкалица ком 0 17,418.18 0.00

5. љуљашка дупла ком 0 34,914.08 0.00

6. камено ложиште ком 0 6,000.75 0.00

3.10. УКУПНО : 43,805.48

Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.11. БОВАНСКО ЈЕЗЕРО

1.садња дрвореда / листопадне врсте ком 0 3,969.49 0.00

2. израда настрешнице "Смрчак" ком 0 198,024.75 0.00

3. клацкалице ком 2 17,418.18 34,836.35
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4. љуљашка дупла ком 1 34,914.08 34,914.08

5. ископ канала дубине 1 м/ улазак на 
плажу

м' 0 960.12 0.00

6. камено ложиште ком 3 6,000.75 18,002.25

7. израда дрвеног моста преко канала 
дубине 1 м

м' 0 14,651.64 0.00

3.11. УКУПНО : 87,752.68

Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.12. ИЗВОР РЕКЕ МОРАВИЦЕ „ИСТОЦИ“

1. полубалван клупа без наслона ком 2 10,201.28 20,402.55

2.балван сто ком 1 23,402.93 23,402.93

3. ранч  ограда м' 3 5,916.17 17,748.50

4. израда ограде моста м' 0 3,088.39 0.00

5. путоказ табле 30*95 цм ком 4 9,715.50 38,862.00

6. крчење шибља м² 0 36.13 0.00

7. израда рукохвата / постојећи мостић м' 8 3,088.39 24,707.09

8. ограда мостић /брвно м' 0 10,572.75 0.00

9. израда мостића/брвно поред бунара са 
рукохватима

м' 0 3,088.39 0.00

10. чишћење наноса са дна језерцета м³ 8 1,560.20 12,481.56

3.12. УКУПНО : 137,604.63

Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.13. СЕСАЛАЧКА ПЕЋИНА

1. рустик клупа са наслоном ком 1 16,123.16 16,123.16

2.  балван сто ком 3 23,402.93 70,208.78

3.ранч  ограда м' 21 5,916.17 124,239.53

4. полубалван клупа без наслона ком 2 10,201.28 20,402.55

5. израда степеништа од полуоблица ком 50 1,396.17 69,808.73

6. израда мостића / брвно на потоку са 
рукохватима

м' 0 10,572.75 0.00
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7. путоказ табла 60*160 цм ком 4 13,716.00 54,864.00

8. рукохват и ограда м' 7 4,629.15 32,404.05

9. израда металног рукохвата /излазак на 
видиковац

м' 8 4,629.15 37,033.20

10. формирање видиковца / крчење 
шибља 

м² 200 36.13 7,226.05

11. израда металне ограде нових 
видиковаца висине 60 цм

м' 11 4,629.15 50,920.65

12. формирање зиданог ложишта ком 1 6,000.75 6,000.75

13. израда платформе / камен у цементном 
малтеру 5 м³, камен у суво 5 м³, греде 
10*10 цм, даске за патосирање и ограда са 
рукохватом

м² 12 11,665.84 139,990.02

15. уређење платоа и затрпавање 
конструкције бране машински

час 4 4,440.01 17,760.03

3.13. УКУПНО : 646,981.48

Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.14. „ЈЕРМЕНЧИЋИ“

1. полубалван клупа без наслона ком 4 10,201.28 40,805.10

2. балван сто ком 2 23,402.93 46,805.85

3. рустик клупа са наслоном ком 2 16,123.16 32,246.32

4. израда надстрешнице "Смрчак" ком 0 198,024.75 0.00

3.14. УКУПНО : 119,857.27

Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.15. "ТРЕБИЧКА ЧЕСМА"

1. рустик клупа са наслоном ком 0 16,123.16 - 

2. балван сто ком 0 23,402.93 - 

3.15. УКУПНО : 0.00

Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.16. „ВРМЏАНСКО ЈЕЗЕРО“

1. полубалван клупа без наслона ком 2 10,201.28 20,402.55

2. балван сто ком 1 23,402.93 23,402.93
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3. израда надстрешнице "Смрчак" ком 0 198,024.75 0.00

4. клацкалица ком 0 17,418.18 0.00

5. камено ложиште ком 1 6,000.75 6,000.75

3.16. УКУПНО : 49,806.23

Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.17. "ВРЦАРЕВ ПОТОК"

1. мост м' 1 14,651.64 14,651.64

2. клацкалица ком 2 17,418.18 34,836.35

3. израда и уградња штафни за наслоне и 
седишта клупа дим. 200/8/4,5 цм

ком 8 1,108.94 8,871.51

3.17. УКУПНО : 58,359.50

Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.18. "ЧИТЛУЧКА ПЕЋИНА"

1. израда настрешнице "Смрчак" ком 0 198,024.75 0.00

3.18. УКУПНО : 0.00

Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.19. "ВИДИКОВАЦ МАЛА ПОПОВИЦА"

1. корпе за отпатке ком 2 15,687.68 31,375.35

2. надстрешница "шатор" ком 0 149,511.26 0.00

3.19. УКУПНО : 31,375.35

Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.20.
ОЗРЕНСКИ ПУТ - КРИВИНА ИСПОД 
БАРУЏИЈЕ
1. полубалван клупа без наслона ком 2 10,201.28 20,402.55

2.балван сто ком 1 23,402.93 23,402.93

3. камено ложиште ком 0 6,000.75 0.00

4. израда ранч ограде м' 12 5,916.17 70,994.02

3.20. УКУПНО : 114,799.49
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Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.21. СТАЗА ЖУПАН - ПОПОВИЦА

1. полубалван клупа без наслона ком 4 10,201.28 40,805.10

2.балван сто ком 2 23,402.93 46,805.85

3. камено ложиште ком 0 6,000.75 0.00

4. израда надстрешнице "Смрчак" ком 0 198,024.75 0.00

7. путоказ табла 60*160 цм ком 2 13,716.00 27,432.00

8. корпе за отпатке ком 0 15,687.68 0.00

3.21. УКУПНО : 115,042.95

Ред. 
број 

ПОЗИЦИЈА/ОПИС ПОСЛА Јед. мере Кол.
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

3.22.

РАДОВИ ПО ПОСЕБНОМ НАЛОГУ 
(обрачунавају се по стварним ценама 
материјала по рачуну увећаном за трошкове 
радне снаге и опреме у складу са ценовником 
Извршиоца)

паушал 1 400,000.00 400,000.00 

3.22. УКУПНО : 400,000.00

УКУПНО УРЕЂЕЊЕ ИЗЛЕТИШТА: 4,151,564.15
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4. ФАРБАЊЕ ИЗЛЕТНИЧКИХ ЕЛЕМЕНАТА - НА СВИМ ИЗЛЕТИШТИМА

Ред. 
бр.

ОПИС ПОСЛА / ПОЗИЦИЈА
Јединица 

мере
Количина

Цена по јединици 
мере

Укупна цена

1 2 3 4 5 6
4.1. Фарбање рустик клупе ком 35 1,200.15 42,005.25

4.2. Фарбање полубалван клупе ком 65 900.11 58,507.31

4.3. Фарбање балван стола ком 50 2,160.27 108,013.50

4.4. Фарбање ранч ограде м' 150 300.04 45,005.63

4.5. Фарбање настрешнице "Смрчак" ком 5 5,400.68 27,003.38

4.6. Фарбање клацкалице ком 4 1,663.07 6,652.26

4.7. Фарбање перголе основе 3,5 x 3,0 м ком 0 6,600.83 0.00

4.8. Фарбање настрешнице "кућица" ком 1 5,400.68 5,400.68

4.9. Фарбање љуљашке дупле ком 2 1,800.23 3,600.45

4.10. Фарбање корпе за отпатке ком 60 1,143.00 68,580.00

4.11. Фарбање моста ком 4 5,715.00 22,860.00

4.12. Фарбање пано табли ком 20 1,200.15 24,003.00

4.13.
Одржавање постављеног дечијег игралишта, 
заштитно премазивање садолином

ком 1 39,380.00 39,380.00

4.14. Фарбање постављених стубића / баријера ком 40 600.00 24,000.00

4. УКУПНО: 451,011.45
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5. ОДРЖАВАЊЕ ИЗЛЕТИШТА
ПРЕГЛЕД КОЛИЧИНА РАДОВА, ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА

И УКУПНИХ ИЗНОСА ПО ПОЗИЦИЈАМА

Ред. 
бр.

ПОЗИЦИЈА / ОПИС ПОСЛА
Јед. 
мере

Коли-чина
Број 

операц.
Укупна 

количина
Цена по 

јединици мере
Укупна цена

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Чишћење излетишта и излетничких стаза од 
отпада органског и  неорганског порекла

хa 21.5 61 1,311.50 769.73 1,009,501.54

2.
Постављање пластичних врећа на места за 
одлагање смећа

ком 120 61 7,320 72.25 528,862.90

3.
Крчење ураслог шибља и корова дуж 
колских прилаза излетиштима и дуж 
излетничких стаза

м² 5,600 1 5,600 36.13 202,329.29

4.
Кошење траве са комплетног простора 
излетишта, сакупљање на мале пластове и 
изношење откоса

хa 10.49 3 31.47 32,652.48 1,027,573.58

5.
Кошење траве са комплетног простора 
излетишта, сакупљање на мале пластове и 
изношење откоса

ха 11.01 3 33.03 27,003.38 891,921.48

6.
Обрада жбунова и крошњи стабала – 
уклањање сувих грана

ком 150 1 150 693.69 104,053.01

7.
Чишћење ложишта и простора за ложење 
ватре

ком 50 10 500 277.83 138,914.51

8.
Формирање ложишта и поправке на 
ложиштима, ређањем камена без бетонирања

ком 10 1 10 1,111.34 11,113.39

9.
Припрема сувих грана за ложење и 
складиштење  узместа за ложење (након 
обраде крошњи и уклањања сувих грана)

м³ 1 1 1 696.09 696.09

10.
Уклањање поломљених излетничких 
елемената - клупе

ком 50 1 50 1,984.75 99,237.55

11.

Вађење бетонских стопа корпи за отпатке и 
поломљеног излетничког мобилијара са 
утоваром и одвозом на депонију. Цена 
обухвата додавање и планирање земље на 
месту извађене стопе. Све комплет.

ком 20 1 20 1,714.50 34,290.00

12.

Мале поправке на излетничким елементима 
за које није потребна посебна стручна 
оспособљеност као што су  замене  дрвених 
стубића (од природног материјала узетог и 
обрађеног на самом терену) на кантама за 
смеће, поправке (фиксирање) путоказ 
стрелица и табли, поправке газишта  на 
рустик степеништима..

ком 100 1 100 859.23 85,922.74

13.

Организовање и провођење редовног одвоза 
смећа (најмање два одвоза смећа са 
излетничких дестинација недељно, а на 
локацијама Борића, Лептерије, Рипаљке и 
Парк-шуме „Чука 2“ по  три пута недељно - 
путарским возилом). Смеће се одвози на 
локацију коју одређује наручилац.

ком 280 1 280 2,788.92 780,897.60

5. УКУПНО: 4,915,313.65
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6. ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКОГ МОБИЛИЈАРА

6.1.       ЦЕНТРАЛНИ ГРАДСКИ ПАРК

Ред. Количина Јединична Укупна

број цена цена

1.

Израда и уградња штафни за наслоне и седишта клупа дим. 
200/4,5/4,5 цм од суве чамове грађе са фином завршном 
обрадом површина и обарањем рубова и бојењем садолином у 
два премаза - обрачун по комаду.

ком 15 831.70 12,475.56

2.

Израда и уградња штафни за наслоне и седишта клупа дим. 
200/8/4,5 цм од суве чамове грађе са фином завршном обрадом 
површина и обарањем рубова и бојењем бојом по избору 
надзорног органа у два премаза - обрачун по комаду.

ком 30 1,108.94 33,268.16

3.

Заштитно премазивање   садолином (у два наноса)  свих 
дрвених елемената (штафни) на постојећим клупама (30 ком. 
клупа, при чему на једној клупи има  10 штафни дим. 
4,5cm/4,5cm/200cm), уз предходну припрему (шмирглање, 
одстрањивање постојећег засушеног премаза  и премазивање 
штафни благо загрејаним фирнајсом у једном наносу). Фарба 
типа : нитро бајц (садолин)                     боја:махагони; 
Обрачун по комаду појединачних штафни.

ком 100 277.23  27,723.47

4. Набавка и уградња шрафовске робе – торбан шрафови :Ø 8 / 60 ком 100 34.66 3,465.58

5.
Заштитно премазивање   садолином (у два наноса)  свих 
дрвених елемената / скулптуре 

ком 7 693.09 4,851.63

6.1. УКУПНО :

6.2.   ПАРК НА БАЊИЦИ

Ред. Количина Јединична Укупна
број цена цена

1 2 3 4 5 6

1.

Израда и уградња штафни за наслоне и седишта клупа дим. 
190/7/4,5 цм од суве чамове грађе са фином завршном обрадом 
површина и обарањем рубова и бојењем бојом по избору 
надзорног органа у два премаза - обрачун по комаду 

ком 15 1,108.94 16,634.08

2.
Набавка и уградња шрафовске робе – торбан шрафови :Ø 8 / 
70; Обрачун по комаду и односи се на шрафове који тренутно 
недостају или су пројектовани као могућа штета у току године. 

ком 60 34.65576 2,079.35

3.

Заштитно премазивање   садолином (у два наноса)  свих 
дрвених елемената (штафни) на постојећим клупама (50ком. 
клупа, при чему на једној клупи има  12 штафни дим.7цм 
/4,5цм/190цм), уз предходну припрему (шмирглање, 
одстрањивање постојећег засушеног премаза  и премазивање 
штафни благо загрејаним фирнајсом у једном наносу). Фарба 
типа : нитро бајц (садолин)                  боја:махагони  Обрачун 
по комаду појединачних штафни.

ком 50 277.23  13,861.73

4.
Израда и постављање  путоказ табле, диманзија 100*160 цм 
на уласку у бањички парк

ком 1 24,000.00 24,000.00

6.2. УКУПНО : 56,575.16

ПОЗИЦИЈА / ОПИС ПОСЛА Ј.м.

81,784.39

ПОЗИЦИЈА / ОПИС ПОСЛА
Јединица 

мере
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6.3.   ПАРК КОД БИОСКОПА

Ред. Количина Јединична Укупна
број цена цена

1 2 3 4 5 6

1.

Израда и уградња штафни за наслоне и седишта клупа дим. 200 
x 8 x 4 цм од суве чамове грађе са фином завршном обрадом 
површина и обарањем рубова. Обрачун по комаду уграђених 
штафни.

ком 20 970.33  19,406.54

2.

Заштитно премазивање нових штафни благо загрејаним 
фирнајсом у два наноса и завршно фарбање штафни високо 
квалитетним  средством боје махагонија у два наноса.   Фарба 
типа : нитро бајц (садолин) 
боја:махагони. Обрачун по комаду појединачних штафни.

ком 20 277.23  5,544.69

3.

Заштитно премазивање   садолином (у два наноса)  свих 
дрвених елемената (штафни) на постојећим клупама (6 ком. 
клупа са по 5 штафни на једној клупи), уз предходну 
демонтажу штафни, припрему (шмирглање, одстрањивање 
постојећег засушеног премаза  и премазивање штафни благо 
загрејаним фирнајсом у једном наносу) и поновну монтажу. 
Фарба типа : нитро бајц (садолин)                      боја:махагони. 
Обрачун по комаду појединачних штафни. 

ком 30 277.23  8,317.04

4.
Фарбање бетонских бочних страница клупа.         Боја за бетон 
– бела. Обрачун по комаду бочних страница.

ком 12 693.09  8,317.11

5.
Набавка и уградња шрафовске робе – торбан шрафови. 
Димензије : Ø 8 / 70

ком 30 55.45  1,663.41

6.3. УКУПНО :

6.4.  КЛУПЕ НА МЕРМЕРНОМ ШЕТАЛИШТУ

Ред. Количина Јединична Укупна
број цена цена

1 2 3 4 5 6

1.

Израда и уградња штафни за седишта клупа дим. 198 x 7 x 3 цм 
од суве чамове грађе са фином завршном обрадом површина и 
обарањем рубова.                                         Обрачун по комаду 
уграђених штафни.

ком 15 970.33  14,554.90

2.

Заштитно премазивање нових штафни благо загрејаним 
фирнајсом у два наноса и завршно фарбање штафни високо 
квалитетним  резистентним средством боје махагонија у два 
наноса. Фарба типа :нитро бајц (садолин) , боја:махагони 
Обрачун по броју комада појединачних штафни. 

ком 15 277.23  4,158.52

3.
Фарбање бетонских бочних страница клупа. Боја за бетон – 
бела. Обрачун по комаду бочних страница.

ком 14 693.09  9,703.29

4.

Заштитно премазивање   садолином (у два наноса)  свих 
дрвених елемената (штафни) на постојећим клупама (14 ком.) 
уз предходну демонтажу, припрему (шмирглање, 
одстрањивање постојећег засушеног премаза  и премазивање 
штафни благо загрејаним фирнајсом у једном наносу) и 
поновну монтажу.                                                            Фарба 
типа : нитро бајц (садолин)                           боја:махагони. 
Обрачун по комаду штафни.

ком 35 277.23  9,703.21

6.4. УКУПНО  :

ПОЗИЦИЈА / ОПИС ПОСЛА
Јединица 

мере

38,119.93

43,248.79

ПОЗИЦИЈА / ОПИС ПОСЛА
Јединица 

мере
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6. 5. ОДРЖАВАЊЕ СПРАВА ЗА ИГРУ ДЕЦЕ
НА ДЕЧЈЕМ ИГРАЛИШТУ У ЦЕНТРАЛНОМ ГРАДСКОМ ПАРКУ 
И НА ПРОСТОРУ ЗАСАДА БОРОВА КОД 
О.Ш. „МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“ У СОКОБАЊИ 

Ред. Количина Јединична Укупна

број цена цена
1 2 3 4 5 6

1.

Метални сегменти у дну металне ограде дечјег 
паркића.Уклањање оштећених сегмената, израда и уградња 
нових, у свему по моделу постојећих. 
Материјал : челични лим 1 мм. Фарба : лак фарба високог 
сјаја.Боја : црвена. Обрачун по броју комада.

ком. 5 2,495.11 12,475.56

2.

Замена стубова источних капија металне ограде дечјег 
паркића у централном градском парку дужине 150 цм, 
пречника 80 мм са варењем шарки и бојењем бојом по 
постојећим стубовима.

ком 2 3,812.02 7,624.04

3.

Израда и уградња седишта љуљашки, по моделу 
постојећих.Димензије : 25x35x2,0 цм.   Материјал : резистентна 
водоотпорна шпер плоча – блажујка,  третирана 
импрегнативним премазом  и финално лакирана лак фарбом у 
два наноса.                                                           Боја:лак фарба 
црне боје.

ком. 5 1,386.17 6,930.87

4.

Израда и уградња седишта клацкалица, по моделу 
постојећих.Материјал : резистентна водоотпорна шпер плоча – 
блажујка,  третирана  импрегнативним премазом (фирнајс)  и 
финално лакирана лак фарбом у два наноса. 
Боја :лак фарба наранџасте боје.                                   Димензије 
: 25x45x2,4 цм.                                                       Обрачун по 
броју комада уграђених седишта.

ком 5 1,420.46 7,102.32

5.

Фарбање панел облога на справама за игру деце и седишта 
на клацкалицама. Третирање   лак фарбом високог сјаја свих 
бојених панел облога  (израђених од резистентних 
водоотпорних шпер плоча  које су третиране специјалним 
импрегнативним премазима  и финално лакиране специјалним 
програмом лакова MaxMayer )  уз шмирглање предходног слоја 
боје и припрему за наношење завршног премаза у два наноса. 
Боје: заштитне боје „Gepetto“ програма – наранџаста и светло 
зелена.                           Обрачун по укупној површини свих 
панел облога на справама за игру деце и свих седишта на 
клацкалицама, израженој  у  м².

м² 18.57 415.86  7,722.48

6.

Фарбање металних делова на справама за игру деце, уз 
предходно шмирглање и припрему површина за наношење лак 
фарбе високог сјаја у два наноса. Боје : заштитнa бојa „Gepetto“ 
програма  за делове од метала – сива. Обрачун : по укупној 
површини свих  елемента подконструкција, конструкција и 
рукохвата израженој  у  м².

м ² 36.65 1,386.17 50,803.25

7.

Замена оштећених газишта степеништа на тобоганима. 
Израда и уградња дрвених газишта на узлазним лествама на 
тобоганима. Неопходно је столарски обрадити површине 
газишта (фина завршна обрада) и оборити рубове. 
Димензије газишта : 100x10x5 цм. Дрвена газишта (чамове 
фосне) третирати резистентним премазом (садолин) у два 
наноса, уз предходну заштиту (импрегнацију) благо загрејаним 
фирнајсом. Боја садолина : махагони.

ком. 10 2,080.14 20,801.43

8.

Фарбање металног заштитног прстена, односно ограде на 
пешчанику. Фарбање металне ограде пешчаника (цев Ø 6 цм.), 
уз предходно шмирглање и припрему површине за наношење 
лак фарбе високог сјаја у два наноса. Боја : црвена . Обрачун : 
по укупној површини израженој  у  м².

м ² 3.55 1,386.17 4,920.92

ПОЗИЦИЈА / ОПИС ПОСЛА Јед. мере
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9.

Фарбање металне полукружне пењалице. Фарбање металне 
полукружне пењалице (цев Ø 5 цм.), уз предходно шмирглање 
и припрему површине за наношење лак фарбе високог сјаја у 
два наноса. Боја : црвена - за металне делове 
плава – за облоге рукохвата. Обрачун : по укупној површини  у 
м².

м ² 5.43 1,386.17 7,526.92

10.

Средишња кружна платформа на вртуљку .  Израда и 
уградња средишње кружне платформе на вртуљку од 
резистентне водоотпорне шпер плоче (блажујка), префарбане 
црном  лак фарбом у два наноса, уз предходну заштиту 
(импрегнацију) резистентним премазима (благо загрејани 
фирнајс). Димензије : d = 50 цм; h = 2,4 цм.                Обрачун 
по комаду уграђених кружних платформи.

ком. 1 1,386.17 1,386.17

11.

Фарбање ограде  - мостићи између градског парка и 
дечијег игралишта .Фарбање металних сегмената уз 
претходно шмирглање и припрему површина за наношење 
фарбе у два наноса.                                       Боја: 

м ² 21 1,386.17 29,109.64

12.

Фарбање металних елемената справа за игру деце у склопу 
засада борова код О.Ш. “Митрополит Михајло“ . 
Фарбање металних елемената справа за игру деце, уз 
предходно шмирглање и припрему површинa за наношење лак 
фарбе високог сјаја у два наноса. 
Боја : црвена, жута, зелена.                         Избор боја за 
појединачне елементе на справама ће се обавити по упутствима 
надзорног органа.                                            Обрачун : по 
укупној површини.

м ² 11.3 1,386.17 15,663.76

13.

Замена дрвених конструктивних елемената справа за игру 
деце у централном градском парку                     Дрвени 
елементи израђени су по мерама са лица места (справе), 
столарски обрађени, офарбани и уграђени у саму справу.

м³ 0.5 73,089.14 36,544.57

14.

Замена панела од ВДП шпер плоче на справама за игру 
деце у централном градском парку. 
Панели су искројени на лицу места, столарски обрађени и 
уграђени у саму справу.

м² 5.36 7,762.57 41,607.38

15.
Набавка и уградња сепарисаног песка 0-4 мм за пешчаник 
у централном делу дечијег парка. 
Обрачун по м³.

м³ 3 4,004.50 12,013.50

16.
Набавка и уградња сепарисаног материјала 8-16 мм на 
простору између справа за игру деце  у централном делу 
дечијег парка. Обрачун по м³.

м³ 10 4,003.93 40,039.29

17.
Замена лежајева и ланаца на љуљашкама за децу. 
Обрачун по комплету седишта.

ком 20 4,158.52 83,170.40

18.
Ситне поправке (шрафљење, заваривање, брушење,... ), за 
позиције које нису посебно сагледане. 
Обрачун по радном сату.

радни сат 90 623.78  56,140.27

19.
Обилазак и провера исправности справа за игру деце. 
Обилазак се врши пет пута недељно. 
Обрачун по обиласку.

ком 200 540.07  108,013.50

20.

Фарбање металне ограде око игралишта. Фарбање металне 
ограде масном бојом у боји и тону постојећих боја, уз 
предходно шмирглање и припрему површине за наношење боје 
у два наноса.  Обрачун :по укупној површини  у  м².

м² 100 332.99019 33,299.02

21.
Израда и уградња металне ограде - западна срана дечијег 
игралишта.

м' 81 1,765.94 143,040.74

22. Одржавање и фарбање клупа за маме и тате ком 5 7,429.50 37,147.50

6.5. УКУПНО: 763,083.50

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1. РАДОВИ НА И ОДРЖАВАЊУ ПАРКОВСКОГ МОБИЛИЈАРА 219,728.26

2. ОДРЖАВАЊЕ СПРАВА ЗА ИГРУ ДЕЦЕ 763,083.50

УКУПНО: 982,811.76
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7. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ТОАЛЕТА

1. ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ТОАЛЕТА

Редни 
број

ПОЗИЦИЈА/ ОПИС ПОСЛА Јед. мере
Количина по 

јединици мере
Цена по јединици 

мере
Укупна цена

1 2 3 4 5 6

1. Набавка и уградња сушача за руке ком 0 250,000.00 - 

2. Набавка металних корпи за отпатке (са поклопцима) ком 10 4,000.50 40,005.00 

3. Набавка четки за одржавање тоалета ком 8 594.36 4,754.88 

4. Набавка и уградња славина ком 4 6,572.25 26,289.00 

5. Набавка и уградња wc казанчета ком 2 4,572.00 9,144.00 

6. Потрошни материјал (сапун, тоалет папир, средства 
за одржавање хигијене) - према фактури добављача

паушал 1 457,200.00 457,200.00 

7.

Материјал за ситне поправке (огледала, држачи 
сапуна, држачи тоалет папира..) - према фактури 
добављача

паушал 1 150,000.00 150,000.00 

1. УКУПНО: 687,392.88 

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ТОАЛЕТА

Редни 
број

ПОЗИЦИЈА/ ОПИС ПОСЛА Јед. мере
Укупно по 

јединици мере
Цена по јединици 

мере
Укупна цена

1 2 3 4 6 7

1. Рибање тоалета ком 3*205=615 1,234.44 759,180.60 

2. Чишћење тоалета ком 6*205=1230 617.22 759,180.60 

3.
Заштитно премазивање садолином дрвених елемената 
на постојећем објекту тоалета (и перголе) уз 
претходну припрему (шмирглање)       67 м²

ком 2 5,775.00 11,550.00 

2. УКУПНО: 1,529,911.20 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1. OПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ТОАЛЕТА 687,392.88 

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ТОАЛЕТА 1,529,911.20 

У К У П Н О : 2,217,304.08 
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8. УРЕЂЕЊЕ ПАРКА "БАЊИЦА"

Ред. 
број

ПОЗИЦИЈА / ОПИС ПОСЛА Јед.мере Количина
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

1 2 3 4 7 8

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ЗА ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ

1.1. Плитко изоравање или фрезирање терена м² 0 14.40 0.00

1.2.
Набавка и разастирање плодне хумусне 
земље у слоју од 5 цм

м³ 180 1,984.75 357,255.17

1.3.
Набавка и посипање терена комплексним 
минералним ђубривом у количини од 40 
гр/м²

кг 0 72.01 0.00

1.4.
Фрезирање терена ради мешања ђубрива 
и плодне хумусне земље

м² 0 9.60 0.00

1.5.
Грубо планирање терена обавити ручно 
грабуљама

м² 0 10.80 0.00

1.6.

Издвајање са терена органских и 
неорганских примеса (камење и биљни 
материјал), одвајање на гомиле и одвоз на 
депонију на удаљеност 2-5 км.

м² 0 6.00 0.00

1.7. Плитко фрезирање терена м² 0 9.60 0.00

1.8.
Ручно фино планирање терена на тачност 
± 2 цм. (као коначна припрема за сетву 
семена)

м² 180 14.40 2,592.32

1.9. Израда и уградња ранч ограде м' 0 5,916.17 0.00

1.10.

Засецање ивица, обрада 
мотокултиватором, риљање, мешање 
земље и ђубрива,припрема за садњу, 
садња  са обележавањем и преносом и 
прво заливање / рондела

м² 80 133.10 10,648.00

1.11.

Одржавање засађених перена / рондела 
(плевљење, окопавање, заливање, 
орезивање, ђубрење и заштита од 
болести)

ком 1,140 56.75 64,695.00

1. УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: 435,190.49

Ред. 
број

ПОЗИЦИЈА / ОПИС ПОСЛА Јед.мере Количина
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

1 2 3 4 7 8

2. ФОРМИРАЊЕ ТРАВЊАКА

2.1.

Набавка и сетва смеше семена траве за 
парковске осунчане терене (састав смеше: 
Lolium perene  40 %, Festuca rubra 
Commutata  15 %, Festuca rubra 
Trichophylla  15 %, Poa pratensis 30%) у 
количини од 40 грама по метру 
квадратном  (320 кг). Обавеза је да се 
приложи произвођачки сертификат за 
семе траве.

м² 6,000 24.00 144,018.00

2.2. Грабуљање терена по извршеној сетви м² 6,000 10.80 64,808.10

2.3.
Утискивање семена траве у земљу 
гвозденим јежом

м² 6,000 12.00 72,009.00

2.4.
Ваљање засејане површине баштенским 
ваљком

м² 6,000 12.00 72,009.00

Страна 77                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



2.5.

Свакодневно обилно заливање у јутарњим 
и вечерњим часовима до поника траве. 
Заливање вршити прописаним 
распрскивачима.

паушално 240,000.00 240,000.00

2.6.
Прво кошење након поника од 10 цм. 
Покосити на 5-6 цм висине траве.

м² 6,000 6.00 36,004.50

2. УКУПНО ФОРМИРАЊЕ ТРАВЊАКА: 628,848.60

Ред. 
број

ПОЗИЦИЈА / ОПИС ПОСЛА Јед.мере Количина
Цена по јед. 

мере
Укупна цена

1 2 3 4 7 8

3. ФОРМИРАЊЕ БИЉНИХ ЗАСАДА

3.1.

Набавка и садња биљног материјала по 
датој спецификацији, уз поштовање 
општих услова квалитета садног 
материјала и примену свих агротехничких 
мера предвиђеним техничким условима за 
извођење радова. Спецификација садног 
материјала:

3.2. Високи лишћари

Salix babylоnica ком 0 3,969.50 0.00

Robinia hispida ком 2 4,572.00 9,144.00

Liriodendron tulipifera ком 1 4,572.00 4,572.00

3.3. Ниски и средњи лишћари

Betula lutea ком 0 2,646.33 0.00

Acer palmatum "Red pygmy" ком 0 12,000.00 0.00

Eleagnus angustifolia ком 2 4,572.00 9,144.00

Magnolia soulangeana ком 5 2,646.33 13,231.65

3.4. Високи четинари

Chamaecyparis lawsoniana ком 0 3,969.50 0.00

Picea omorica ком 0 3,969.50 0.00

Abies concolor ком 0 3,969.50 0.00

3.5. Средњи и ниски четинари

Taxus baccata "fastigiata" ком 0 2,646.33 0.00

Pinus nigra "Brepo" ком 5 4,800.60 24,003.00

3.6. Ниско зимзелено растиње

Mahonia aquifolium ком 0 1,323.17 0.00

Buxus semperflorens ком 0 1,323.17 0.00

Pyrocantha coccinea  (у три боје) ком 0 1,323.17 0.00

Lonicera pileata ком 65 1,323.17 86,006.12

3.7. Листопадни жбунови

Cornus alba "Sibirica" ком 0 1,323.17 0.00

Jasminum nudiflorum ком 0 1,323.17 0.00

Photinia sp ком 0 1,323.17 0.00

Cotinus coggygria "Royal purple" ком 0 1,323.17 0.00

Lagerstroemia indica ком 0 1,323.17 0.00

Spirea japonica "Goldmound" ком 80 1,323.17 105,853.69

Berberis thunbergii "Atropurpurea nana" ком 100 1,323.17 132,317.11

3.8. Жива ограда

Prunus laurocerasus ком 50 754.38 37,719.00

3.9. Цветне површине

Сезонске цветне врсте ком 6,000 47.05 282,275.28
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3.10. Перене

Lavandula stoechas "Bandera Deep Purple" ком 150 182.88 27,432.00

Santolina chamaecyparissus ком 160 274.32 43,891.20

Gaillardia grandiflora "Arizona sun" ком 120 274.32 32,918.40

Festuca Glauca ком 160 274.32 43,891.20

Gaura lindheimeri Gambit rose" ком 15 274.32 4,114.80

Carex morrowii "Variegata" ком 0 274.32 0.00

Ajuga reptans "Chocolate Chip" ком 0 128.02 0.00

3.11. Руже

Принц жардињер ком 0 396.95 0.00

Ашрам ком 0 396.95 0.00

3. УКУПНО ФОРМИРАЊЕ БИЉНИХ ЗАСАДА: 856,513.45

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ЗА ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ 435,190.49

ФОРМИРАЊЕ ТРАВЊАКА 628,848.60

ФОРМИРАЊЕ БИЉНИХ ЗАСАДА 856,513.45

УКУПНО УРЕЂЕЊЕ ПАРКА "БАЊИЦА": 1,920,552.54
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1.
ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ГРАДСКИХ 
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

26,280,588.84 

2. САНИТАРНА СЕЧА 1,353,923.51 

3.
УРЕЂЕЊЕ ИЗЛЕТИШТА И ИЗЛЕТНИЧКИХ 
СТАЗА

4,151,564.15 

4. ФАРБАЊЕ ИЗЛЕТНИЧКИХ ЕЛЕМЕНАТА 451,011.45 

5.
ОДРЖАВАЊЕ ИЗЛЕТИШТА И ИЗЛЕТНИЧКИХ 
СТАЗА

4,915,313.65 

6. ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКОГ МОБИЛИЈАРА 982,811.76 

7. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ТОАЛЕТА 2,217,304.08 

8. УРЕЂЕЊЕ ПАРКА "БАЊИЦА" 1,920,552.54 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 42,273,069.98 

ПДВ 10%: 4,227,307.00 

УКУПНО СА ПДВ-ом 46,500,376.98 

О б р а д и о, Понуђач,
Дипл.инж.шум. Јелена Миковић

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
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На основу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности(
„Службени гласник РС“ број 13/18, 66/18 и 51/19), члана 65. Одлуке о начину обављања
комуналних делатности на територији општине Сокобања (“ Службени лист општине
Сокобања” број 4/14, 24/14, 42/16, 35,18 40/18, 11/19, 23/20, 55/20 и 18/22) и чланa 16. став 1.
тачка 2. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 6/19),
Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 22.12.2022. године, донела је

ОДЛУКУ
о  утврђивању  Програма управљања општинским путевима  на територији општине

Сокобања у 2023. години из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања

Члан 1.
Овом Oдлуком утврђује се Програм управљања општинским путевима на територији општине
Сокобања у 2023. години из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, (у
даљем тексту: Програм) који је саставни део ове Oдлуке.

Члан 2.
Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“
Сокобања (у даљем тексту Предузеће).

Члан 3.
За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2023. годину у
износу од 2.868.000,00 динара са ПДВ-ом.

Члан 4.
Уколико  планирана средства из члана 3. ове  Одлуке не буду  довољна  за реализацију
активности предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених
средстава Предузећа.

Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора који ће се закључити између
Председника општине Сокобања и Предузећа.

Члан 5.
Инспекцијски надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања
(у даљем тексту: Општинска управа).

Надзор над реализацијом Програма врши се у складу са Одлуком о утврђивању годишњег
програма уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 2023. годину.

Члан 6.
Захтев за пренос средстава, уз приложену документацију Предузеће доставља Општинској
управи.

Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који припрема Општинска
управа, у складу са прописима.

Члан 7.
Када се средства из члана 3. ове Одлуке не остварују у планираном износу, Председник
општине Сокобања, на предлог надзора, утврђује приоритетне радове, односно послове.
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Члан 8.
Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији
програма.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“.

I Број: 344-111/22
У Сокобањи, 22.12.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Владан Петковић
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Јавно предузеће „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА
..............................................................................................................

ПРОГРАМ 

УПРАВЉАЊА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА  НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

У 2023. ГОДИНИ

....................................................................................................................................
Сокобања, Октобар 2022.године
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ПРОГНОЗА ПРИХОДА

1 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 2,868,000.00
УКУПНО: 2,868,000.00

ПЛАН РАСХОДА
I ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ
1 Обилазак путева, снимање стања постојеће вертикалне 

саобраћајне сигнализације, плочастих и цевастих пропуста на 
општинским путевима. 70,000.00

2 Израда програма зимског одржавања општинских путева и улица 
50,000.00

3 Попис постојеће саобраћајне сигнализације на општинским 
путевима и допуна недостајајуће саобраћајне сигнализације 
(обрачунава се по фактурној вредности знака + 50% за трошкове 
набавке и постављања) 100,000.00

4 Израда техничке документације за потребе реализације програма 
одржавања и рехабилитације путева 200,000.00

5 Израда извештаја о затеченом стању мостова и плочастих 
пропуста за потребе озакоњења са елаборатима о геодетским 
радовима.  Обрачунава се по фактурној вредности посла увећано 
за стварне трошкове управљача. (3 комада)

400,000.00
7 Израда програма летњег одржавања путева и улица на територији 

општине Сокобања у сезони 2024. година 80,000.00
УКУПНО: 900,000.00

II УЛИЦЕ У СОКОБАЊИ
1 Попис недостајуће саобраћајне сигнализације на улицама у 

Сокобањи 50,000.00
2 Постављање дела недостајуће (привремене и сталне) вертикалне 

саобраћајне сигнализације на градским улицама у Сокобањи у 
складу са потребама и стањем улица. 140,000.00

3 Израда техничке документације за потребе реализације програма 
одржавања и рехабилитације улица 600,000.00

4 Набавка и монтажа јарбола за заставе (3 ком) на улазу у 
Сокобању. Обрачун и плаћање по фактурној вредности увећано за 
стварне трошкове управљача. 400,000.00

5 Геодетске услуге за потребе реализације програма 300,000.00
УКУПНО: 1,490,000.00

Страна 84                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I ПРИХОДИ 2,868,000.00

РАСХОДИ
I ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ 900,000.00
II УЛИЦЕ 1,490,000.00

УКУПНО без ПДВ-а 2,390,000.00
ПДВ 20% 478,000.00

2,868,000.00

Д и р е к т о р,
Дипл.инг.Бојан Тодосијевић
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На основу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности
( „Службени гласник РС“ број   13/18, 66/18 и 51/19), члана 65. Одлуке о начину обављања
комуналних делатности на територији општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“ 4/14, 24/14, 42/16, 35,18 40/18, 11/19, 23/20, 55/20 и 18/22) и чланa 16. став 1. тачка
2. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 6/19), Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној дана 22.12.2022. године, донела је

ОДЛУКУ
о  утврђивању Програма одржавања општинских путева, градских улица и хоризонталне и
вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Сокобања у 2023. години из

делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања

Члан 1.
Овом Oдлуком утврђује се Програм одржавања општинских путева, градских улица и
хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Сокобања у
2023. години из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, (у даљем
тексту: Програм) који је саставни део ове Oдлуке.

Члан 2.
Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“
Сокобања (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.
За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2023. годину у
износу од 74.343.683,88 динара са ПДВ-ом.

Члан 4.
Уколико  планирана средства из члана 3. ове Одлуке не буду довољна за реализацију
активности предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених
средстава Предузећа.

Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора који ће се закључити између
Председника општине Сокобања и Предузећа.

Члан 5.
Инспекцијски надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања
(у даљем тексту: Општинска управа).

Надзор над реализацијом Програма врши се у складу са Одлуком о утврђивању годишњег
програма уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 2023. годину.

Члан 6.
Захтев за пренос средстава, уз приложену документацију Предузеће доставља Општинској
управи.

Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који припрема Општинска
управа, у складу са прописима.

Члан 7.
Када се средства из члана 3. ове Одлуке не остварују у планираном износу, Председник
општине Сокобања, на предлог надзора, утврђује приоритетне радове, односно послове.
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За накнадне и непредвиђене радове, у случају кварова и оштећења, Председник општине
Сокобања може издати посебан налог.

Члан 8.
Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији
програма.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“.

I Број: 344-112/22
У Сокобањи, 22.12.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Владан Петковић

Страна 87                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



Јавно предузеће „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

..............................................................................................................

ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, ГРАДСКИХ УЛИЦА И 

ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

У 2023. ГОДИНИ

....................................................................................................................................

Сокобања, Октобар 2022.године
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РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ 

ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА У СОКОБАЊИ У 2023. ГОДИНИ

Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1
Кошење траве у путном појасу са прикупљањем на гомиле. Све

комплет. м2 80,000.00 9.70 776,000.00 

2 Кошење траве у путном појасу без прикупљања. Све комплет. 
м2 320,000.00 5.10 1,632,000.00 

3
Крчење шибља и растиња у питном појасу са прикупљањем.

Све комплет. м2 50,000.00 36.90 1,845,000.00 

4

Сечење дрвећа и грана које улазе у слободан профил, д=5-20 цм

са ластрењем, сечењем стабла на одређену дужину и слагањем

поред пута. ком 20.00 1,420.00 28,400.00 

5
Машински и ручни утовар траве, шибља и грана са слагањем и

одвожење на даљину до 10 км. Све комплет. тура 120.00 6,344.00 761,280.00 

6
Сецкање грана дебљине до 4 цм млином за гране. Самлевени

остаци се планирају на косини канала. Све комплет.
радни сат 50.00 2,778.00 138,900.00 

7

Машинско стругање избочина на банкинама у дебљини од

просечно 10 цм са истовременим подешавањем нагиба од

минимално 4% према каналу или падини. Материјал се

прикупља, утовара у возило и одвози до 2 км. Количина

материјала по м1 је 0,08 м3.  Обрачун по м1. Све комплет м1 5,000.00 83.50 417,500.00 

8
Ископ материјала из локалног позајмишта, утовар у камион и

превоз до места уградње. Даљина превоза је до 15 км. м3 500.00 1,600.00 800,000.00 

9
Уградња материјала из поз.8 фино планирање и збијање

виброплочом или лаким ваљком. Дебљина слоја је до 10 цм.
м2 4,500.00 125.00 562,500.00 

10

Ручно чишћење затрпаних деоница јаркова и ригола, са

утоваром у ручна колица и одвожењем до 50 м. Количина по м1

је 0,1 м3 м1 500.00 200.00 100,000.00 

Ред.број
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11

Ручно чишћење запушених пропусница са прикупљањем

материјала, утоваром у ручна колица и одвожењем до 20 м.

Количина материјала је 0,1 м3/м1 м3 10.00 4,010.00 40,100.00 

12

Машински ископ запуштених канала 90% багером, 10% ручна

дорада са истовременим утоваром и одвожењем на даљину до 2

км. Количина материјала 0,20-0,40 м3/м1 м3 1,800.00 1,020.00 1,836,000.00 

13

Машински ископ запуштених канала 90% багером, 10% ручна

дорада са одбацивањем на банкину. Количина материјала 0,20

м3/м1 м3 150.00 638.00 95,700.00 

14
Машински ископ запуштених канала каналочистачем, са

одбацивањем  на банкину. Количина материјала 0,10 м3/м1
м1 9,000.00 40.00 360,000.00 

15

Крпљење ударних рупа на асфалтним коловозима: правилно

одсецање, чишћење шута и лабавих комада, издувавање рупе од

прашине, премазивање емулзијом, уградња масе АБ-11 са

потребним надвишењем, збијање и премазивање спојева

емулзијом. т 60.00 14,802.00 888,120.00 

17

Машински ископ трупа пута на месту постављања цевастих 

пропусница  D600 mm. Приликом ископа постојеће пропуснице 

се уништавају. Ширина ископа  1,0 m, дубина ископа је 1,2 m. 

Ископани материјал се утоварује и одвози на депонију удаљену 

до 5km. Позиција обухвата и потребну количину ископа за 

улазно излазну главу. Обрачун по м3 ископане земље у 

самониклом стању.
м3 12.00 1,040.00 12,480.00 

18 Набавка и уградња армирано бетонских цеви  D600 са фалцом.
м1 14.00 9,030.00 126,420.00 

19

Набавка, превоз и уградња природног шљунка пре и после 

постављања цеви  D600. Количина шљунка 0,35 м3/м1. Обрачун 

по м1 м1 14.00 1,212.00 16,968.00 
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20

Бетонирање излазне главе за цевасте пропуснице D600 mm 

бетоном MB25 у двостраној оплати. Димензије и детаљи дати 

су у пројекту као типско решење тако да ће се приликом 

изградње извршити прилагођавање условима на локацији. 

Количина бетона је 1,28  m3/ком. Обрачун по комаду. 
ком 2.00 28,346.40 56,692.80 

21

Бетонирање улазне главе за цевасте пропуснице D600 mm 

бетоном MB25 у двостраној оплати. Димензије и детаљи дати 

су у пројекту као типско решење тако да ће се приликом 

изградње извршити прилагођавање условима на локацији. 

Количина бетона је 1,87  m3/ком. Обрачун по комаду. 
ком 2.00 38,976.30 77,952.60 

22
Набавка и уградња бетонских цеви  D400 са фалцом, на местима 

колских и пешачких прилаза. ком 80.00 5,820.50 465,640.00 

23

Набавка, превоз и уградња природног шљунка пре и после 

постављања цеви  D400. Количина шљунка 0,35 м3/м1. Обрачун 

по м1 м1 80.00 1,212.00 96,960.00 

24

Бетонирање излазне главе за цевасте пропуснице D400 mm 

бетоном MB25 у двостраној оплати. Димензије и детаљи дати 

су у пројекту као типско решење тако да ће се приликом 

изградње извршити прилагођавање условима на локацији. 

Количина бетона је 0,5  m3/ком. Обрачун по комаду. 
ком 10.00 10,401.30 104,013.00 

25

Бетонирање улазне главе за цевасте пропуснице D400 mm 

бетоном MB25 у двостраној оплати. Димензије и детаљи дати 

су у пројекту као типско решење тако да ће се приликом 

изградње извршити прилагођавање условима на локацији. 

Количина бетона је 0,5  m3/ком. Обрачун по комаду. 
ком 10.00 9,944.10 99,441.00 

26
Ручни ископ земље 3.кат за темеље бетонских зидова са

утоваром у ручна колица и идвожењем до 50 м, м3 10.00 1,669.00 16,690.00 
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27

Бетонирање улазних и излазних глава постојећих цевастих

пропусница бетоном МБ25 у оплати са конструктивном

арматуром Q188 м3 9.00 22,174.00 199,566.00 

28 Рад ровокопача по налогу надзорног органа, инспекције...
час 45.00 4,515.00 203,175.00 

29 Рад булдозера по налогу надзорног органа, инспекције...
час 30.00 8,332.00 249,960.00 

30 Рад камиона по налогу надзорног органа, инспекције...
час 20.00 4,860.00 97,200.00 

31

Вишкови, накнадни и непредвиђени радови. Вишкови

радова се обрачунавају по усвојеним ценама из програма,

а накнадни и непредвиђени према стварним трошковима

извођача (цена материјала + радна снага и механизација у

складу са усвојеним ценовником кроз програм извршиоца)
паушал 1.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

СВЕГА: 13,104,658.40 
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Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1

Крчење израслог шибља и кресање грана које улазе у габарит улице,

регулацију реке и слободни профил. Материјал се прикупља и

одвози а на депонију удаљену до 5 км. Обрачун по м2

м2 5,000.00 65.00 325,000.00 

2
Кошење траве у путном појасу и појасу реке са прикупљањем и

одвожењем траве на депонију удаљену до 5 км. Обрачун по м2.
м2 100,000.00 14.30 1,430,000.00 

3
Ручно чишћење затрпаних деоница јаркова са утоваром у ручна

колица и одвожењем до 50 м. Количина по м1 је 0,1 м3
м³ 5.00 1,657.00 8,285.00 

4

Ручно чишћење запушених пропусница и постојећих канала кишне

канализације са прикупљањем материјала, утоваром у ручна колица

и одвожењем до 50 м. Количина материјала је 0,1 м3/м1. Обрачун по

м3 материјала.

м³ 5.00 4,012.00 20,060.00 

5
Машински утовар и одвоз материјалa на депонију удаљену до 5 км.

Обрачун по м3.
м3 10.00 624.00 6,240.00 

6
Набавка дробине 0-31мм и превоз до места уградње на даљину до 5

км. 
м³ 500.00 2,736.00 1,368,000.00 

7
Уградња материјала из поз.6 фино са збијањем лаким ваљцима.

Дебљина слоја је до 10 цм. Обрачун по м2
м2 5,000.00 96.00 480,000.00 

8
Планирање туцаничких површина без додавања материјала са

збијањем. Обрачун по м2
м2 5,000.00 72.00 360,000.00 

9
Обрада ударних рупа резањем у правоугаоним фигурама. Обрачун

по м2
м2 750.00 348.00 261,000.00 

10

Прикупљање резаног и поломљеног асфалта, лабавих комада и

прашине са утоваром у камион и одвожењем на депонију удаљену 5

км. Количина материјала је 0,07 м3/м2

м³ 60.00 2,915.00 174,900.00 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ

УЛИЦА У СОКОБАЊИ У 2023.ГОДИНИ

Ред.бро

ј

Страна 93                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



11

Премазивање дна и страна обрађене рупе бит.емулзијом, Уградња

асфалтне масе АБ-11 са потребним надвишењем, збијање ваљком,

уклањање вишка масе поред ивица и премазивање спојева

битуменском емулзијом. Обрачунава се запремина уграђене масе

(површина пута просечна дебљина) пута запреминска тежина 2,5

т/м3. Све комплет. Обрачун по тони уграђене масе. 

Т 120.00 13,890.00 1,666,800.00 

12
Уклањање бехатон плоча са деформисаних површина тротоара и

пешачких стаза
м2 50.00 348.00 17,400.00 

13

Ручни ископ (стругање пост.песка и тампонског слоја) у слоју до 10

цм са одлагањем у страну. Овај материјал ће се користити за

формирање завршног слоја тампона. Обрачун по м2

м2 50.00 165.00 8,250.00 

14
Набавка и уградња песка у слоју од 5 цм са финим планирањем пре

постављања БХ плоча.
м2 50.00 348.00 17,400.00 

15 Уградња демонтираних БХ плоча са заливањем сувим песком м2 50.00 624.00 31,200.00 

16
Набавка БХ плоча за замену недостајућих или поломљених са

уградњом и заливањем сувим песком.
м2 10.00 2,085.00 20,850.00 

17
Разбијање бетонских елемената (греде, ивичњаци, зидови...)

компресором.
м³ 5.00 4,860.00 24,300.00 

18
Бетонирање у оплати мањих конструкција бетоном МБ25 и

конструктивном арматуром
м³ 25.00 22,227.00 555,675.00 

19
Бетонирање у оплати мањих конструкција ситнозрним бетоном

МБ25 и конструктивном арматуром
м³ 10.00 25,000.00 250,000.00 

20
Зидање мањих камених зидова у цементном малтеру. Зидови се раде

од притесаног камена. Обрачун по м3 озиданог каменог зида.
м³ 2.00 20,823.00 41,646.00 

21
Ручни ископ земље 3.категорије са истовременим утоваром у ручна

колица и одвожењем на даљину до 50 м.
м³ 5.00 1,669.00 8,345.00 

22
Машински ископ материјала III и IV категорије са одбацивањем

материјала у страну. 
м³ 450.00 624.00 280,800.00 
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23
Утовар земље, шута или смећа у камион и одвожење на даљину до

10 км
м³ 450.00 624.00 280,800.00 

24 Набавка и уградња арм.бет.цеви Д400 м1 12.00 5,818.00 69,816.00 

25 Набавка и уградња арм.бет.цеви Д600 м1 7.00 8,595.00 60,165.00 

26 Набавка и уградња арм.бет.цеви Д1500 м1 - 22,203.00 - 

27
Набавка и уградња природног шљунка испод и око бетонских цеви.

Количина материјала 0,35 м3/м1. Обрачун по м1.
м3 10.00 2,400.00 24,000.00 

28 Набавка и уградња ливених поклопаца (400 кN) са рамом ком 2.00 25,000.00 50,000.00 

29 Набавка и уградња ливених поклопаца (250 кN) са рамом ком 2.00 20,803.00 41,606.00 

30
Набавка челичних профила, цеви и лимова, резање, заваривање и

израда мањих комада ограда, решетки и сл. Обрачун по кг. 
кг 500.00 508.00 254,000.00 

31
Фарбање металних елемената у два слоја са претходним радњама

(чишћење од старе боје, рђе, масноће...) 
м2 200.00 463.00 92,600.00 

32 Рад ровокопача по налогу надзорног органа, инспекције... час 10.00 4,515.00 45,150.00 

33

Сечење дрвећа и грана које улазе у слободан профил, д=5-20 цм са

ластрењем, сечењем стабла на одређену дужину и уклањањем

одвожењем до 2 км.

ком 5.00 1,417.00 7,085.00 

34

Машинско стругање избочина на банкинама у дебљини од просечно

10 цм са истовременим подешавањем нагиба од минимално 4%

према каналу или падини. Материјал се прикупља, утовара у возило

и одвози до 2 км. Количина материјала по м1 је 0,08 м3. Обрачун по

м1. Све комплет

м1 500.00 83.50 41,750.00 

35 Монтажа пешачког моста на Жупану ком 1.00 34,862.00 34,862.00 

36 Демонтажа моста на Жупану са превозом и складиштењем ком 1.00 28,000.00 28,000.00 

37

Накнадни и непредвиђени радови. Обрачунавају се према стварним

трошковима извођача (цена материјала + радна снага и механизација

у складу са усвојеним ценовником кроз програм извршиоца)

паушал 1.00 1,000,000.00 1,000,000.00 
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40

Уградња асфалтне масе АБ-11финишером, збијање ваљком,

уклањање вишка масе поред ивица и спојева битуменском

емулзијом. Обрачунава се запремина уграђене масе (површина пута

просечна дебљина) пута запреминска тежина 2,5 т/м3. Све комплет.

Обрачун по тони уграђене масе. 

тона 850.00 13,500.00 11,475,000.00 

42

Уградња асфалтне масе BNHS 16 финишером, збијање ваљком,

уклањање вишка масе поред ивица и премазивање подлоге и спојева

битуменском емулзијом. Обрачунава се запремина уграђене масе

(површина пута просечна дебљина) пута запреминска тежина 2,5

т/м3. Све комплет. Обрачун по тони уграђене масе. 

тона 550.00 13,500.00 7,425,000.00 

43

Уградња асфалтне масе BNS 22 финишером, збијање ваљком,

уклањање вишка масе поред ивица и премазивање подлоге и спојева

битуменском емулзијом. Обрачунава се запремина уграђене масе

(површина пута просечна дебљина) пута запреминска тежина 2,5

т/м3. Све комплет. Обрачун по тони уграђене масе. 

тона 90.00 12,800.00 1,152,000.00 

44
Глодање постојећег асфалта у дебљини 3-5 цм, са превозом

материјала до депоније коју одреди инвеститор. Обрачун по м2
час 80.00 18,000.00 1,440,000.00 

45
Чишћење подлоге и емулзирање површине за пресвлачење пре

уградње асфалта финишером.
кг 2,500.00 140.00 350,000.00 

СВЕГА: 31,227,985.00 
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РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ 

САОБ. СИГНАЛ. НА УЛИЦАМА У СОКОБАЊИ У 2023.ГОДИНИ

Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1

Ручни ископ рупа у материјалу III и IV категорије

30/30/60 са истовременим утоваром у возила и

одвожењем на депонију удаљену 10 км

ком 35 154.00 5,390.00

2
Набавка и уградња поцинкоаног стуба за

саобраћајни знак дужине 4,5 м
ком 8 7200.00 57,600.00

3
Набавка и уградња поцинкованог стуба за

саобраћајни знак дужине 4,0 м
ком 8 6400.00 51,200.00

4
Набавка и уградња поцинкованог стуба за

саобраћајни знак дужине 3,0 м
ком 5 4900.00 24,500.00

5 Разбијање бетонске стопе код оборених знакова ком 5 275.00 1,375.00

6
Постављање стуба знака у вертикални положај

бетонирањем стопе 30/30/60 са МБ20
ком 5 1200.00 6,000.00

7

Демонтажа и уклањање оштећених знакова који се

не могу више користити са утоваром и одвожењем

на место које одреди надлежно лице

ком 10 625.00 6,250.00

8

Демонтажа и оштећених знакова који се могу

поново користити, (исправљање, замена спојних

елемената...) и поновно постављање на стуб

ком 10 1700.00 17,000.00

9
Набавка и уградња саобраћајних знакова Д600 мм,

класа II
ком 25 7920.00 198,000.00

10
Набавка и уградња саобраћајних знакова Д600 мм,

класа III
ком 4 9785.00 39,140.00

11
Набавка и уградња саобраћајних знакова Д600 мм /

900 мм, класа III
ком 2 15260.00 30,520.00

Ред.број
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12
Обележавање средишне или ивичне беле линије

ширине 12 цм
м1 10500 31.00 325,500.00

13 Обележавање стрелица ком 16 372.00 5,952.00

14
Обележавање зауставних линија и пешачких

прелаза
м2 1450 435.00 630,750.00

15 Обележавање ознаке „школа“ на коловозу ком 2 1315.00 2,630.00

16 Обележавање ознаке „БУС“ на коловозу ком 6 1315.00 7,890.00

17 Обележавање знака „деца на путу“ ком 1 1315.00 1,315.00

18
Демонтажа оштећених елемената „лежећих

полицајаца“ Обрачун по сегменту
ком 10 623.00 6,230.00

19
Поновна монтажа демонтираних елемената "лежећи

полицајац". Обрачун по сегменту.
ком 10 1658.00 16,580.00

20

Набавка и уградња средњих елемената „лежећих

полицајаца“ за ограничење до 40 км/ч. Обрачун по

м1

м1 20 18860.00 377,200.00

21
Набавка и уградња крајњих елемената „лежећих

полицајаца“ за ограничење до 40 км/ч
ком 8 9300.00 74,400.00

22

Одржавање семафора. Укључивање и искључивање

по потреби и мање интервенције. Хаваријске

поправке семафора се обрачунавају посебно по

рачунима увечано за 6% манипулативних трошкова.

х 300 540.00 162,000.00

СВЕГА: 2,047,422.00
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РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ 

САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ОПШТИ.  ПУТЕВИМА У СОКОБАЊИ У 2023. ГОД.

Врста радова Јед. Кол. Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1
Набавка и уградња стуба за саобраћајни знак дужине 3 

м. Са бетонском стопом 30/30/60. Све комплет.
Ком 25 6,000.00 150,000.00

2
Набавка и уградња стуба за саобраћајни знак дужине 2,5 

м. Са бетонском стопом 30/30/60. Све комплет.
Ком 5 5,000.00 25,000.00

3 Набавка и уградња саобраћајног знака D600 класа II ком 20 7,920.00 158,400.00

4 Набавка и уградња саобраћајног знака D600 класа III ком 6 9,790.00 58,740.00

5
Набавка и уградња саобраћајног знака   од 600 мм  x 900 

мм , класа III
ком 4 15,260.00 61,040.00

6

Поновно постављање обореног саобраћајног знака, 

чишћењем пост.бет.стопе, ископ рупе 30/30/50 и 

бетонирање 

ком 5 1,180.00 5,900.00

7 Уклањање постојећег оштећеног знака са одвожењем. ком 5 624.00 3,120.00

8 Обележавање средишње и ивичне линије на коловозу м1 10000 34.00 340,000.00

9
Набавка и уградња саобраћајног знака  "назив насељеног 

места",  на два стуба класа II
ком 2 34,861.00 69,722.00

10
Набавка и уградња саобраћајног знака   од 600 мм  x 800 

мм , класа II
ком 2 12,515.00 25,030.00

СВЕГА: 896,952.00

Ред.бро

ј
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Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1

Разбијање бетонских елемената (греде,

ивичњаци, зидови...) и асфалтних

површина компресором или пикамером.

Обрачун по м3 материјала.

м³ 200.00 4,200.00 840,000.00 

2
Утовар и превоз шута из на депонију

удаљену 5 км. Обрачун по м3.
м³ 200.00 623.00 124,600.00 

3

Ископ материјала III и IV категорије са

утоваром и одвозом на депонију удаљену

до 5 км. Обрачун по м3 у самониклом

стању.

м³ 600.00 897.00 538,200.00 

4

Набавка и уградња камене дробине 0-31 у

слоју од 25 цм са ваљањем до потребне

збијености. Обрачун по м3 уграђеног

материјала.

м³ 500.00 3,120.00 1,560,000.00 

5

Набавка и уградња камене дробине 4-8 мм

у слоју 5 цм као подлоге за уградњу

бехатон плоча. Обрачун по м2 уграђеног

материјала.

м² 1,750.00 186.00 325,500.00 

6

Набавка и уградња вибропресованих

плоча дебљине 6 цм у слогу и боји по

избору инвеститора 

сиве м² 800.00 1,930.00 1,544,000.00 

у боји м² 250.00 2,110.00 527,500.00 

мулти колор м² 700.00 2,450.00 1,715,000.00 

РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ

ТРОТОАРА НА УЛИЦАМА У СОКОБАЊИ У 2023.ГОДИНИ

Ред.број
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7

Набавка и уградња вибропресованих

ивичњака димензија 8/20/100 цм.

Ивичњаци се поставњају на бетонској

гредици 20/ 20 цм. Обрачун по м1

уграђеног ивичњака.

м1 1,300.00 1,580.00 2,054,000.00 

8

Набавка и уградња белих ивичњака

одређених димензија. Ивичњаци се

поставњају на бетонској гредици 20/ 20

цм. Обрачун по м1 уграђеног ивичњака.

ивичњак димензије 18/24/80 м¹ 1,100.00 2,080.00 2,288,000.00 

ивичњак димензије 18/12/80 м¹ 200.00 1,783.00 356,600.00 

9

Набавка материјала израда и постављање

металних стубића. Цеви се боје у два слоја

са претходним предрадњама. Све комплет

обрачун по ком уграђених стубова. 

ком 150.00 2,450.00 367,500.00 

10
Вађење постојећих ивичњака 20/24.

Обрачун по м1.
м¹ 250.00 1,070.00 267,500.00 

11

Израда прилаза бетоном МБ 25 у

двостраној оплати на месту порушеног

бетона а до пројектоване коте. Обрачун по

м3.

м³ 30.00 22,200.00 666,000.00 

12

Набавка и уградња ливених поклопаца Д

600 мм носивости 400 kN, на местима

предвиђеним за контролна окна.

ком 5.00 25,000.00 125,000.00 

13
Ручни ископ земље III категорије, у слоју

д=20 цм. Обрачун по м3.
м³ 5.00 1,500.00 7,500.00 
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14

Накнадни и непредвиђени радови.

Обрачунавају се према стварним

трошковима извођача (цена материјала +

радна снага и механизација у складу са

усвојеним ценовником кроз програм

извршиоца)

паушал 1.00 500,000.00 500,000.00 

СВЕГА: 13,806,900.00 
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РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ МЕРМЕРНОГ ШЕТАЛИШТА У СОКОБАЊИ 

Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1

Разбијање поломљених и оштећених мермерних плоча са штемовањем

постојеће цементне кошуљице. Поломњене и оштећене мермерне плоче

и шут се утоварују и овозе на депонију, а целе плоче се одвајају и

припремају за поновну монтажу. Обрачун по м2 разбијене и очишћене

површине.

м2 85 301.50 25,627.50 

2

Набавка и уградња сивих мермерних плоча ТИП "Венчац" или друге

истих карактеристика, димензија 30/30/2,5 цм, на цементном малтеру

или лепку. У цену улазе и потребна украјања. Све комплет. Обрачун по

м2 уграђених плочица.

м2 65 6,425.00 417,625.00 

3

Набавка и уградња белих мермерних плоча ТИП "Венчац" или друге

истих карактеристика, димензија 30/30/2,5 цм, на цементном малтеру

или лепку. У цену улазе и потребна украјања. Све комплет. Обрачун по

м2 уграђених плочица.

м2 20 7,740.00 154,800.00 

4

Уградња постојећих (демонтираних) мермерних плоча , димензија

30/30/2,5 цм, на цементном малтеру или лепку. У цену улазе и потребна

украјања. Све комплет. Обрачун по м2 уграђених плочица.

м2 5 810.00 4,050.00 

Ред.б

рој
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5

Набавка и уградња сивих мермерних гредица ТИП "Венчац" или друге

истих карактеристика, димензија 5/6/ слободно цм, на цементном

малтеру или лепку. Уградња гредица врши се бетонским гвожђем д=10

мм, дужине 10 цм. Отвори за повезивање се буше са доње стране

гредице око 4 цм дубинеи на мермеру дубине 6 цм. Испод гредице се

налива цементни малтер или лепак. Минимална дужина гредице која се

уграђује је 15 цм. Свако парче гредице (без обзира на његову дужину

мора да ила минимално 2 анкера. Са задње стране гредице (према

зелљаном делу) се додатно ојачавају цементним малтером. Цементни

малтер хвата 5 цм испод доње ивице а завршава се 2 цм испод горње

ивице гредице и завршава се косином. Све комплетно . Обрачун по м1

уграђених ивичњака.

м1 90 1,245.00 112,050.00 

6

Уградња сивих постојећих(демонтираних или отпадних) мермерних

гредица ТИП "Венчац" , димензија 5/6/ слободно цм, на цементном

малтеру или лепку. Уградња гредица врши се бетонским гвожђем д=10

мм, дужине 10 цм. Отвори за повезивање се буше са доње стране

гредице око 4 цм дубинеи на мермеру дубине 6 цм. Испод гредице се

налива цементни малтер или лепак. Минимална дужина гредице која се

уграђује је 15 цм. Свако парче гредице (без обзира на његову дужину

мора да ила минимално 2 анкера. Са задње стране гредице (према

зелљаном делу) се додатно ојачавају цементним малтером. Цементни

малтер хвата 5 цм испод доње ивице а завршава се 2 цм испод горње

ивице гредице и завршава се косином,У цену улазе и сва потребна

украјања. Све комплетно . Обрачун по м1 уграђених ивичњака.

м1 10 620.00 6,200.00 
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7

Набавка и уградња појединачних сивих или белих мермерних плоча

ТИП "Венчац" или друге истих карактеристика, димензија 30/30/2,5 цм,

на цементном малтеру или лепку. У цену улазе и потребна украјања. Све

комплет. Обрачун по м2 уграђених плочица. Ова позиција се

примењњује за површине на којима се постављају 3 или мањи број

плочица.

ком 120 1,240.00 148,800.00 

СВЕГА: 869,152.50 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Износ

1 13,104,658.40

2 31,227,985.00

3 2,047,422.00

4 896,952.00

5 13,806,900.00

6 869,152.50

УКУПНО: 61,953,069.90

ПДВ-20% 12,390,613.98

УКУПНО СА ПДВ-ом 74,343,683.88

Понуђач,

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА

РЕДОВНО ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА

ОДРЖАВАЊЕ ХОР. И ВЕР. САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - УЛИЦЕ

ОДРЖАВАЊЕ ХОР. И ВЕР. САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - ПУТЕВИ

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА

ОДРЖАВАЊЕ МЕРМЕРНОГ ШЕТАЛИШТА
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На основу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности(
„Службени гласник РС“ број   13/18, 66/18 и 51/19), чланa 2. и 56. Одлуке о начину обављања
комуналних делатности на територији општине Сокобања ( „Службени лист општине
Сокобања“ 4/14, 24/14, 42/16, 35,18 40/18, 11/19, 23/20, 55/20 и 18/22) и чланa 16. став 1. тачка
2. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 6/19), Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној дана 22.12.2022. године, донела је

ОДЛУКУ
о утврђивању Програма одржавања јавне расвете у Сокобањи у 2023. години  из делатности

Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања

Члан 1.
Овом Oдлуком утврђује се Програм одржавања јавне расвете у Сокобањи у 2023. години из
делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања (у даљем тексту: Програм) који
је саставни део ове Oдлуке.

Члан 2.
Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“
Сокобања (у даљем тексту Предузеће).

Члан 3.
За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2023. годину
у износу од 5.289.957,60 динара са ПДВ-ом.

Члан 4.
Уколико планирана средства из члана 3. ове Одлуке не буду довољна за реализацију
активности предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених
средстава Предузећа.

Члан 5.
Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора који ће се закључити између
Председника општине Сокобања и Предузећа.

Члан 6.
Инспекцијски надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања
(у даљем тексту: Општинска управа).

Надзор над реализацијом Програма врши се у складу са Одлуком о утврђивању годишњег
програма уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 2023. годину.

Члан 7.
Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који Предузеће подноси
Општинској управи, у складу са прописима.

Члан 8.
Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији
програма.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“.

I Број: 312-121/22
У Сокобањи, 22.12.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић

316
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Јавно предузеће „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА
.............................................................................................................................................

ПРОГРАМ 
ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У СОКОБАЊИ У 2023. ГОДИНИ

............................................................................................................................................

Сокобања, Октобар 2022.године
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I                                        ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Радова на одржавању јавне канделаберске и расвете на стубовима са мрежом

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Ј.мере Колич. цена износ

А 1.
Рад КВ електричара на 

канделаберској расвети
час 100 960 96,000.00

2.
Рад помоћног радника на 

канделаберској расвети
час 100 618 61,800.00

Б 1.

Ископ и затрпавање рова 

70/30 цм са полагањем кабла 

у слоју песка д=10цм

м1 180 390 70,200.00

2.

Штемовање бетонске стопе 

канделабра са увођењем 

кабла у стуб

ком 2 1035 2,070.00

3.

Израда кабловске 

термоскупљајуће спојнице за 

подземни кабл

ком 4 1,385.00 5,540.00

4.

Израда стопе канделабра МБ 

30 димен. 50/50/80 комплет 

са анкером за стуб-са 

материјалом

ком 6 3,460.00 20,760.00

5.

Замена контактора снаге 45А 

до 63А са шемирањем и 

повезивањем

ком 2 1,725.00 3,450.00

6.

Замена фото-релеја са 

повезивањем напајања и 

извода за контактор

ком 2 760 1,520.00

7.

Демонтажа, исправљање, 

сечење, заваривање, фарбање 

и поновна монтажа 

хаварисаних канделабера

Пауш/ 

ком
4 10,400.00 41,600.00

8.
Укопавање и постављање 

бетонског линијског стуба 9м
ком 4 9,900.00 39,600.00

В 1.

Рад КВ електричара на 

расвети на стубовима са 

мрежом – на пењалицама или 

мердевини

час 260 960.00 249,600.00

Г 1.
Рад камиона са корпом – 

платформом за рад на висини
час 100 3,188.00 318,800.00

2. Рад помоћног радника час 100 618.00 61,800.00

Бр.
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Д 1.

Накнадни и непредвиђени 

радови (обрачунавају се 

према званичном ценовнику 

извођача радова)

паушал 1 100,000.00 100,000.00

1,072,740.00
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УКУПНО РАД:



II   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Материјала на одржавању јавне канделаберске и расвете на стубовима са мрежом

Бр.
ОПИС 

ПОЗИЦИЈЕ
Ј.мере Колич. цена износ

1 Баласт типа жива 125W ком 70 1,040.00 72,800.00

2 Грло Е-27 порцуланско ком 70 188.00 13,160.00

3 ПВЦ протектор ø400мм ком 1 3,318.00 3,318.00

4
Извор светлости натријум 

високог притиска 70w Е-27
ком 50 950.00 47,500.00

5
Извор светлости натријум 

високог притиска 100w Е-40
ком 6 1,100.00 6,600.00

6

Извор светлости натријум 

високог притиска SON-H 

110w Е-27

ком 150 1,260.00 189,000.00

7
Извор светлости натријум 

високог притиска 150w Е-40
ком 6 997.00 5,982.00

8
Извор светлости натријум 

високог притиска 400w Е-40
ком 4 1,344.00 5,376.00

9

Баласт типа жива или 

натријум високог притиска 

400w

ком 1 3,570.00 3,570.00

10

Електронски упаљач за 

извор светлости натријум 

високог притиска

ком 3 546.00 1,638.00

11 Кабли РР00 4x6 Cu м1 220 378.00 83,160.00

12
Поцинкована трака FeZn 

25x4 mm
м1 180 220.00 39,600.00

13 Заштитно стакло 200w ком 50 420.00 21,000.00

14
Комбинована стезаљка Al-

Cu 6-35mm
ком 50 120.00 6,000.00

15
Комбинована стезаљка Al-

Al 6-35mm
ком 20 120.00 2,400.00

16

Термоскупљајућа 

кабловска спојница за 

подземни кабл 4x4-10mm2

ком 2 1,100.00 2,200.00
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Термоскупљајућа 

кабловска спојница за 

подземни кабл 4x16-25mm
2

ком 2 1,680.00 3,360.00

18 Чаура Cu 25 mm
2 ком 8 52.50 420.00

19 Папучица 6mm/10 Cu ком 25 157.00 3,925.00

20 Осигурач ножасти 100А ком 15 525.00 7,875.00

21 Осигурач ножасти  NH1 63А ком 40 399.00 15,960.00

22
Осигурач ножасти  NH 00 

63А
ком 40 399.00 15,960.00

23 Осигурач  10А ком 30 231.00 6,930.00

24
Контактор трофазни 45А 

напон шпулне 220v
ком 2 8,925.00 17,850.00

25 Фото релеј са сондом ком 10 5,460.00 54,600.00

26 Сонда фото релеја ком 10 2,310.00 23,100.00

27 Бетонски линијски стуб 9м ком 4 25,125.00 100,500.00

28
Носач хватаљке за бетонски 

стуб
ком 4 2,012.50 8,050.00

29 Хватаљка за SKS ком 12 472.00 5,664.00

30 Кабли X00 2x16 Al М1 150 210.00 31,500.00

31
Анкер са затезачима за 

завршни бетонски стуб
ком 4 5,850.00 23,400.00

32
Подземни кабли  PP 00-Y 

4x25
М1 100 1,575.00 157,500.00

33
Подземни кабли  PP 00-Y 

4x16
М1 100 1,260.00 126,000.00

34 Кабл SKS 2x16 М1 100 157.00 15,700.00

35
Пролазна носећа хватаљка 

за SKS
ком 20 441.00 8,820.00

36 Стубна обујмица 170-210 ком 20 1,155.00 23,100.00

37
Стезаљка за кућни 

прикључак
ком 20 270.00 5,400.00

38 IOS клема 1.5-10/16-95 ком 40 365.00 14,600.00

39 Сајла 8мм М1 50 210.00 10,500.00

40 Затезачи за сајлу ком 10 1,050.00 10,500.00

41

Накнадни и непредвиђени 

материјал (обрачунава се 

по набавној вредности 

увећаној за висину 

стварних трошкова 

извођача)

паушал 1 100,000.00 100,000.00

1,294,518.00
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III   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Радова и материјала на монтажи и демонтажи декоративне 

новогодишње расвете 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Ј.мере Колич. цена износ

1.

Рад на испитивању, поправци, 

репарацији и припреми за 

монтажу

час 30 960.00 28,800.00

2.

Рад КВ електричара на монтажи и 

демонтажи декоративне 

новогодишње расвете

час 120 960.00 115,200.00

3.

Рад камиона са корпом-

платформом на монтажи 

идемонтажи новогодишње 

расвете

час 40 4,710.00 188,400.00

4. Рад помоћног радника час 200 618.00 123,600.00

М
ат

ер
и

ја
л 1.

Ситан потрошан 

материј.потребан за монтажу 

новогодиш. Расвете (везице, 

обујми, изолир, типлови, 

штафови, перфорирана трака 

ит.д.)

пауш 1 15,000.00 15,000.00

471,000.00УКУПНО НОВОГОДИШЊА РАСВЕТА:

Позиција

Р
ад
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IV       ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Радова и материјала на репарацији и допуни ЛЕД расвете

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Ј.мере Колич. цена износ

1.

Рад КВ електричара на демонтажи 

неисправних и монтажи  нових лед 

светиљки

час 50 960.00 48,000.00

2.

Рад камиона са корпом на 

демонтажи неисправних и поновној 

монтажи нових ЛЕД светиљки 

час 50 4,710.00 235,500.00

3.
Рад КВ електричара на монтажи 

нових  лед светиљки
час 20 960.00 19,200.00

4.
Рад камиона са корпом на монтажи 

нових лед светиљки
час 20 4,710.00 94,200.00

5. Рад на репарацији ЛЕД светиљки комад 50 2,415.00 120,750.00

6. Транспортни трошкови паушал 1 42,000.00 42,000.00

7. Рад помоћног радника час 170 540.00 91,800.00

1. ЛЕД драјвер ком 40 7,656.00 306,240.00

2. ЛЕД модул 8 лед ком 25 2,800.00 70,000.00

3. ЛЕД модул 16 лед ком 8 3,900.00 31,200.00

4. ЛЕД модул 24 лед ком 5 5,250.00 26,250.00

5. СПД уређај ком 35 2,100.00 73,500.00

6.
Светиљка типа Волтана 2 или 

сличних карактеристика
ком 15 18,000.00 270,000.00

7. Лира за лед светиљку ком 15 2,440.00 36,600.00

8.
Комбинована стезаљка Al-Cu 6-35 

mm
ком 40 120.00 4,800.00

9

Накнадни и непредвиђени 

материјал (обрачунава се по 

набавној вредности увећаној за 

висину стварних трошкова извођача)

паушал 1 100,000.00 100,000.00

1,570,040.00

Позиција

Р
ад

М
ат

ер
и

ја
л

УКУПНО РЕПАРАЦИЈА И ДОПУНА ЛЕД РАСВЕТЕ:
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

РБ ОПИС ИЗНОС

I
РАД НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ КАНДЕЛАБЕРСКЕ И РАСВЕТЕ НА 

СТУБОВИМА СА МРЕЖОМ
1,072,740.00

II
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ КАНДЕЛАБЕРСКЕ И 

РАСВЕТЕ НА СТУБОВИМА СА МРЕЖОМ
1,294,518.00

III
МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ДЕКОРАТИВНЕ НОВОГОДИШЊЕ 

РАСВЕТЕ
471,000.00

IV РЕПАРАЦИЈА И ДОПУНА ЛЕД РАСВЕТЕ 1,570,040.00

УКУПНО: 4,408,298.00

ПДВ 20%: 881,659.60

УКУПНО СА ПДВ-ом: 5,289,957.60

О б р а д и о,

Страна 115                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



На основу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности
(„Службени гласник РС“ број   13/18, 66/18 и 51/19), члана 65. Одлуке о начину обављања
комуналних делатности на територији општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“ 4/14, 24/14, 42/16, 35,18 40/18, 11/19, 23/20, 55/20 и 18/22) и чланa 16. став 1. тачка
2. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 6/19), Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној дана 22.12.2022. године, донела је

ОДЛУКУ
о утврђивању Програма одржавања некатегорисаних путева на територији општине

Сокобања у 2023. години из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања

Члан 1.
Овом Oдлуком утврђује се Програм одржавања некатегорисаних путева на територији
општине Сокобања у 2023. години из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“
Сокобања, (у даљем тексту: Програм) који је саставни део ове Oдлуке.

Члан 2.
Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“
Сокобања (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.
За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2023. годину у
износу од 6.197.880,00 динара са ПДВ-ом.

Члан 4.
Уколико планирана средства из члана 3. ове Одлуке не буду довољна за реализацију
активности предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених
средстава Предузећа.

Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора који ће се закључити између
Председника општине Сокобања и Предузећа.

Члан 5.
Инспекцијски надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања
(у даљем тексту: Општинска управа).

Надзор над реализацијом Програма врши се у складу са Одлуком о утврђивању годишњег
програма уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 2023. годину.

Члан 6.
Захтев за пренос средстава, уз приложену документацију Предузеће доставља Општинској
управи.

Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који припрема Општинска
управа, у складу са прописима.

Члан 7.
Када се средства из члана 3. ове Одлуке не остварују у планираном износу, Председник
општине Сокобања, на предлог надзора, утврђује приоритетне радове, односно послове.

За накнадне и непредвиђене радове, у случају кварова и оштећења, Председник општине
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Сокобања може издати посебан налог.

Члан 8.
Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији
програма.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“.

I Број: 344-113/22

У Сокобањи, 22.12.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Владан Петковић
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Јавно предузеће „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА
..............................................................................................................

ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

У 2023. ГОДИНИ

....................................................................................................................................
Сокобања, Октобар 2022.године
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РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ  ПУТЕВА У ОПШТИНИ  СОКОБАЊА
Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1

Рад ровокопача по налогу савета месних заједница,
овлашћених лица Општине Сокобања или надлежних
инспекција. У цену улази рад машине, превоз машине до
локације на којој се ради као и превоз машине до базе.
Све комплет. Цена по радном сату. час 140.00 4,485.00 627,900.00 

2

Рад булдозера по налогу савета месних заједница,
овлашћених лица Општине Сокобања или надлежних
инспекција. У цену улази рад машине, превоз машине до
локације на којој се ради као и превоз машине до базе.
Све комплет. Цена по радном сату. час 400.00 7,900.00 3,160,000.00 

3

Рад камиона (MERCEDES) по налогу савета месних
заједница, овлашћених лица Општине Сокобања или
надлежних инспекција. У цену улази рад камиона, долазак
до локације на којој се ради као и повратак у базу. Све
комплет. Цена по радном сату. час 90.00 5,400.00 486,000.00 

4

Рад камиона (MAN) по налогу савета месних заједница,
овлашћених лица Општине Сокобања или надлежних
инспекција. У цену улази рад камиона, долазак до
локације на којој се ради као и повратак у базу. Све
комплет. Цена по радном сату. час 90.00 4,900.00 441,000.00 

5

Накнадни и непредвиђени радови. Обрачунавају се по
усвојеним ценама из програма пословања Јавног
предузећа "Зеленило-Сокобања" Сокобања, а материјал
према стварним трошковима извођача (цена материјала +
превоз) паушал 1.00 450,000.00 450,000.00 

СВЕГА: 5,164,900.00 

Ред.број
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Износ

1 5,164,900.00
УКУПНО: 5,164,900.00
ПДВ-20% 1,032,980.00
УКУПНО СА ПДВ-ом 6,197,880.00

Понуђач,

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
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На основу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности(
„Службени гласник РС“ број   13/18, 66/18 и 51/19), чланова 71. и 72. Одлуке о начину
обављања комуналних делатности на територији општине Сокобања ( „Службени лист
општине Сокобања“ 4/14, 24/14, 42/16, 35,18 40/18, 11/19, 23/20 и 55/20) и чланa 16. став 1.
тачка 2. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 6/19),
Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 22.12.2022. године, донела је

ОДЛУКУ
о утврђивању  Програма одржавања  заштићеног природног добра Споменик природе

„Рипаљка“ у 2023. години
којим управља  Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања

Члан 1.
Овом Oдлуком утврђује се Програм одржавања заштићеног природног добра Споменик
природе „Рипаљка“ у 2023. години којим управља Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“
Сокобања, за  2023. годину (у даљем тексту: Програм) који је саставни део ове Oдлуке.

Члан 2.
Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“
Сокобања (у даљем тексту: Предузеће) као управљач заштићеног подручја Споменик природе
„Рипаљка“.

Члан 3.
За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2023. годину
у износу од   2.537.710,95  динара са ПДВ-ом.

Члан 4.
Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора који ће се закључити између
Председника општине Сокобања и Предузећа.

Инспекцијски Надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања
(у даљем тексту: Општинска управа).

Надзор над реализацијом Програма врши се у складу са Одлуком о утврђивању годишњег
програма уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 2023. годину.

Члан 5.
Захтев за пренос средстава, која се обезбеђују из буџета општине Сокобања, уз приложену
документацију, Предузеће доставља Општинској управи.

Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који припрема Општинска
управа, у складу са прописима.

Члан 6.
Када се средства из члана 3. ове Одлуке не остварују у планираном износу, Председник
општине Сокобања, на предлог надзора, утврђује приоритетне радове, односно послове.

Члан 7.
Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији
Програма.
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Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“.

I Број: 352-447/22
У Сокобањи, 22.12.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић
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Јавно предузеће " ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА" Сокобања
...................................................................................................................................................

ПРОГРАМ

ОДРЖАВАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОДНОГ ДОБРА 
                   НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊАСПОМЕНИК ПРИРОДЕ "РИПАЉКА"

У 2023. ГОДИНИ

...................................................................................................................................................
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Сокобања, Октобар, 2022. год



1. ОДРЖАВАЊЕ ЗП-СП «РИПАЉКА»

Ред. Количина Укупна цена

број укупно

1.

Чишћење излетишта и излетничких 
стаза од отпада органског и 
неорганског порекла, у туристичкој 
сезони

ха 8 51 408 702.60 286,661.66 

2.

Чишћење излетишта и излетничких 
стаза од отпада органског и 
неорганског порекла, ван туристичке 
сезоне

ха 8 35 280 702.60 196,728.59 

3.
Постављање пластичних врећа на
места за одлагање смећа

ком 21 104 2184 68.81 150,277.98 

4.
Кошење траве са комплетног простора 
излетишта,  сакупљање на мале 
пластове и изношење откоса

ха 4 3 12 32,652.48 391,829.77 

5. Санитарна сеча са утоваром и одвозом м³ 15 1 15 5,400.68 81,010.13 

6.
Редовно чишћење корита и приобалног 
дела речице Градашнице

ха 1.5 51 76.5 702.60 53,749.06 

УКУПНО : 1,160,257.19

ПОЗИЦИЈА /ОПИС ПОСЛА Јед. мере Количина
Број 

операција
Цена
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2. УРЕЂЕЊЕ ЗП СП "РИПАЉКА"

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

2. "РИПАЉКА"

1. рустик клупа са наслоном ком 4 16,123.16 64,492.63

2. израда настрешнице "Смрчак" ком 1 198,024.75 198,024.75

3. израда моста м' 0 14,743.84 0.00

4. камени подзид пута у цементном малтеру м³ 10 20,162.52 201,625.20

5.балван сто ком 2 23,402.93 46,805.85

6. полубалван клупа без наслона ком 4 10,201.28 40,805.10

7. довоз песка 4-16 мм / дечије игралиште м³ 20 4,004.50 80,090.01

8. довоз песка  0-4мм/терен за одбојку и 
фудбалски терен/ са ваљањем ваљком до 3тоне

м³ 50 4,004.50 200,225.03

9. монтирање мрежица голове /фудбал, одбојка 
на песку и кошеве за кошарку

ком 5 12,000.00 60,000.00

10. замена плетене жице/ ограда м² 70 820.00 57,400.00

11. израда ранч ограде м' 25 5,916.17 147,904.20

12. фарбање ограде око језерцета м² 0 1,386.17 0.00

13. заштитно премазивање садолином 
мобилијара дечијег игралишта

ком 1 49,380.00 49,380.00

2.УКУПНО : 1,146,752.77

Кол.
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1. УРЕЂЕЊЕ ЗП СП "РИПАЉКА" 1,160,257.19

2. ОДРЖАВАЊЕ ЗП СП "РИПАЉКА" 1,146,752.77

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 2,307,009.95

ПДВ 10 % : 230,701.00

УКУПНО СА ПДВ-ом: 2,537,710.95

Обрадио: Директор,
Дипл.инж.шум. Јелена Миковић Дипл.грађ.инж. Бојан Тодосијевић
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На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16) и члана 18. 

и члана 42. став 1. тачка 10. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 6/19) Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 22.12.2022. 

године, донела је 

ЗАКЉУЧАК 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања за 

2023. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, 

дана30.11.2022.. године, под бројем 5573-3/22-02. 

I 

Закључак  објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 401-1061/22

У Сокобањи, дана 22.12.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

.Владан Петковић 

319
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ЈКП   ”НАПРЕДАК“    – СОКОБАЊА 

МАТИЧНИ БРОЈ: 07254814 ПИБ: 100691606 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕћА „НАПРЕДАК"СОКОБАЊА 

ЗА 2023.ГОДИНУ 

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Напредак“Сокобања 
Седиште: Хајдук Вељкова 22, Сокобања 

Претежна делатност:Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција 
воде (36.00) 

Матични број: 07254814 
ПИБ: 10069160 

Сокобања,новембар 2022.год. 
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1. ЛИЧНА КАРТА ПРЕДУЗЕћА 

Јавно комунално предузеће ,Напредак“ је основано одлуком Општине Сокобања 
(Одлука о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања 

са Законом o јавним предузећима ("Службени лист општине Сокобања" број 33/2016 и 
11/22)). Ово предузеће представља један од најбитнијих услова живота и рада грађана 
Сокобање, привреде града али и свих гостију који посећују ово туристичко место. 

Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања уписано је y регистар 
привредних субјеката код Агеницје за привредне регистре под бројем БД. 3812/2005 
од 28.02.2005. године. 

Статутом Јавног комуналног предузећа „Напредак“ 6p.4345–4/16-02 од 
18.11.201б.године (члан 13.) одређено је да је претежна делатност јавног предузећа 
сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра 36.00). 

Осим претежне делатности Јавно предузеће обавља и друге делатности. 
Наводимо само неке делатности: 

37.00 уклањање отпадних вода 

39.00 санација, рекултивација и друге услуге y области управљања отпадом 
81.30 услуге уређења и одржавања околине 
38.21 третман и одлагање отпада који није опасан 

96.09 погребне и сродне делатности 
42.21 изградња цевовода. 

Јавно предузеће свој рад организује по организационим јединицама које чине 
целину јавног предузећа и то: 

- Технички сектор 

- финансијско – рачуноводствени сектор 
- Општа служба. 

Запослени са посебним овлашћењима и одговорностима у јавном предузећу,а 
који чине и менаџмент истог, су: 

- Директор 

- Руководилац финансијско–рачуноводственог сектора 
- Руководилац техничког сектора 
- Секретар 

Ана Вељковић, дипломирани економиста из Сокобање, именована је за 
директора Јавног комуналног предузећа “Напредак”  Сокобања, почев од 28.04.2022. 

године на период од 4 (четири) године, а на основу Решења о именовању директора 
Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања, Скупштине општине Сокобања  I 
Број: 02-28/22 од 27.04.2022. године. 

Дана 08.02.2021. године Решењем о именовању председника и чланова 

Страна 129                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања, Скупштине 
општине Сокобања I Број: 02-15/21 од 08.02.2021. године за председника и чланове 

надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања именовани су: 
- Игор Младеновић – председник Надзорног одбора 
- Маја Весић – члан и 

- Зоран Ристић – члан из реда запослених. 
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МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 

МИСИЈА 
Јавно комунално предузеће Напредак“ треба да грађанима Сокобање обезбеди 

квалитетне комуналне услуге. Пре свега ово се односи на уредно водоснабдевање 

исправном водом за пиће, обављање услуга на градској пијаци у складу са свим 
стандардима, обављање погребних услуга, услуга уређења и одржавања околине и 
осталих ycлyra тако да велика већина грађана буде задовољна пруженим услугама. 

Предузеће треба да  тежи сталном повећању квалитета туристичког производа Сокобање 
као и да добрим и рентабилним пословањем, ефикасном употребом материјалних 
ресурса предузеће обезбеђује стабилне приходе, одржава ликвидност, а тиме и 

могућност за мотивисање и побољшања квалитета живота запослених. 

ВИЗИЈА 
Визија Јавног комуналног предузећа је да постанемо поуздани квалитетан 

ислоручилац комуналних услуга у Сoкобањи. Применом нових техничких решења 
треба да постанемо ефикаснији пружалац комуналних услуга, а такође применом 

организационих решења, попут оптимализације броја и структуре радне снаге, 
постигнемо дугорочну стабилност пружања квалитетних услуга и пословања у целини. 

ЦИЉЕВИ 
Циљеви једног предузећа се могу посматрати са више аспеката. Они су 

нормално везани за саму мисију и визију предузећа или оно чему предузеће стреми. И 
поред тога што је ЈКП“Напредак“ јавно предузеће са јасном мисијом и визијом постоје 
и циљеви који се тичу пословања предузећа са финансијским показатељима, а који се 

директно одражавају на способност предузећа да испуни своју мисију и на крају и 
циљеве које је предузеће дефинисало. 

Општи циљеви: 

1. Развој квалитетних и ефикасних комуналних услуга за све грађане 
и привредне субјекте 

2. Модернизација комуналних услуга и обезбеђивање одговарајућег квалитета, 

обима,доступности и континуитета за сва физичка и правна лица на територији 
Општине Сокобања. 

3. Континуирани развој комуналних делатности и комуналне инфраструктуре. 

Показатељи помоћу којих ће моћи да се мери извршење ових циљева би могли 
бити: 

1. Показатељи пословања захтевани од стране надлежних Министарства 

2. Показатељи везани за задовољства корисника квалитетом и обимом пружених 
услуга 

3. Повећање процента инвестиционог улагања 

4. Повећање процента наплате потраживања 
5. Смањење коефицијента укупне задужености. 
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Специфични циљеви 
1. Повећање покривености територије комуналном услугом прикупљања и 

депоновања смећа 
2. Побољшање снабдевања водом за пиће високих зона града – побољшање 

квалитета услуге водоснабдевања 
3. Смањење губитака у водоводној мрежи 
4. Осигурање квалитета воде за пиће 

5. Унапређење управљања отпадним водама 
6. Унапређење управљања гробљем 

7. Унапређење управљања пијацом 
8. Унапређење управљања паркинг сервисом 
9. Унапређење управљања прихватилиштем за псе луталице 

10.Подизање капацитета предузећа кроз примену технолошких решења 
и применом организационих промена. 

Приликом оцењивања успешности постизања циљева могу се применити низ 
показатеља везаних за сваки циљ понаособ. 

1. Број корисника одређене комуналне услуге на територији општине Сокобања 
2. Проценат или број корисника који немају уредно водоснабдевање 
3. Проценат губитака у водоводној мрежи 

4. Дужина замењене водоводне мреже 
5. Број неисправних анализа воде из акредитоване установе 
6. Проценат или број прикључених домаћинстава на канализациону мрежу 

7. Број неисправних анализа отпадних вода из акредитоване установе 
8. Степен наплате услуге одржавања гробља 
9. Степен наплате пијачних услуга 

10. Степен наплате услуге паркинг сервиса 
11. Број ухваћених и удомљених паса луталица 
12. Број пријављених уједа од паса луталица од стране оштећених 

13. Проценат инвестиционих улагања 
14. Степен дигитализације услуга. 

Страна 133                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



SWОТ АНАЛИЗА 

У Н У Т Р А Ш Њ Е         С П О Љ Н Е 

СНАГЕ МОГУЋНОСТИ 

- Разграната дистрибутивна 
водоводна и канализациона мрежа 

- Растућа потреба за новим 

прикључцима за мрежу-изградња 
нових објеката 

- Значајан проценат броја потребних 

кадрова одређених профила 
- Не постојање адекватне 

конкуренције- монопол 

- Надпросечан степен наплате од 
грађана 

- Повећање количине фактурисане воде 
смањењем броја паушалаца 

- Повећање броја корисника услуга вода, 

канализација, смеће 
- Велики значај за туристички производ 

града 

- Смањење трошкова одржавања 
водоводне и канализационе мреже 
заменом критичних деоница 

- Смањење трошкова одржавања возног 
парка његовим обнављањем 

- Кретање ка економско-тржишном 
формирању цена 

СЛАБОСТИ ПРЕТЊЕ 

- Старост дистрибутивне канализационе 
и водоводне мреже 

- Старост постројења 

- Лоша квалификациона старосна 
структура радника 

- Застарео возни парк 

- Неекономске цене комуналних услуга 
- Лоша опремљеност 

- Затварање преузећа-коминтената - 
већих потрошача 

- Неатрактивност локација на пијаци 

- Низак животни стандард потрошача 
- Стављање поверених послова на 

тендер од стране оснивача 

- Високе камате код банака 
- Лоше атмосферске прилике, могућ 

утицај на водоснабдевање 

- Чести кварови на возилима 
- Укидање дела монопола – промена Закона 
о комуналним делатностима 

- Епидемија „Ковид 19“ 
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ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

Одредбама члана 59. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС 
бр.15/2016 и 88/2019, у даљем тексту: Закон) прописана је обавеза доношења 

годишњег плана пословања као и обавеза доношења дугорочног и средњерочног 
плана пословне стратегије и развоја. 

Поред овог Закона основ за израду годишњег програма су: 

1. Одлука о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Напредак“ 

Сокобања са Законом o јавним предузећима ("Службени лист општине 
Сокобања" број 33/2016 и 11/22) 

2. Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016 и  88/2019) 

3. Одлука о начину  обављања комуналних делатности на територији 
Општине Сокобања (Сл.лист Општине Сокобања 4/2014,24/2014, 42/2016, 35/2018, 

40/2018, 11/2019, 55/2020 и 18/2022). 

4. Статут Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања (број: 4345-4/16-02 од 

18.11.2016. године) 

Такође обавезе комуналних предузећа проистичу и из осталих системских 
закона. 

1. Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 
118/2021 - др. закон) 

2. Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/2007, 83/2014, 101/2016, 
47/2018 и 111/2021 – др. закон). 

3. Закон о финансирању локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр. 62/2006, 

47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/, 104/2016 – др. закон, 
96/2017, 89/2018, 95/2018 – др. закон, 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021 – др. 
закон и 124/2022) 

4. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.гласник РС 
бр.93/2012). 

5. Порески закони и други прописи којима је регулисано пословање јајвних 
предузећа. 

Престанком важења Закона о привременом утврђивању основница за обрачун и 

исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава (Сл.гласник РС бр.116/2014) од 01.01.2020.године који је на неки начин 
ставио ван снаге колективни уговор и остале акте предузећа створени су услови за 

исплату зараде радницима у складу са важећим колективним уговором, мада је 
предузеће већ и раније, након првостепених пресуда у корист радника предузећа, 
ради отклањања опасности од даљих тужби кренуло са исплатом на основу поменутог 

колективног уговора. 
На опште услове пословања још увек утиче и Закон о буџетском систему и то на 

начин што је у одређеним случајевима за заснивање радног односа потребна 

сагласност надлежних комисија тако да је  практично онемогућено предузећу да 
ангажује довољан број радика који би побољшао структуру запошљених радника. 

Дугорочни план пословне стратегије је донет и односи се на период од 2017-

2027.године. Средњерочни план пословне стратегије је у поступку израде. 
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КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕћА 

СПИСАК ВОЗИЛА ЈКП"НАПРЕДАК“ СА  ГОДИНАМА ПРОИЗВОДЊЕ 

1. ФАП 19-21 Смећара 1990.г. ЗА 005-00 

2. Мерцедес 16-20 Цистера 1989.г. БГ 2444БХ 

3. Мерцедес 13-17 Уст.вис.прит. 1988.г. ЗА 015 ХЕ 

4. ФАП 13-14 Фекалац 1984.г. ЗА 002 ВX 

5. ФАП 13-14 Цист.воде 1982.г. ЗА 009 БЕ 

6. ВОЛВО  Смећар 2004.г. ЗА 080 ДТ 

7. Мицубиши мали конт. 2010.г. ЗА 009 ДЗ 

8. ИВЕКО Смећар 2008.г. ЗА 086 РФ 

9. ШМИТ Чистилица 2014.г. НИ АБИ 59 

10. Фиат Добло 2006.г. ЗА 080 ЦХ 

11. Чистилица Јохансон 2005.г. ЗА 021 ААБ 

12. Мала радна машина“Аванта“ 2010.г. ЗА 021 АА 

13. Чистилица „Јохансон“ЗА 2012.г. ЗА 051 РХ 

14. Радна машина ВЕНИЕРИ 2018.г. ЗА ААМ 36 

15. Ман аутоподизач 2004.г. ЗА 058 ЦП 

16. Камион путар ПЕЖО 2004.г. ЗА 059 ФО/Fo 

17. РЕНО Кангу 2005.г. ЗА 080 ЦГ 

18. Рено смећара 2004.г. ЗА 061 ЦЗ/CZ 

19. ОПЕЛ комбо 2006.г. ЗА 086 АИ 

Људски (кадровски) ресурси 

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022.године 

Редни 

број 
Сектор/Организациона 

јединица 

Број 

систематизованих 

радних места 

Број 

извршилаца 

Број 

запослених  по 

кадровској 

евиденцији 

Број запослених 

на неодређено 
време 

Број запослених 

на одређено 

време 

1 Технички сектор 25 71 62 58 4 
2 Финансијко рачуноводствени 

сектор 

12 14 14 12 2 

3 Општа служба 3 3 3 3 0 
УКУПНО 40 88 79 73 6 

Квалификациона структура 
Редни 

број 
Опис 

Запослени 
Број на дан 

31.12.2022 

Запослени 
Број на дан 

31.12.2022. 

Надзорни одбор 
Број на дан 

31.12.2022 

Надзорни одбор 

Број на дан 

31.12.2023. 

1 ВСС 5 5 2 2 

2 ВС 4 4 1 1 

3 
ВКВ 

0 0 0 0 

4 
ССС 

31 31 0 0 

5 КВ 0 0 0 0 

6 ПК 0 0 0 0 

7 НК 39 49 0 0 

УКУПНО 
79 79 3 3
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Структура по полу 
Редни 

број 

Опис Запослени 
    Број на дан 

31.12.2022 

Запослени 
Број на дан 

31.12.2022 

Надзорни одбор 
Број на дан 

31.12.2022 

Надзорни одбор 
Број на дан 

31.12.2023. 

1 
Мушки 

65 65 2 2 

2 
Женски 

14 14 1 1 

УКУПНО 

79 79 3 3 

Старосна структура 
Редни 

број 
Опис 

Број 
запослених 

31.12.2022. 

Број 
запослених 

31.12.2023. 
1 До 30 година 2 2 

2 30 до 40 6 5 
3 40 до 50 26 22 
4 50 до 60 37 42 
5 Преко 60 8 8 

УКУПНО 79 79 
Просечна старост 45.50 46.50 

Структура по времену у радном односу 
Редни 

број 
Опис 

Број 
запослених 

31.12.2022 

Број 
запослених 

31.12.2023. 
1 До 5 година 6 6 

2 5 до 10 5 5 
3 10 до 15 6 6 
4 15 до 20 20 17 
5 20 до 25 12 15 
6 25 до 30 6 6 
7 30 до 35 16 16 
8 Преко 35 8 8 

УКУПНО 79 79 
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АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022.год. 

Јавно комунално предузеће „Напредак“ поред основне делатности сакупљања, 

пречишћавања и дистрибуције воде за пиће обавља и друге поверене послове од 
оснивача Општине Сокобања, као и послове који се обављају преко посебних програма 
и то: 

1. Одржавање кишне (атмосферске) и фекалне канализације 
2. Одржавање јавне хигијене 
3. Сакупљање и депоновање смећа 

4. Зоохигијена 
5. Пијаца и организација вашара 
6. Паркинг сервис 

7. Сахрањивање и одржавање гробља 
Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, као примарна делатност 

предузећа се одвијала под одређеним специфичностима условљеним хидролошким 

приликама, повећаним бројем корисника у току туристичке сезоне и изузетно 
динамичном изградњом стамбених и пословних објеката.  У току пролећних 
месеци изведени су радови на повећању издашности бунара Лептерија , што је поред 

завршених радова на новој водоводној мрежи и гашењу старих прикључака допринело 
бољем водоснабдевању него претходне године. Ипак, због значајног пада 
водобилности изворишта услед суше и лоших хидрометеролошких услова, у главној 

туристичкој сезони  и  фабрика воде и бунар Лептерија морали су бити  стављени  у 
погон раније него претходних година , и у функцији су и у другој половини новембра, 
условљавајући високе трошкове електричне енергије. 

Радови на припреми фабрике пијаће воде „Царина“ као и замени филтера  су 
завршени пре настанка потребе за пуштањем исте у рад тако да је фабрика воде била 

потпуно спремна за туристичку сезону. Такође, вршене су припреме на свим осталим 
извориштима. 

Радови на реконструкцији водоводне мреже су се одвијали током целе године. У 

току реконструкције водоводне мреже уочени су бројни недостаци а нарочито они који 
се односе на повезивање новоизграђене мреже са већ постојећим системом као и 
недостаци везани за кућне прикључке. Део недостатака биће отклоњен до краја ове 

године, а с обзиром да пројекат реконструкције траје још увек, део ће бити отклоњен 
наредне године. Након отклањања недостатака може се очекивати потпуно 
искључивање са система део старе мреже. На овај начин ће се губитци у мрежи 

смањити у значајној мери. Чести радови на повезивању нове са старом мрежом су 
изискивали и честа искључења улица и делова града што је изазвало и незадовољства 
грађана. У току извођења радова предузеће је именовало кориснички надзор ради 

праћења извођења радова и указивања на могуће недостатке и проблеме. 
У току туристичке сезоне која је ове године трајала дуже због повећаног броја 

корисника о оптерећења целокупне инфраструктуре забележен је и већи број кварова 

на водоводној, а нарочито на канализационој мрежи у овом периоду. 
Такође, и у обављању других комуналних делатности у току туристичке сезоне 

је дошло до интензивирања активности. Извожење смећа из контејнера се је одвијало 

у две смене од 05 до 22 часа сваког дана укључујући и празнике и викенд. Оваква 
повећана активност је довела до истог настајања кварова на возилима, што није 
значајно утицало на динамику сакупљања и извожења смећа али је повећао трошкове 

одржавања. 
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У току године су се одвијали програми који се финансирају из буџета Општине 

Сокобања, а које реализује ЈКП“Напредак“ и то: 
1. Програм одржавања градске чистоће 
2. Програм зоохигијене 

3.Програм одржавања и реконструкције кишне (атмосферске) и фекалне 
канализације 

4. Програм одржавања, реконструкције и изградње  водоводне мреже 

5. Програм одржавања фонтани и градских чесми. 
Програм јавне хигијене одвијао се редовно и у складу са усвојеним програмом. У 
односу на 2021.годину када су због квара и старости возила за одвоз смећа биле честе 

ситуације незадовољства грађана и гостију , у 2022.години велики број грађана и 
гостију изразио задовољство и уочио значајно побољшање хигијене града, а посебно 
изгледа места за одлагање отпада ( постављене су ограде са мотивима Сокобање и 

мотивационим порукама као и нови контејнери од 1,1 м3).  Програмом јавне хигијене 
је у 2022.године обухваћена и већина сеоских месних заједница и то на начин да се у 

готово свим  месним заједницама број одлазака камиона  повећао у односу на 
претходне године и утврђену динамику. Такође су започете активности на 
успостављању система рециклаже и формирања рециклажног дворишта. 

Програм зоохигијене изводио се редовно у току 2022.године. Наставило се са 
побољшањем услова за чување и збрињавање паса луталица, са повећањем динамике 
хватања и броја стерилизација/кастрација, са бољом организацијом и обезбеђењем 

бољих услова за рад  у погледу набавке новог возила за раднике на зоохигијени. 
Програм одржавања и реконструкције  кишне (атмосферске) и фекалне 

канализације  подразумевао је редовне активности на пролећној и јесењој замени 

оштећених решетака као и чишћење затворених канала и отворених уличних канала 
кишне канализације у улицама предвиђеним програмом. Такође, крајем године 
отпочело се са реконструкцијом канализације у улици Гаврила Приниципа, а 

претходно је одрађена реконструкција дела канализације у улици Љубе Дидића. 
Завршена је набавка и започиње  се са чишћењем канализационог градског колектора 
и мреже фекалне канализације у дужини око 2 км. 

Што се тиче програма реконструкције и одржавања водоводне мреже, одрађена 
је реконструкција секундарних  цеви у улици Његошева у дужини од око 310 метара са 
три хидранта и 36 нових прикључака. У улицама Бата Нолета, Рајкова, 23.дивизије, 

Г.Принципа, С.Синђелићa, Рајкова, Палилулска, Доситејева,14.августа- део , одрађено 
је повезивање нових прикључака на нову водоводну мрежу и гашење старе мреже. 
Урађено је превезивање на нову мрежу у улици Војводе Мишића и угашен је стари 

транзитни правац водоснабдевања. 
Програм одржавања градских чесми и фонтана одвијао се несметано и 

обухватао активности редовног испирања фонтана, коришћења средстава против 

каменца и маховина,  чишћење решетака и замена славина градских чесми, 
одржавање и поправљање расвете на фонтанама, поправка и изградња 
електроинсталација на истим. Због застарелости опреме на појединим фонтанама 

пумпе су неколико пута страдале и вршени су комплетни ремонти. 
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До краја трећег квартала програми су били остварени у следећим износима и 
процентима. 

Укупан износ Проценат 

1.Програм јавне хигијене 17.173.717,56 72,53 

2. Програм зоохигијене 2.575.446,00 55,28 

3.Програм одржавања чесми и фонтана 944.282,49 25,43 

До краја године се очекује реализација програма око 90 посто. 
Пословање предузећа у финансијском смислу се у току 2022.године одвијало у 
условима глобалне кризе изазване ратом у Украјини. Почетком другог квартала дошло 

је до наглог скока цена материјала, резервних делова, горива, услуга уопште, као и 
захтева добављача за одобрењем повећања цена. У таквим условима, где су цене , пре 
свега воде , испод оперативних трошкова производње, предузеће је предузело велике 

напоре у наплати потраживања, напорима за смањење трошкова и преласку на 
алтернативни вид грејања- чврсто гориво уместо електричне енергије за загревање 
управне зграде. 

Посматрајући околности у погледу настале ситуације са глобалном кризом , 
растом цена свих инпута уз једнак ниво цена комуналних услуга,   предузеће је успело 

да одржи функционалност и испуни већину зацртаних циљева- сем циљева који се 
тичу већих инвестиционих улагања, пре свега набавке фекалне цистерне, из разлога 
што је повећање расхода (изазвано поваћењем цена  енергената и материјала на 

глобалном тржишту ) било вишеструко веће од повећања прихода . 
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КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И П0ЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У 2023.Г 

Дугогодишњим деловањем закона о начину одређивања максималног броја 
запослених у јавним предузећима јавно комунално предузеће је доведено у ситуацију 
да поседује врло неповољну старосну и квалификациону структуру радника. 

Са друге стране портфолио предузећа непрекидно расте, придодају се нови 
послови и обавезе предузећу. Туристичка сезона се услед бројних фактора, као и 
повољних тзв. државних ваучера продужује по трајању а и интензитету, тако да је 

тиме условљен и рад у више смена са већим бројем радника –нарочито на пословима 
хигијене и изношења смећа. Лоша хидрометеоролошка ситуација, суша и мањак 
падавина  продужавају сваке године број месеци рада фабрике воде „Царина“ што 

подразумева одређен број радника на непрекидном , 24-часовном дежурству на 
фабрици сходно законским прописима ,  и самим тим мањи број радника за обављање 
осталих послова. 

Интенција Општине Сокобања, као и ЈКП“Напредак“је да отпочне са активностима 
прикупљања и третмана  амбалажног отпада. Самим тим намеће се   потреба да се 
посебним возилима прикупља амбалажни  отпад и да заживи рециклажно двориште. 

Стална жеља за бољим одржавањем јавне хигијене, хигијене и одржавања на гробљу, 
пијаци, објектима водоснабдевања, виши степен обезбеђења свих објекта и друге 
потребе предузећа не могу се у целини остварити искључиво техничко – технолошким 

решењима. Потребан је одређен број радника који би обављали ове послове. 
Из ових разлога потребно је у 2023.години планирати ангажовање одређеног 

броја  радника у време туристичке сезоне како би се реализовали постављени задаци 

и програми  , пре свега на пословима одржавања, јавне хигијене, гробља, као и 
водоводних и канализационих инсталација. 

У току 2023.године не планира се одлазак у пензију радника. 

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА 

А) Планирање капиталне инвестиције 
Суочено са великим порастом трошкова  материјала, енергената , реагенаса, 

услуга и сл, предузеће не планира улагање у капиталне пројекте. 
У сарадњи са Општином Сокобања предузеће ће и даље активно учествовати у 

реализацији пројекта реконструкције водоводне мреже. 

С обзиром на попуњеност капацитета постојећег гробља нарочито у делу где се 
налазе гробнице за очекивати је да ће се у наредном периоду радити на измештању 
гробља на нову локацију, а све према генералном плану регулације. 

Б) План инвестиција у возила и опрему 
Јавно комунално предузеће „Напредак“ има потребу за сталним увођењем нових 

техничко-технолошких решења кроз инвестирање у нову опрему, возила, објекте и 
мреже ради повећања учинка рада, смањења броја извршилаца, ефикасности и др. 

Претходна година, која је по свему специфична, наговештава да ће предузеће и 
у следећој години  имати сличне услове пословања. 

Прилагођавајући се новој ситуацији предузеће ће се у наредном периоду 

определити на улагања у возила и опрему која ће пре свега повећати приходе 
предузећа а са друге стране смањити расходе. 
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У следећој години се планира улагања у следећу опрему: 

1. Видео надзор са осветљењем на гробљу 
2  Видео надзор над објектом депоније 
3. Машине за набијање материјала 

4. Пумпе за Озренску улицу и хлорисање 
5. Водомери 
6. Контејнери 

7. Набавка два електронска возила за чишћење мермерних површина у центру 
Сокобање као и чишћење смећа из малих канти по центру по систему усисивача. 

8. Мерач протока 

9. Реконструкција хлорисања на Лептерији 
Усисавањем улица на електропогон би се обезбедило ефикасније одржавање 
мермерног шеталишта, тргова и простора где је фрекфенција кретања људи повећана, 

као и пражњење уличних канти за ситан отпад на савремен и еколошки прихватљив 
начин. 

Предузеће планира да обезбеди физичко присуство радника на депонији смећа 

ради контроле количине и врсте отпада који се депонује на сметлишту ради лакшег и 
ефикаснијег одржавања исте и да успостави наплату депоновања. Предуслов за овакву 

активност је да се на самој депонији постави рампа и  видео надзор и објекат на тај 
начин обезбеди, а да се радници који тренутно обављају послове одржавања  пребаце 
на објекат градске депоније. 

Физичка заштита изворишта, такође подразумева постављања детектора и у 
појединим случајевима камера са сврхом заштите уже зоне санитарне заштите од 
против законског приступа објектима водоснабдевања. 

Константна активност замене неисправних мерних уређаја доприноси повећаном 
степену регистровања и наплате утрошене воде за пиће, а нарочито из разлога што 
већина приватних стамбених објеката у Сокобањи поседује и капацитете који се могу 

издавати бањским гостима, па се тиме у летњем периоду утрошак воде знатно 
повећава. Планира се замена око 700 водомера. 

Замена дотрајалих контејнера је, такође перманентан посао предузећа и 

потребно је заменити три  контејнера запремине V=5м3 и 30 контејнера запремине 
V=1,1м3. 

Када је у питању возни парк који с обзиром на просечну старост возила захтева 

сталну бригу, пре свега о одржавању истих, такође и бригу за зановљавање возног 
парка. 

ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

Позната је чињеница да цене већина комуналних услуга, а пре свега се ово 
односи на цену сакупљања, пречишћавања и дистрибуција воде, нису одраз реалних 

трошкова предузећа. Цене комуналних услуга формиране су на нивоу који не 
обезбеђује покриће трошкова производње , а полазећи од потребе заштите животног 
стандарда грађана.  Прелиминарна, базна калкулација цена кубика воде у Сокобањи 

говори да је она  близу 40% испод цене која би обезбеђивала просту репродукцију. 
Цене осталих комуналних услуга које пружа ЈКП “Напредак“ нису у оволиком 

дисбалансу у односу на реалне трошкове, али с обзиром на чињеницу да су цене 

енергената , пре свега горива, порасле готово за 100 % у односу на 2021.годину као и 
да оне чини основни елемент цене коштања осталих комуналних услуга, логично се 
намеће питање одрживог пословања. Тим пре, што је велики број добављача обавестио 

ЈКП „Напредак Сокобања да ће у планирању трошкова за следећу годину и изради 
плана набавки морати да се  планирају цене које су 2 до 3 пута веће у односу на 
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тренутне. Повећање цена свих инпута, уз законску обавезу  исплате  минималне 
зараде , чије се повећање такође очекује почетком 2023.године чини овај проблем још 
израженијим. 

Чињеница је, такође да ЈКП“Напредак“ послује у специфичним условима, 
узимајући у обзир да се у време туристичке сезоне број корисника комуналних услуга 
драстично увећава. Такође постоји и проблем објеката за становање чији власници не 

живе у Сокобањи већ повремено долазе и бораве у својим објектима, а услуге по 
правилу одјављују у току већег дела године. 

Објективно је потребно размотрити систем наплате комуналих услуга, како би 

предузеће сразмерно свом ангажовању остваривало и приходе, а грађани плаћали 
услугу у висини која би била примерена степену коришћења такве услуге. 

Предузеће, је такође својим средњерочним плановима и стратегијом предвидело 

постепено изједначавање цена услуга за физичка и правна лица. Логични закључак да 
би се смањивање цена правним лицима одразило на цене физичких лица, јер би 
приходи морали да остану избалансирани. 

Предузеће последњих низ година није подизало цене већине услуга ( изузев 
2021.године где је дошло до повећања цене воде за % инфлације и увођења блок 

тарифе за потрошњу већу од 33 кубика,  и изношења смећа у- летњим месецима ) . 
Нарочито дуги низ година нису кориговане  цене услуга трећим лицима , цене 
прикључака, паркинга, услуге возилима предузећа итд. Када је реч о ценама услуга 

које се тичу издавања услова, као и самог прикључивања на водоводну и 
канализациону мрежу, с обзиром да је дошло до измене закона у погледу прикључењу 
објеката на водоводну и канализациону мрежу, потребно је прилагодити ценовник. 

Примећено је такође да цене извожења смећа из великих објеката (магацини, 
фабричке хале итд.) нису примерене интензитету пружања услуге па је потребно 
извршити прилагођавање ценовника у том погледу. 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 
Брз напредак технологије, као и  динамична промена прописа и уопште убрзани 

друштвени развитак, налажу како праћење нових техничко-технолошких решења тако 

и примену нових законских решења. Планом се предвиђа посета саветовањима и 
сајмовима у организацији стручних удружења и установа (Комдел, Удружење за 
технологију вода, Српско удружење за заштиту вода, Удружењеинжењера и техничара, 

Института и привредне коморе Србије). 
Такође, уколико је нека од  обука предвиђена као обавезна законом службеник 

за јавне набавке, референт за безбедност и заштите на раду и сл.). 

Могуће је, уколико за тим има потребе, организовати и полагање приправничког 
испита у складу са законом. 

ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2022.ГОДИНИ 

ЈКП“Напредак“годинама уназад шири свој портфолио.Са обављањем делатности 

зоохигијене предузеће је започело 2017.године а неколико година уназад почело да 
пружа и услуге јавног паркинга. Такође је у 2021.години почело са пословима 
одржавања градских чесми и фонтана. 

Реконструкцијом водоводне мреже у самом граду, која је још увек у току може 

се очекивати веће смањење губитак у мрежи а самим тим и веће количине воде која 
ће сада бити на располагању грађанима за потрошити, што би требало да значи и 
већи степен продаје и фактурисања. 
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Предузеће планира замену 200 неисправних водомера и 500 водомера у једном 
од реона (успостављање редовне годишње замене водомера по реонима) чиме би 

такође могло да дође до повећања  фактурисане количине воде. 

Фактурисана вода, канализација и смеће у 2021.г. 
СРЕДЊА ПРИВРЕДА 

ВОДА КАНАЛИЗАЦИЈА СМЕЋЕ 

11946 м3 10810 М3 68212 М2 

ВЕЛИКА  ПРИВРЕДА 

ВОДА КАНАЛИЗАЦИЈА СМЕЋЕ 

19583 М3 109127  М3 631309 М2 

МАЛА ПРИВРЕДА 

ВОДА КАНАЛИЗАЦИЈА СМЕЋЕ 

166540 М3 35121 М3 180540 М2 

ГРАЂАНИ 

ВОДА КАНАЛИЗАЦИЈА СМЕЋЕ 

459307 М3 332.221 М3 3.656.307М2 

Фактурисана вода, канализација и смеће за период 
од 01.01.2022. године до 31.10.2022.године. 

СРЕДЊА ПРИВРЕДА 

ВОДА КАНАЛИЗАЦИЈА СМЕЋЕ 

10449 М3 10349 М3 38829 М2 

ВЕЛИКА  ПРИВРЕДА 

ВОДА КАНАЛИЗАЦИЈА СМЕЋЕ 

74329 М3 117964 М3 786945 М2 

МАЛА ПРИВРЕДА 

ВОДА КАНАЛИЗАЦИЈА СМЕЋЕ 

16657 М3 17119 М3 145540 М2 

ГРАЂАНИ 

ВОДА КАНАЛИЗАЦИЈА СМЕЋЕ 

380901 М3 259770 М3 2900303 М2 

Предузеће ће и у 2023.години наставити са интензивним активностима 
наплате потраживања укључујући и достављање опомена, вођење поступака пред 
извршитељима и судовима као и уступање и продају потраживања. 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА 
ЈКП“НАПРЕДАК“ ЗА 2023.год. 

План и програм рада обухвата сектор водовода и канализације као посебан 
сектор осталих делатности са свим својим деловима. 

Такође, као део овог плана и програма је план и програм набавке и 

обезбеђивања водних дозвола и сагласности као посебне јединице. Саставни део 
овог програма је такође и план јавних набавки за наредни период. 

План и програм рада водовода и канализације: 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
Ради успешнијег обављања послова у Радној јединици водовод и канализација 

рад се организује у оквиру: 
- Одељења производње и дистрибуције воде 
- Одељења одржавања и реконструкције  BиK. 

Физички обим услуга планира се на нивоу 2023.године са увећањем од 10% 
у испоруци воде због повећања смештајних капацитета хотела и приватних 
станодаваца. 

Самим тим планирати и повећање (у истом обиму као и воде) пречишћавања 
отпадних вода.Очекује се почетак радова на изградњи новог ППОВ. 

У оквиру лабораторије организује се непосредно извршење задатака на 

узорковању воде, контроле рез.хлора и контроле уређаја за хлорисање. 
Врши се редовна контрола исправности сирове воде и финална на фабрици, 

свим извориштима, пумпним станицама, у резервоарима и прекидним коморама. У 

лабораторији за испитавање квалитета отпадне воде врши се контрола отпадних вода 
на контролним тачкама контрола воде реципијента и воде y рибњацима. Набавка 
пратећег лабораторијског стакла и хемикалија за анализе које не раде. Планира се 

редовно сервисирање лабораторијске опреме за ефикаснији рад лабораторије. 

Лептерија 
– Сервисирање свих потребних делова технолошког процеса(неповратних 

вентила, делова за хлорисање и дозирање алуминијум сулфата) 
– Прелазак на гасно хлорисање са уградњом опреме. 
- Планира се замена – реконструкција ГРТ и потисне пумпе што би 

се решило ребалансом  уколико пројекат ППФ 7 крене у реализацију. 

Каптаже Озрен, Бела вода, Врело, резервоари прекидна комора 
- Подношење захтева за продужење водних дозвола за све три каптаже 

- Редовно одржавање система у функцији водоснабдевања 
- Наставак реконструкције објеката на каптажама 

- Израда нових ограда и реконструкција старих за зону уже санитарне заштите. 
-Молерско – фарбарски радови и мањи занатски радови на каптажамаи 
објектима водовода. 

- Постављање нових табли – обавештења о зонама санитарне заштите. 
П.П.П.В - „Царина“ 

П.П.П.В - „Царина“обично са активним радовима почиње почетком јуна. До тада 

се изводе припремни радови да постројење крене несметано у пробни рад а након тога 
и да обезбеди довољно воде корисницима. 
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За 2023.годину планирани већи радови су: 

-Промена пумпних агрегата на ПС „Бањица“ пројекат ППФ 7 
-Прелазак на фрекфентну регулацију мотора ради смањење утрошка електричне 
енергије и покушаји да „људски фактор“ доведемо на минимум. 

- Реконструкција усисног цевовода и сау корпи 
- Реконструкција грана за хлорисање 
- Уређење круга постројења уклањањем 200 м3 отпадног материјала 

остале од реконструкција 
- Чишћење филтера. 
Планом за 2023.годину предвиђено је да радници техничког сектора: 

- активно узму учешће у реконструкцијама водовода по плану СО Сокобања која 
раде друга предузећа 

- изврше реконструкцију водовода у улици Милутина Пејовића 

-изврше реконструкцију водоводне мреже у улици Омладинској друга фаза 
- раде на реконструкцији канализације у улици Аце Динића- крак према кланици 

- раде на повезивању неповезаних кућних прикључака реконструисаних водова 
по улици 14 август (20 прикључака) 

- редовно одржавају атмосферску канализацију по плану и програму СО 

Сокобања. 
Осим редовног одржавања водоводне и канализационе мреже – санација 

кварова, обављају се послови на инвестиционом одржавању ради несметаног 

функционисања система дистрибуције воде потрошачима. Редовним планом набавки и 
редовном набавком потребних делова радиће се на промену секторских затварача, 
промена водомера, уградњи шахт поклопаца (који бивају украдени током година). 

Планирано је да се током 2023 године промени око 700  водомера . 
Планом за 20223.годину планирано је да се служба одржавања опреми 

потребним алатом и ХТЗ опремом. 

Планом се предвиђа редовно издавање техничких услова, израда прикључака на 
ВиК и рад у оквиру обједињене процедуре. 

У првом и другом кварталу због мањих радова на терену, планира се више рад 

на скупљању података и доради ГИС-а. 
На П.П.О.В обављаће се послови на уређењу круга и одржавању система колико 

је могуће јер је постројење одавно превазиђено технологијом и капацитетима. 

ПЛАН РАДА ЗА 2023. год. РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Одељење јавне хигијене 

-Припрема машина, алата и плана зимске службе. 
-Набавка  контејнера – 5м3 – 3ком. и 1,1 м3 – 30ком. 
-Пролећна и јесења акција остављања контејнера 5,0 мЗ ради чишћења 

башти и дворишта. 
-Постављање контејнера за пластику, стакло и папир и рад на добијању дозволе 

за сакупљање и складиштење  рециклажног отпада. 

-Решавање проблема одлагња смећа и радњи на мермерном шеталишту, 
нарочито у летњем периоду. 

-Решавање питања одлагања смећа и саме депоније редовно одржавање. 
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Одељење гробља и пијаце 

-Ажурирати евиденцију 

-Реконструкција звонаре. 
-Увођење видео надзора и светла на гробљу . 
-Завршетак изградње новог тоалета на пијаци . 

-Редовно одржавање гробља и пијаце 

Одељење механизације и радионице 

- делимичан ремонт мотора  смећаре ВОЛВО 
- делимичан ремонт мотора смећаре РЕНО 
- делимичан ремонт аутоподизача МАН 

-Редовно одржавање возила. 
-Набавка потребног алата. 
-Реконструкција крова на радионици. 

-Уређење простора и тоалета гараже. 

Због повећаног обима посла на јавној хигијени и повећаног ангажовања 

возила у току туристичке сезоне предвидети оптималан број радника. 

Зоохигијена 
Хватање паса и  мачака луталица, њихово збрињавање,обележавање, 

стерилисање и чиповање, као и враћање на место хватања. Планира се обрада до 120 
јединица. 

У области јавних набавки 
- Приложен План јавних набавки 

У области заштите на раду и ППЗ 
-Израда елабората ППЗ 
- Сервисирање ПП–апарата 

– Периодични лекарски преглед и провера ослособљености за радна 
места са повећаним ризиком 

– Тестирање радника из ПГЗ 

– Периодична провера оспособљености запослених који раде на радним 
местима са повећаним ризиком. 
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ОБЛАСТ НАБАВКИ 

РЕАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ У 2022.години 

I квартал II квартал III квартал IV квартал УКУПНО 

ДОБРА 0.00 9.775.938,67 0,00 13.933.000,00 23.707.938,67 

УСЛУГЕ 4.029.500,00 1.500.000,00 3.760.280,00 

1.499.910,00 10.789.690,00 

НАБАВКЕ  на 
које се закон 

не примењује 

3.858.145,19 4.233.275,00 3.294.514,42 2.232.428,00 13.618.362,61 

Непланиране 
набавке 

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

УКУПНО БЕЗ ПДВ:48.115.991,28 

До краја године се очекује набавка  добара пакетића за децу процењене вредности 

100.000.00 днара без пдв-а, и поклона за нову годину (календари, оловке, упаљачи) 
процењене вредности 50.000,00 динара без пдв-а, 

ПЛАНИРАНЕ  НАБАВКЕ У 2023.години 

I квартал II квартал III квартал IV квартал УКУПНО 

ДОБРА 15.346.550,00 11.200.000,00 13.988.000,0

0 
0,00 40.530.550,00 

УСЛУГЕ 3.500.000,00 5.233.480,00 0,00 

1.500.000,00 

10.237.480,00 

НАБАВКЕ на 

које се закон 
не примењује 

4.657.520,00 11.662.000,00 2.492.000,00 1.535.000,00 20.364.520,00 

УКУПНО БЕЗ ПДВ:   71.118.550,00 
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УПРАВАЊЕ РИЗИЦИМА 

Под ризицима се подразумевају ефекти неизвесности који могу утицати на 

постизање стратешких и оперативних циљева предузећа. Управљање ризицима је скуп 
радњи и метода за утврђивање, мерење, праћење ризика, укључујући и извештавање 
о ризицима и надзор над ризицима, којима је предузеће изложено или би евентуално 

то могло бити у свом пословању. Циљ управљања ризицима је идентификација , 
мерење, анализа и на крају третман ризика да би се ризици ограничили и 
минимализовали и тиме спречило изазивање негативних последица по пословање 

предузећа. 
С обзиром на велики број делатности из портфолиа предузећа и комплексног 

рада и извршавања обавеза и циљева предузећа, може се очекивати и велики број 
идентификованих ризика. 

Третман ризика може да обухвата: 

- Избегавање ризичних активности 
- Отклањање узрока ризика 
- Утицај на промену вероватноће и последице ризика 

- Дистрибуција ризика другим странама (уговарачи,финансијске институције и 
др.). 

- Појачавање ризика у случају да има позитивне ефекте 

Организациона структура у управљању ризицима 

Надзорни одбор 
- Надзире рад директора 

- Врши унутрашњи надзор над пословањем 
- Прати рад рачуноводства, унутрашњег контролора, финансијске извештаје и 

политику управљања ризицима. 

Директор предузећа 
- Одговоран је за идентификацију, процену и управљање ризицима који прете 

остварењу циљева предузећа, увођењем одговарајућих контрола. 

Руководилац техничког сектора 

- Идентификује ризике из надлежности сектора, вреднује, оцењује, и управља 
ризиком из своје надлежности 

- Подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду. 

Руководилац финансијског сектора 
- Идентификује ризике из надлежности сектора, вреднује, оцењује и управља 

ризицима из своје надлежности 
- Подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду. 

Интерни контролор 
- Идентификује и процењује ризике у предузећу 
- Управља ризицима од стране руководиоца свих нивоа у предузећу 

- Подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду. 
Сви запослени у предузећу, директор и надзорни одбор су дужни да буду 

савесни и одговорни приликом обављања својих послових задатака и да на време 

упозоре на све потенцијалне ризике који могу настати приликом обављања пословне 
делатности. 
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Јавно комунално предузеће“Напредак“је у свом пословању изложено следећим 

ризицима: 
1. Тржишни ризици 
2. Кредитни ризик 

3. Ризик ликвидности 
4. Оперативни ризици 
5. Ризик угледа. 

Тржишни ризици 
У тржишне ризике пре свега улазе 

- ценовни ризик 
- степен наплате потраживања 

Позната је чињеница да цене комуналних услуга нису одраз стварних трошкова 
које изискује пружање услуге. С обзиром на то да су цене комуналних услуга резултат 

напора да се сагледају пре свега потрошачи слабије куповне моћи и тежње да се 
заштити животни стандард грађана, а не стварних трошкова насталих у производњи, 
степен наплате потраживања је јако важан фактор са аспекта пословања предузећа. 

Неопходно је још више интензивирати слање опомена и утуживање корисника који не 
измирују своје обавезе према предузећу, а посебно узевши у обзир  да предузеће 
пружа нередовним платишама могућност репрограма дуга и отплате на више рата. 

Посебан проблем је наплата тзв. доплатне карте, након неплаћања паркирања по 

сату или избегавања куповине карте.  Наиме, после упућене опомене кориснику паркинг 

простора један део њих се одазове позиву и изврши уплату. Они који су мање савесни 

никад не плате износ доплатне карте. Закон предвиђа да се такви корисници предају на 

даље поступање јавним извршитељима. Да би се  покренуо поступак пред извршитељем 

потребно је уплатити предујам у висини од око 7.000,00 динара. Део несавесних корисника 

уложи приговор те се процес даље одвија пред надлежним судом, као парница што 

изискује даље трошкове јер се већина таквих корисника налази и живи ван Сокобање па 

чак и у иностранству. Потпуно је економски неисплативо да се предузеће за износ 

доплатне карте од око 1.300,00 динара упушта у такве процесе. С тим у вези , предузеће 

планира након достављања опомена, процес  продаје или уступање потраживања како се 

не би упуштало у дуге и исцрпљујуће судске процесе који захтевају додатне трошкове ( пут 

или трошкове  превоза правног заступника ЈКП „Напредак“ на суђења у месту 

пребивалишта туженог). 

Кредитини ризик 
Кредитини ризик је ризик промене кредитне способности предузећа које може 

утицати на неиспуњење новчаних обавеза према повериоцу и тиме изазвати негативне 
последице по пословање предузећа. 

Ликвидност предузећа 
Ликвидност предузећа представља способност предузећа да на време измирује 

своје краткорочне обавезе, да је платежно способно и да на време измирује своје 
дугорочне обавезе. 

То је уједно и ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски 

резултат и капитал предузећа услед неспособности предузећа да испуњава доспеле 
обавезе. 
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Јавно комунално предузеће“Напредак“у зимским месецима када се активност 
привредних субјеката у Сокобањи смањи на минимум, а послови из делатности које се 
финансирају из буџета Општине Сокобања такође смање због дела године када 

потребе за тим пословима нису велике, има знатно мање прихода него у осталом делу 
године, те се то може одразити и на ликвидност предузећа. 

Оперативни ризик 
Оперативни ризик је ризик губитака због грешака, прекида или штете, повреда 

на раду, утицаја на животну средину и могу настати услед неадекватних процедура, 

поступања лица, система  или спољних догађаја, укључујући и ризик правног оквира. 
Узрок ризика могу бити: 
- Људски фактор 

- Процеси 
- Системи 

- Екстерни фактор 
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Узрок Категорија догађаја 

А Људски 
фактор 

Неовлашћене активности 
Крађе и преваре запослених 

Унутрашњи систем безбедности 
Односи према запосленима 
Неодговарајућа пословна пракса 

Намерне и ненамерне грешке 
Некомпетентност и необученост 

Б 
Процеси 

Безбедност радног окружења 

Прикладност, транспарентност и поверљивост 
Грешке у услугама 
Саветодавне активности 

Незгоде и општа сигурност 
Управљање процесима, обухватање и извршење 
Трансакција 

Информације и комуникације 
Надзор и извештавање 
Утицај на животну средину 

Безбедност информација 
Неусаглашености у процесима 

Управљање циљевима 

Системи 

Неадекватност, неефикасност,лоше функционисање или 

пад ИТ система 
Неадекватно обезбеђење ресурса за остваривање 
циљева и планова 

Слаба координација у остваривању циљева и планова 
Неефикасност и неефикасност система квалитета 

Г Екстерни 
фактор 

Крађе и преваре (од стране трећих лица) 

Спољашни систем безбедности 
Друге намерне активности 
Природне непогоде 

Катастрофе проузроковане људским фактором 
Политички и законски ризик 
Пословни партнери 

Купци и добављачи 
Теротистички напади 
Напад малициозним софтверима 

Директан хакерски напад 
Инциденти и акциденти пренешени од суседа 
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Карактеристично за ЈКП“Напредак“ а тиче се оперативних ризика, поред оних који 

постоје у сваком сличном предузећу је и чест утицај спољњег фактора смањења 
капацитета изворишта што инплицира несташицу воде, нарочито у вишим зонама те на 
тај начин што се кроз незадовољство грађана утиче на углед предузећа и степен 

наплате услуга. 
Такође нешто што можда није карактеристично само за ЈКП“Напредак“ је и 

смањен капацитет предузећа као последица дугогодишње примене Закона о 

максималном броју запослених у јавном сектору, где за последицу имамо лошу пре 
свега старосну али и квалификациону структуру запослених што се свакако одражава 
на квалитет пружених услуга. 

Општи услови пословања у држави доприносе до тога да постоје предузећа која 
често због лошег пословања одлазе у стечај или се чак и ликвидирају. Смањење броја 
корисника услуга предузећа доприносе до смањења прихода и тиме директно утичу на 

пословање предузећа. 
Квалитет воде за пиће је стална, перманентна и континуирана брига предузећа. 

То је могуће, велики ризик по пословање предузећа, али пре свега ризик за здравље и 
безбедност корисника услуга. О овом ризику се кроз честе анализе воде урађене од 
стране ЗЗЈЗ“Тимок“ Зајечар води посебна брига и те анализе не указују на то да вода 

коју користе грађани Сокобање није безбедна. 
Ризици који могу директно утицати на имовину предузећа као и на безбедност 

запослених и грађана као што су евентуално пожар, несрећни случај, саобраћајна 

незгода, крађа, утаја и друго су стална претња раду и пословању предузећа. 
Стриктним поштовањем законских норми и прописа, увођењем и поштовањем 
процедура, правилним избором запослених са одговарајућим квалификацијама, 

знањем и искуством, обнављањем техничко-технолошких ресурса предузеће покушава 
да ове ризике минимализује. 

Ризик угледа 
С обзиром да је предузеће ималац јавних овлашћења, такође да пружа услуге од 

јавног значаја за своје кориснике произилази да је предузеће јако изложено оваквом 
ризику. Нарочито излагању оваквом ризику доприноси чињеница да због великог броја 
корисника услуге у летњим месецима и због пада капацитета изворишта често долази 

до несташица воде у високим зонама. Предузеће се максимално труди да расположиве 
количине воде дистрибуира на најефикаснији и рационалан начин како би ублажило 
чињеницу недостатка воде. Такође, предузеће се преко свог сајта и преко јавних 

гласила свакодневно обраћа својим корисницима нудећи потребне информације. 

Добитак – губитак 
У случају да предузеће послује са добитком, добитак ће се распоредити у складу 

са Законом о јавним предузећима и Одлуком Скупштине Општине Сокобања, а ако пак 
пословну годину предузће заврши са губитком, покриће се из ревалоризационих 
резерви или из капитала предузећа. 
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Sheet1

ЈКП “НАПРЕДАК” СОКОБАЊА

у 000 динара

Р.бр. КОНТО 
ВРСТА 

ТРОШКА 
Остварено План 2022. 31.10.2022

Процена 
31.12.2022.

План 2023.

1 2 3 4 5 6 7

Расходи 

1
51100

Трошкови 
материјала за израду 

17695 4508 7240 12156

2
51140

Утрошени материјал 
за хигијену 

104 10 12 123

3
51150

Утрошени 
канцеларијски 
материјал 

470 397 470 951

4
511

Трошкови 
материјала за 
израду 

18269 4915 7722 13230

5 51301 Утрошен бензин 300 434

6 51302
Утрошено моторно 
уље

736 530 656 966

7 51310
Утрошен материјал 
за огрев

500 260 0

8 51320
Утрошено дизел 
гориво (нафта) 

8100 6642 8100 6860

9
51330

Утрошена 
електрична енергија 

8941 6661 10861 12000

10 51350 Утрошени ауто гас

11 513
Трошкови горива 
и енергије 

18577 13833 19877 20260

12 51400
Трошкови 
резервних делова 

850 444 533 990

13 514
Трошкови 
резервних делова 

850 444 533 990

14
51500

Трошкови једнокр. 
отписа алата и 
инвентара

1500 56 117 1192

15 51530
Трошкови једнокр. 
отписа ауто гума

800 110 800

16 515
Tрошкови једнокр. 
отписа

2300 56 227 1992

17 52000 Трошкови зарада 68865 45058 60214 74607

18 52001
Трошкови зарада -
порез на зараде

9824 4953 6611 8544

19
52002

Трошкови  зарада и 
накнаде зарада – 
ПИО .

13753 8713 11652 14533

20
52003

Трошкови зарада -
доприн. за здрав. 
осиг.

5059 3206 4287 5346

21
52004

Трошкови зарада  и 
накна зарада за 
нeзап.

737 469 627 779

22
52009

Трошкови 
доприноса 
незапослених 

23 52032
Др.прим.запосл.регр
ес.бо.бруто 

24 52033
Друга примања 
топли оброк 

25
520

Трошкови зарада 
и накнада зарада 
(БРУТО) 

98238 62399 83391 103809

26

52110

Трошкови 
доприноса за 
пензијско и 
инвалидско на терет 
послодавца

11788 6942 9251 11419

27

52111

Трошкови 
доприноса за 
пензијско и 
инвалидско на терет 
послодавца

5059 3171 4252 5346

28

52112

Трошкови 
доприноса за 
незапосленост на 
терет послодавца

29

52113

Трошкови 
доприноса за ПИО 
на тер.посл.-
новозапосл.радници 

30

521

Трошкови пореза и 
доп.на зараде и 
накн.зарада на 
терет послодавца

16847 10113 13503 16765

31

52400

Трошкови накнаде 
по уговору о 
привременим и 
повременим 
пословима

2000 1888 2000 2000

32 524
Трошкови накнаде 
по уговору 

2000 1888 2000 2000

Финансијски план за 2023.годину
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33
52500

Трошкови накнаде 
физичким лицима 
по уговору

230 217 230 230

34
525

Трошкови накнаде 
физичким лицима 
по уговору

230 217 230 230

35
52600

Трошкови накнада 
члановима управних 
органа

550 153 550 550

36
526

Трошкови накнада 
члановима 
управних органа

550 153 550 550

37

52901

Остала лична 
примања-
отпремнина код 
одласка у старосну 
пензију 

1500 1002 1106 500

38

52903
Остала лична 
примања запослених 
– јубиларне награде

1100 724 1420 1500

39 52904
Помоћ у случају 
смрти запосленог 

40 52905
Помоћ за набавку 
лекова и лечење

150 101 101 150

41
52906

Помоћ у случају 
смрти  чланова уже 
породице

180 96 96 180

42
52910

Накнада трошкова 
запослених- превоз 
на посао и са посла 

4400 3381 4181 5400

43

529011

Отпремнина за 
раднике за којима 
престаје потреба за 
одређеним послом

44

529111
Накнада трошкова 
запослених за сл.пут-
трошкови превоза

50 148 165 200

45

529113

Накнада 
трош.запосл.за 
сл.пут-трошкови 
дневница

200 144 200 250

46
52911

Накнаде трошкова 
запосленима на 
службеном путу 

47
52922

Давање пакетића 
деци запослених за 
Нову годину

300 300 300

48

52912

Накнада  трошкова 
превоза за 
коришћење сопств. 
возила 

200 127 184 200

49
52919

Остале накнаде 
тршк. запослених-
солидарна помоћ

50

52930

Накнаде трошкова 
послодав.за 
коришћење 
сопств.аутомобила 

20

51 529
Остали лични 
расходи и накнаде 

8100 5723 7753 8680

52 53100 Трошкови превоза 480 435 500

53 53150
Трошкови ПТТ 
услуга 

700 571 700 700

54 53151
Трошкови мобилне 
телефоније

1340 715 1124 1400

55
531

Трошкови 
транспортних и 
ПТТ услуга

2520 1722 2304 2600

56

53200
Трошкови услуга на 
текућем одржавању 
основних средстава

4764 1510 2900 3360

57 532
Трошкови услуга 
одржавања

4764 1510 2900 3360

58
53330

Закупнина 
земљишта правних 
лица

80 60 60 80

59
533

Закупнина 
земљишта правних 
лица

80 60 60 80

60 53500
Трошкови огласа у 
новинама и радију

200 200 300

61

53520

Трошкови улагања у 
пред. на којима се 
налазе пропагандне 
поруке

70 42 70 95

62 53510
Трошкови за 
проспекте,флајере

50

63 535
Трошкови рекламе 
и пропаганде

270 42 270 445

64

53900

Трошкови за 
производне услуге 
извршене од 
предузећа 

19663 9474 14830 9017

65
53930

Трошкови услуга 
Завода за јавно 
здравље 

2075 1251 1783 2234

66
53931

Tрошкови услуга 
Института за јавно 
здравље Ниш
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67
53940

Накнада за кориш. 
ауто пута – 
регистрација 

100 48 60 100

68

53960

Трошкови за 
претплату на 
службене листове и 
часописе

200 160 175 200

69 539
Трошкови услуга 
од предузећа

22038 10933 16848 11551

70 54000
Трошкови 
амортизације 

6950 6950 16692

54020
Трошкови 
амортизације пос.

31

71 540
Трошкови 
амортизације 

6950 31 6981 16692

72
54500

Резервисања за 
отпремнине за 
пензије 

200 1000 1000

73
545

Резервисања за 
накнаде и друге 
бен. запослених

200 1000 1000

74
55000

Трошкови ревизије 
финансијских 
извештаја 

100 58 60 100

75 55010
Трошкови 
адвокатских услуга 

50 50

76
55030

Трошкови 
здравствених услуга 

55 38 45 30

77
55040

Трошкови за услуге 
друштвених 
делатности 

78

55050
Трошкови стручног 
образовања 
запослених 

350 169 350 350

79
55060

Трошкови непр. 
услуга-одржавање 
софтвера

780 96 160 864

80

55070

Трокови услуга за 
измене на 
пост.програмима на 
рачунарима

50

81 55093
Трошкови 
вештачења

100 50

82

55091

Остале 
непроиз.услуге-
објављивање 
финансијских 
извештаја

15 15 20

83
55092

Остали 
непроизводни 
трошкови(паркинг)

84
550

Трошкови 
непроизводних 
услуга 

1450 361 630 1514

85 55100
Трошкови 
репрезентације

65 68 22 65

86
55120

Трошкови 
репрезентације-
угост.услуге

350 158 210 350

87
55121

Угоститељске услуге-
спољни сарадници 

190 115 95 190

88 55150
Трошкови за 
поклоне

50 50

89

55140

Трошкови 
угоститељских 
услуга за јубиларне 
прославе

90

55190

Трошкови 
угоститељских 
услуга (8.март и 
спор. игре)

100 115 150

91 551
Трошкови 
репрезентације 

755 341 442 805

92 55200
Трошкови премије 
осигурања

500 182 182 500

93 552
Трошкови премије 
осигурања

500 182 182 500

94 55300
Трошкови платног 
промета у земљи 

550 250 320 320

95
55310

Трошкови 
финансијских услуга

96 55320
Трошкови за 
банкарске услуге 

500 38 50 100

97 55390
Остали трошкови 
платног промета

98 553
Трошкови платног 
промета

1050 288 370 420

99

55400

Трошкови 
чланарина 
привредној комори 
Србије на зараде 
запослених

45 40 45 50

100

55401

Трошкови 
чланарина 
регионалних комора 
на зараде и накнаде 
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101

55420

Трошкови 
чланарине 
пословним 
удружењима

50 37 46 50

102
55430

Трошкови 
чланарина посл. 
удружењима

15

103 554
Трошкови 
чланарина

110 77 91 100

104 55500
Трошкови пореза на 
имовини 

150 7 7 7

105 55520
Накнада за 
коришћење вода 

1089 584 700 700

106 55540
Накнада за уређење 
грађ.земљишта

107

55541

Трошкови накнада 
за заштиту и 
унапређење животне 
средине 

110 96 107 110

108 55552
Комунална такса на 
фирму 

70 70 70 80

109
55553

Накнаде општине 
Сокобања 10% 
прих. парк. 

1050 887 1050 1050

110 555 Трошкови пореза 2469 1644 1934 1947

111
55900

Трошкови огласа у 
штампаним и др. 
медијима 

20 1 1

112 55991
Трошкови осталих 
обавеза 10% бу.

113
55990

Остали 
нематеријални 
трошкови

114 55910
Таксе – адм, суд, 
регист, локалне

600 173 210 500

115 55920
Трошкови 
вештачења

50 20 40 50

116
55990

Остали 
нематеријални 
трошкови 

50 3 3 5

117
559

Остали 
нематеријални 
трошкови 

720 197 254 555

118 56200
Расходи камата по 
кредитима у земљи 

2900 1993 2859 2500

119
56230

Расходи камата  -по 
другим фин. 
пласманима

120 56240 Расходи камата

121
56250

Расходи камата по 
финансијском 
лизингу

122 56260
Трошкови затезне 
камате у земљи

100 60 82 100

123
56270

Камате за неплаћене 
јавне приходе

5040 2449 2500 200

124
56280

Камате по 
остал.фин. 
обавезама

125 562 Расходи камата 8040 4508 5441 2800

126
56400

Расходи по основу 
ефекта 
валут.клаузуле 

127 564
Негативне курсне 
разлике 

128
56990

Остали непоменути 
фин.расходи-
опомене

129
569

Остали 
финансијски 
расходи 

130
57000

Неотписана 
вредност расх 
.нематер. улагања

57020
Неотпис.вредн,и 
додатни трошкови

278 413

131

57490

Остали мањкови 
који се утврде на 
осн.сред.и 
ванр.пописа

132 574 Мањкови 278 413

133
57600

Расходи  по основу 
директних отписа 
потраживања

100 91 100 100

134
57610

Расходи по основу 
директних 
потраживања

135 576 Расходи 100 91 100 100

136 57900 Трошкови спорова 3000 1093 1900 2000

137
57920

Казне за привр. 
прекршаје и 
преступе

150 58 60 150

138 57940
Накнаде штете 
трећим лицима

300 240 300 300

139 57961
Зараде особа са 
инвалидитетом 

140

57963

Тршкови учешћа у 
финанс.зарада особа 
са инвал.за 
рн.буџетског фонда

1100 1100 1100
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141 57980
Расходи из ранијих 
година

100 100 100

145
579

Остали 
непоменути 
расходи 

4650 2491 3460 2550

58220
Обезвређивање 
опреме

187 187

147 582
Обезвређивање 
опреме

187 187

148
58500

Обезвређивање 
потраживања од 
купаца

2000 6000 6000

585
Обезвређивање 
потраживања од 
купаца

2000 6000 6000

149
59200

Накнадно утврђени 
расходи ранијих 
година

500 524 550 500

59210

Исправке грешака из 
ранијих година које 
нису материјално 
значајне

50

150
592

Накнадно 
утврђени расходи 
ранијих година

550 524 550 500

УКУПНО 
КЛАСА 5

225417 125052 186203 222025

Р.БР КОНТО 
ВРСТА 

ПРИХОДА
Остварено План 2022. 03.10.2022

Процена 
31.12.2022.

План 2023.

1

61420
Приходи од 
воде,канализације, 
смећа- од предузећа

41280 36054

40415

47100

2
614210

Приходи од пијачно- 
вашарске таксе 

2500 2354
2500

2600

3
61422

Приходи од вршења 
услуга-гробљанске 
услуге

4200 2045
4200

7000

4

61423

Приходи од  вршења 
услуга  водовода  и 
канализације, смеће-
услуге.

33495 4377

13600

26311

5

61424
Приходи од вршења 
услуга фекалом 
цистерном

1726 848

1000

1200

6
61425

Приходи од вршења 
услуга-израда 
ивичњака 

1000 80
879

1000

61426
Приходи од услуге 
одржавања гробних 
места

500 450
450

7
61427

Приходи од 
воде,канализације, 
смећа - грађани

76959 55251
60552

73400

8

61428
Приходи од вршења 
услуга хигијене, 
зоохигијене исл

30848 20706

27466

30573

9 61429
Приходи од услуга 
по уговорима

9607 15179 15179 6400

10 6142111
Паркинг карте 1 
зона

120 66 69 80

11 6142112
Паркинг карте 2 
зона

500 270 300 300

12 6142113
Паркинг карта 
дневна 

5 1 5 5

13 614212 СМС Теленор 980 1545 1662 2000

14 614213 СМС Телеком 1500 1717 1884 2400

15 614214 СМС ВИП 780 861 995 1000

16 614215
Повлашћена 
паркинг карта

70 122 134 150

17 614216 Претплатна карта 210 118 125 150

18 614217
Резервисано паркинг 
место

50 130 130 150

19 614218
Наплаћене доплатне 
карте

2500 1574 1835 2500

20 614219 СМС Глобал 10 17 18 20

21

614

Приходи од 
прод.произ.и 
услуга на домаћем 
тржишту

208840 143762

173398

204339

25 64012
Приходи од 
субвенција

60 59 59

26
64100

Приходи  по основу 
условљених 
донација

230 228
228

27
640

Приходи од 
премија, дотација, 
регреса

290 287
287

28 65010
Приходи од 
закупнина - пијаца

2500 2988 3500 4000
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29 650
Приходи од 
закупнина

2500 2988 3500 4000

30 66200 Приходи од камата 100

31
66240

Приходи од камата 
по купопродајном 
односу

1620 2552
2862

3000

32
66260

Приходи од 
затезних камата у 
земљи 

400 43
59

50

33 662 Приходи од камата 2120 2595 2921 3050

34
66990

Остали финансијски 
приходи 

4000 1644
1810

3000

35 66991
Остали приходи-
службе за запош.

36
669

Остали 
финансијски 
приходи 

4000 1644
1810

3000

37
67720

Приходи од отписа 
обавеза-застареле 
обавезе

120 50

67710
Приходи по основу 
отписа

30 30

38 677
Приходи од отписа 
обавеза

120 30 30 50

39

67843

Приходи од 
укидања 
резервисања према 
запосленима

200 1000

40

678

Приходи од 
укидања 
резервисања према 
запосленима

200 1000

41
67930

Приходи  по основу 
накн. рабата

100

42 67993
Остали непоменути 
приходи- јав. рад.

43 67991
Остали непоменути 
приходи 

1000

44 67992 Пет амбалажа 1000

45
679

Остали 
непоменути 
приходи

1000 1000

46
68220

Приход од 
усклађивања 
вредности

122
122

47
682

Приход од 
усклађивања 
вредности

122
122

48 68523
Приходи од ускл. 
вредн.потр. 

7000 6000 6000

49 685
Приходи од ускл. 
вредн.потр. 

7000 6000 6000

69200
Накнадно утврђени 
приходи 

800 778 800

692
Накнадно 
утврђени приходи 

800 778 800

Укупно класа 6 226970 152206
188868 222439

Проф.Др. Игор Милановић

Број:
У Сокобањи,30.11.2022.год.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НАПРЕДАК"

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
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Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП
План на дан 
31.12.2022.

Реализација 
(процена) на 

дан 31.12.2022.

1 2 3 4 5

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 32.494 30.583

023 2. Постројења и опрема 0011 65.143 52.642

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 985 690

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)

04 и 05 0018

0030 114.634 126.740

01 0003

02 0009 98.622 83.915

БИЛАНС СТАЊА  на дан 31.12.2022. године

0002 98.622 83.915
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Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП
План на дан 
31.12.2022.

Реализација 
(процена) на 

дан 31.12.2022.

1 2 3 4 5
Класа 1, осим групе рачуна 

14
I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) 0031 4.298 3.930

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0032 3.892 3.584

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 406

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 95.677

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)

21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 246 321

223 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак 0046 313 314

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 14.100 7.500

28 (део), осим 288
VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0058

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 
0002 + 0029 + 0030)

0059 213.256 210.655

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060 42.368 30.892

ПАСИВА

A. КАПИТАЛ

(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 
0412) ≥ 0

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 99.772 104.655

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403

306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405 224 331

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

23 0048

0401 99.996 113.470

20 0038 95.677 114.675

21, 22 и 27 0044 559 635
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Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП
План на дан 
31.12.2022.

Реализација 
(процена) на 

дан 31.12.2022.

1 2 3 4 5

дуговни салдо рачуна 331, 
332, 333, 334, 335, 336 и 

337

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ 
ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ 
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 

0407

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) 0408 2.655

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0409 1.150

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0410 1.150 2.655

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 8.590 7.000

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 57.000 42.000

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 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 

(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

423, 424 (део), 425 (део) и 
429 (део) 

5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства 0438 12.000

426 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности 0439

42, осим 427 0433 12.000

41 0420 57.000 42.000

0431 44.058 41.522

0415 65.590 49.000

40 0416 8.590 7.000
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Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП
План на дан 
31.12.2022.

Реализација 
(процена) на 

дан 31.12.2022.

1 2 3 4 5

428 7. Обавезе по основу финансијских деривата 0440

430 III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0441 7.000

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 8.650 14.900

436 4. Обавезе према добављачима  у иностранству 0446

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 20.163 9.928

47,48 осим 481
2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и 
осталих јавних прихода 

0451 8.245 4.491

481 3. Обавезе по основу пореза на добитак 0452 203

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 42.368 30.892

0456 213.256 210.655

44,45,46, осим 467, 47 и 48 0449 28.408 14.622

0455

43, осим 430 0442 8.650 14.900
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Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП
План

01.01-31.12.2022.

Реализација 
(процена)

01.01-31.12.2022.

1 2 3 4 5

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 185.887 173.398

610, 612 и 614 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1006 185.887 173.398

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 2.500 3.787
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 192.647 170.239

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1014

51 II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1015 32.896 28.359

52
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 
1019)

1016 125.085 107.427

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада 1017 98.238 83.391

521 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 1018 16.847 13.503

52 осим 520 и 521 3. Остали лични расходи и накнаде 1019 10.000 10.533

540 IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1020 6.750 6.981

58, осим 583, 585 и 586 V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1021 187

53 VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1022 22.442 22.382

54, осим 540 VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1023 200 1.000

55 VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1024 5.274 3.903

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 1025 6.946

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 1026 5.620

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 1.620 2.921

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1030

665 и 669 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1031 4.000 1.810

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 1.830 5.441

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 3.790

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 1038

1027 5.620 4.731

1032 1.830 5.441

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

1001 188.387 177.185
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Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП
План

01.01-31.12.2022.

Реализација 
(процена)

01.01-31.12.2022.

1 2 3 4 5

683, 685 и 686
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1039 7.000 6.122

583, 585 и 586
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1040 2.000 6.000

67 J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1041 1.420 30

57 K. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1042 4.250 3.973

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 1.700 2.415

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 250

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

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1051

722 дуг. салдо II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1052

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

1055 1.150 2.655

1056

1049 1.150 2.665

1050

1043 202.427 188.068

1044 200.727 185.653
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Прилог 1б

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А АОП
План

01.01-31.12.2022.

Реализација 
(процена)

01.01-31.12.2022.

1 2 3 4

A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) 3001 202427 179582

1. Продаја и примљени аванси у земљи 3002 188387 173398

2. Продаја и примљени аванси у иностранству 3003

3. Примљене камате из пословних активности 3004 2921

4. Oстали приливи из редовног пословања 3005 14040 3893

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) 3006 201277 168314

1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи 3007 82943 45172

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству 3008

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3009 115085 97275

4. Плаћене камате у земљи 3010 1830 5448

5. Плаћене камате у иностранству 3011

6. Порез на добитак 3012 448

7. Одливи по основу осталих јавних прихода 3013 1419 18574

8. Остали одливи из пословних активности 3014

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) 3015 1150 1397

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) 3016

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3017 3078

1. Продаја акција и удела 3018

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и 
биолошких средстава 

3019 1400

3. Остали финансијски пласмани 3020 1678

4. Примљене камате из активности инвестирања 3021

5. Примљене дивиденде 3022

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3023 1681

1. Куповина акција и удела 3024

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и 
биолошких средстава 

3025 1681

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 60000 27000

1. Увећање основног капитала 3030

2. Дугорочни кредити у земљи 3031 60000 15000

3. Дугорочни кредити у иностранству 3032

4. Краткорочни кредити у земљи 3033 12000

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 53485

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године
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П О З И Ц И Ј А АОП
План

01.01-31.12.2022.

Реализација 
(процена)

01.01-31.12.2022.

1 2 3 4

1. Откуп сопствених акција и удела 3038

2. Дугорочни кредити у земљи 3039 53000 8000

3. Дугорочни кредити у иностранству 3040

4. Краткорочни кредити у земљи 3041 12000

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 262427 209660

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) 3049 254762 189995

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 3050 7665 19665

E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 3051

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3052 4500 12165

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)
3055 12165 7500
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Прилог 2

Базна година 2023. година 2024. година 2025. година

Повећање територ.услуга прикупљ.смећа број корисника

Унапређ,снабдев.водом високих зона број корисника

Смањење губитака у водовод.мрежи % губитака

Квалитет воде за пиће дужина вод.мреже

Унапређење упр.отп.водама бр.неиспр.анал.

Унапр.управљ.гробљем степен наплате

Унапређ.управ.паркингом степен наплате

Унапр.управ.пијацом степен наплате

Унапр.упр.прихватилиштем бр.ухваћен.паса

Примена организац.и техн.промена дигитал.услуга

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ Индикатор
Базна 
година

Вредност индикатора

Извор провере Активност за достизање циља
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Ниска вероватноћа 1 Низак утицајУмерена вероватноћа 2 Умерен утицај

Избор Вероватноћа Избор Утицај 3=1*2 Ефекат ризика

Застарелост обав.и смањ.наплата 3 Висока вероватноћа 2 Умерен утицај 6 Висок ризик Непр.слање опомена и утужење неплатиша

Смањена кредитна способ.предузећа 2 Умерена вероватноћа 2 Умерен утицај 4 Умерен ризик Повећање ликвидности и редов.сервис.дуга

Оперативни ризик губитака због грешака 2 Умерена вероватноћа 1 Низак утицај 2 Умерен ризик Орг.мерама смањити утицај људског фактора

Неуредно измирење обавеза 2 Умерена вероватноћа 2 Умерен утицај 4 Умерен ризик Континуирано контеолис.доспелости и пратити обавезе

Смањен капацитет изворишта 3 Висока вероватноћа 3 Висок утицај 9 Критичан ризик Континуирано превезивање на нову мрежу

Ризик угледа 2 Умерена вероватноћа 3 Висок утицај 6 Висок ризик Односи са потрошачима,обука запослених,унапређење услуга

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик

Вероватноћа ризика 
(1)

Утицај ризика 
(2)

Укупно 
(3)

Процењен 
финансијски ефекат у 

случају настанка 
ризика 

(у 000 дин)

Планиране активности у случају појаве ризика
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у 000 динара

2020. година 2021. година 2022. година 2023. година

Укупни капитал План 174.829 99.906 99.772
Реализација 174.829 99.711 113.470 -

% одступања реализације од плана 0% -0% +14% -
- -43% +14% -100%

Укупна имовина План 174.376 106.682 98.622
Реализација 174.376 91.872 83.915 -

% одступања реализације од плана 0% -14% -15% -
- -47% -9% -100%

Пословни приходи План 180.879 192.647 188.387
Реализација 180.879 147.086 177.185 -

% одступања реализације од плана 0% -24% -6% -
- -19% +20% -100%

Пословни расходи План 180.130 188.387 192.647
Реализација 180.130 142.632 170.239 -

% одступања реализације од плана 0% -24% -12% -
- -21% +19% -100%

Пословни резултат План 749 4.260 -4.260 0
Реализација 749 4.454 6.946 -

% одступања реализације од плана 0% +5% -263% -
- +495% +56% -100%

Нето резултат План 749 1.150 1.150
Реализација 749 1.034 2.655 -

% одступања реализације од плана 0% -10% +131% -
- +38% +157% -100%

Број запослених на дан 31.12. План 83 76 80
Реализација 83 76 80 -

% одступања реализације од плана 0% 0% 0% -
- -8% +5% -100%

Просечна нето зарада План 50.564 67.987 65.494
Реализација 50.564 59.812 63.385 -

% одступања реализације од плана 0% -12% -3% -
- +18% +6% -100%

Инвестиције План
Реализација -

% одступања реализације од плана 0% 0% 0% -
- 0% 0% 0%

Просечна  нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. 
годину и реализација из 2022. године.

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године
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2020. година 
реализација

2021. година 
реализација

2022. година 
реализација 

(процена)

План 2023. 
година

8833 6462 15087

0.525 1.5181 3.16

0.56 0.314 2.33

428 1103 1397

56.29 186.67 46.71

173.63 118.1 305.23

57.66 73.34 60.62

у 000 динара

Стање на дан 
31.12.2020.

Стање на дан 
31.12.2021.

Стање на дан 
31.12.2022.

План на дан 
31.12.2023.

60000 54000 42000

0 60000 54000 42000

у 000 динара

2020. година 2021. година 2022. година План 2023. 
година

План

Пренето -

Реализовано -

План

Пренето -

Реализовано -
План
Пренето -
Реализовано -

НАПОМЕНА:

ROE (Return on Еquity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности 

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и 
краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни 
приходи)*100

Субвенције

Остали приходи из буџета

Укупно приходи из буџета

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања 
који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна 
се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства ) *100

Ликвидност

% зарада у пословним приходима

Кредитно задужење без гаранције државе

Кредитно задужење са гаранцијом државе

Укупно кредитно задужење

EBITDA

ROA

ROE

Оперативни новчани ток

Дуг / капитал
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Прилог 5.

у 000 динара

План 
31.03.2023.

План 
30.06.2023.

План 
30.09.2023.

План 
31.12.2023.

1 2 3 4 5 6 7

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 28.982

023 2. Постројења и опрема 0011 69.334

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 440

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 4.501

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0032 4.185

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 316

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)
20 0038 115.800

04 и 05 0018

0030 129.405

01 0003

02 0009 134.650

БИЛАНС СТАЊА  на дан 31.12.2023. године

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП
Износ

0002 134.650
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План 
31.03.2023.

План 
30.06.2023.

План 
30.09.2023.

План 
31.12.2023.

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП
Износ

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039 115.800

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)

21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 290

223 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак 0046 314

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 8.500

28 (део), осим 288
VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0058

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 
0002 + 0029 + 0030)

0059 264.495

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060 20.351

ПАСИВА 169.208

A. КАПИТАЛ

(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 
0412) ≥ 0

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403

306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405 310

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

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 414

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0409

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0410 414

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 10.000

400 2. Резервисања за трошкове у гарантном року 0418

40, осим 400 и 404 3. Остала дугорочна резервисања 0419

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
41 0420 32.000

0415 42.000

40 0416 10.000

23 0048

0401 160.414

21, 22 и 27 0044 604
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План 
31.03.2023.

План 
30.06.2023.

План 
30.09.2023.

План 
31.12.2023.

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП
Износ

(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 32.000

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 4.410

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 

(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

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 18.000

428 7. Обавезе по основу финансијских деривата 0440

430 III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0441

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 15.900

436 4. Обавезе према добављачима  у иностранству 0446

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 10.000

47,48 осим 481
2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих 
јавних прихода 

0451 4.500

481 3. Обавезе по основу пореза на добитак 0452 63

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 20.351

0456 264.495

44,45,46, осим 467, 47 и 48 0449 14.563

0455

42, осим 427 0433 18.000

43, осим 430 0442 15.900

41 0420 32.000

0431
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Прилог 5а

у 000 динара

План 
01.01-31.03.2023.

План
01.01-30.06.2023.

План
01.01-30.09.2023.

План 
01.01-31.12.2023.

1 2 3 4 5 6 7

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 204.339

610, 612 и 614 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1006 204.339

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 4.000

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

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1014

51 II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1015 36.472

52
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 
1019)

1016

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада 1017 103.809

521 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 1018 16.765

52, осим 520 и 521 3. Остали лични расходи и накнаде 1019 11.460

540 IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1020 16.692

58, осим 583, 585 и 586 V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1021

53 VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1022 18.036

54, осим 540 VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1023 1.000

55 VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1024 5.841

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 1025

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 1026

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 3.050

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1030

665 и 669 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1031 3.000

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 2.800

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

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 1038

683, 685 и 686
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1039 6.000

583, 585 и 586
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1040 6.000

67 J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1041 2.050

57 K. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1042 2.650

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 914

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

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 500

221.5251044

2.800

1043 222.439

1032

208.339

1027 6.050

1001

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП

Износ
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План 
01.01-31.03.2023.

План
01.01-30.06.2023.

План
01.01-30.09.2023.

План 
01.01-31.12.2023.

1 2 3 4 5 6 7

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП

Износ

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1051

722 дуг. салдо II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1052

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

1056

1055 414

1050

1049 414
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Прилог 5б

у 000 динара

План 
01.01-31.03.2023.

План
01.01-30.06.2023.

План 
01.01-30.09.2023.

План 
01.01-31.12.2023.

1 2 3 4 5 6

A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) 3001 211.358

1. Продаја и примљени аванси у земљи 3002 204.339

2. Продаја и примљени аванси у иностранству 3003

3. Примљене камате из пословних активности 3004 3.050

4. Oстали приливи из редовног пословања 3005 3.969

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) 3006 181.358

1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи 3007 43.629

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству 3008

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3009 115.618

4. Плаћене камате у земљи 3010 2.800

5. Плаћене камате у иностранству 3011

6. Порез на добитак 3012 70

7. Одливи по основу осталих јавних прихода 3013 19.241

8. Остали одливи из пословних активности 3014

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) 3015 414

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) 3016

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ 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 24.000

1. Увећање основног капитала 3030

2. Дугорочни кредити у земљи 3031 12.000

3. Дугорочни кредити у иностранству 3032

4. Краткорочни кредити у земљи 3033 12.000

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 38.000

1. Откуп сопствених акција и удела 3038

2. Дугорочни кредити у земљи 3039 38.000

3. Дугорочни кредити у иностранству 3040

4. Краткорочни кредити у земљи 3041

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

П О З И Ц И Ј А АОП

Износ
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План 
01.01-31.03.2023.

План
01.01-30.06.2023.

План 
01.01-30.09.2023.

План 
01.01-31.12.2023.

1 2 3 4 5 6

П О З И Ц И Ј А АОП

Износ

5. Краткорочни кредити у иностранству 3042

6. Остале обавезе 3043

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 235.358

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) 3049 219.358

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 3050 16.000

E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 3051

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3052 7.500

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)
3055

8.500
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Прилог 6.

у динарима

Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано (процена) Неутрошено 
Износ неутрошених средстава 

из ранијих година   (у односу на 
претходну)

1 2 3 4 (2-3) 5

Субвенције

Остали приходи из буџета*

УКУПНО

у динарима

01.01. до 31.03. 01.01. до 30.06. 01.01. до 30.09. 01.01. до 31.12.

Субвенције

Остали приходи из буџета*

УКУПНО

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2022. године

План за период 01.01-31.12.2023. године

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).
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Прилог 7.

у динарима

1.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и 
доприноса на терет запосленог)

53.320.000 60.214.000 18.651.792 37.303.584 55.955.376 74.607.168

2.
Маса БРУТО 1  зарада (зарада са припадајућим порезом и 
доприносима на терет запосленог)

98.360.000 83.391.000 25.952.154 51.904.308 77.856.462 103.808.616

3.
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и 
доприносима на терет послодавца) 

114.840.000 96.894.000 30.273.186 60.546.372 90.819.558 121.092.744

4. Број запослених  по кадровској евиденцији - УКУПНО* 80 80 81 81 81 81

4.1. - на неодређено време 75 74 75 75 75 75

4.2. - на одређено време 5 6 6 6 6 6

5 Накнаде по уговору о делу 360.000 230.000 76.600 153.200 230.000

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу* 1 1 1 1 1

7 Накнаде по ауторским уговорима

8 Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*

9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 2.000.000 2.000.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

10
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим 
пословима*

4 4 4 4 4 4

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 115.000 230.000

12 Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* 2 2

13 Накнаде члановима скупштине

14 Број чланова скупштине*

15 Накнаде члановима надзорног одбора 600.000 550.000 150.000 300.000 450.000 100.000

16 Број чланова надзорног одбора* 3 3 3 3 3 3

17 Накнаде члановима Комисије за ревизију

18 Број чланова Комисије за ревизију*

19 Превоз запослених на посао и са посла 4.400.000 4.181.000 1.350.000 2.700.000 4.050.000 5.400.000

20 Дневнице на службеном путу 200.000 200.000 50.000 110.000 200.000 250.000

21
Накнаде трошкова на службеном путу

165.000 165.000 30.000 130.000 180.000 200.000

22 Отпремнина за одлазак у пензију 1.500.000 1.106.000 500.000

23 Број прималаца отпремнине 4 4 1

24 Јубиларне награде 450.000 1.420.000 1.500.000

25 Број прималаца јубиларних награда 2 5 4

26 Смештај и исхрана на терену

27 Помоћ радницима и породици радника 330.000 200.000

28 Стипендије

29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

30 Трошкови стручног усавршавања запослених 350.000 350.000 350.000

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу 

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Р.бр. Трошкови запослених
План 

01.01-31.12.2022. 

Реализација 
(процена) 

01.01-31.12.2022. 

План
01.01-31.03.2023.

План
01.01-30.06.2023.

План
01.01-30.09.2023.

План 
01.01-31.12.2023.
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Прилог 8.

1 Технички сектор 25 71 62 58 4

2 Финансијско рачунов.сектор 12 14 14 12 2

3 Општа служба 3 3 3 3 0

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

…

40 88 79 73 6УКУПНО:

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни 
број

Сектор / 
Организациона 

јединица

Број 
систематизовани
х радних места

Број 
извршилаца

Број запослених 
по кадровској 

евиденцији

Број запослених на 
неодређено време 

Број запослених на 
одређено време
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Прилог 9.

Број на дан 
31.12.2022.

Број на дан 
31.12.2023.

Број на дан 
31.12.2022.

Број на дан 
31.12.2023.

1 ВСС 5 5 2 2 1 До 30 година 2 2

2 ВС 4 4 1 1 2 30 до 40 6 5

3 ВКВ 0 0 3 40 до 50 26 22

4 ССС 31 31 4 50 до 60 37 43

5 КВ 0 0 5 Преко 60 8 8

6 ПК 0 0 79 79

7 НК 39 49 45.50 46.50

79 79 3 3

Број на дан 
31.12.2022.

Број на дан 
31.12.2023.

Број на дан 
31.12.2022.

Број на дан 
31.12.2023.

1 Мушки 65 65 2 2 1 До 5 година 6 6

2 Женски 14 14 1 1 2 5 до 10 5 5

79 79 3 3 3 10 до 15 6 6

4 15 до 20 20 17

5 20 до 25 12 15

6 25 до 30 6 6

7 30 до 35 16 16

8 Преко 35 8 8

УКУПНО 79 79

Опис
Број 

запослених 
31.12.2022.

Број 
запослених 
31.12.2023.

УКУПНО

Редни 
број

Опис
Запослени

Надзорни одбор 
/Скупштина Редни 

број

УКУПНО

Просечна старост

УКУПНО

Структура по полу Структура по времену у радном односу

Квалификациона структура Старосна структура

Редни 
број

Опис

Запослени
Надзорни одбор 

/Скупштина Редни 
број

Опис
Број 

запослених 
31.12.2022.

Број 
запослених 
31.12.2023.
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Прилог 10.

Стање на дан 31.12.2022. године 80 Стање на дан 30.06.2023. године 80

Одлив кадрова у периоду 
01.01-31.03.2023.

Одлив кадрова у периоду 
01.07-30.09.2023.

1 навести основ 1 навести основ

2 2

3 3

4 4

Пријем кадрова у периоду 
01.01-31.03.2023.

Пријем кадрова у периоду 
01.07-30.09.2023.

1 навести основ 1 навести основ

2 2

Стање на дан 31.03.2023. године 80 Стање на дан 30.09.2022. године 80

Стање на дан 31.03.2023. године 80 Стање на дан 30.09.2022. године 80

Одлив кадрова у периоду 
01.04-30.06.2023.

Одлив кадрова у периоду 
01.10-31.12.2023.

1 навести основ 1 навести основ

2 2

3 3

4 4

Пријем кадрова у периоду 
01.04-30.06.2023.

Пријем кадрова у периоду 
01.10-31.12.2023.

1 навести основ 1 навести основ

2 2

Стање на дан 30.06.2023. године 80 Стање на дан 31.12.2023. године 80

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених
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Прилог 11.

у динарима

I 75 6.925.290 92.337 74 6.769.967 91.486 0 0 0 1 155.323 155.323
II 75 6.298.086 83.974 72 6.196.752 86.066 2 101.334 50.667 1 145.269 145.269
III 73 7.007.663 95.995 71 6.765.810 95.293 1 74.630 74.630 1 167.223 167.223
IV 75 6.644.339 88.591 72 6.412.565 89.063 2 80.470 40.235 1 151.304 151.304
V 76 6.888.592 90.639 71 6.536.658 92.065 4 192.785 48.196 1 159.149 159.149
VI 76 6.998.955 92.091 70 6.451.997 92.171 5 387.072 77.414 1 159.886 159.886
VII 76 6.667.819 87.734 70 6.160.735 88.010 5 353.920 70.784 1 153.164 153.164
VIII 76 7.231.476 95.151 71 6.702.147 94.396 4 361.346 90.336 1 167.983 167.983
IX 78 7.037.176 90.220 71 6.392.655 90.037 6 484.050 80.675 1 160.471 160.471
X 80 6.916.653 86.458 70 6.090.288 87.004 9 673.310 74.812 1 153.055 153.055
XI 80 7.275.130 90.939 69 6.449.780 93.475 10 825.350 82.535 1 160.471 160.471
XII 80 7.275.130 90.939 69 6.449.780 93.475 10 825.350 82.535 1 160.471 160.471

УКУПНО 83.166.309 1.085.068 77.379.134 1.092.541 7.644.897 772.820 1.893.769 160.471

ПРОСЕК 6.930.525 90.422 6.448.261 91.045 637.075 64.401 157.814 157.814

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

у динарима

I 81 8.650.718 106.799 80 8.416.403 105.205 1 234.315 164.254

II 81 8.650.718 106.799 80 8.416.403 105.205 1 234.315 164.254

III 81 8.650.718 106.799 80 8.416.403 105.205 1 234.315 164.254

IV 81 8.650.718 106.799 80 8.416.403 105.205 1 234.315 164.254

V 81 8.650.718 106.799 80 8.416.403 105.205 1 234.315 164.254

VI 81 8.650.718 106.799 80 8.416.403 105.205 1 234.315 164.254

VII 81 8.650.718 106.799 80 8.416.403 105.205 1 234.315 164.254

VIII 81 8.650.718 106.799 80 8.416.403 105.205 1 234.315 164.254

IX 81 8.650.718 106.799 80 8.416.403 105.205 1 234.315 164.254

X 81 8.650.718 106.799 80 8.416.403 105.205 1 234.315 164.254

XI 81 8.650.718 106.799 80 8.416.403 105.205 1 234.315 164.254

XII 81 8.650.718 106.799 80 8.416.403 105.205 1 234.315 164.254

УКУПНО 81 103.808.616 106.799 80 100.996.836 105.205 1 2.811.780 164.254

ПРОСЕК 234.315 164.254

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Маса зарада 
Просечна 

зарада
Маса зарада 

Просечна 
зарада

Маса зарада 
Просечна 

зарада

* исплата са проценом до краја године 

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1 

План по 
месецима 

2023.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО

Број 
запослених

Маса зарада 
Просечна 

зарада
Број 

запослених

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину*- Бруто 1

Исплата по 
месецима 

2022.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ** НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО

Број 
запослених

Маса зарада 
Просечна 

зарада
Број 

запослених
Маса зарада 

Просечна 
зарада

Број 
запослених

Маса зарада 
Просечна 

зарада
Број 

запослених

Маса зарада 
Просечна 

зарада
Број 

запослених
Број 

запослених
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у динарима

I 81 10.091.062 124.581 80 9.818.085 122.726 1 272.977 272.977

II 81 10.091.062 124.581 80 9.818.085 122.726 1 272.977 272.977

III 81 10.091.062 124.581 80 9.818.085 122.726 1 272.977 272.977

IV 81 10.091.062 124.581 80 9.818.085 122.726 1 272.977 272.977

V 81 10.091.062 124.581 80 9.818.085 122.726 1 272.977 272.977

VI 81 10.091.062 124.581 80 9.818.085 122.726 1 272.977 272.977

VII 81 10.091.062 124.581 80 9.818.085 122.726 1 272.977 272.977

VIII 81 10.091.062 124.581 80 9.818.085 122.726 1 272.977 272.977

IX 81 10.091.062 124.581 80 9.818.085 122.726 1 272.977 272.977

X 81 10.091.062 124.581 80 9.818.085 122.726 1 272.977 272.977

XI 81 10.091.062 124.581 80 9.818.085 122.726 1 272.977 272.977

XII 81 10.091.062 124.581 80 9.818.085 122.726 1 272.977 272.977

УКУПНО 121.092.744 124.581 117.817.020 122.726 3.275.724 272.977

ПРОСЕК 10.091.062 124.581 9.818.085 122.726 272.977 272.977

Број 
запослених

Маса зарада 
Просечна 

зарада

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

План по 
месецима 

2023.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО
Број 

запослених
Маса зарада 

Просечна 
зарада

Број 
запослених

Маса зарада 
Просечна 

зарада
Број 

запослених
Маса зарада 

Просечна 
зарада
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Прилог 11a

у динарима

Бруто 1 Нето Бруто 1 Нето

Најнижа зарада 61794 43317 70631 49513

Највиша зарада 136187 97397 163494 114609

Најнижа зарада 146269 103763 174344 122215

Највиша зарада 167983 119686 234315 164254
Пословодство

Распон исплаћених и планираних зарада

Исплаћена у 2022. години Планирана у 2023. години

Запослени без 
пословодства
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Прилог 11б

у динарима

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

УКУПНО

ПРОСЕК

у динарима

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

УКУПНО

ПРОСЕК

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Маса зарада 
Просечна 

зарада
Број 

запослених
Маса зарада 

Број 
запослених

Просечна 
зарада

Маса зарада 
Просечна 

зарада

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима 
од 01.01.2023. до _________ 2023. године - Бруто 2

Реализација 
по месецима 

2023.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО
Број 

запослених
Маса зарада 

Просечна 
зарада

Број 
запослених

Маса зарада 
Просечна 

зарада

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима 
од 01.01.2023. до ___________ 2023. године - Бруто 1

Реализација 
по месецима 

2023.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО

Број 
запослених

Маса зарада 
Просечна 

зарада
Број 

запослених
Маса зарада 

Просечна 
зарада

Број 
запослених

Маса зарада 
Просечна 

зарада
Број 

запослених
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Прилог 12.

у динарима

Укупан износ 
Накнада 

председника
Накнада 

члана
Број чланова Укупан износ 

Накнада 
председника

Накнада 
члана

Број чланова

1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3

I 30.000 15.000 15.000 3 30.000 15.000 15.000 3

II 30.000 15.000 15.000 3 30.000 15.000 15.000 3

III 30.000 15.000 15.000 3 30.000 15.000 15.000 3

IV 30.000 15.000 15.000 3 30.000 15.000 15.000 3

V 30.000 15.000 15.000 3 30.000 15.000 15.000 3

VI 30.000 15.000 15.000 3 30.000 15.000 15.000 3

VII 30.000 15.000 15.000 3 30.000 15.000 15.000 3

VIII 30.000 15.000 15.000 3 30.000 15.000 15.000 3

IX 30.000 15.000 15.000 3 30.000 15.000 15.000 3

X 30.000 15.000 15.000 3 30.000 15.000 15.000 3

XI 30.000 15.000 15.000 3 30.000 15.000 15.000 3

XII 30.000 15.000 15.000 3 30.000 15.000 15.000 3

УКУПНО 360.000 180.000 180.000 3 360.000 180.000 180.000 3

ПРОСЕК 30.000 15.000 7.500 30.000 15.000 7.500

у динарима

Укупан износ 
Накнада 

председника
Накнада 

члана
Број чланова Укупан износ 

Накнада 
председника

Накнада 
члана

Број чланова

1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3
I 47.280 23.640 23.640 3 47.280 23.640 23.640 3
II 47.280 23.640 23.640 3 47.280 23.640 23.640 3
III 47.280 23.640 23.640 3 47.280 23.640 23.640 3
IV 47.280 23.640 23.640 3 47.280 23.640 23.640 3
V 47.280 23.640 23.640 3 47.280 23.640 23.640 3
VI 47.280 23.640 23.640 3 47.280 23.640 23.640 3
VII 47.280 23.640 23.640 3 47.280 23.640 23.640 3
VIII 47.280 23.640 23.640 3 47.280 23.640 23.640 3
IX 47.280 23.640 23.640 3 47.280 23.640 23.640 3
X 47.280 23.640 23.640 3 47.280 23.640 23.640 3
XI 47.280 23.640 23.640 3 47.280 23.640 23.640 3
XII 47.280 23.640 23.640 3 47.280 23.640 23.640 3

УКУПНО 567.360 283.680 283.680 3 567.360 283.680 283.680 3

ПРОСЕК 47.280 23.640 11.820 3 47.280 23.640 11.820 3

Месец

Надзорни одбор / Скупштина 
реализација 2022. година

Надзорни одбор / Скупштина 
план 2023. година

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец

Надзорни одбор / Скупштина 
реализација 2022. година

Надзорни одбор / Скупштина 
план 2023. година

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу
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Прилог 13.

у динарима

Укупан износ 
Накнада 

председника
Накнада члана Број чланова Укупан износ 

Накнада 
председника

Накнада члана Број чланова

1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3

I 0 0

II 0 0

III 0 0

IV 0 0

V 0 0

VI 0 0

VII 0 0

VIII 0 0

IX 0 0

X 0 0

XI 0 0

XII 0 0

УКУПНО 0 0

ПРОСЕК

у динарима

Укупан износ 
Накнада 

председника
Накнада члана Број чланова Укупан износ 

Накнада 
председника

Накнада члана Број чланова

1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3

I 0 0

II 0 0

III 0 0

IV 0 0

V 0 0

VI 0 0

VII 0 0

VIII 0 0

IX 0 0

X 0 0

XI 0 0

XII 0 0

УКУПНО 0 0
ПРОСЕК

Месец

Комисија за ревизију 
реализација 2022. година

Комисија за ревизију 
план 2023. година

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Месец

Комисија за ревизију 
реализација 2022. година

Комисија за ревизију 
план 2023. година

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу
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Прилог 14.

Гаранција 
државе

Да/Не Укупно главница Укупно камата

Банка Поштанска штедионица Дугорочни кредит за ликвидност рсд не 54.000.000 54.000.000 2021 17.07.26. 12м 17.07.2022. 4,32%+3М БЕЛ 12 12.000.000 42.000.000 42.000.000

...................

...................

...................

...................

...................

Страни кредитор

...................

...................

...................

...................

...................

54.000.000 12.000.000 42.000.000

54000000

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

Кредитор

Назив кредита / Пројекта
Оригинална 

валута

Стање кредитне 
задужености у 

оригиналној валути
на дан 31.12.2022. 

године

Стање кредитне 
задужености у 

динарима
на дан 31.12.2022.

године

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 2023. годину  у 
динарима

Стање кредитне 
задужености у 

оригиналној валути
на дан 31.12.2023. 

године

Стање кредитне 
задужености у 

динарима
на дан 31.12.2023. 

године

Укупно кредитно задужење

од чега за ликвидност

од чега за капиталне пројекте
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Прилог 15.

у динарима

1. 51100-материјал 12.115.550

2. 51140-материјал за хигијену 123.000

3. 51150-канцеларијски материјал 951.470

4. 51301-бензин 434.000

5. 51302-моторно уље 966.000

6. 51320-дизел гориво 6.860.000

7. 51330-електрична енергија 12.000.000

8. 51400-резервни делови 990.000

9. 51500-алат и инвентар 1.192.000

10. 51530-ауто гуме 800.000

11. 54000-основна средства 16.692.000

Укупно добра: 53.124.020

1 53100-превоз 500.000

2 53151-троскови мобилне телефоније 700.000

3 53200-одржавање основних средстава 3.360.000

4 53500-огласи у новинама,радију,ТВ 300.000

5 53510-трошкови флајера 95.000

6 53900-троскови производних услуга 8.943.000

7 53930-контрола исправности воде 2.233.480

8 55000-ревизија 90.000

9 55060-одржавање софтвера 720.000

10. 55100-репрезент.у сопственим прост. 65.000

11. 55120-угоститељске услуге 350.000

12.
55121-угостит.услуг.спољни 
сарадници

190.000

13. 55200-осигурање 500.000

Укупно услуге: 18.046.480

Радови

1

2

…

Укупно радови:

71.170.500

Добра

Услуге

УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број ПОЗИЦИЈА
Реализација 

(процена) 
у 2022. години

План
01.01-31.03.2023.

План
01.01-30.06.2023.

План
01.01-30.09.2023.

План 
01.01-31.12.2023.
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Прилог 16.

у 000 динара

План
01.01-31.03.2023.

План
01.01-30.06.2023.

План
01.01-30.09.2023.

План 
01.01-31.12.2023.

Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства буџета  (по контима)
Остало

Укупно:
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства буџета  (по контима)
Остало

Укупно:
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства буџета  (по контима)
Остало

Укупно:
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства буџета  (по контима)
Остало

Укупно:
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства буџета  (по контима)
Остало

Укупно:

Укупно инвестиције

5

4

3

2

1

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 

Редни 
број

Назив инвестиције

Година 
почетка 

финансирања 
пројекта

Година 
завршетка 

финансирања 
пројекта

Укупна 
вредност 
пројекта

Реализовано 
закључно са 
31.12.2022. 

године

Структура финансирања
Износ према

извору 
финансирања

План 2023. година

План 
2024. година 

План 
2025. година 
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Прилог 17.

у динарима

План 
Реализација 

(процена)
2022. година 2022. година

1. Спонзорство

2. Донације

3. Хуманитарне активности

4. Спортске активности

5. Репрезентација 755.000 442.000 180.000 425.000 645.000 805.000

6. Реклама и пропаганда 270.000 270.000 110.000 220.000 310.000 445.000

7. Остало

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни 
број

Позиција
План

01.01-31.03.2023.
План

01.01-30.06.2023.
План

01.01-30.09.2023.
План 

01.01-31.12.2023.
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На основу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности ( 

„Службени гласник РС“ број   13/18, 66/18 и 51/19), члана 33. Одлуке о начину обављања 

комуналних делатности на територији општине Сокобања ( „Сл.лист општине Сокобања“ 

број 4/14, 24/14 , 42/16, 35/18, 40/18, 11/19, 23/20, 55/20 и 18/22) и чланa 16. став 1. тачка 2. 

Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 6/19), Скупштина 

општине Сокобања, на седници одржаној дана 22.12.2022. године, донела је 

ОДЛУКУ 

о утврђивању Програма одржавања, реконструкције и изградње водоводне мреже у 

Сокобањи за 2023. годину 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се Програм одржавања, реконструкције и изградње водоводне 

мреже у Сокобањи за 2023. годину из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања (у даљем 

тексту: Програм) који је саставни део ове Одлуке. 

Члан 2. 

Носилац активности предвиђених Програмом је ЈКП „Напредак“ Сокобања (у даљем 

тексту: Предузеће). 

Члан 3. 

За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2023. 

годину у износу од 17.818.229,48 динара са  ПДВ-ом. 

Члан 4. 

Уколико планирана средства из члана 3. ове Одлуке не буду довољна за реализацију 

активности предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених 

средстава Предузећа. 

Члан 5. 

Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора који ће се закључити између 

Председника општине Сокобања и Предузећа. 

Члан 6. 

Инспекцијски надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине 

Сокобања (у даљем тексту: Општинска управа). 

Надзор над реализацијом Програма врши се у складу са Одлуком о утврђивању годишњег 

програма уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 2023. годину. 

Члан 7. 

Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који Предузеће подноси 

Општинској управи са рачуноводственом документацијом, у складу са прописима. 

Када се средства из члана 3. ове одлуке не остварују у планираном износу Председник 

320
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општине на предлог надзора утврђује приоритетне радова, односно послове. 

Члан 8. 

Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији 

програма. 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Сокобања“. 

I Број: 352-59/22

У Сокобањи, 22.12.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности(
„Службени гласник РС“ број   13/18, 66/18 и 51/19),  чланова 30. и 31. Одлуке о начину обављања
комуналних делатности на територији општине Сокобања ( „Службени лист општине Сокобања“ 4/14,
24/14, 42/16, 35,18 40/18, 11/19, 23/20, 55/20 и 18/22) и чланa 16. став 1. тачка 2. Статута општине
Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници
одржаној дана 22.12.2022. године, донела је

ОДЛУКУ
о утврђивању Програма реконструкције и  одржавања  кишне и фекалне канализационе мреже у

Сокобањи за 2023. годину из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања

Члан 1.
Овом Oдлуком утврђује се Програма реконструкције и  одржавања  кишне и фекалне канализационе
мреже у Сокобањи за 2023. годину из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања (у даљем тексту: Програм)
који је саставни део ове Oдлуке.

Члан 2.
Носилац активности предвиђених Програмом је ЈКП „Напредак“ Сокобања (у даљем тексту
Предузеће).

Члан 3.
За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2023. годину у износу
од 7.154.412,00 динара са ПДВ-ом.

Члан 4.
Уколико  планирана средства  из  члана 3. ове Oдлуке  не  буду  довољна  за  реализацију  активности
предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.

Члан 5.
Инспекцијски надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања (у
даљем тексту: Општинска управа).

Надзор над реализацијом Програма врши се у складу са Одлуком о утврђивању годишњег програма
уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 2023. годину.

Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора који ће се закључити између Председника
општине Сокобања и Предузећа.

Члан 6.
Захтев за пренос средстава, уз приложену документацију, Предузеће доставља Општинској управи.

Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који припрема Општинска управа, у
складу са прописима.

Члан 7.
Када се средства из члана 3. ове Одлуке не остварују у планираном износу Председник општине
Сокобања, на предлог надзора, утврђује приоритетне радове, односно послове.

Члан 8.
Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији програма.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број:352-448/22

У Сокобањи, 22.12.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Владан Петковић
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На основу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности(
„Службени гласник РС“ број   13/18, 66/18 и 51/19),  чланова 68.,  69.  и 70.  Одлуке о начину
обављања комуналних делатности на територији општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“ 4/14, 24/14, 42/16, 35,18 40/18, 11/19, 23/20, 55/20 и 18/22) и чланa 16. став 1. тачка 2. Статута
општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 6/19), Скупштина општине Сокобања, на
седници одржаној дана 22.12.2022. године, донела је

ОДЛУКУ
о утврђивању  Програма  одржавања градске чистоће у Сокобањи за 2023 годину из делатности

ЈКП „Напредак“ Сокобања

Члан 1.
Овом Oдлуком утврђује се Програма одржавања градске чистоће у Сокобањи за 2023. годину из
делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања (у даљем тексту: Програм) који је саставни део ове Oдлуке.

Члан 2.
Носилац активности предвиђених Програмом је ЈКП „Напредак“ Сокобања (у даљем тексту
Предузеће).

Члан 3.
За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2023. годину у износу
од 30.638.827,19 динарa са ПДВ-ом.

Члан 4.
Уколико  планирана средства  из  члана 3. ове Oдлуке  не  буду  довољна  за  реализацију  активности
предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.

Члан 5.
Инспекцијски надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања (у
даљем тексту: Општинска управа).

Надзор над реализацијом Програма врши се у складу са Одлуком о утврђивању годишњег програма
уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 2023. годину.

Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора који ће се закључити између Председника
општине Сокобања и Предузећа.

Члан 6.
Захтев за пренос средстава, уз приложену документацију, Предузеће доставља Општинској управи.

Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који припрема Општинска управа, у
складу са прописима.

Члан 7.
Када се средства из члана 3. ове Одлуке не остварују у планираном износу Председник општине
Сокобања, на предлог надзора, утврђује приоритетне радове, односно послове.

Члан 8.
Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији програма.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број:352-449/22

У Сокобањи,22.12.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић

322

Страна 207                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



Страна 208                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



Страна 209                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



Страна 210                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



Страна 211                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



На основу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности(
„Службени гласник РС“ број   13/18, 66/18 и 51/19),  члана 2. и 79. Одлуке о начину обављања
комуналних делатности на територији општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“ 4/14, 24/14, 42/16, 35,18 40/18, 11/19, 23/20, 55/20 и 18/22) и чланa 16. став 1. тачка
2. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 6/19), Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној дана 22.12.2022. године, донела је

ОДЛУКУ
о утврђивању Програма уклањања животињских лешева и хватање паса и мачака луталица  у

Сокобањи за 2023.годину из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања

Члан 1.
Овом Oдлуком утврђује се Програма уклањања животињских лешева и хватање паса и мачака
луталица у Сокобањи за 2023.годину из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања (у даљем
тексту: Програм) који је саставни део ове Oдлуке.

Члан 2.
Носилац активности предвиђених Програмом је ЈКП „Напредак“ Сокобања (у даљем тексту
Предузеће).

Члан 3.
За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2023. годину у
износу од 3.263.400,00 динарa са  ПДВ-ом.

Члан 4.
Уколико  планирана средства  из  члана 3.  ове Oдлуке  не  буду  довољна  за  реализацију
активности предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених
средстава Предузећа.

Члан 5.
Инспекцијски надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања
(у даљем тексту: Општинска управа).

Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора који ће се закључити између
Председника општине Сокобања и Предузећа.

Члан 6.
Захтев за пренос средстава, уз приложену документацију, Предузеће доставља Општинској
управи.

Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који припрема Општинска
управа, у складу са прописима.

Члан 7.
Када се средства из члана 3. ове Одлуке не остварују у планираном износу Председник
општине Сокобања, на предлог надзора, утврђује приоритетне послове.

Члан 8.
Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији
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програма.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“.

I Број:352-450/22
У Сокобањи, 22.12.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК

Владан Петковић
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На основу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности( 

„Службени гласник РС“ број      13/18, 66/18 и 51/19),   чланова 68., 69. и 70. Одлуке о начину 

обављања комуналних делатности на територији општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“ 4/14, 24/14, 42/16, 35,18 40/18, 11/19, 23/20, 55/20 и 18/22)    и чланa 16. став 1. тачка 2. 

Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 6/19), Скупштина општине 

Сокобања, на седници одржаној дана 22.12.2022. године, донела је 

ОДЛУКУ 
о утврђивању Програма одржавања градских чесми и фонтана у Сокобањи за 2023.годину из 

делатности  Јавног комуналног предузећа „Напредак “ Сокобања 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се Програма одржавања градских чесми и фонтана у Сокобањи за 

2023.годину из делатности Јавног комуналног предузећа „Напредак “ Сокобања (у даљем тексту: 

Програм) који је саставни део ове Одлуке. 

Члан 2. 
Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно комунално предузеће „Напредак “ Сокобања 

(у даљем тексту: Предузеће). 

Члан 3. 
За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2023. годину у 

износу од 5.544.036,84 динара са ПДВ-ом. 

Члан 4. 
Када се средства из члана 3. ове Одлуке не остварују у планираном износу Председник општине 

Сокобања, на предлог надзора, утврђује приоритетне радове, односно послове. 

Уколико планирана средства из члана 3. ове Одлуке не буду довољна за реализацију активности 

предвиђених програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа. 

Члан 5. 
Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора који ће се закључити између Председника 

општине Сокобања и Предузећа. 

Члан 6. 
Инспекцијски надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања (у 

даљем тексту: Општинска управа). 

Надзор над реализацијом Програма врши се у складу са Одлуком о утврђивању годишњег програма 

уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 2023. годину. 

Члан 7. 
Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који Предузеће подноси 

Општинској управи, у складу са прописима. 
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Члан 8. 
Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији програма. 

Члан 9. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Сокобања“. 

I Број: 352-451/22

У Сокобањи, 22.12.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК\
Владан Петковић 
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На основу члана 44. став 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и 

члана 18. и члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист 

општине  Сокобања“, број 6/19)  Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 

22.12.2022. године, донела је 

ЗАКЉУЧАК 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и финансијски план Народне библиотеке „Стеван 

Сремац“ Сокобања за 2023. годину, који је донео Управни одбор Народне библиотеке „Стеван 

Сремац“ Сокобања, дана 07.10.2022. године под бројем 400/4. 

I 

Закључак  објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 401-1062/22

У Сокобањи, дана 22.12.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 

325

Страна 226                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



Образац 1. Програм

#REF!

Вредност у 
базној години 

(2021)

Очекивана 
вредност у 

2022. години

Циљана 
вредност у 

2023. години

Циљана 
вредност у 

2024. години

Циљана 
вредност у 
2025 години

1200

Вредност у 
базној години 

(2021)

Очекивана 
вредност у 

2022. години

Циљана 
вредност у 

2023. години

Циљана 
вредност у 

2024. години

Циљана 
вредност у 
2025 години

Назив индикатора

Одговорно лице за спровођење програмa:

Извор верификацијеНазив индикатора

Извор верификације

Подстицање развоја културе

Укупан број чланова удружења грађана из области 
културе

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:

1

2

Индикатори**

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ 

#REF!

Оснивачки акт Народне библиотеке "Стеван Сремац" СокобањаОснов:

Сврха:

#REF!Сектор:

Шифра програма:

Програм 13.  Развој културе и информисањаНазив програма:

Циљ*

Повећање библиотечког фонда, аутоматска обрада података, побољшање брзине и квалитета информисања

Јелена Стојановић

Опис: 

Циљ

Индикатори 
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Образац 1. Програм

Вредност у 
базној години 

(2020)

Очекивана 
вредност у 

2021. години

Циљана 
вредност у 

2022. години

Циљана 
вредност у 

2023. години

Циљана 
вредност у 

2024. години

Вредност у 
базној години 

(2020)

Очекивана 
вредност у 

2021. години

Циљана 
вредност у 

2022. години

Циљана 
вредност у 

2023. години

Циљана 
вредност у 

2024. години

Вредност у 
базној години 

(2021)

Очекивана 
вредност у 

2022. години

Циљана 
вредност у 

2023. години

Циљана 
вредност у 

2024. години

Циљана 
вредност у 
2025 години

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Вредност у базној години (2021) Вредност у 2024 години Укупно (2023-2025)Вредност у 2025. години

4

Очекивана вредност у 2022. 
години

ОПИСКонтоРбр.

5

Назив индикатора

Индикатори

Извор верификације
Циљ

Вредност у 2023. години

Извор верификације

3

Назив индикатора

Индикатори

Извор верификације

Индикатори

Циљ
Назив индикатора

Циљ
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Образац 1. Програм

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

8 700000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
(9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)

0 0 0 0 20.927.845 0 0 0 0 0 20.927.845 0
142 922500 Примања од отплате кредита датих 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И 
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)

0 0 0 0 20.927.845 0 0 0 0 0 20.927.845 0

147 400000
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
(148+166+211+226+250+263+279+294)

0 0 0 0 15.327.845 0 0 0 0 0 15.327.845 0

148 410000
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
(149+151+155+157+162+164)

0 0 0 0 10.352.845 0 0 0 0 0 10.352.845 0

149 411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)

0 0 0 0 8.317.913 0 0 0 0 0 8.317.913 0

150 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 0 0 0 0 8.317.913 0 0 0 0 0 8.317.913 0

151 412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)

0 0 0 0 1.384.932 0 0 0 0 0 1.384.932 0

152 412100
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање

0 0 0 0 956.560 0 0 0 0 0 956.560 0

153 412200 Допринос за здравствено осигурање 0 0 0 0 428.372 0 0 0 0 0 428.372 0

157 414000
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 
(од 158 до 161)

0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0

160 414300 Отпремнине и помоћи 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0

161 414400 Помоћ у медицинском лечењу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 415000
НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
(163)

0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0

163 415100 Накнаде трошкова за запослене 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0

164 416000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 416100 Награде запосленима и остали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 420000
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 
175 + 181 + 190 + 198 + 201) 

0 0 0 0 4.935.000 0 0 0 0 0 4.935.000 0

167 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) 0 0 0 0 1.290.000 0 0 0 0 0 1.290.000 0

168 421100
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга

0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0

169 421200 Енергетске услуге 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Вредност у базној години (2021) Вредност у 2024 години Укупно (2023-2025)Вредност у 2025. години
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ОПИСКонтоРбр.
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170 421300 Комуналне услуге 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 70.000 0

171 421400 Услуге комуникација 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 0

172 421500 Трошкови осигурања 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0 110.000 0

173 421600 Закуп имовине и опреме 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 421900 Остали трошкови 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 422000
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 
180)

0 0 0 0 230.000 0 0 0 0 0 230.000 0

176 422100
Трошкови службених путовања у 
земљи

0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 0

177 422200 Трошкови службених путовања у 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 422900 Остали трошкови транспорта 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0

181 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) 0 0 0 0 1.870.000 0 0 0 0 0 1.870.000 0

182 423100 Административне услуге 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183 423200 Компјутерске услуге 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 0

184 423300
Услуге образовања и усавршавања 
запослених

0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0

185 423400 Услуге информисања 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0 180.000 0

186 423500 Стручне услуге 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0

187 423600
Услуге за домаћинство и 
угоститељство

0 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 130.000 0

188 423700 Репрезентација 0 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 130.000 0

189 423900 Остале опште услуге 0 0 0 0 1.050.000 0 0 0 0 0 1.050.000 0

190 424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 
до197)

0 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 800.000 0

192 424200 Услуге образовања, културе и спорта 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0
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197 424900 Остале специјализоване услуге 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0

198 425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
(199 + 200)

0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0

199 425100
Текуће поправке и одржавање зграда 
и објеката

0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0

200 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0

201 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) 0 0 0 0 595.000 0 0 0 0 0 595.000 0

202 426100 Административни материјал 0 0 0 0 65.000 0 0 0 0 0 65.000 0

204 426300
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених

0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 0

205 426400 Материјали за саобраћај 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 70.000 0

206 426500 Материјали за очување животне 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 426600
Материјали за образовање, културу и 
спорт

0 0 0 0 260.000 0 0 0 0 0 260.000 0

209 426800
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство

0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000 0

210 426900 Материјали за посебне намене 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000 0

217 432100 Амортизација култивисане опреме 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0281 471100 Права из социјалног осигурања која се 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284 472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА (од 285 до 293)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

294 480000
ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 
304 + 307 + 309)

0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000 0

295 481000
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

296 481100
Дотације непрофитним 
организацијама које пружају помоћ 
домаћинствима

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 481900
Дотације осталим непрофитним 
институцијама

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

298 482000
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 
(од 299 до 301)

0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000 0

299 482100 Остали порези 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0
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300 482200 Обавезне таксе 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0

301 482300 Новчане казне и пенали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

302 483000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА (303)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

311 500000
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 
354)

0 0 0 0 5.600.000 0 0 0 0 0 5.600.000 0

312 510000
ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 
330 + 332)

0 0 0 0 5.600.000 0 0 0 0 0 5.600.000 0

313 511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 
314 до 317)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

314 511100 Куповина зграда и објеката 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

315 511200 Изградња зграда и објеката 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

316 511300
Капитално одржавање зграда и 
објеката

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

317 511400 Пројектно планирање 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

318 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) 0 0 0 0 5.100.000 0 0 0 0 0 5.100.000 0

319 512100 Опрема за саобраћај 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

320 512200 Административна опрема 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0

327 512900
Опрема за производњу, моторна, 
непокретна и немоторна опрема

0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 5.000.000 0

332 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333) 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0

333 515100 Нематеријална имовина 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0

336 521100 Робне резерве 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
394 622000

НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (од 395 до 402)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

403 623000

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 623100 Набавка финансијске имовине која се 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

405
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 
311 + 357)

0 0 0 0 20.927.845 0 0 0 0 0 20.927.845 0

Страна 6 од 25

Страна 232                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



Образац 1. Програм

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Вредност у базној години (2021) Вредност у 2024 години Укупно (2023-2025)Вредност у 2025. години
Очекивана вредност у 2022. 

години

ОПИСКонтоРбр.

Вредност у 2023. години

Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, 
примања и пренета средства - 
Укупни расходи и издаци]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Шифра

1

01

02
Програм 13.  Развој културе и 
информисања

Разлика ( укупни расходи и издаци - 
укупни извори )

Буџетска 
средства

Средства из 
осталих 
извора

Буџетска 
средства

Средства из 
осталих 
извора

Буџетска 
средства

Средства из 
осталих 
извора

Буџетска 
средства

Средства из 
осталих 
извора

Буџетска 
средства

Средства из 
осталих 
извора

Буџетска 
средства

Средства из 
осталих 
извора

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!33 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Програм 13.  Развој културе и 
информисања

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

* 1-5 циља за сваки програм
** 1-3 индикатора за сваки циљ

65

0

020.927.845

УКУПНО  ЗА:

#REF!

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

2

0

Вредност у 2025. годиниВредност у 2023. години

0

0 0

20.927.845

#REF!

#REF!
#REF!

Очекивана вредност у 2021. 
години

#REF!

0

#REF!

#REF!

4

Извори финансирања програмске активности

Приходи из буџета

Вредност у базној години (2020)

20.927.8450

0 0

0

Вредност у 2024. години Укупно (2023-2025)

0 0

0

7

Вредност у 2024. години

0

0

Укупно (2021-2023)Вредност у 2023. годиниВредност у 2022. години

8=(5+6+7)2

0

Трансфери између корисника на истом нивоу

3

0

0

20.927.8450УКУПНО  ЗА:

Рбр.

Очекивана вредност у 2022. 
години

Вредност у базној години (2021)
Назив програмских активности и пројеката у 
оквиру програма по буџетским корисницима
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Датум:
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Образац   2. Програмска активност

Вредност у 
базној години 

(2021)

Очекивана 
вредност у 

2022. години

Циљана 
вредност у 

2023. години

Циљана 
вредност у 

2024. години

Циљана 
вредност у 
2025 години

1150 1200 1300

11000 12000 12000

Вредност у 
базној години 

(2021)

Очекивана 
вредност у 

2022. години

Циљана 
вредност у 

2023. години

Циљана 
вредност у 

2024. години

Циљана 
вредност у 
2025 години

Основ:

Обезбеђење редовног функционисања 
установе културе

Опис:

Циљ*

Број уписаних чланова библиотеке

2

Циљ

Индикатори

Назив индикатора

Обрасци за припрему програмског буџета

Јелена Стојановић

Шифра и назив:

Функција:

Оснивачки акт Народне библиотеке "Стеван Сремац" Сокобања

1201-0001  Функционисање локалних установа културе 

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:

Извор верификације

Број позајмљених књига

Унапређење рада установе културе

Народна библиотека "Стеван Сремац" Сокобања

Повећање библиотечког фонда, аутоматска обрада података, побољшање брзине и квалитета информисања

Програм 13.  Развој културе и информисањаПрограм коме припада:

1

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:

Назив индикатора

Сврхa:

Одговорно лице за спровођење прог. aктивности:

Индикатори**

820 - Услуге културе

Извор верификације
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Образац   2. Програмска активност

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

8 700000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
(9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)

0 0 0 0 19.567.845 0 0 0 0 0 19.567.845 0

78 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) 0 0 0 0 19.567.845 0 0 0 0 0 19.567.845 0

79 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) 0 0 0 0 19.567.845 0 0 0 0 0 19.567.845 0

80 791100 Приходи из буџета 19.567.845 0
128 921100 Примања од продаје домаћих хартија 0 0

146
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И 
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)

0 0 0 0 19.567.845 0 0 0 0 0 19.567.845 0

147 400000
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
(148+166+211+226+250+263+279+294)

0 0 0 0 13.967.845 0 0 0 0 0 13.967.845 0

148 410000
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
(149+151+155+157+162+164)

0 0 0 0 10.352.845 0 0 0 0 0 10.352.845 0

149 411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)

0 0 0 0 8.317.913 0 0 0 0 0 8.317.913 0

150 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 8.317.913 8.317.913 0

151 412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)

0 0 0 0 1.384.932 0 0 0 0 0 1.384.932 0

152 412100
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање

956.560 956.560 0

153 412200 Допринос за здравствено осигурање 428.372 428.372 0

155 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 413100 Накнаде у натури 0 0

157 414000
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 
(од 158 до 161)

0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0

158 414100 Исплата накнада за време 0 0

160 414300 Отпремнине и помоћи 500.000 500.000 0

162 415000
НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
(163)

0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0

163 415100 Накнаде трошкова за запослене 150.000 150.000 0

166 420000
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 
175 + 181 + 190 + 198 + 201) 

0 0 0 0 3.575.000 0 0 0 0 0 3.575.000 0

Укупно (2023-2025)Вредност у 2023. години Вредност у 2024. годиниВредност у базној години (2021)
Очекивана вредност у 2022. 

години

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Конто

Вредност у 2025. години

Рбр. ОПИС

19.567.845
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Образац   2. Програмска активност

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

Укупно (2023-2025)Вредност у 2023. години Вредност у 2024. годиниВредност у базној години (2021)
Очекивана вредност у 2022. 

години

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Конто

Вредност у 2025. години

Рбр. ОПИС

167 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) 0 0 0 0 1.290.000 0 0 0 0 0 1.290.000 0

168 421100
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга

30.000 30.000 0

169 421200 Енергетске услуге 1.000.000 1.000.000 0

170 421300 Комуналне услуге 70.000 70.000 0

171 421400 Услуге комуникација 80.000 80.000 0

172 421500 Трошкови осигурања 110.000 110.000 0

175 422000
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 
180)

0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0

176 422100
Трошкови службених путовања у 
земљи

150.000 150.000 0

181 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) 0 0 0 0 1.540.000 0 0 0 0 0 1.540.000 0

183 423200 Компјутерске услуге 200.000 200.000 0

184 423300
Услуге образовања и усавршавања 
запослених

30.000 30.000 0

185 423400 Услуге информисања 70.000 70.000 0

186 423500 Стручне услуге 150.000 150.000 0

187 423600
Услуге за домаћинство и 
угоститељство

70.000 70.000 0

188 423700 Репрезентација 70.000 70.000 0

189 423900 Остале опште услуге 950.000 950.000 0

198 425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
(199 + 200)

0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0

199 425100
Текуће поправке и одржавање зграда 
и објеката

100.000 100.000 0

200 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 50.000 50.000 0
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Образац   2. Програмска активност

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

Укупно (2023-2025)Вредност у 2023. години Вредност у 2024. годиниВредност у базној години (2021)
Очекивана вредност у 2022. 

години

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Конто

Вредност у 2025. години

Рбр. ОПИС

201 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) 0 0 0 0 445.000 0 0 0 0 0 445.000 0

202 426100 Административни материјал 65.000 65.000 0

204 426300
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених

80.000 80.000 0

205 426400 Материјали за саобраћај 20.000 20.000 0

207 426600
Материјали за образовање, културу и 
спорт

160.000 160.000 0

209 426800
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство

60.000 60.000 0

210 426900 Материјали за посебне намене 60.000 60.000 0

294 480000
ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 
304 + 307 + 309)

0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000 0

295 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

298 482000
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 
(од 299 до 301)

0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000 0

299 482100 Остали порези 10.000 10.000 0

300 482200 Обавезне таксе 30.000 30.000 0

301 482300 Новчане казне и пенали 0 0

311 500000
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 
354)

0 0 0 0 5.600.000 0 0 0 0 0 5.600.000 0

312 510000
ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 
330 + 332)

0 0 0 0 5.600.000 0 0 0 0 0 5.600.000 0

318 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) 0 0 0 0 5.100.000 0 0 0 0 0 5.100.000 0

319 512100 Опрема за саобраћај 0 0
320 512200 Административна опрема 100.000 100.000 0

327 512900
Опрема за производњу, моторна, 
непокретна и немоторна опрема

5.000.000 5.000.000 0

331 514100 Култивисана имовина 0 0

332 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333) 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0

333 515100 Нематеријална имовина 500.000 500.000 0

405
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 
311 + 357)

0 0 0 0 19.567.845 0 0 0 0 0 19.567.845 0
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Образац   2. Програмска активност

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

Укупно (2023-2025)Вредност у 2023. години Вредност у 2024. годиниВредност у базној години (2021)
Очекивана вредност у 2022. 

години

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Конто

Вредност у 2025. години

Рбр. ОПИС

Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, 
примања и пренета средства - 
Укупни расходи и издаци]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Шифра

1

01
02

1201-0001  Функционисање локалних 
установа културе 

Разлика ( укупни расходи и издаци - 
укупни извори )

* 1-3 циља за сваку програмску активност
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум:

Укупно (2023-2025)Вредност у 2023. години

Одговорно лице

3 4

Вредност у базној години (2021)

19.567.8450

8=(5+6+7)7

0

Очекивана вредност у 2022. 
години

Вредност у 2025. години

2

0

Вредност у 2024. години

6

19.567.845

5

0

УКУПНО  ЗА:

0Приходи из буџета

Извори финансирања програмске активности

Трансфери између корисника на истом нивоу

00 19.567.845

00

0 19.567.845

0 0 0 0

0
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Образац 3. Пројекат

#REF! 0001

Вредност у 
базној години 

(2021)

Очекивана 
вредност у 

2022. години

Циљана 
вредност у 

2023. години

Циљана 
вредност у 

2024. години

Циљана 
вредност у 
2025 години

16% 17% 18%

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

8 700000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
(9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)

0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 140.000 0

Укупно (2023-2025)

Назив индикатора
Циљ*

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Витомир Крстић

Индикатори**

Опис:

Шифра пројекта:

Назив пројекта:

Програм 13.  Развој културе и информисањаПрограм коме припада:

Одговорно лице за спровођење пројекта:

820 - Услуге културе

Популарисање књиге

Функција:

Сврха:

Назив организационе јединице/Буџетски 
корисник:

ПРОМОЦИЈА КЊИГА, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, ТРИБИНЕ И РАДИОНИЦЕ

Вредност у 2023 години

Извор верификације

Број посетилаца на промоцијама, 
књижевним вечерима, трибинама и 
радионицама

1 Популарисање књиге и читања

Очекивана вредност у 2022. 
години

Вредност у 2024 години

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.

Вредност у 2025 години

Конто ОПИС

Вредност у базној години 
(2021)

Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:

Народна библиотека "Стеван Сремац" Сокобања

Промоција књига кроз набавку нових наслова, заинтересованост што већег боја грађана за упис у библиотеку, боље коришћење библиотечког фонда

током целе године

Ознака да ли је ИПА пројекат:

Трајање пројекта:

Ознака за капитални пројекат:

Основ: План рада за 2022.годину
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Образац 3. Пројекат

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

Укупно (2023-2025)Вредност у 2023 години
Очекивана вредност у 2022. 

години
Вредност у 2024 години

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.

Вредност у 2025 години

Конто ОПИС

Вредност у базној години 
(2021)

78 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 140.000 0

79 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 140.000 0

80 791100 Приходи из буџета 140.000 140.000 0

146
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И 
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)

0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 140.000 0

147 400000
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
(148+166+211+226+250+263+279+294)

0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 140.000 0

166 420000
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 
175 + 181 + 190 + 198 + 201) 

0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 140.000 0

181 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 140.000 0

187 423600
Услуге за домаћинство и 
угоститељство

20.000 20.000 0

188 423700 Репрезентација 20.000 20.000 0

189 423900 Остале опште услуге 100.000 100.000 0

405
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 
311 + 357)

0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 140.000 0

Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Шифра

1

01

02

#REF!

Разлика ( укупни расходи и издаци - 
укупни извори )

* 1-3 циља за сваку програмску активност
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

0 0УКУПНО  ЗА: 0 0 140.000

Трансфери између корисника на истом нивоу

0140.000Приходи из буџета 00 0

Одговорно лице

0 0

Вредност у 2025. години

0

7 8=(5+6+7)

140.000

0 0 0 0

140.000

Укупно (2023-2025)Вредност у 2024. години

52 3

Вредност у 2023. години

4 6

Извори финансирања пројекта
Очекивана вредност у 2022. 

години
Вредност у базној години 

(2021)
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Образац 3. Пројекат

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

Укупно (2023-2025)Вредност у 2023 години
Очекивана вредност у 2022. 

години
Вредност у 2024 години

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.

Вредност у 2025 години

Конто ОПИС

Вредност у базној години 
(2021)

Датум:
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Образац 3. Пројекат

#REF! 0002

Вредност у 
базној години 

(2021)

Очекивана 
вредност у 

2022. години

Циљана 
вредност у 

2023. години

Циљана 
вредност у 

2024. години

Циљана 
вредност у 
2025 години

15% 16% 17%

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

8 700000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
(9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)

0 0 0 0 480.000 0 0 0 0 0 480.000 0

Анимирање грађана Сокобање за развој ликовне културе

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада: Програм 13.  Развој културе и информисања

Шифра пројекта:

Основ: План рада за 2022. годину

Назив пројекта: УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА "СОКОГРАД"

Функција:

Опис: Промоција ликовне културе

820-Услуге културе

Назив организационе јединице/Буџетски 
корисник:

Сврха:

Трајање пројекта: мај 2023.

Ознака за капитални пројекат:

Ознака да ли је ИПА пројекат:

Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:

Одговорно лице за спровођење пројекта: Братислав Мајкић

Циљ*

Индикатори**

Назив индикатора Извор верификације

1
Представљање ликовне уметности  и 
радова публици и промоција ликовне 

уметности

Број посетилаца колоније

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр. Конто ОПИС

Вредност у базној години 
(2021)

Очекивана вредност у 2022. 
години

Вредност у 2023 години Вредност у 2024 години Вредност у 2025 години Укупно (2023-2025)

Народна библиотека "Стеван Сремац" Сокобања
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Образац 3. Пројекат

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр. Конто ОПИС

Вредност у базној години 
(2021)

Очекивана вредност у 2022. 
години

Вредност у 2023 години Вредност у 2024 години Вредност у 2025 години Укупно (2023-2025)

78 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) 0 0 0 0 480.000 0 0 0 0 0 480.000 0

79 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) 0 0 0 0 480.000 0 0 0 0 0 480.000 0

80 791100 Приходи из буџета 480.000 480.000 0
137 922000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И 
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)

0 0 0 0 480.000 0 0 0 0 0 480.000 0

147 400000
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
(148+166+211+226+250+263+279+294)

0 0 0 0 480.000 0 0 0 0 0 480.000 0

166 420000
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 
175 + 181 + 190 + 198 + 201) 

0 0 0 0 480.000 0 0 0 0 0 480.000 0

167 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 422000
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 
180)

0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0

176 422100 Трошкови службених путовања у 0 0

180 422900 Остали трошкови транспорта 30.000 30.000 0

181 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0

185 423400 Услуге информисања 10.000 10.000 0

186 423500 Стручне услуге 0 0

187 423600
Услуге за домаћинство и 
угоститељство

20.000 20.000 0

188 423700 Репрезентација 20.000 20.000 0

190 424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 
до197)

0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0

192 424200 Услуге образовања, културе и спорта 300.000 300.000 0

198 425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
(199 + 200)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0

207 426600
Материјали за образовање, културу и 
спорт

100.000 100.000 0
403 623000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Образац 3. Пројекат

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр. Конто ОПИС

Вредност у базној години 
(2021)

Очекивана вредност у 2022. 
години

Вредност у 2023 години Вредност у 2024 години Вредност у 2025 години Укупно (2023-2025)

405
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 
311 + 357)

0 0 0 0 480.000 0 0 0 0 0 480.000 0

Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, 
примања и пренета средства - 
Укупни расходи и издаци]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Шифра

1

01
02

#REF!

Разлика ( укупни расходи и издаци - 
укупни извори )

* 1-3 циља за сваку програмску активност
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум:

7 8=(5+6+7)

Извори финансирања пројекта
Вредност у базној години 

(2021)
Очекивана вредност у 2022. 

години
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години

0 480.000 0 0

Укупно (2023-2025)

2 3 4 5 6

480.000
Трансфери између корисника на истом нивоу 0
Приходи из буџета 0

УКУПНО  ЗА: 0 0 480.000 0 0

Одговорно лице

0 0 0 0 0 0

480.000
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Образац 3. Пројекат

#REF! 0003

Вредност у 
базној години 

(2021)

Очекивана 
вредност у 

2022. години

Циљана 
вредност у 

2023. години

Циљана 
вредност у 

2024. години

Циљана 
вредност у 
2025 години

100% 100% 100%

1600 1600 1600

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)
1 300000 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
(9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)

0 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 240.000 0

Анимирање грађана за развој културе

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада: Програм 13.  Развој културе и информисања

Шифра пројекта:

Основ: План рада за 2023. годину

Назив пројекта: ИЗЛОЖБЕ

Функција:

Опис: Организација изложби у Сокобањи и градовима Србије

820 - Услуге културе

Назив организационе јединице/Буџетски 
корисник:

Сврха:

Трајање пројекта:

Ознака за капитални пројекат:

Ознака да ли је ИПА пројекат:

Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:

Одговорно лице за спровођење пројекта: Јасмина Илић-Паљевић

Циљ*

Индикатори**

Назив индикатора Извор верификације

1

Упознавање грађана са новим насловима 
књига и  изложбе са осталим  културним 

садржајима и повећање боја чланова 
библиотеке и посетилаца

Број одржаних изложби

Број посетиоца на изложбама

Вредност у 2023 години Вредност у 2024 години Вредност у 2025 години Укупно (2023-2025)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр. Конто ОПИС

Вредност у базној години 
(2021)

Очекивана вредност у 2022. 
години

Народна библиотека "Стеван Сремац" Сокобања
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Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

Вредност у 2023 години Вредност у 2024 години Вредност у 2025 години Укупно (2023-2025)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр. Конто ОПИС

Вредност у базној години 
(2021)

Очекивана вредност у 2022. 
години

78 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) 0 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 240.000 0

79 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) 0 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 240.000 0

80 791100 Приходи из буџета 240.000 0
137 922000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И 
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)

0 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 240.000 0

147 400000
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
(148+166+211+226+250+263+279+294)

0 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 240.000 0

166 420000
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 
175 + 181 + 190 + 198 + 201) 

0 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 240.000 0

175 422000
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 
180)

0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0

176 422100
Трошкови службених путовања у 
земљи

50.000 50.000 0

181 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 140.000 0

182 423100 Административне услуге 0 0

185 423400 Услуге информисања 100.000 100.000 0

186 423500 Стручне услуге 0 0

187 423600
Услуге за домаћинство и 
угоститељство

20.000 20.000 0

188 423700 Репрезентација 20.000 20.000 0

201 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0

205 426400 Материјали за саобраћај 50.000 50.000 0

405
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 
311 + 357)

0 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 240.000 0

Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, 
примања и пренета средства - 
Укупни расходи и издаци]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Шифра
Очекивана вредност у 2022. 

години
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025)Извори финансирања пројекта

Вредност у базној години 
(2021)

240.000
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Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

Вредност у 2023 години Вредност у 2024 години Вредност у 2025 години Укупно (2023-2025)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр. Конто ОПИС

Вредност у базној години 
(2021)

Очекивана вредност у 2022. 
години

1

01
02

#REF!

Разлика ( укупни расходи и издаци - 
укупни извори )

* 1-3 циља за сваку програмску активност
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум:

2 3 4 5 6 7 8=(5+6+7)

Приходи из буџета 0 0 240.000 0 0 240.000

УКУПНО  ЗА: 0 0

Одговорно лице

0 0 0 0

240.000

0 0

240.000 0 0
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#REF! 0004

Вредност у 
базној години 

(2021)

Очекивана 
вредност у 

2022. години

Циљана 
вредност у 

2023. години

Циљана 
вредност у 

2024. години

Циљана 
вредност у 
2025 години

100%

100%

100%

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

8 700000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
(9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)

0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада: Програм 13.  Развој културе и информисања

Шифра пројекта:

Назив пројекта: Археолошка истраживања налазишта из раног гвозденог доба на територији општине Сокобања

Функција: 820 - Услуге културе

Назив организационе јединице/Буџетски 
корисник:

Сврха: Прикупљање археолошког материјала

Народна библиотека "Стеван Сремац" Сокобања

Основ: План рада за 2023. годину

Опис: Археолошка истраживања  на подручју општине Сокобања

Трајање пројекта: октобар-новембар

Ознака за капитални пројекат:

Ознака да ли је ИПА пројекат:

Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:

Одговорно лице за спровођење пројекта: Дејан Николић

Циљ*

Индикатори**

Назив индикатора Извор верификације

1

Прикупљање археолошког материјала из 
перода раног гвозденог доба, 

популаризација материјалне кулуре у 
Сокобањи

Музејска поставка

Емисије

Популаристичке публикације

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр. Конто ОПИС

Вредност у базној години 
(2021)

Очекивана вредност у 2022. 
години

Вредност у 2023 години Вредност у 2024 години Вредност у 2025 години Укупно (2023-2025)
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Образац 3. Пројекат

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

Приходи из 
буџета

Приходи из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр. Конто ОПИС

Вредност у базној години 
(2021)

Очекивана вредност у 2022. 
години

Вредност у 2023 години Вредност у 2024 години Вредност у 2025 години Укупно (2023-2025)

75 781000
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 
77)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 781100 Трансфери између буџетских 0 0

78 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0

79 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0

80 791100 Приходи из буџета 500.000 500.000 0
138 922100 Примања од продаје страних хартија 0 0

146
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И 
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)

0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0

147 400000
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
(148+166+211+226+250+263+279+294)

0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0

166 420000
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 
175 + 181 + 190 + 198 + 201) 

0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0

190 424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 
до197)

0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0

197 424900 Остале специјализоване услуге 500.000 500.000 0
403 623000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

405
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 
311 + 357)

0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0

Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, 
примања и пренета средства - 
Укупни расходи и издаци]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Шифра

1

01

02

#REF!

Разлика ( укупни расходи и издаци - 
укупни извори )

* 1-3 циља за сваку програмску активност
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

7 8=(5+6+7)

Извори финансирања пројекта
Вредност у базној години 

(2021)
Очекивана вредност у 2022. 

години
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години

0 500.000 0 0

Укупно (2023-2025)

2 3 4 5 6

500.000

Трансфери између корисника на истом нивоу 0

Приходи из буџета 0

УКУПНО  ЗА: 0 0 500.000 0 0 500.000

0 0 0 0 0 0
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр. Конто ОПИС

Вредност у базној години 
(2021)

Очекивана вредност у 2022. 
години

Вредност у 2023 години Вредност у 2024 години Вредност у 2025 години Укупно (2023-2025)

Датум:

Одговорно лице
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

„СТЕВАН СРЕМАЦ“ 

СОКОБАЊА 

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ 

ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ 
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ПРЕДЛОГ  ПРОГРАМA РАДА У 2023. ГОДИНИ 

1. УВОД 

Народна библиотека „Стеван Сремац“ у Сокобањи ( у даљем тексту: Библиотека) 

обављаће своју делатност у 2023. години поштујући Закон о култури, Закон о 

библиотечко-информационој делатности, Статут Библиотеке као и подзаконска и 

нормативна акта која регулишу рад Библиотеке. 

Управни и Надзорни одбор обављаће своје, законом утврђене активности. 

У домену стручних послова примењиваће се принципи савременог 

библиотекарства, настојећи да Библиотека буде културни и информациони центар локалне 

заједнице, са циљем да се обезбеди организован приступ информацијама, како би се 

задовољиле потребe грађана. Библиотека ће бити на услузи својим корисницима и 

подржавати њихову потребу за информацијама. 

Основна намена Библиотеке јесте пружање слободног, подједнаког и 

неограниченог приступа фонду књига. 

Библиотека ће сарађивати са Општином Сокобања као оснивачем, са Матичном 

библиотеком „Светозар Марковић“ из Зајечара, Народном библиотеком Србије, као и са 

другим библиотекама, те са установама, предузећима и удружењима грађана из 

сокобањске општине и свим заинтересованим странама. 

Делатност Библиотеке финансираће се из Буџета Општине Сокобања, из 

спонзорстава, донација, легата и осталих извора. 

Рад Библиотеке одвијаће се кроз функционисање Одељења за децу, Одељења за 

одрасле, Завичајног одељења, Одељења старе и ретке књиге, Референсне збирке и 

Читаонице за децу и одрасле. 

У 2023. години Библиотека ће наставити са радом у систему Узајамне 

каталогизације, као равноправна чланица пројекта Виртуелна библиотека Србије, а на 

платформи COBISS (Кооперативни on-line библиографски систем и сервиси). 

За ваљано обављање основне библиотечке делатности и њено унапређивање 

неопходно је обезбедити већи и функционалнији простор, више примерака актуелних 

наслова, савремене опреме . 
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2. НАБАВКА 

Библиотека ће нове публикације, монографске и серијске, набављати куповином, 

разменом и поклоном, уз наглашену селекцију по питању квалитета садржаја, уважавајући 

потребе и захтеве корисника, а истовремено водећи рачуна о нормативно одређеној 

структури фонда. 

Према Предлогу набавке периодике у јавним Библиотекама Републике Србије за 

2023. годину Библиотека ће куповином набавити 20 наслова домаће периодике. 

Приликом набавке публикација Библиотека ће настојати да задовољи образовне, 

информативне и рекреативне потребе својих корисника, водећи рачуна о општим 

интересима заједнице. 

Планира се одлазак на Сајам књига (Београд – међународни сајам, Нови Сад – 

међународни сајам, Ниш) где ће се набавити одређени број књига. Библиотека ће куповати 

редовно дневну штампу ( Политика, Вечерње новости, Блиц, Курир, Данас, Журнал спорт, 

Ало, Информер) и часописе ( Караџић, Читалиште, Политикин забавник, Национална 

географија, Биље и здравље, Лековито биље, Базар, Илустрована политика, Еколист, 

Православље, Православни мисионар, Историја, Нова мисао, Шуме, Заштита природе, 

Свеске и др.). 

3. ОБРАДА 

Све приновљене публикације  2023. године биће ажурно инвентарисане и 

каталогизоване према правилима Међународног стандарда за библиографски опис (ISBD). 

Примењиваће се централизована обрада књига за све организационе јединице Библиотеке, 

сходно законским одредбама које регулишу ову материју. 

Периодичне публикације, које у 2023. години буду набављене, такође ће бити 

обрађене по важећим међународним стандардима. 

4. КОРИШЋЕЊЕ 

Планирано је да у 2023. години број уписаних корисника Библиотеке буде 1.100, 

што представља повећање од око 5 % у односну на 2022. годину. 

Приступиће се бесплатном учлањењу свих корисника библиотеке. 

Организовањем културно-просветних активности настојаће се повећати 

интересовање за књигу, читање, а самим тим и за библиотеку, односно учлањење и 

коришћења њених услуга. Примарни задатак у овој сфери рада је повећање броја 

корисника. Неопходно је пружити нове и визуелно привлачне књиге, побољшати опрему и 

Страна 254                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



уз љубазност особља, настојаће се да се привуку нови корисници али и задрже постојећи. 

Библиотечки радници пружаће помоћ ученицима завршних разреда средњих школа при 

изради матурских радова (проналажење литературе, упућивање на друге изворе). 

По захтевима корисника, Библиотека ће реализовати међубиблиотечку позајмицу 

за оне наслове којима не располаже у свом фонду. 

5. ЗАШТИТА ПУБЛИКАЦИЈА 

У 2023. години  се планира  дигитализацијa библиотечког фонда. У 2022. години 

библиотека је купила вертикални скенер и један рачунар. Библиотека је такође добила 

финансијска средства за овај процес од Министтарства културе и информисања. Прва фаза 

ће обухватити дигитализацију Завичајног фонда и Стару и ретку књигу. 

Обезбедиће се што повољнији услови за смештај и заштиту публикација, што 

подразумева: простор и опрему, освeтљење, исправне инсталације, као и предузимање 

мера за заштиту од пожара. 

6. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЛАТНОСТ 

У 2023. години планира се: 

- 27.01.2023.године Свети Сава – тематска изложба књига, изложба ликовних 

радова и сечење славског колача 

- 01.03.2023.године- Дан Библиотеке –изложба старе и ретке књиге 

- књижевне вечери и промоције књига домаћих писаца (планирано 12 промоција) 

- трибине (планирано 5 тематских трибина) 

- дечије радионице и остале тематске радионице (планирано 10 радионица) 

- тематске изложбе књига ( планирано 6 изложби) 

- изложбе нових наслова ( дечијих књига и књига за одрасле) (планирано 6 

изложби) 

- уметничка колонија „Сокоград 2023“ 

- изложбе (академских сликара, разне тематске изложбе...) (планирано 12 изложби) 

-Археолошка истраживања - налазишта из раног гвозденог доба 
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7. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

У 2023. години планира се наставак издавачке делатности пре свега издавање Зборника 

радова са 14. Симпозијума  "Андрићева приповетка" (20.-24.10.2022.) у сарадњи са 

Институтом за славистику -Грац и проф. Бранком Тошовићем. 

8. АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

Планира се наставак сарадње са Археолошким институтом Србије. У 2023. 

години ће се наставити археолошка истраживања на територији  Општине Сокобања –

налазишта из раног гвозденог доба. По завршетку  археолошких истраживања на 

територији Општине Сокобања планира се издавање монографије у којој ће бити 

обједињена сва научна сазнања. 

8. УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА 

За обављање библиотечке делатности потребно је обезбедити следеће услове: 

простор, опрема и кадар. 

У Правилнику о националним стандардима за обављање библиотечко-

информационе делатности  предвиђени су услови за обављање делатносту у односу на 

број становника. 

Зграда Библиотеке заузима површину од 200 m2 за смештај фонда, рада читаоница 

и одржавања приредби. Ова површина по Правилнику о стандардима не задовољава 

потребе Библиотеке. Површина која је предвиђена по Правилнику о стандарима за 

библиотеке у односу на број становника наше општине креће се од 420 до 840 m2. Како се 

број књига повећава, неопходно је обезбедити додатни простор за депо и читаоницу. 

Библиотека има 5 запослених  радника на неодређено време и директора установе, 

од тога 4 стручна радника на библиотечким пословима , једног организатора музејских 

активности  и директора установе.  Стручно усавршавањe радника обављаће се похађањем 

одређеног броја семинара. 

На основу члана бр. 24 и 25 Закона о заштити од пожара (С.Г. Р.С. бр.11/2009) 

предвиђено је да се у оквиру установе одреди једно лице које ће да се бави пословима у 

вези заштите од пожара. Како ниједан запослени не испуњава услове за вођење 

противпожарне заштите (немa положени стручни испит за вођење тих послова) планира се 

да у 2023.години противпожарну заштиту води Агенција за заштиту од пожара. 
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9. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

Структура планираних прихода и расхода Библиотеке у 2023. години исказана је у 

Финансијском плану у 2023. години. 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ 

Преглед расхода и прихода за 2023. годину 

Извор финансирања 01- општи приходи и примања из буџета 

Укупан износ планираних расхода из буџета за 2023. годину за реализацију 

програма  износи  20.927.845,00 динара 

Расходи по економској класификацији 

411000  Плате, додаци и накнаде запослених 8.317.913 

411100  Плате, додаци и накнаде запослених 8.317.913 

Правни основ - Закон о платама у државним органима и јаним службама (Сл. 

Гласник бр.34/01,...и 99/14), Урдба о коефицијентима за обрачун и исплату 

плата запосленима у јавним службама. 

4111- Пројектована средства за 2023. годину су довољна за исплату зарада за 

6 запослених у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ Сокобања, по 

тренутној Систематизацији радних места у Народној библиотеци „Стеван 

Сремац“ Сокобања. 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1.384.932 

412100 Доприноси за пензијско-инвалидско осигурање 956.560 

412200  Доприноси за здравствено осигурање 428.372 

4121 и 4212 – Наведени износи планираних средстава за исплату 

социјалних доприноса на терет послодавца односи се на постојећих 6 

извршиоца, а намењен је за покриће трошкова припадајућег пореза и 

доприноса које је неопходно платити приликом исплате плата запослених, у 

складу са законом. 
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415000Накнада трошкова за запослене 150.000 

415100Накнада трошкова за запослене 150.000 

4151 – Средства су намењена за превоз запослени на посао и с посла на нивоу 

цене дневне карте јавног превозника, а у складу са чланом 118. Закона о раду, 

Став 1., тачка 1.( „Службени гласник РС“ бр.24/2005...95/2018). Планирана 

средства се односе на 6 запослених. 

421000 Стални трошкови 1.290.000 

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 30.000 

421200 Енергетске услуге 1.000.000 

421300 Комуналне услуге 70.000 

421400 Услуге комуникација 80.000 

421500 Трошкови осигурања 110.000 

Ови трошкови обезбеђују нормално функционисање библиотеке. 

4211- За покриће трошкова платмог промета код тезора 

4212 -За покриће трошкова електричне енергије и огрева за зиму 

4213-За покриће трошкова воде, канализације и одвожења смећа 

4214- За покриће услуга фиксне телефоније, интернета, хостинга и услуге 

поште 

4215-За покриће трошкова премије осигурања запослених а за редовно 

здравствено осигурање које смо обавезни да обезбедимо по Закону о 

безбедности и здрављу на раду. 

422000 Тршкови путовања 230.000 

422100 Трошкови службених путовања у земљи 200.000 

422900 Остали трошкови транспорта 30.000 

Према члану 118. Став 1. тачка 2. и 3. Залона о раду („Службени гласник РС“ 

бр.24/2005...95/2018), запослени има право на накнаду трошкова за време 

проведено на службеном путу у земљи и иностранству, односно за исплату 

дневница за службено путовање у земљи и иностранству. 

4221-Трошкови службених путовања у земљи произилазе из делатности 

Библиотеке која се састоји како из посета сајмовима књига и стручним 

скуповима из области библиотекарства, тако и из потребе за сталним 

стручним усавршавањима запослених. 
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423000 Услуге по уговору 1.870.000 

423200 Компјутерске услуге 200.000 

423300Услуге образовања и усавршавања запослених 30.000 

423400 Услуге информисања 180.000 

423500 Стручне услуге 150.000 

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 130.000 

423700 Репрезентација 130.000 

423900 Остале опште услуге 1.050.000 

4232- Трошкови се односе на услуге израде новог функционалнијег Веб сајта 

библиотеке као и на све остале трошкове везане за рачунарску 

функционалност Библиотеке. 

4233-Трошкови стручног усавршавања запослених, плаћање котизације за 

стручне семинаре и саветовања и плаћање за стручне испите запослених. 

4234- Трошкови услуге информисања везани за штампу каталога, плаката, за 

објављивање јавних огласа 

4235- Трошкови који се односе за плаћање стручних услуга  безбедности и 

здравља на раду и противпожарне заштите (Члана бр. 24 и 25 Закона о заштити од 

пожара (Сл.гласник. Р.С. бр.11/2009) 
4236- Трошкови послужења намењених послужењу учесника радионица, 

трибина, сликарске колоније, изложби које се одржавају у просторијама 

Библиотеке 

4237- Трошкови сокова, кафе за сараднике Библиотеке и остали трошкови 

репрезентације 

4239- Трошкови за ангажовање лица по уговору о делу, за ангажовање лица 

за одржавање хигијене преко агенције. 

424000 Специјализоване услуге 800.000 

424200 Услуге образовања,културе и спорта 300.000 

424900 Остале специјализоване услуге 500.000 

4242- Средства намењена за смештај учесника ликовне колоније „Сокоград“- 

Пројекат 2 

4249-Средства намењена за Археолошки институт – Пројекат 4 

425000 Текуће поправке и одржавања 150.000 

425100 Текуће поправке и одржавање зграде 100.000 
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425200 Текуће поправке и одржавање опреме 50.000 

4251- Средства намењена за редовно одржавање зграде за несметани процес 

обављања рада 

4252- Средства намењена за редовно одржавање опреме и машина 

(рачунари...) 

426000 Материјал 595.000 

426100 Административни материјал 65.000 

426300 Материјал за образовање и усавршавање запослених 80.000 

426400 Материјал за саобраћај 70.000 

426600 Материјал за образовање културу и спорт 260.000 

426800 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 60.000 

426900 Материјал за посебне намене 60.000 

4261 – канцеларијски материјал који ће се користити за редовно 

функционисање библиотеке 

4263- средс. потребна за набавку стручне литературе за потребе запослених 

4264- средства планирана за финансирање горива за службени аутомобил 

4266- средства планирана за набвку материјала за сликарску колонију 

„Сокоград“ и средств потребна за набаку часописа. 

4268- средства потребна за одржавање хигијене зграде и радног простора. 

4269- средства за набавку потрошног материјала( кетриџи, тастатур, мишеви, 

сијалице, остали потрошни материјал и остали ситни инвентар..) 

482000-Порези, обавезне таксе,порези 40.000 

482100-Остали порези 10.000 

482200-Обавезне таксе 30.000 

482- средства намењена редовном функционисању установе 

512000  Машине и опрема 5.100.000 

512200 Административан опрема 100.000 

512900 Опрема за производњу,моторна непокретна и 

немоторна опрема 

5.000.000 

5122- средства за набавку рачунарске и канцеларијске опреме 

5129- средства за монтирану и уградна опрема, пројектор 
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На основу члана 18. и члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 22.12.2022. године, донела је 

ЗАКЉУЧАК 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада Туристичке организације Сокобања за 2023. годину са предлогом 

финансијског плана Туристичке организације Сокобања за 2023. годину, који је усвојио Управни 

одбор Туристичке организације Сокобања, дана 16.11.2022.године, под бројем 01-220/2022-01.. 

I 

Закључак  објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 401-1063/22

У Сокобањи, дана 22.12.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 

326
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/s,
fL\tD TOCE
Typncrnvxa opraHn3aqrja Coxo6aroa

6poj: Ot-220/2022-Ot

,{arynn : I6.L7.2022. roAh He

Ha ocnoey q.naHa 27. - 30. Craryra Typncrnvxe
Typncrrvxe opraHh3alpaje Coxo6ara je na 74.
rereQoHcxnM nyreM, je4Hornacno AoHeo

opraHh3aLpaje Coxo6arua, Vnpaenr o46op
ceAHu\A, o4pxaHoj t6.LL.2022. roA,hHe,

oAnvKv

o yceajamy h3MeHe llpe4nora QnHaucnjcxor nnaHa Typncrnvxe
' opraHh3aqnje Coxo6aFba 3a 2023. rognay

Ha 74. ceAHht-lh VnpaeHor o46opa Typncrnvxe opraHrara4nje Coxo6arua, o4pxaHoj
t6.Lt.2022. roAhHe, reae$oHcxhM nyreM, VO je AoHeo oAnyKy o ycaajaroy il3MeHe flpe4nora
QnHancrajcxor n.naHa Typncrnvxe opraHh3aLlrje Coxo6aFba 3a 2023. roAnHV,3aBeAeHor no4 6p.
0L-t77 /2022-A4 op, t6.tL.2O22. roAhHe, a HaKoH O6aeeurrelba pyKoBoAr4olla oAe/belba 3a

Qnuancrje o npoqeHTy Kophroearba OrnaHcrjcxor nnaHa Typrcrnvxe opraHn3aqnje Coxo6arca
za 2O23. ro.qhHy,

O6pasnoxetce

Ha ocHoBy 3axoHa o 6yr;ercxoru o4creMy r o6aeeurrerua pyKoBoAr4oqa oAe/berba 3a

QnHancnje, Hannary jaanrx nphxoAa n hHcneKqnjcxe nocaoee OnurhHcKe ynpaBe onulrhHe
Coxo6arua o oKBr4pr4Ma AoHoueFba uraHoBa h nporpaMa paAa sa 2023. roAr4Hy, Typncrnvxa
opraHh3aqhja Coxo6arua je npnnpeMilna flpe4aor [3MeHe $nuaHcrajcxor n.naHa Typncrrvxe
opraHh3aqhje Coxo6arua sa 2023. roAVHv,3aBeAeHor no4 6p. Ot-L77/2022-04 ogI6.LL2O22.
roAilHe, re je Ha ocHoBy rora VnpaeHr o46op Typncrrvxe opraHh3aqnje Coxo6arba AoHeo
O4nyxy Kao y Ahcno3vrvly.

flpe4ce4Hnx VO

Y,r. Tpn Ocro6o[erra 6p. 2, Coro6ara - Cp6nja; ren. 018 833 988, rlamc: 833 988, e-mail: office@tosokobania.rs, nrrrv.tosokobania.rs
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1 План рада ТОСБ за 2023. годину, новембар, 2022. год. 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

СОКОБАЊА 

Бр. 01-177/2022-04 

Датум: 16.11.2022. године 

ПЛАН РАДА СА ПРЕДЛОГОМ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

ЗА 2023. ГОДИНУ 

Сокобања, новембар 2022. године 
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2 План рада ТОСБ за 2023. годину, новембар, 2022. год. 
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3 План рада ТОСБ за 2023. годину, новембар, 2022. год. 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Основ за израду Плана рада за 2023. годину представљају пројектоване активности 

Туристичке организације Сокобања (у даљем тексту ТОСБ), које су утврђене Чл. 41. 

Закона о туризму ("Сл. гласник РС", br. 17/2019), Законом о јавним службама ("Сл. 

Гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - 

испр. др. закона и 83/2014 - др. закон), Законом о запосленима у јавним службама - 

одредбе које су на снази ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 157/2020 ) и 

активности које произилазе из Стратегије развоја туризма Републике Србије за период 

од 2016. до 2025. године, Законом о буџетском систему Републике Србије ("Сл. гласник 

РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 

142/2014 и 68/2015 - др. Закон и 103/20159/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 

149/2020 и 118/2021, Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018, 

73/2019 и 44/2021 - др. закон.), Мастер планoм туристичке дестинације, 2007-2017., 

Стратегије одрживог развоја општине Сокобања 2015-2025., а везане су за промоцију и 

развој туризма, Програмом развоја туризма општине Сокобања од 2023. до 2027. године, 

Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 

2024. и 2025. годину достављеном од стране Општинске управе Општине Сокобања 

путем имејла и Упутством за примену закона о привременом уређивању основица за 

обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника 

јавних средстава, Министарства финансија Републике Србије, Одлуком СО Сокобања о 

оснивању Организације за туризам и културу Сокобања, Бр. 011-2/95-01 од 23.02.1995. 

године и Одлуком о изменaмa и допунaмa одлуке о оснивању Организације за туризам и културу 

Сокобања бр. 011-60/2017, од 17.11.2017. године и последње, Статутом Туристичке 

организације Сокобања, бр. 368, од 30.11.2017. године. 

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

2.1. Основни подаци Tуристичке организације Сокобања дати су у 

прегледу који следи: 

ПУН НАЗИВ: Туристичка организација Сокобања 

АДРЕСА: Трг Ослобођења бр. 2 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ: ТОСБ 

ОПШТИНА: Сокобања 

МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ: Сокобања, 18230 

МАТИЧНИ БРОЈ: 17020889 

ПИБ: 100692367 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8413 - Уређење пословања и допринос 

успешнијем пословању у области економије 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И 

НАЗИВ БАНКЕ: 

840-1157664-27; Управа за трезор 

ОБВЕЗНИК - У СИСТЕМУ ПДВ-a: НЕ 
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2.2. Оснивање 

У складу са Законом и Одлуком СО Сокобања о оснивању Организације за туризам и 

културу Сокобања бр. 011-2/95-01, од 23.02.1995. године и Одлуком о изменaмa и 

допунaмa одлуке о оснивању Организације за туризам и културу Сокобања бр. 011-

60/2017, од 17.11.2017. године, основана је Туристичка организација Сокобања, јавна 

служба Општине Сокобања као званични институционални носилац развоја и промоције 

туризма Сокобање на домаћем и иностраном тржишту, односно установа за обављање 

делатности из области туризма. ТОСБ има статус правног лица, послује као установа у 

складу са прописима којима се уређују јавне службе и уписана је у регистар код 

Привредног суда, последње Решење Посл. бр. Фи. 80/2017, од 27.12.2017. године. 

2.3. Делатност 

ТОСБ реализује активности на развоју и промоцији туризма, координације активности 

носилаца туристичке понуде, привредних и других субјеката у туризму, на територији 

Општине Сокобања, као и друге послове из члана 41. Закона о туризму и активности у 

складу са одлукама оснивача и Статутом. 

Сл. бр. 1 – Седиште Туристичке организације Сокобања, Сокобања, Ул. Трг ослобођења бр.2 

2.4. Органи управљања и унутрашња организација 

Органи управљања, надзора и руковођења су: 

1) Надзорни одбор, 

2) Управни одбор, 

3) Директор. 

Радом установе руководи директор, који представља и заступа установу. 

У складу са важећим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места Туристичке организације Сокобања, активности установе обављају се у 
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оквиру два организациона дела у циљу ефикасног и ефективног остваривања задатака и 

послова, уз пуну одговорност у раду сваког запосленог и то: 

НАДЗОРНИ 

ОДБОР 

УПРАВНИ ОДБОР 

ДИРЕКТОР 

ОРГ.ДЕО ЗА 

ТУРИЗАМ 
ТИЦ 

ОРГ. ДЕО ЗА 

РАЗВОЈ И 

МАРКЕТИНГ 

Схема– Организациона структура и модел управљања Туристичком организацијом Сокобања 

1) Организациони део за туризам, 

- Одељење: Туристичко-информативни центар. 

2) Организациони део за маркетинг и развој, 

Узимајући у обзир да је СО Сокобања, крајем 2017. године, а у складу са Законом, донела 

Одлуку о изменaмa и допунaмa одлуке о оснивању Организације за туризам и културу 

Сокобања, (у даљем тексту ОТКС) бр. 011-60/2017, од 17.11.2017. године, након чега је 

уследила измена Статута Туристичке организације Сокобања бр. 368, од 30.11.2017. и 

усаглашавање делатности са Законом и наведеним одлукама и актима, Туристичка 

организација Сокобања наставила је да послује као правни следбеник ОТКС. ТОСБ, у 

складу са Одлуком о оснивању и Законом, најпре се бави  развојем туризма и промоцијом 

Сокобање као туристичке дестинације у земљи и иностранству. 

У ТО Сокобања, тренутно је радно ангажовано седам лица на неодређено радно време и 

то: 

1. Четири лица са високом стручном спремом VII/2 степен – неодређено радно 

време; 

2. Три лица са средњом стручном спремом – IV степен– неодређено радно време. 
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Једно лице са IV степеном стручне спреме ангажовано је на одређено радно време на радном 

месту туристички информатор, због повећаног обима посла у Туристичко информативном 

центру и пословима на категоризацији смештаја у домаћој радиности. 

3. ДЕЛАТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДЕЛА ЗА ТУРИЗАМ 

Организациони део за туризам спроводи активности у области развоја и промоције 

туризма и интегрисаног туристичког производа Сокобање, туристичко информативне 

услуге, активности на дефинисању, промовисању и комерцијализацији туристичког 

производа (који потичу из дестинације). Организациони део за туризам координира 

активности и сарадњу између привредних и других субјеката у туризму који на 

непосредан начин,или посредно, делују на унапређење развоја и промоцију туризма. 

Неке од основних активности овог организационог дела  су: 

-  продукција, обезбеђивање и унапређење информативно-пропагандног материјала којим 

се промовишу туристичке вредности Сокобање (штампане публикације, аудио и видео 

промотивни материјали, дигитал и онлајн средства промоције, интернет презентацијe, 

друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири, итд); 

Сл. бр. 2 – Део интегрисане кампање Туристичке организације Србије и Туристичке 

организације Сокобања – Грчки инфлуенсери у обиласку Сокобање 
- прикупљањe и објављивањe информација о целокупној туристичкој понуди Сокобање, 

- организовање и учешће у организацији туристичких, научних, стручних, туристичких 

и других скупова и манифестација; 

- организација и унапређење рада туристичко-информативног центра за прихват туриста, 

пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе 

информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, 
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упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др, у оквиру чега припрема и 

прикупља податаке, саставља упитнике, анализе и друге информацијe; 

-Подстиче реализацију програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења 

простора; 

- непрекидне сарадње са носиоцима туристичке понуде и НВО сектором, 

- као и друге послове од значаја за промоцију и развој туризма, односно остале 

активности у складу са Законом, Оснивачким актом и Статутом. 

Посебне активности односе се на спровођење програма едукације и усавршавања 

вештина запослених у туризму. 

Интегрисаном сарадњом запослених у оба организациона дела спроводе се активности 

на изради, или учешћу у изради, као и реализацији пројеката из области туризма, чиме 

се додатно обезбеђују средства из домаћих и иностраних извора. 

Полазећи од основних циљева Туристичке организације Сокобања, активности 

Оргацинизационог дела за туризам у 2023. години биће усмерене на развој и промоцију 

као и даље унапређење туристичке понуде Сокобање. Планом рада за 2023. годину 

посебно су дефинисане промотивне активности које ће, пре свега, бити усклађене са 

Маркетинг планом Сокобање, 2020 - 2025. и Стратегијским маркетинг планом туризма 

Србије (ТОС) 2019 - 2024. , а у складу са Ст 4. Чл 41, Закона о туризму Републике Србије. 

Обзиром на глобалну ситуацију у свету и нашој земљи, изазвану пандемимјом болести 

COVID19, посебна пажња у 2023. години биће посвећена  промоцији нових садржаја, 

усмерених ка конкретним циљним групама (породице са децом, рековалесценти након 

прележанe болести COVID 19, дигитални номади...)  и производа, посебно оних којe у 

2021. и 2022.  години је није било могуће пласирати или оних који су делимично стављени 

у функцију туризма. 

Сл. бр. 3 – Едукативни тренинзи одржани угоститељима и станодавцима у Сокобањи у сарадњи 

ТОСБ и ХОРЕС-а, из пројекта „чисто и сигруно“ (#ЕУ за тебе, ГИЗ) 
Промотивне активности биће интезивиране на промоцији нових производа и садржаја 

који истичу здраве стилове живота и догађаја на јединственом у земљи, 

мултифункционалном објекту Летња позорница „Врело“, потом примарних и 

секундарних туристичких производа, кроз промоцију високе еколошке очуваности 
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бањског простора, а посебно квалитативних својстава ваздуха и вода, природних ресурса, 

„wellness и spa“ туризма, локалних специфичности и етнолошких вредности, културно-

историјске баштине, традиционалних манифестација и нових туристичких садржаја, 

активног одмора и догађаја - манифестација. Посебна пажња биће посвећена стављању 

у функцију и промоцији нових производа, понуде сокобањских села са непосредном 

околином, у селима где постоје категорисана туристичка домаћинства, односно где 

постоје локални капацитети за развој сеоског туризма, потом Сесалачке пећине након 

завршетка процедуре проглашења Сесалачке пећине спомеником природе и делегирања 

управљачких права. 

Обзиром да је у 2021. години ТОСБ, у сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије, 

реализовала пројекат израде Студије заштите Сесалачке пећине. Након израде, студија је 

достављена надлежном одељењу Општине Сoкобања које је на даље поступање 

доставило предмет Министарству заштите животне средине Републике Србије. Очекује 

се завршетак процедуре стављања у режим заштите овог природног ресурса, важног за 

живи свет, до краја  2022. године или почетком 2023. године. Планом рада ТОСБ за 2023. 

годину предвиђене су и активности на подизању капацитета ТОСБ, у смислу преузимања 

евентуалних управљачких права над Сесалачком пећином и стављања у функцију 

одрживог туризма ове природне атракције. 

Узимајући у обзир тренутну туристичку тражњу, пословно окружење, позицију 

конкурентних туристичких производа и циљеве ТОСБ, активности организационог дела 

биће усресређене на унапређење туристичке понуде Сокобање, стратешког планирања, 

прецизнијег дефинисања, даљег развоја и бољег позиционирања интегрисаног 

туристичког производа Сокобање, пре свега на домаћем туристичком тржишту кроз: 

- Истраживања тржишта, жеља и потреба потрошача, прикупљање података и 

израда анализа, на чему почива израда Планова промотивних активности, 

- даљи развој и унапређење специфичних сегмената туристичког производа, 

- развој нових туристичких производа, посебно у циљу креирања нових и даљег 

развоја постојећих сегмената активног одмора и „slow adventure“ понуде, и 

производа у складу са Програмом развоја туризма Сокобање од 2022 - 2027. 

године, на који је ресорно министарство, дало позитивно мишљење, 

- интензивну промоцију у свим облицима, посебно digital-a, 

- даљу модернизацију и осавремењивање рада туристичко-информативног центра, 

- ажурирање базе података и бољу промоцију приватних смештајних капацитета, а 

уз примену одредаба новог Закона о туризму и Закона о угоститељству Републике 

Србије, односно адекватних правилника, 

- спровођење едукативних радионица за носиоце туристичке понуде у Сокобањи, 

посебно носиоце услуга смештаја у домаћој радиности, 

- разраду постојећих, израду нових пројеката у области еко и етно туризма и 

њихову имплементацију као предуслова за стварање квалитетније и садржајније 

туристичке понуде, 

- унапређење сарадње са станодавцима, угоститељима, туристичким агенцијама, 

хотелијерима и свима који имају директне или индиректне користи од туризма, 

ради повезивања и унапређења пословања, 

- Организовање низа семинара ( у јануару, фебруару и новембру) за станодавце на 

тему коришћења Централног информационог система Е-туриста - подношње 

захтева за категоризацију, унос података, издавање рачуна, подношење захтева 

МТТ-у за реализацију субвенционисаних ваучера за одмор у Србији и безбедно 

пружање угоститељских услуга у периоду пандемије COVID 19 и осталих 

заразних болести. 
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- спровођење сталних истраживања туристичке тражње и анкетирање туриста  у 

циљу упознавања њиховог мишљења о тренутној туристичкој понуди Сокобање 

и унапређењу исте, 

- интезивнију сарадњу са локалним и регионалним туристичким организацијама, уз 

подршку Туристичке организације Србије, 

- активном учешћи заполсених у поступку категоризације смештаја у домаћој 

радиности и ажурирању базе централног информацијоног система е - Туриста. 

Пратећи Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и 

пројекција за 2024. и 2025. годину Министарства финансија Владе Републике Србије, 

средства издвојена за активности на туристичкој промоцији у 2023. години у односу на 

претходну су пројектована, према датим смерницама. 

3.1 Промотивне активности 

У складу циљевима Туристичке организације Сокобања у плану је спровођење следећих 

промотивних активности: 

Сл. бр. 3 –  Део кадрова награђеног промо филма 

• Наступи на домаћим и иностраним сајамским манифестацијама и изложбама, 

самостално и уз подршку тј. у складу са планом рада и позивом Туристичке 

организације Србије, 

• Промоције кроз организацију традионалних туристичких манифестација (развој 

манифестационог туризма), 

• Организације студисјких путовања новинара, блогера, инфлуенсера из земље и 

иностранства. 

• Реализовање пролећне и летње промо капмање у електронским медијима (са 

припремљеним видео материјалима у ултра HD резолуцији (Промо филм у 

трајању од 1':00'', за презентације на сајмовима, скуповима,  активностима на 
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друштвеним мрежама, који је у 2022. години проглашен најбољим домаћим 

туристичким промо филмом у земљи, на  „SILA“ фесту,  као и кратке формате, 

од 20'', 10'' и 5'', за реализацију кампања кроз програме електронских медија, пре 

свега на ТВ станицама са националном покривеношћу. 

• Заједничким наступима са водећим ЛТО у земљи и региону уз подршку 

Туристичке организације Србије, 

• Интернет и wеб маркетинг, који ће у 2023. години бити унапређен интезивним 

позиционирањем  и ажурирањем веб презентација, на шест језика, на домену 

www.sokobanja.rs и надоградње нове корпоративне презентације - 

www.tosokobanja.rs  и ажурирањем постојећих презентација 

www.sokobanjanje.rs, www.prvaharmonika.rs и профила Сокобање на 

друштвеним мрежама, Tweeter, Facebook и Instagram. Посебан акценат биће 

стављен на умрежавању веб презентација и профила на друштвеним мрежама 

употребљавајући све доступне алате. 

• Штампани и аудио – визуелни промо материјали, 

• PR у штампаним и електронским медијима, 

• Прикривени PR у штампаним и електронским медијима, 

• Конкретна ТВ пропаганда, 

• Наставак активности на креирању јединственог визуелног идентитета и имиџа 

туристичке дестинације (спајање корпоративног идентитета и имиџа,  општине, 

ТОСБ и већих туристичких привредних друштава), ребрендирање дестинације, 

• Ангажовање VIP личности и рибрендинга дестинације 

• Остало (логистика и сарадња са НВО, МЗ, УГ, клубовима...). 

3.1.2. Наступи на домаћим и иностраним сајамским манифестацијама и 
изложбама 

Сл. бр. 4 – Детаљ промоције Сокобање – Штанд Сокобање на београдском сјаму туризма 2022. 

Узимајући у обзир да је директна промоција туристичког производа Сокобање на 

сајмовима и изложбама увек давала добре резултате, због велике посећености оваквих 

врста манифестација и добро организоване промоције са главним носиоцима понуде и 

Туристичком организацијом Србије у 2023. години у плану су наступи на: 
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- 44. Међународном сајму туризма ITF / Београд, 24-27. фебруар; 

- 38. Међународном сајму туризма и одмора у Софији, (Република Бугарска), фебруар; 

- 12.  Међународном сајму туризма и гастро културе у Бијељини, мај; 

- 4.    Сајму туризма у Бања Луци, април, 

- 24. Meђународнoм сајму туризма у Нишу, септембар; 

- 53. Међународном сајму туризма у Новом Саду, новембар; 

- 14.  Сајму туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, новембар; 

- домаћим и иностраним међународним сајмовима на којима наступа Туристичка 

организација Србије, посебно у региону, али и удаљеним дестинацијама за које ТОС 

процени да је од националног туристичког занчаја представљање Сокобање као 

дестинације, односно састанцима са туроператорима и учесницима традиционалних 

манифестација као што су сајмови туризма у Љубљани, Новом Саду, Солуну и промоције 

које организује у земљама региона (Северна Македонија, Грчка, Бугарска, Румунија) 

Сајму пропагандног материјала у Крушевцу, Сајму сувенира и промо материјала у 

Лесковцу, у складу са препоруком Туристичке организације Србије и могућностима 

ТОСБ. 

Сл. бр. 5 – Детаљ са Сајма туризма у Бања Луци  - април 2022. 

Туристичка организација Сокобања, посебно ће представити понуду и кључне 

манифестације које ће се током лета одржати у Сокобањи на догађајима у организацији 

Туристичке организације Србије у оквиру домаће кампање и регионалним наступима на 

догађајима у суседним земљама, које организује ТОС, а посебно у земљама секундарног 

туристичког тржишта, као што су Румунија, Грчка, Мађарска, Македонија, Бугарска у 

случају њиховог одржавања. 

Наступ Туристичке организације Србије на осталим домаћим и иностраним 

међународним сајмовима туризма и манифестацијама биће искоришћен за заједничко 

учешће са партиципацијом ТОСБ, "B2B" састанке или пласирање пропагандног 

материјала о туристичкој понуди и новим садржајима у Сокобањи. 
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3.1.3. Организовање туристичких манифестација и ангажовање VIP личности 

Велику улогу у пласирању нових туристичких садржаја, али и ревитализацији 

традиционалних туристичких манифестација, односно стварању новог имиџа 

дестинације имају „lobbyng“ и VIP личности. 

Ангажовање познатих и јавних личности (уметници, глумци, писци, певачи, новинари, 

стручњаци...) биће интензивирано пре почетка и током трајања најпосећенијег дела 

туристичке сезоне, кроз директно учешће у манифестацијама, чланство у стручним 

комисијама или жирију такмичарских догађаја. Утицај VIP личности на јавно мњење је 

веома значајан, тако да је овај вид промоције један од врло ефектних. У том смислу 

средства опредељена у ове намене финансијским планом могу да буду искоришћена и за 

студијско путовање новинара из Београда у Сокобању и организовање „live“ преноса из 

Сокобање неког од најгледанијих ТВ програма телевизија са националном фреквенцијом 

(попут „Шаренице“ РТС-а, "150 минута" ТВ Прва, "Прело у нашем сокаку", Хепи ТВ и 

сл.), потом студијско путовање представника туристичких агенција и туроператора у 

Сокобању. 

3.1.4. Остале промотивне активности: 

- гостовање у телевизијским и радијским информативним емисијама, 

- оглашавање у часописима, 

- конференције за новинаре, 

- сувенири, каталози, употребни предмети и пратећи програми, 

- интерна комуникација, 

- промоција на месту продаје, 

- сарадња са инфо центрима у земљи, 

- сарадња са удружењима водича и аниматора... 

3.2. Активности на развоју и унапређењу туристичке понуде 

Сокобање 

Главне активности Организационог дела за туризам биће усмерене ка побољшању и 

унапређењу целокупног туристичког производа Сокобање, као и његових посебних 

сегмената, али и увођењу нових туристичких садржаја који ће значајно унапредити 

развој туризма у наредној и сезонама које следе. Активности ће посебно бити усмерене 

на: 

- Даље опремање комплекса МФК „Врело“, допуна опреме, намештаја, за организовање 

догађаја и организовањем нових садржаја у објекту, 

- унапређење туризма догађаја, организовањем, учешћем у организацији или подршком 

на подизању нивоа квалитета традиционалних манифестација, 

- даље стављање у функцију Етно кутка "Грудоњске воденице" започето у 2022. години, 

- унапређење сарадње са носиоцима туристичке понуде и подизање нивоа квалитета 

туристичких и угоститељских услуга путем едукација, и спровођењем акција попут 

традиционалне  “Бирамо најбоље“, 

- туристичка валоризација материјалних и нематеријалних културних вредности, 

- наставак унапређења традиционалног програма „Бањског забавног лета“ које ће у 2023. 

години садржати преко 35 кључних догађаја, од тога 3 солистичких концерата познатих 
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уметника, а заједно са наступума КУД-ова, фолклора и удружења, укупно имати преко 

70 разноврсних забавно-рекреативних и уметничких дешавања којi ће бити организовани 

на Малој и Великој сцени МФК  „Врело“, а у складу са Одлуком СО Сокобања о 

условима за организацију догађаја у МФК "Врело". 

- израду нових развојних пројеката из области туризма и њихову имплементацију у циљу 

унапређења туристичке понуде Сокобање, пре свега у сарадњи са Општином Сокобања, 

припремних активности за стављање објекта бившег „Ловачког дома“ у функцију у циљу 

даљег комплетирања понуде локалитета Врело у Сокобањи. . 

- даљу афирмацију и туристичку валоризацију туристичких атракција у сокобањској 

општини и њиховим конкретним укључењем у свеукупни туристички производ 

Сокобање, кроз  занимљиво осмишљене  туристичке програме, посебно наставка акције 

унапређења понуде у сокобањским селима, 

- развој нових пројеката у складу са Програмом развоја туризма Сокобање и Маркетинг 

стратегијом, 

- промоцију руралног туризма у селима, 

- подстицање развоја руралног туризма путем едукација и пружања логистике 

заинтересованим лицима за бављење овим видом туризма, 

- категоризацију смештаја у домаћој радиности. 

3.2.1. Организација догађаја у МФК „Врело“ 

Једна од главних активности биће организовање дугађаја у новоизграђеном 

мултифункционалном комплексу „Летње позорнице „Врело“ (МФК ЛП „Врело“), чија је 

изградња завршена новембра 2019. године, а у складу са препорукама  и упутствима 

Кризног штаба Владе републике Србије за сузбијање болести COVID19. 

Сл. бр. 6 – Део извођача који су наступили у Сокобањи током лета 2022. године у 

организацији Туристичке организације Сокобања 

МФК „Врело“ је стављено у функцију у 2021. години, а све манифестације одржане су 

у складу са прописаним мерама Владе Републике Србије, на сузбијању пандемије 

болести COVID19, тако да је део догађаја организован у одређена ограничења (термини, 

бој послетилаца и сл.). Обзиром на изузетну посећеност догађаја и великог 

Страна 277                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



14 План рада ТОСБ за 2023. годину, новембар, 2022. год. 

интересовања, за присуство догађајима, Туристичка организација Сокобања у 2022. 

години значајно је унапредила програм Бањског забавног лета за којима је највећа 

потражња, и током ове године укупна посећеност била је виша за чак 30% у односу на 

претходну годину. Из наведених разлога Туристичка организација Сокобања планира 

организовање Бањског забавног лета у 2023. години као скуп догађаја за којима је 

владало највеће интересовање. То су пре свега дечије и позоришне представе, три велика 

концерта, познатих соло извођача и група, али и летњи биоскоп. Када је у питању 

организовање филмских и других пројекција ТОСБ планира набавку пројекционе опреме 

(у 2022. години је набављено озвучење) како би самостално вршила приказивање 

блокбастера и ослатих пројекција, а не преко посредника како је то чинила до сада. 

Сл. бр. 7 –  МФК „Врело“ - Велика сцена 

Утисци и посебна искуства извођача, пре свега професионалних глумаца, емитера и 

ансамбала, који су наступили током лета 2022. године су таква да Велику сцену МФК 

"Врело" описују као најсавремениију и технички опремљену отворену сцену у земљи, са 

могућностима за одржавање најзахтевнијих догађаја и преформанса. Овакав утисак 

приликом посете, а на позив Општине Сокобања дао је најпознатији српски драмски 

писац, сценариста, филмски редитељ и академик Душан Ковачевић, који је рекао да на 

нашој летњој сцени могу да се изводе све вресте програма, а једино што може да их 

угрози су временске прилике. Могућности за  унапређење културне понуде дестинације, 

у 2023. години биће још веће, јер референце као што је релаизација програма "Бањског 

забавног лета" 2022, одлична су полазна основа за аплицирање пројектима код домаћих 
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и иностраних фондова у области културе, а опет у сврхе  подизања атрактивности 

Сокобање као туристичке дестинације, повезивање туристичке понуде сa културним 

идентитетом Сокобање, кроз афирмацију властите културне баштине, (попут концерата, 

традиционалних манифестација, фестивала, гостовања познатих глумаца, позоришта, 

изложби, и др.). У 2023. години ТОСБ наставиће даље опремање објекта, набавком 

неопходне опреме за унапређење организовања догађаја и инфомисања туриста. У плану 

је потпуно опремање и додатном расветом (како би се дугорочно смањили трошкови 

изнајмљивања, обука једног лица које ће руковати опремом. 

Сл. бр. 8 –  Планирана набавка и монтажа ЛЕД постера у МФК „Врело“ 

Поред тога, стављањем у функцију осталих објеката у МФК „Врело“, планирано је 

навака адекватне опреме. 

У том смислу планирана су средства за одржавање зелених површина, набавку мањег 

дела инвентара и специфичне опреме (рачунарске, инфокиоска, ЛЕД постера, за 3Д и VR 

анимације) и потребног потребног материјала. 

Обзиром на упутство Министарства финансија Републике Србије, односно обавештење 

руководиоца за финансије Општинске управе општине Сокобања, од 14.11.2022. године, 

упућеног имејлом Туристичкој организацији Сокобања, у коме се налаже умањење 

предложеног финансијског плана за 10%, последња активност ће бити реализована 

једино у случају обезбеђивања средстава из екстерних извора (домаћи, ЕУ фондови). 
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4. ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ЗА  МАРКЕТИНГ И РАЗВОЈ 

Организациони део за маркетинг и  развој спроводи активности усмерене ка развоју, 

припреми и реализацији маркетиншких планова и програма на нивоу дестинације, пружа 

подршку јавним и приватним субјектима на локалном нивоу (носиоцима туристичке 

понуде) у циљу развоја туристичког производа, руководи пројектима, спроводи послове 

на креирању функционалне базе података, послове на припреми и реализацији пројеката 

из годишњег акционог плана, спроводи активности на јачању партнерства приватног и 

јавног сектора, послове на едукацији и перманентном усавршавању запослених и 

управљању каријерама запослених и све остале послове који доприносе корпоративном 

и локалном туристичком развоју. Приоритетни задаци овог одељења у 2023. години 

биће: 

- Звршетак поступка Проглашење Сесалачке пећине и шуме Рудина код 

Раденковца спомеником природе и управљање овим заштићеним природним 

добрима, 

- Реализација Маркетинг плана туристичке дестинације у складу са Програмом 

развоја туризма општине Сокобања и Стратегијским маркетинг планом туризма 

Србије, 

- Припрема пројеката на развоју туристичког производа и промотивних 

активности, 

- Припрема и реализација пројеката на јачању капацитета у смислу развоја 

културног туризма, 

- Припрема пројеката на унапређењу догађаја и туристичких манифестација, 

- Активности на даљем сегментирању тржишта и профилисању туристичке понуде 

Сокобање, 

- Унапређење развоја манифестационог туризма, 

- Израда програма сарадње са туроператорима и агенцијама и повезивање ка новим 

иностраним емитивним тржиштима. 

4.1.  Активности на изради планске/стратешке документације, 

припрема и рализација пројеката 

Туристичка организација Сокобања поседује капацитете, пре свега људске ресурсе, који 

су перманентно ангажовани на пројектном планирању, односно чији је рад усмерен ка 

реализацији активности сложених развојних пројеката. Доказ за то су пројекти чије су се 

активности финансирале из различитих, домаћих и страних фондова и организација. 

Главна активност Туристичке организације Сокобања, у овом делу, биће комплетно 

стављање у функцију МФК ЛП „Врело“. 

Одељење ће се фокусирати и на припрему пројектних предлога којима ће конкурисати за 

средства код фондова ЕУ, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, на 

Конкурсу за доделу субвенција и дотација за пројекте развоја туризма, осталим домаћим 

и иностраним фондовима. 

Активности ће бити усмерене ка побољшању свих сегмената маркетинга туристичког 

производа Сокобање, а посебно промоције и дистрибуције преко канала продаје најјачих 

туроператора у земљи. Главна активност Туристичке организације Сокобања, у овом 

делу, биће опремање и отварање Визиторског центра природних туристичких вредности 
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Сокобање. Имајући у виду важност природних туристичких вредности за туристичку 

понуду Сокобање, која се заснива на очуваној природи и активном одмору, потребно је 

уредити и опремити Визиторски центар, у коме би се на адекватан начин презентовали и 

интерпретирали природни ресурси, како би посетиоци Сокобање, осим основних 

информација, стекли и одређени доживљај о самим атракцијама, коришћењем савремене 

мулдимедијалне опреме. Већина тих ресурса се може ставити у функцију туризма уз 

релативно мала инфраструктурна улагања, уз поштовање начела одрживости и очувања 

животне средине. Овако уређен простор визиторског центра имао би информативну и 

едукативну функцију, у смислу истицања значаја очувања животне средине, што ће 

утицати на подизање развоја здравственог, спортско-рекреативног, манифестационог и 

еколошког туризма на виши ниво. Обзиром на упутство Министарства финансија 

Републике Србије, односно обавештење руководиоца за финансије Општинске управе 

општине Сокобања, од 14.11.2022. године, упућеног имејлом Туристичкој организацији 

Сокобања, у коме се налаже умањење предложеног финансијског плана за 10%, ова 

активност ће бити реализована једино у случају обезбеђивања средстава из екстерних 

извора (домаћи, ЕУ фондови). 

У Визиторском центру биће формирана савремена поставка која ће презентовати 

нарацију о конкретним природним вредностима, помоћу класичне музејске изложбе, у 

комбинацији са употребом савремене технологије (сценографија, мултимедији...) и са 

додатним едукативним и услужним садржајима. Визиторски центар са савременом 

поставком и добро осмишљеном интерпретацијом природних туристичких вредности 

представљаће нови садржај туристичке понуде Сокобање и подстакнуће туристе на 

боравак у очуваној природној средини и утицаће на њихову свест о потреби очувања 

природних ресурса у сврху развоја одрживог туризма. 

4.2. Штампани и аудио - визуелни промо материјали 

Туристичка организација Сокобања у 2023. години, реализоваће активности на припреми 

и изради квалитетних штампаних пропагандних материјала, који ће се дистрибуирати у 

туристичко информативном центру, на сајмовима и изложбама и путем туристичких 

посредника и организатора путовања, у туристичко-информативним центрима 

Туристичке организације Србије и локалних туристичких организација са којима ТОСБ 

непосредно сарађује. Промоција туристичког производа Сокобање и његових 

специфичних сегмената, вршиће се директним приступом, штампаним, аудио-визуелним 

и употребним материјалима. 

У 2023. години у плану је штампа нових обједињених каталога, брошура и билтена, 

модерног дизајна на српском, енглеском и бугарском језику, употребних материјала: 

торбе, шеширићи, мајице, футроле за кофере, и остали колатерал са препознатљивим 

асоцијацијама на Сокобању и активан одмор,  маске, ознаке,  шоље, хемијске оловке, 

фасцикле, промо кесе или одговарајућих брендираних сувенира и предмета. У плану је 

израда и могнографије Фестивала Прва хармоника. 

Од аудио-визуелних материјала у плану је израда новог промо филма и два промо видео 

спота Сокобање и  најавних промо материјала за манифестације. 
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4.3.  Наступи у штампаним и електронским медијима 

4.3.1. PR у штампаним и електронским медијима 

PR  активности у 2023 год.  биће усмерене нарочито према најтиражнијим штампаним 

медијима попут дневних новинa Блиц, Ало, Nвости, Политике, Данас и сл. и 

специјализованим часописима и ревијама и електронским медијима са националном 

фреквенцијом у најгледнијим терминима, у складу са релевантним истраживањима 

гледаности попут РТС-а, ТВ Прва, ТВ Пинк, потом регионалним и локалним РТВ 

емитерима и продукцијским кућама, посебно емисијама специјализованим за путовања 

које се емитују у одређеним теминима у програмима телевизија са националном 

феквенцијом или каналима на кабловској телевизији (РТС, Балкан Трип) уз наставак и 

унапређење сарадње између запослених који су задужени за односе са јавношћу, ТВ 

емитера, односно групацијом новинара која је задужена за извештавања у области 

туризма. 
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Сл. бр. 9 –  Насловна страна Билтена 59. Међународног фестивала „Прва хармоника Србије“ 

4.3.2. Прикривени PR у штампаним и електронским медијима 

Посебна пажња у реализацији промотивних активности посветиће се прикривеним 

облицима пропаганде, у свим видовима медија, кроз облике репортажа, наградних игара, 

преноса уживо, учешћа у дневним информативним програмима, путописа, конференција 

за новинаре, посебно у сарадњи са медијима које ангажује ПР служба Туристичке 

организације Србије. Ово се односи прес вега на гаостовања у информативним емисијама 

ТВ програма (јутарњи програми, дневне информативне емисије, главне информативне 

емисије и сл.) 

4.3.3. Промоција у електронским медијима 

Активности у овом сегменту у 2023. години односиће на емитовање рекламних спотова 

и кампања, кроз програм једног од ТВ емитера са националном фреквенцијом у prime-

time-у програма, посебно кампање Сокобања - Зелено срце Србије, која у најкраћем, 

презентује Сокобању, као место идеално за активан породични одмор, дестинацију за 

младе и здраву животну средину. Како je Сокобања имала у 2022. години значајан 

(двоцифрен) раст промета домаћих гостију, у периоду од јуна до августа 2022. године, у 

односу на претходну годину, тако да је неопходно у 2023. години интезивирати 

промотивне активности у електронским медијима, како би се постигла већа или 

приближно једнака посећеност и туристички промет из претходне године. Видео 

материјали промовисаће пре свега природне потенцијале, активан одмор али и остале 

сегменте туристичке понуде, урађени у најмање HDI ULTRA HD (4K) резолуцији. 
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Сл. бр. 10 –  Део кампање ТОС-а на друштвеним мрежама - мај 2022. 

4.3.4. Интернет и web маркетинг 

Оn - line комуникација у смислу контаката са потрошачима путем интернета односиће 

се пре свега на унапређење web презентација и активностима на бољем позиционирању 

домена www.sokobanja.rs,  али и (www.sokobanjanje.rs), и веб сајта на домену 

www.tosokobanja.rs, реконструкцији www.prvaharmonika.rs и оглашавање на 

најпосећенијим web browser–има и коришћење алата као што је google addwords, односно 

бољем позиционирању на водећим browser-има и промоција на друштвеним мрежама 

Фејсбук, Твитер и Инстаграм. 
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Сл. бр. 11 – Анализа резултата промоције Сокобање на друштвеним мрежама Фејсбук  и 

Инстаграм у периоду мај – аавгуст 2022. године. 

Средства опредељена за интернет маркетинг ће остати на прошлогодишњем нивоу, 

имајући у виду да је ово један од најисплативијих и најефектнијих видова маркетинга, 

који омогућава приказ великог броја објава и огласа одабраним циљним групама по 

веома ниској цени, уз бројне друге додатне ефекте као што су повећање посета на 

званичној интернет презентацији Сокобање (www.sokobanja.rs), повећање фанова на 

Фејсбук страници, већу видљивост објава на страници, већи број пратилаца на 

Инстаграму. Овако планираној кампањи велику подршку годишње промоцији Сокобање 

у свим облицима даће и Туристичка организација Србије, кроз своје реводне активности. 

У плану је наставак сарадње са популарним домаћим и иностраним блогерима и 

инфлуенсерима, што не изискује значајна финансијска средства, а спада у 

најефективније видове промоције. 

4.4  Унапређење развоја манифестационог туризма 

ТОСБ, у 2023. години, планира даље унапређење и развој традиционалних 

манифестација, пре свега 60. Међународног фестивала „Прва хармоника Србије – 

Сокобања 2022“, „40. Златне руке“ које је, у периоду 2018.-2022., посетило преко 150.000 

људи и активности које сачињавају манифестацију „Бањско забавно лето“. Финале 

сокобањског фестивала хармонике трајаће три дана, 9., 10. и 11. августа. У 2023. години 

планирана је измена пропозиција фестивала како би се унапредио квалитет такмичарског 

дела фестивала, у смислу одређивања максималног броја такмичара који се могу 

пласирати са предквалификационих такмичења у финале фестивала (освојена прва три 

места у свакој категорији) и детаљнијег дефинисања критеријума за избор свеукупног 

победника фестивала – титуле која је установљена 2022. године. Програм ревијалног 

дела поред наступа познатих извођача народне музике садржаће и наступе познатих 

извођача на хармоници. У плану је и издавање Монграфије фестивала, поводом 

одржавања 60. манифестације. Програм рада у овој области биће допуњен, а активности 

реализоване у складу са актуелном тражњом. 

У плану је организовање следећих догађаја и манифестација: 

- Баште отвореног срца – 1. 1. 2023., 

- Традиционалног Првомајског концерта – 1. Мај, 2023., 

- Дан општине Сокобања 21. јун, 

-  29. Свечаности Св. Јован Биљобер, од 3-7. јула, 

- 30. Сабор народног стваралаштва „Златне руке“, 

- 60. МФ „Прва хармоника Србије – Сокобања 2023, 9.,10. и 11. aвгуст, 

- 16. Фото Изазов – трећи викенд у августу, 

- 15. Маратон жеља, првог викенда у септембру, 

- 5. „Нушићеви хајдуци“, други викенд у октобру. 

Манифестација „Биљоберске свечаности“ биће унапређена у смислу увођења додатних 

садржаја где би се поред  организације излета до Ртња организовали излети и до осталих 
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сокобањских планина: Озрена, Девице, Буковика или Крстатца и уколико постоји 

заинтересованост организовали би се успони на врхове Оштра Чука, Лесковик, 

Чапљинац или Шиљак (врх Крстатца), уз пратњу планинарских водича и познавалаца 

лековитог биља, како би учесници манифестације обишли што већи број природних 

туристичких вредности Сокобање. 

Програмом „Бањског забавног лета“ 2023, које се већ две године одржава у модерном 

комплексу отворених сцена Летње позорнице „Врело“, знатно ће бити унапређен 

манифестациони туризам, као важан сегмент туристичког производа Сокобање. Током 

реализације ове манифестације Планом рада ТОСБ за 2023. годину предвиђено је 

ангажовање одређеног броја уметника из области забавне и уметничке музике, потом 

позоришта, забављача, аниматора, комичара... Као и претходних година, туристима и 

мештанима на располагању ће бити и културно-уметнички програм, чија ће окосница 

бити учешће локалних културних и уметничких удружења, као и појединаца аматера из 

различитих уметничких и културних сфера. Програм Бањског забавног лета биће 

измењен и усклађен у складу са тражњом за одређеним културно забавним садржајима. 

Анкетирањем туриста и анализом посећености културно-забавних садржаја, који су 

одржани у претходне две године, утврђено је који су садржаји најзанимљивији публици 

и у складу са тим програм „Бањског забавног лета“ 2023. године садржаће већи број 

дечијих представа и позоришних комада са реномираним глумцима, већи број филмских 

пројекција у оквиру летњег биоскопа,  3 концерта реномираних извођача из области рок, 

поп и народне музике, већи број забавних садржаја за децу (жонглери, кловнови, 

акробате, мађионичари и други забављачи). 

МФК „Врело“ пружа могућности за организацију разних промоција и забавних догађаја 

у организацији великих компанија и дистрибутера познатих брендова, што ће дати даљи 

допринос подизању квалитета и разноврсности културно-забавних садржаја, без великих 

финансијских улагања. Календар манифестација и обим организације подложни су 

променама и зависиће углавном од екстерних фактора, односно од временских прилика. 
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5. ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

СОКОБАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ 

План рада ТОСБ за 2023. годину урађен је у складу са Упутством за припрему одлуке о 

буџету локалне власти за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину (обрасци 

програмског буџета) и Упутством Министарства финансија за израду програмског 

буџета,  који је саставни део Плана рада за 2023. годину, и процене на основу података 

којима располаже стручна служба ТОСБ, по обављеном истраживању тржишта. У складу 

са  инструкцијама, добијеним путем имејла предлог финансијског плана Туристичке 

организације Сокобања за 2023. годину је у наставку који следи: 
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Позиција Конто Врста расхода:

Обавезе из 

2021.  извор 13 

(07)

Обавезе из 2021. 

извор 13 (01)

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ 

ОСТАЛИХ ИЗВОРА 07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

411100 Плате и додаци запослених 0.00 0.00 8,161,100.00 0.00 8,161,100.00 8,161,100.00 411

412100
Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 0.00 0.00 920,000.00 0.00 920,000.00 1,315,000.00
412

412200 Допринос за здравствено осигурање 0.00 0.00 395,000.00 0.00 395,000.00

413142 Покони за децу запослених 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 413

414100 Социјална давања запосленима 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 150,000.00 414

414400 Социјална давања запосленима 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

415100 Накнаде трошкова за запослене 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 415

421100
Трошкови платног промета и банкарских 

услуга
0.00 5,000.00 130,000.00 0.00 135,000.00 1,796,100.00 421

421200 Енергетске услуге 0.00 12,000.00 525,000.00 0.00 537,000.00

421300 Комуналне услуге 0.00 6,000.00 80,000.00 0.00 86,000.00

421400 Услуге комуникација 0.00 24,500.00 470,000.00 0.00 494,500.00

421500 Трошкови осигурања 0.00 18,000.00 435,000.00 0.00 453,000.00

421900 Остали стални трошкови 0.00 600.00 90,000.00 0.00 90,600.00

422100 Трошкови службених путовања у земљи 0.00 0.00 930,000.00 0.00 930,000.00 1,870,000.00 422

422200 Трошкови службених путовања иностранство 0.00 0.00 490,000.00 0.00 490,000.00

422900 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00

423200 Компјутерске услуге 0.00 9,000.00 150,000.00 0.00 159,000.00 8,589,000.00 423

423300
Услуге усавршавања и образовања 

заполсених 0.00 0.00 210,000.00 0.00 210,000.00

423400 Услуге информисања 0.00 0.00 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00

423500 Стручне услуге 0.00 5,000.00 490,000.00 0.00 495,000.00

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00

423700 Репрезентација 0.00 0.00 375,000.00 0.00 375,000.00

423900 Остале опште услуге 0.00 0.00 5,600,000.00 0.00 5,600,000.00

424200 Услуге образовања културе и спорта 0.00 0.00 8,600,000.00 0.00 8,600,000.00 8,780,000.00 424

424900 Остале специјализоване услуге 0.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00

Туристичка организација Сокобања,                                                                                                                                                   БР.  01-177/2022-04  Датум: 16.11.2022. год. 

Сокобања, Ул Трг Ослобођења Бр. 2

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ 

ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗMA ШИФРА 1502 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502 . 0001 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА 

Tрећи ниво - синтентички
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425100
Текуће поправке и одржавања зграда и 

објеката 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 600,000.00 425

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00

426100 Административни материјал 0.00 0.00 550,000.00 0.00 550,000.00 2,190,000.00 426

426200 Материјал за пољопривреду 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

426300 Материјали за образовање и усавршавање 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00

426400 Материјали за саобраћај 0.00 0.00 830,000.00 0.00 830,000.00

426700 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00

426800 Материјали за очување хигијене 0.00 0.00 380,000.00 0.00 380,000.00

426900 Материјали за посебне намене 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00

482100 Остали порези 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 482

482200 Обавезне таксе 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 200,000.00 482

482300 Новчане казне 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

483100 Новчане казне по решењу судова 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 483

511200 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 500,000.00 511

511400 Пројектно планирање 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00

512200 Административна орпема 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 2,300,000.00 511

512600 Опрема за образовање, културу и спорт 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00

512900 Опрема за производњу 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00

515100 Компјутерски софтвер 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 515
0.00 80,100.00 37,051,100.00 0.00 0.00 37,081,200.00

Позиција Конто Врста расхода:

Обавезе из 

2021.  извор 13 

(07)

Обавезе из 2021. 

извор 13 (01)

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ 

ОСТАЛИХ ИЗВОРА 07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

422100 Трошкови службених путовања у земљи        0.00 0.00 217,000.00 0.00 217,000.00 637,000.00 422

422200
Трошкови службених путовања у 

иностранство 
0.00 0.00 420,000.00 0.00 420,000.00

423400 Услуге информисања 0.00 0.00 9,970,000.00 0.00 9,970,000.00 9,970,000.00 423

424900 Остале специјализоване услуге        0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 424

0.00 0.00 10,807,000.00 0.00 10,807,000.00 10,807,000.00

Укупно: 37,131,200.00

ПА 1502 -  0002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ: 

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 
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Позиција Конто Врста расхода:

Обавезе из 

2021.  извор 13 

(07)

Обавезе из 2021. 

извор 13 (01)

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ 

ОСТАЛИХ ИЗВОРА 07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

422900 Остали трошкови транспорта       0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 422

423700 Репрезентација 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 1,600,000.00 423

423900 Остале услуге по уговору 0.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 423

424200 Услуге образовања, културе и спорта       0.00 0.00 5,800,000.00 0.00 5,800,000.00 5,800,000.00 424

0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00

Позиција Конто Врста расхода:

Обавезе из 

2021.  извор 13 

(07)

Обавезе из 2021. 

извор 13 (01)
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01

СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 07
СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 06 УКУПНО:

422900 Остали трошкови транспорта       0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
50,000.00 422

424200 Смештај жирија и учесника 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
100,000.00 423

424900 Остале специјализоване услуге        0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 424

426900
Материјали за посебне намене 

0.00 0.00
120,000.00 0.00 120,000.00 120,000.00 426

0.00 0.00 470,000.00 0.00 470,000.00 470,000.00

0.00 80,100.00 55,828,100.00 0.00 0.00 55,858,200.00 55,908,200.00

55,908,200.00

У Сокобањи: 14.11.2022. год. МП
Директор: Љубинко 

Миленковић

Председник УО:Војкан 

Никодијевић

16.11.2022.

Tрећи ниво - синтентички

ПРОЈЕКАТ 1502 – П2 60. Међународни фестивал „Прва хармоника Сокобања" 2023

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 

ПРОЈЕКАТ 1502 – П3 40. Манифестација старих јела, заната и рукотворина „Златне руке“ 2023

УКУПНО ОД 01.01.-31.12.2023.

Укупно: 

Страна 290                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



27 План рада ТОСБ за 2023. годину, новембар, 2022. год. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Као индиректни корисник јавних средстава, а у складу са наведеним Упутством Владе Републике Србије и упутством Општине 

Сокобања, Туристичка организација Сокобања од 1. јануара 2017. године укинула је рачун  сопствених  прихода те средства за 

спровођење планираних активности у 2023. години, средства планира из извора 01 у износу од 55,828,100.00. Пренета средства из 2022. 

године у износу од 80,100.00 динара (извор 01 – буџет, односе се на рачуне за материјалне трошкове и по уговорима из децембра 2022. 

године, који на извршење доспевају у јануару 2023). 

Љубинко Миленковић 

Директор 

________________________ 
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На основу члана 18. и члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени 

лист општине Сокобања“, број 6/19) Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 
22.12.2022. године, донела је 

ЗАКЉУЧАК 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада са финансијским планом Jaвне установе Спортско 

рекреативни центар „Подина“ Сокобања за 2023. годину, који је усвојио Управни одбор Јавне 

установе Спортско рекреативни центар „Подина“ Сокобањадана 07.12.2022. године под бројем I-

253/2022. 

I 

Закључак  објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 401-1064/22 

У Сокобањи, дана 22.12.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 

327
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На основу члана 18. и члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 22.12.2022. године, донела је 

ЗАКЉУЧАК 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра за социјални рад „Сокобања“ у Сокобањи за 2023. 

годину, који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад „Сокобања“ у Сокобањи, дана 

29.11.2022. године, под бројем 551-91/2022. 

I 

Закључак  објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 401-1065/22

У Сокобањи, дана 22.12.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС" бр. 129/07, 83/2014 и др. 

Закон, 101/2016 – др. Закон,47/2018 и 111/2021) и члана 42. став 1. тачка 9 Статута општине Сокобања 

("Службени лист општине Сокобања" бр. 6/19) Скупштина општине Сокобања на седници одржаној 

22.12.2022. године, донела је: 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Члан.1 

Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о организацији Општинске управе општине Сокобања 

( „Службени лист општине Сокобања“ број 17/2021 и 49/21) и то тако што се: 

-У члану 16. став 1 иза тачке 4. брише се тачка 5. 

-У члану 24.  брише се алинеја 2. 

- У члану 25. брише се став 8. 

-Иза члана 30. брише се поднаслов „ 5.   Одељење комуналне милиције“ и  Члан 30а. 

Члан 2. 

У осталим деловима Одлука о организацији Општинске управе општине Сокобања 

( „Службени лист општине Сокобања“ број 17/2021 и 49/21 ) остаје непромењена. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Сокобања“. 

Број: 332-1334/22 

У Сокобањи, дана 22.12.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016-др. , 47/2018 111/2021) и члана 42. став 1. тачка 4 Статута 

општине Сокобања (''Службени лист општине Сокобања'' бр. 6/19), Скупштина општине Сокобања, 

на седници одржаној 22.12.2022. године, донела је: 

О Д Л У К У 

о усвајању Локалног антикорупцијског плана Сокобања од 2023. до 2026.године 

I 

Усваја се Локални антикорупцијски план општине Сокобања од 2023. до 2026.године. 

II 

Саставни део ове Одлуке је Локални антикорупцијски план општине Сокобања од 2023. до 

2026.године. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном лист општине Сокобања“ 

Број: 02-113/22

У Сокобањи, дана 22.12.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 2023-2026 
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УВОД 

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23, 

усвојен на седници Владе Србије 27. априла 2016. године, предвиђа 

јачање превентивних антикорупцијских механизама на нивоу локалне самоуправе, која 

је у препоруци из Извештаја о скринингу идентификована као једна од 

области посебно осетљивих на корупцију. Ова мера предвиђена је и Ревидираним 

акционим планом који је Влада Србије усвојила 22. јула 2020. 

Овим документом је предвиђено да градови и општине усвоје и примене локалне 

акционе планове за борбу против корупције, односно локалне антикорупцијске 

планове (у даљем тексту ЛАП). Ови планови представљају документе у којима се 

идентификују надлежности, области, процеси и процедуре ризични за настанак 

различитих облика корупције и којима се предлажу начини за управљање овим 

ризицима, односно начини за њихово отклањање. Применом локалних акционих 

планова и успостављањем адекватних механизама за праћење њиховог спровођења, 

јединице локалне самоуправе јачају своју отпорност на настанак корупције, 

на неправилности и злоупотребе јавних ресурса, односно јачају своје капацитете за 

заштиту, заступање и остваривање јавног интереса локалне заједнице. 

Усвајање и примена локалних антикорупцијских планова у складу је и са једним од 

циљева Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији 

за период од 2013. до 2018. године, усвојене 1. јула 2013. године, која такође препознаје 

проблем непостојања системске антикорупцијске политике на нивоу 

јединица локалне самоуправе, односно политике која би се односила на све ЈЛС, али која 

би уважавала специфичности и потребе сваке од њих. Из описа овог 

проблема проистиче и потреба за адекватним локалним антикорупцијским 

механизмима, који треба да обезбеде транспарентан рад 

органа територијалне аутономије, локалне самоуправе и њима подређених јавних 

предузећа, као и транспарентно креирање и трошење буџета и адекватан 

одговор цивилног друштва и медија на 

корупцијске изазове. 

Општина Сокобања доноси нови/ревидирани ЛАП – превентивни антикорупцијски 

механизам и механизам за увођење, односно јачање, начела доброг управљања и добре 
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управе у рад органа и служби општине Сокобања и других органа јавне власти који 

задовољавају потребе и интересе становништва и локалне заједнице. 

Концепт ЛАП-а је заснован на идентификовању 

нормативних, институционалних, организационих и практичних ризика за настанак 

корупције и на спровођењу мера за њихово отклањање, односно на 

отклањању узрока за настанак корупције, злоупотреба и неправилности и отклањању 

лошег управљања у најширем смислу речи. Сврха овог документа, односно 

његовог усвајања, ефикасне примене, конзистентног праћења и мерења ефеката јесте да 

општину Сокобања учини отпорнијом на коруптивне ризике и да 

утиче на сузбијање корупције. 

ЛАП општине Сокобања полази од препознавања коруптивних ризика. Циљеви који су 

у њему дефинисани представљају пожељно будуће стање у ком су 

ти ризици отклоњени или сведени на минимум. Реч је о коруптивним ризицима који су 

заједнички целом јавном сектору, односно које се могу идентификовати на 

нивоу локалне самоуправе. 

Реч је о следећим појавама: 

- Дискрециона овлашћења у доношењу појединачних одлука су у неким случајевима 

нужна, али је питање каквог су карактера и у којој мери су ограничена. 

Уколико та овлашћења нису ограничена и унапред позната свим учесницима процеса 

доношења одлуке, она врло лако могу довести до корупције. Због тога се 

значајан број циљева у ЛАП-у односи на потребу смањења дискреционих овлашћења, 

као и на увођење услова, критеријума и мерила за доношење одлука. 

- одсуство јавности рада, односно одсуство транспарентности у раду; корупција ће 

чешће настати тамо где не постоји могућности да се она открије, да се о њој 

сазна и да се због тога доживи осуда било које врсте (друштвена, морална, политичка 

или правна). Као што је одсуство јавности рада потенцијални узрок или 

околност која погодује настанку корупције, тако се и повећање јавности рада увек и 

изнова јавља као неопходна мера за превенцију и откривање корупције. 

- Одсуство одговорности („полагања рачуна“) за рад, које може садржати, између 

осталог, следеће елементе: одсуство образложења донете одлуке, непостојање 
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могућности преиспитивања донете одлуке, одсуство извештавања о раду и полагања 

рачуна за рад и слично, као и одсуство моралне, политичке, дисциплинске, 

прекршајне или кривичне одсуство (адекватног) надзора и контроле, било да она долази 

изнутра или споља (од других органа и инстанци или од јавности). 

Начелно посматрано, не би требало да постоји ниједна ситуација у којој поступање било 

ког органа јавне власти не подлеже нечијем надзору. Уколико надзорног 

механизма нема или уколико је он неефикасан, расту шансе да ће доћи до корупције. 

- постојања сувишних процедура и/или непотребних интеракција и контаката између 

органа, служби, тела и службеника, са спољним субјектима, које често не 

испуњавају циљ због којих постоје, већ временом постају саме себи сврха и канал за 

коруптивне утицаје. 

Вредности на којима се заснива сам ЛАП, као и процес 

његовог усвајања, примене и праћења углавном су једнаке вредностима на којима 

почива сваки концепт доброг управљања. При том се поштују и додатне 

вредности које се односе на локални ниво власти. 

Реч је о следећем: 

1. Одговорност; одговоран процес усвајања ЛАП-а подразумева најмање два 

елемента: 

а) целокупан систем локалне самоуправе, то јест органи општине Сокобања, 

јавне службе, јавна предузећа, друге организације у систему локалне 

самоуправе, као и и цивилно друштво и грађани свесни су своје улоге, односно 

своје одговорности у остварењу сврхе и постизању циљева овог документа; 

б) овај документ се сагледава као као унутрашња потреба општине Сокобања, а 

не као наметнута бирократско-административна обавеза, коју је потребно 

само формално испунити. 

2. Транспарентост; с обзиром на то да се јавност рада у Моделу ЛАП-а промовише 

као једна од основних брана за настанак корупције, целокупан процес 

усвајања, примене мера и праћења ЛАП-а потребно је учинити што је могуће 

отворенијим и доступним јавности. Јавност треба да има могућност и право да 

зна на који начин је усвојен овај важан документ, какав је статус мера и 
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активности који се у њему налазе и какви су ефекти онога што је на основу њега 

спроведено. 

3. Партиципација, односно учешће грађана и локалне заједнице; иако је носилац 

ЛАП-а локална самоуправа и највећи број мера треба да спроведу њени органи и 

службе, позитивне ефекте и резултате овог документа треба да осети читава 

заједница. Због тога су у процес његове израде, са представницима органа 

општине Сокобања, били укључени представници јавности, а процес примене 

ЛАП-а пратиће тело које ће формирати Скупштина општине као представништво 

грађана и орган јединице локалне самоуправе. 

4. Ефикасност и ефективност: процес усвајања, примене и праћења ЛАП-а 

потребно је спровести поштујући начело да се расположивим ресурсима и 

капацитетима и у времену које је на располагању добију максимални могући 

ефекти и учинци (ефективност). Са друге стране, одсуство ресурса и капацитета 

није довољан разлог да се не предузму активности, јер је расположиво време за 

решавање неких проблема кратко. Стога је потребно обезбедити и ефикасност. 

Корупција и њене штетне последице су појава на које треба реаговати ефикасно, 

брзо и одлучно. 

5. Проактивност: Овај ниво власти функционише у систему и оквиру који је веома 

често и у многим областима задат од стране централних нивоа власти, односно 

законских решења. Међутим, многи закони и други прописи, иако се не доносе 

на локалном нивоу, на том нивоу се примењују, односно на том нивоу уређују 

друштвене односе. Управо се у томе налази „простор слободе“ да општина 

Сокобања, препознавши своје могућности, унапреди примену постојећих 

норми у складу са препознатим проблемима, потребама и специфичностима. 

Један од механизама за то јесте уградња антикорупцијских одредби у акте које 

општина Сокобања усваја ради детаљније разраде примене закона и других 

прописа донетих на нивоу целе државе. 

ЛАП општине Сокобања одражава карактер, специфичности, потребе и одлике општине 

Сокобања. 
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Речник појмова који су коришћени у ЛАП-у: 

Област: Област представља надлежност/поље/подручје рада и деловања, односно 

оквир/контекст у коме општина остварује своју надлежност. Област је 

најопштији појам и она представља јединствену целину која по својим карактеристикама 

садржи различите ризике за настанак корупције. 

Опис области: Опис области представља кратак наративни приказ ризика од корупције 

у тој области, односно опис важности бављења конкретном облашћу са 

становишта јавне политике која се односи на сузбијање и борбу против корупције. 

Циљ: Циљ представља пожељно/очекивано стање које је потребно постићи, односно 

стање које ће након примене ЛАП-а омогућити сузбијање корупције у датој области. 

Једна област може садржати један или више циљева, у зависности од њеног карактера и 

сложености. 

Индикатор циља: Индикатор, односно показатељ испуњености циља представља 

начин/појаву/стање којим се може доказати и/или показати да је циљ испуњен; 

другим речима, индикатором циља меримо остварење/испуњење циља. 

Вредност индикатора: Вредност индикатора може бити базна и циљана (пројектована). 

Базна вредност индикатора (односно полазна, садашња, тренутна 

вредност) представља вредност или меру која одражава постојеће стање у области која 

је дефинисана индикатором циља. 

Циљана вредност индикатора (односно будућа, пожељна, планирана, циљана 

вредност) представља вредност или меру која се жели постићи након спровођења 

конкретних мера и активности у датој области, односно након испуњења циља. 

Мера: Мера представља наредни корак у операционализацији претходно описаних 

елемената акционог плана, а пре свега циља који се жели постићи. Она се 

формулише као радња коју је потребно извести како би се њеним спровођењем дошло 

до остварења циља. 

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Индикатором испуњености (квалитета) 

мере утврђујемо, односно меримо да ли је мера испуњена, као и да ли је 

испуњена на начин како је то дефинисано. 

Активност: Активност представља даљу конкретизацију мера, односно њено 

рашчлањивање на појединачне кораке из којих се састоји мера. 
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Индикатори активности: Овом врстом индикатора се мери испуњеност наведене 

активности. 

Одговорни субјект: У овом делу се наводи ко је, према функцији, звању или радном 

месту, одговоран да се наведена активност реализује. 

Рок: Рок представља временску одредницу до које је неопходно спровести одређену 

активност. 

Напомене: У рубрици „напомене“ се налазе додатна упутства, смернице или појашњења 

која се не могу подвести ни под један од наведених елемената ЛАП-а 
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Област 1: Усвајање прописа у органима јединице локалне самоуправе (ЈЛС) 

Опис области: Једна од важних карактеристика локалне самоуправе као нивоа власти је и то што се у њеној изворној надлежности налази 

процес усвајања различитих општих правних аката, односно аката који се примењују на неодређени број појединачних случајева и ситуација 

у регулисању међусобних односа и служе за остваривање потреба и интереса локалног становништва. Према постојећем правном оквиру, 

Скупштина општине је највиши орган који врши основне функције локалне власти и који, према Закону о локалној самоуправи (“Службени 

гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), доноси прописе и друге опште акте. 

Овим актима, чијим усвајањима њихова примена постаје обавезна на територији ЈЛС, локална представничка тела уређују питања од значаја 

за функционисање локалне заједнице, што је веома важна функција која мора бити посебно третирана и са антикорупцијског аспекта. 

Процес усвајања прописа у било ком типу представничког органа садржи одређене ризике по остваривање и заштиту јавног интереса, који 

потичу како од саме процедуре усвајања, тако и од њихове садржине и начина на који ће прописи регулисати одређене односе. Најчешћи 

недостаци у овом процесу су следећи: одсуство транспарентности у свим фазама израде и доступности прописа, усвајање „прописа са 

одредиштем“ (или „прописа са опредељеним циљем“), односно прописа који се доносе под привидом регулисања општег интереса, а за циљ 

имају остваривање појединачних интереса, као и усвајање прописа са одредбама које садрже ризике за настанак корупције, а до које може 

доћи у њиховој примени. Услед својих специфичности и значаја, сваки од ових појединачних сегмената захтева посебан третман у оквиру 

ЛАП-а. 

НАПОМЕНА: Мере 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3. изостављене су из ЛАП Сокобања јер се већ примењују (навести акта и бројеве из сл.глас). Мера 

1.1.6. је изостављена из ЛАП јер Општина Сокобања нема довољно капацитета за реализацију активности које предвиђа. 

Циљ 1.1. Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа1 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене су јавне политике на нивоу општине, које 

омогућавају пуну транспарентност процеса усвајања 

локалних прописa 

Пословником Скупштине 

општине Сокобања 

регулисано је објављивање 

аката. ПостојиОдлука о 

јавним расправама. 

Усвојена и примењује се Одлука о 

објављивању општих аката на интернет 

презтетацији општине Сокобања.Допуњена 

Одлука о јавним расправама у делу позивања 

специфичних група. заинтересованих 
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субјеката. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

1.1.4 Објављивати 

опште акте на 

интернет 

презентацији 

ЈЛС. 

Сви општи акти које 

усвајају органи ЈЛС 

доступни на интернет 

презентацији ЈЛС; 

интернет 

презентација у овом 

делу се редовно 

ажурира, односно сви 

нови прописи и 

измене/допуне 

постојећих се 

благовремено (на 

пример, највише у 

року од недељу дана) 

постављају на 

интернет 

презентацију. 

Усвојити Одлуку 

о објављивању 

општих аката на 

интернет 

презтетацији 

општине 

Сокобања. 

Усвојена 

Одлука о 

објављивању 

општих аката 

на интернет 

презтетацији 

општине 

Сокобања. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

01.03.2023. 

15.03.2023. 

30.03.2023. 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни ресурси 

1.1.5 Успоставити 

обавезу да се 

специфичне 

циљне групе 

(а у складу са 

потребама и 

карактером 

локалне 

заједнице), на 

које се односе 

поједини акти 

Обавеза треба да буде 

прописана кроз 

посебан акт или кроз 

имене и допуне 

постојећег акта којим 

ће се дефинисати 

најмање следеће: које 

су то циљне групе за 

које ће се вршити 

додатно 

обавештавање и 

Изменити и 

допунити 

Одлуку о јавним 

расправама у 

делу позивања 

специфичних 

група 

заинтересованих 

субјеката. 

Измењена и 

допуњена 

Одлука о 

јавним 

расправама у 

делу 

позивања 

специфичних 

група 

заинтересова

них 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

01.03.2023. 

15.03.2023. 

30.03.2023. 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни ресурси 

Размотрити 

механизме 

комуникације са 

заинтересовани

м циљним 

групама ( нпр. 

формирање 

маилинг листе 

за сваку 

специфичну 

групу) 
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ЈЛС додатно 

обавештавају 

и информишу 

о усвојеним 

или 

измењеним 

јавним 

политикама 

које су од 

значаја за те 

циљне групе. 

информисање о 

усвојеним локалним 

прописима, а у 

складу са потребама 

и карактером локалне 

заједнице (на пример, 

пољопривредници, 

привредници, 

ученици, социјално 

угрожене категорије, 

особе са 

инвалидитетом и 

слично); који су то 

начини додатног 

информисања и 

обавештавања 

циљних група о 

актима који се на њих 

односе. 

субјеката. општине 

Сокобања 

Циљ 1.2. Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизама којима се спречава усвајање „прописа са опредељеним циљем“, 

односно „прописа са одредиштем“ 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се уводе 

механизми за спречавање усвајања „прописа са опредељеним 

циљем“, односно „прописа са одредиштем“ 

Не постоје механизми за 

спречавање усвајања 

„прописа са опредељеним 

циљем“, односно „прописа са 

одредиштем“. 

Донета и примењује се Одлука Скупштине 

општине Сокобања којом се регулише обавеза 

пријављивања личног интереса и вођење 

регистра пријаве. 

Р. Назив мере Индикатор Активности Индикатори Одговорни Рок Потребни Напомене 
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бр. 

мере 

испуњености 

(квалитета) мере 

активности субјект ресурси 

1.2.1 Успоставити 

обавезу 

пријављивања 

интереса за 

усвајање 

општих аката. 

Јавни функционери 

ЈЛС 

(градоначелник/предс

едник општине, 

одборници/чланови 

општинског/градског 

већа ЈЛС) су 

обавезни да 

приликом 

учествовања у 

усвајању општих 

аката известе 

скупштину/општинск

о/градско веће ЈЛС и 

јавност о томе да у 

области на коју се акт 

односи он/она или са 

њим/њом повезана 

лица (у смислу 

Закона о Агенцији за 

борбу против 

корупције) имају 

приватни интерес или 

корист, осим ако ту 

корист или интерес 

имају као грађани 

или део групе 

грађана; 

Успостављен јавно 

доступан регистар 

ових пријава; 

Усвојити Одлуку 

којом се 

регулише 

обавеза 

пријављивања 

личног интереса 

и вођење 

регистра 

пријављених 

интереса. 

Усвојена 

Одлука којом 

је регулисана 

обавеза 

пријављивањ

а личног 

интереса и 

вођење 

регистра 

пријављених 

интереса.е 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

30.11.2023. 

15.12.2023. 

31.12.2023. 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

ресурси 

Приликом 

израде ове 

одлуке узети у 

обзир Модел 

који је израдила 

СКГО. 
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1.2.2 Успоставити 

обавезу 

управљања 

пријављеним 

интересима. 

За случајеве 

непријављивања 

интереса, прописане 

су санкције 

финансијске природе 

које су најмање у 

рангу санкција за 

повреде пословника о 

раду 

скупштине/општинск

ог/градског већа ЈЛС; 

У процесу 

успостављања 

регистра дефинисани 

следећи елементи: 

организациона 

јединица/тело у 

оквиру ЈЛС које води 

регистар; начин 

вођења регистра; 

начин праћења 

извршења обавезе 

пријављивања 

интереса; начин 

вођења поступка због 

кршења обавезе 

пријављивања; 

објављивање одлука 

о кршењу ових 

обавеза. 

Одлуком из 

тачке 1.2.1. 

предвидети јавно 

објављивање као 

санкцију у 

случају 

непријављевања 

јавног интереса 

и утврдити 

надлежност 

Комисије за 

кадровска, 

административн

а и мандатно 

имунитетска 

питања) . 

Одлуком  из 

тачке 1.2.1. 

предвиђено 

јавно 

објављивање 

санкција у 

случају 

непријављева

ња јавног 

интереса и 

утврђена 

надлежност 

Комисије за 

кадровска, 

администрати

вна и 

мандатно 

имунитетска 

питања). 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

30.11.2023. 

15.12.2023. 

31.12.2023 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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Циљ 1.3. Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизама за спречавање усвајања прописа који садрже ризике од 

корупције2 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се уводе 

механизми за спречавање усвајања прописа који садрже 

ризике од корупције. 

Не постоје јавне политике 

којима се уводе механизми за 

спречавање усвајања прописа 

који садрже ризике од 

корупције. 

Спроводе се обуке запослених који раде у 

анализи ризика од корупције у локалним 

прописима. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

1.3.1 Успоставити 

капацитет 

ЈЛС за 

спречавање 

усвајања 

прописа са 

уграђеним 

ризицима за 

корупцију. 

Створене 

организационе 

претпоставке за 

бављење овом 

надлежношћу/именов

ано лице/лица 

надлежна за анализу 

ризика од корупције у 

локалним прописима; 

обезбеђена обука 

лица која ће се 

бавити овом 

надлежношћу; 

успостављена 

обавеза да се анализа 

ризика од корупције 

доставља заједно са 

нацртом прописа 

Спровести обуке 

запослених који 

би учествовали у 

анализи ризика 

од корупције у 

локалним 

прописима 

Спроведене 

обуке 

запослених 

који 

учествују у 

анализи 

ризика од 

корупције у 

локалним 

прописима. 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.12.2024. За спровођење 

ове активности 

Узети у обзир 

методологију 

Агенције за 

спречавање 

корупције. 

. 
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приликом усвајања; 

успостављена 

обавеза извештавања, 

односно упознавања 

јавности са 

анализама ризика од 

корупције у 

прописима. 

Област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу 

Опис области: На локалном нивоу власти присутан је велики број функционера у смислу одредаба Закона о спречавању корупције 

(“Службени гласник РС”, бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021 – аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022). Они имају значајан утицај на процес 

доношења одлука, односно у могућности су да одлучују о јавном интересу и да доношењем одлука (општих и појединачних) подреде јавни 

интерес приватном, што је једна од најопштијих дефиниција сукоба интереса. Услед једне од одлика локалне заједнице, која се може назвати 

недовољном конкуренцијом људског капитала (недовољан број људи са потребним управљачким и лидерским капацитетима, нарочито у 

малим локалним самоуправама које су услед демографских кретања у депопулацији), често долази до монополизације моћи и утицаја, 

односно до ситуације у којој мали број појединаца држи кључне позиције у различитим секторима функционисања локалне средине (јавном, 

приватном и цивилном сектору). Специфичност локалне самоуправе у овом погледу је и у томе што је једна група локалних функционера 

изабрана на непосредним изборима, услед чега подлежу нешто другачијем регулисању неспојивости функција и сукоба интереса. На овом 

нивоу власти се и начин доласка на функцију, односно чињеница непосредног избора ове групе функционера, често тумачи и као основ 

посебне врсте легитимитета за коју се сматра да аболира одборнике од обавеза у заступању и заштити јавног интереса, што не сме бити 

случај, напротив. Сви ови фактори утичу на то да су појавни облици и различите врсте сукоба интереса на локалном нивоу присутни и да 

нужно морају бити предмет регулисања локалног антикорупцијског плана. Осим функционера, посебну пажњу у овој области потребно је 

посветити и службеницима, односно запосленима у органима ЈЛС. 

Случајеви сукоба интереса на локалном нивоу морају бити препознати и локалним документима, јер је увек питање колико таквих случајева 

уопште доспе до Агенције на поступање, уколико их локална средина не препознаје. Локална заједница мора бити први ниво који ће такве 
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моделе понашања препознавати, спречавати и упућивати на за то предвиђено поступање. 

НАПОМЕНА: Мере 2.3.1, 2.3.2 и 2.3.4 изостављене су из ЛАП-а, јер се исте примењују кроз Правилник о управљању сукобом интереса 

запослених у Општинској управи општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 33/19). 

Циљ 2.1. Повећана транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних функционера или приватног интереса са њима 

повезаних лица, као околности која може водити сукобу интереса. 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене/измењене јавне политике на нивоу ЈЛС које 

омогућавају пуну транспарентност у погледу постојања 

приватног интереса јавних функционера или приватног 

интереса са њима повезаних лица3 

За сада не постоје локалне 

јавне политике које 

омогућавају пуну 

транспарентност у погледу 

постојања приватног 

интерес.а 

Донет општи акт о пријављивању постојања 

приватног интереса јавних функционера или 

приватног интереса са њима повезаних лица. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

2.1.1 Успоставити 

обавезу 

пријављивања 

приватних 

интереса 

јавних 

функционера 

и приватних 

интереса са 

њима 

Јавни функционери 

ЈЛС 

(градоначелник/предс

едник општине, 

одборници/чланови 

општинског/градског 

већа ЈЛС) су 

обавезни да 

органу/служби ЈЛС 

приликом ступања на 

Усвојити Одлуку 

којом се 

прописује 

формирање јавно 

доступног 

регистра јавних 

функционера 

Општине, јавних 

предузећа, 

установа и 

Усвојена 

Одлука 

којом је 

прописано 

формирање 

јавно 

доступног 

регистра 

јавних 

функционера 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

30.11.2024. 

15.12.2024. 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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повезаних 

лица. 

функцију пријаве 

своје и за њих 

повезана лица 

приватне интересе у 

следећем смислу 

речи: власништво над 

предузетничком 

радњом и 

власништво над 

приватним 

предузећима, као и 

власничке уделе у 

приватним 

предузећима; 

чланство у другим 

органима 

управљања/надзора 

над приватним 

предузећима; остале 

везе и односе са 

субјектима из 

приватног сектора 

који могу имати 

утицај на вршење 

јавне функције. 

Успостављен јавно 

доступан регистар 

ових пријава; 

других облика 

организовања 

чији је оснивач 

општина.  Истом 

одлуком 

прописати 

обавезу јавних 

функционера да 

обавесте 

надлежну 

организациону 

јединицу 

Општинске 

управе о 

подношењу 

извештаја о 

имовини и 

приходима 

Агенцији за 

спречавање 

корупције, ради 

објављивања тог 

податка на 

интернет 

страници 

Општине 

Сокобања. 

Општине, 

јавних 

предузећа, 

установа и 

других 

облика 

организовања 

чији је 

оснивач 

општина. 

Истом 

одлуком 

прописати 

обавезу 

јавних 

функционера 

да 

обавесте 

надлежну 

организацион

у 

јединицу 

Општинске 

управе о 

подношењу 

извештаја о 

имовини и 

приходима 

Агенцији за 

спречавање 

корупције, 

ради 

објављивања 

тог 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

31.12.2024. 
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податка на 

интернет 

страници 

Општине 

Сокобања. 

2.1.2 Успоставити 

обавезу 

управљања 

пријављеним 

интересима 

јавних 

функционера 

и приватних 

интереса са 

њима 

повезаних 

лица. 

За случајеве 

непријављивања 

интереса, прописане 

санкције финансијске 

природе које су 

најмање у рангу 

санкција за повреде 

пословника о раду 

скупштине/општинск

ог/градског већа ЈЛС; 

У процесу 

успостављања 

регистра дефинисани 

следећи елементи: 

организациона 

јединица/тело у 

оквиру ЈЛС које води 

регистар; начин 

вођења регистра; 

начин праћења 

извршења обавезе 

пријављивања; начин 

вођења поступка због 

кршења обавезе 

пријављивања; 

објављивање одлука 

о кршењу ових 

обавеза. 

Одлуком из 

тачке 

2.1.1. одредити 

организациону 

јединицу у 

оквиру општине 

која води 

регистар 

прописати начин 

вођења регистра; 

прописати начин 

праћења 

извршења 

обавезе 

пријављивања; 

прописати начин 

вођења поступка 

због кршења 

обавезе 

пријављивања и 

објављивање 

одлука о кршењу 

ових обавезa. 

Одлуком из 

тачке 

2.1.1. 

одређена 

организацион

а 

јединица у 

оквиру 

општине 

која води 

регистар 

прописати 

начин 

вођења 

регистра; 

прописан 

начин 

праћења 

извршења 

обавезе 

пријављивањ

а; 

прописаннач

ин 

вођења 

поступка 

због кршења 

обавезе 

пријављивањ

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

30.11.2024. 

15.12.2024. 

31.12.2024 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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а и 

објављивање 

одлука о 

кршењу 

ових обавезa. 

Циљ 2.2. Успостављен механизам за спречавање „трговине јавним овлашћењима“ 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Омогућен увид јавности у све уговоре које су органи ЈЛС, као 

и све јавне службе, јавна предузећа, друге организације 

којима је оснивач ЈЛС,закључили са функционерима 

(функционерима у смислу Закона о Агенцији за борбу против 

корупције) и са запосленима у органима ЈЛС (свих уговора 

осим уговора о раду) 

У тренутку израде ЛАП-а 

општина Сокобања нема 

успостављен механизам за 

спречавање „трговине јавним 

овлашћењима“ . 

Усвојена одлука којом је 

прописано 

формирање јавно 

доступног 

регистра јавних 

функционера. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

2.2.1 Успоставити 

обавезу 

органа ЈЛС, 

као и свих 

јавних 

служби, 

јавних 

предузећа, 

других 

организација 

којима је 

оснивач ЈЛС, 

Усвајање акта који ће 

регулисати ову 

обавезу; 

Сви уговори 

објављени на 

интернет 

презентацији ЈЛС, у 

складу са одредбама 

прописа који 

регулишу заштиту 

података о личности. 

Одлуком из 

тачке 

2.1.1. прописати 

обавезу органа 

општине, 

као и свих јавних 

служби, јавних 

предузећа, 

других 

организација 

којима је 

оснивач 

Одлуком из 

тачке 

2.1.1. 

прописана 

обавеза 

органа 

општине, 

као и свих 

јавних 

служби, 

јавних 

предузећа, 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

30.11.2024. 

15.12.2024. 

31.12.2024 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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да објаве све 

уговоре које 

су закључили 

са 

функционери

ма 

(функционери

ма у смислу 

Закона о 

Агенцији за 

борбу против 

корупције) и 

са 

запосленима 

у органима 

ЈЛС (свих 

уговора осим 

уговора о 

раду – на 

пример, 

уговора о 

делу, уговора 

о 

привременим 

и повременим 

пословима и 

слично). 

општина, 

да објаве све 

уговоре, осим 

уговора о раду, 

које су 

закључили са 

јавним 

функционерима 

и 

са запосленима у 

органима 

општине. 

других 

организација 

којима је 

оснивач 

општина, 

да објаве све 

уговоре, осим 

уговора о 

раду, 

које су 

закључили са 

јавним 

функционери

ма и 

са 

запосленима 

у 

органима 

општине. 

Сокобања 
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Циљ 2.3. Смањење случајева сукоба интереса запослених у органима ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Успостављени делотворни механизми за управљање сукобом 

интереса запослених у органима ЈЛС6. 

Усвојен и спроводи се 

Правилник који регулише 

материју управљања сукобом 

интереса запослених у 

органима ЈЛС. 

Организована и спроведена обука за примену 

правила о сукобу интереса запослених у 

Општинској управи. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

2.3.3 Успоставити 

капацитет 

тела за 

примену 

правила о 

сукобу 

интереса 

запослених у 

органима 

ЈЛС. 

Обезбеђени 

кадровски и 

материјални услови 

за рад тела; 

Спроведена обука 

чланова тела. 

Организовати 

и/или упутити 

овлашћена лица 

за примену 

правила о сукобу 

интереса 

запослених у 

Општинској 

управи на обуку. 

Овлашћена 

лица 

за примену 

правила о 

сукобу 

интереса 

запослених у 

Општинској 

управи 

прошла 

акедватну 

обуку. 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.12.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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Област 3. Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и представкама корисника услуга 

на рад службеника и органа ЈЛС 

Опис области: Пријавама сумње на корупцију која долази од стране запослених (узбуњивача) и/или корисника услуга органа ЈЛС омогућава 

се разоткривање и санкционисање потенцијалних случајева корупције до којих је дошло. У исто време, ови механизми имају и превентивну 

улогу, јер њихово постојање одвраћа потенцијалне актере коруптивних радњи. Због значаја који имају механизми за пријаву сумњи на 

корупцију или друге неправилности, па и на поступања службеника у случајевима који не морају увек имати везе са корупцијом, важно је ове 

механизме детаљније разрадити и омогућити њихово функционисање у свакој ЈЛС. Осим тога, заштита свих лица која пријављују сумњу на 

корупцију посебан је изазов у овој области на који је неопходно посебно додатно обратити пажњу. 

Када је реч о пријави сумње на корупцију и заштити лица која пријављују сумњу на корупцију, ова област је регулисана Законом о заштити 

узбуњивача (Сл. гласник РС, бр. 128/2014), који је усвојен крајем 2014. године и који је почео да се примењује 1. јуна 2015. године. Према 

чл.16 Закона, сваки послодавац (а тиме и сваки орган јавне власти) који има више од десет запослених има обавезу да општим актом уреди 

поступак унутрашњег узбуњивања, као и да свој општи акт истакне на видном месту у институцији. Међутим, локалним планом за борбу 

против корупције потребно је ојачати механизам примене и праћења и Закона и интерног акта и то пре свега кроз обавештавање запослених о 

правима и обавезама које проистичу из правног оквира, кроз успостављање обавезујућег механизма извештавања о примени акта, као и кроз 

адекватну обуку лица која су надлежна за пријем пријава сумње на корупцију. На тај начин би свака појединачна ЈЛС својим интерним 

антикорупцијским планом додатно ојачала ову област, односно исказала своју посвећеност адекватној и суштинској примени постојећих и 

обавезујућих прописа у области заштите узбуњивача. 

Према чл. 71 Закона о локалној самоуправи „органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да свима омогуће подношење притужби 

на свој рад и на неправилан однос запослених. На поднете притужбе органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да одговоре у 

року од 30 дана, ако подносилац притужбе захтева одговор. Овим чланом Закона дат је правни оквир који омогућава кориговање рада органа 

ЈЛС у складу са поднетим притужбама странака у различитим областима, па и оним који се односе на корупцију, сумњу на корупцију или 

неке друге врсте односа између органа и грађана чији су узрок или исход корупција. Штета од одсуства делотворних жалбених механизама је 

двострука. Права корисника услуга могу бити повређена и злоупотребљена услед чињенице да не постоји могућност да се жалбом коригује 

понашање службеника. На институционалном нивоу, ЈЛС губи могућност да системски прати жалбе и да коригује свој рад у складу са 

реакцијама које добија од грађана. Због тога, увођење ефикасних механизама за жалбене процедуре може бити једно од поља деловања 

локалног антикорупцијског плана. Осим постојања ефикасних и ефективних механизама за улагање жалби, ЈЛС би требало да се бави и 

њиховим спровођењем, односно реаговањем, као и анализом њиховог садржаја. За ово је потребно прописати процедуру и одредити 

одговорне, као и објавити ту процедуру на начин да она буде доступна најширем кругу корисника услуга. 
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Циљ 3.1. Постигнута пуна примена и праћење прописа у области заштите узбуњивача 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Обезбеђени адекватни механизми за примену и праћење 

примене Закона о заштити узбуњивача. 

Примењује се Правилник о 

поступку унутрашњег 

узбуњивања.; 

Измењен и допуњен Правилник о поступку 

унутрашњег узбуњивања. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

3.1.1 Успоставити 

механизам за 

праћење 

примене 

Закона о 

заштити 

узбуњивача. 

Успостављена 

обавеза извештавања 

о примени интерног 

акта који се односи 

на поступак 

унутрашњег 

узбуњивања и 

поступања по 

пријавама 

узбуњивача; 

Успостављена 

обавеза објављивања 

извештаја/делова 

извештаја о примени 

интерног акта који се 

односи на поступак 

унутрашњег 

узбуњивања и 

поступања по 

пријавама 

узбуњивача, у складу 

са прописима који 

регулишу заштиту 

Усвојене измене 

и допуне 

Правилника о 

поступку 

унутрашњег 

узбуњивања како 

би се 

прописале 

обавеза 

праћења 

примене 

правила о 

унутрашњем 

узбуњивању и 

обавеза 

објављивања 

извештаја о 

поступању по 

информацијама у 

вези унутрашњег 

узбуњивања. 

Усвојене 

измене и 

допуне 

Правилника о 

поступку 

унутрашњег 

узбуњивања и 

прописане 

обавезе 

праћења 

примене 

правила о 

унутрашњем 

узбуњивању 

и 

обавеза 

објављивања 

извештаја о 

поступању по 

информација

ма у 

вези 

унутрашњег 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.12.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потребна 

додатна 

средства 
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података о личности. 

Израђивати и 

објављивати 

извештаје о 

поступању по 

информацијама у 

вези унутрашњег 

узбуњивања. 

узбуњивања. 

Израђију се и 

објављујуизв

ештаие о 

поступању по 

информација

ма у 

вези 

унутрашњег 

узбуњивања. 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

континуира

но 

3.1.2 Успоставити 

и ојачати 

капацитете 

лица 

задужених за 

пријем и 

поступање по 

пријавама 

узбуњивача. 

Успостављање и 

јачање капацитета 

лица задужених за 

пријем и поступање 

по пријавама 

узбуњивача 

подразумева најмање 

следеће: 

Организовање и/или 

упућивање лица на 

адекватне обуке из 

ове области; 

Организовање обука 

за запослене из ове 

области; 

Организовање 

антикорупцијског 

саветовалишта, кроз 

које ће лица задужена 

за пријем и 

поступање по 

пријавама 

узбуњивача на 

Организовати 

и/или 

упутити лица 

задужена за 

пријем 

и поступање по 

пријавама 

узбуњивача на 

обуке из ове 

области. 

Организовати и 

спровести обуке 

за 

запослене у 

Општинској 

управи 

о правилима 

везаним за 

узбуњивање и 

заштиту 

узбуњивача. 

Организована

и и/или 

упућена лица 

задужена за 

пријем 

и поступање 

по 

пријавама 

узбуњивача 

на 

обуке из ове 

области. 

Организоване 

и 

спроведене 

обуке за 

запослене у 

Општинској 

управи 

о правилима 

везаним за 

узбуњивање и 

заштиту 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.12.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потребна 

додатна 

средства 
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регуларној основи 

одговарати на питања 

и дилеме запослених 

и пружати савете из 

ове области. 

узбуњивача. 

Циљ 3.2. Успостављена регистрација информација и кориговање организације у ЈЛС у складу са пријавама и представкама које 

добија из спољашњег окружења. 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Успостављен механизам подношења и поступања по 

пријавама и представкама странака у вези са радом органа 

ЈЛС. 

Пословником о раду 

Скупштине предвиђена 

Комисија за представке и 

притужбе. 

Донета Одлука о поступању по 

притужбама на рад органа и служби 

Општине. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

3.2.1 Обезбедити 

функционалн

ост 

механизма 

подношења и 

поступања по 

пријавама и 

представкама 

странака у 

вези са радом 

органа ЈЛС. 

Регулисана 

процедура за жалбе 

на рад запослених у 

ЈЛС; 

Процедура за жалбе 

на рад запослених у 

ЈЛС објављена на 

интернет 

презентацији ЈЛС и у 

просторијама ЈЛС на 

месту видљивом 

странкама; 

Успостављена 

Усвојити Одлуку 

о 

поступању по 

притужбама на 

рад 

органа и служби 

Општине, којом 

се 

регулишу 

процедура за 

притужбе на рад 

запослених у 

органима и 

Усвојена 

Одлука о 

поступању по 

притужбама 

на рад 

органа и 

служби 

Општине, 

којом се 

регулишу 

процедура за 

притужбе на 

рад 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

31.11.2023. 

15.12.2023 

31.12.2023. 

За спровођење 

ове активности 

нису потребна 

додатна 

средства 
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обавеза израде 

периодичне анализе 

делотворности 

поступања органа 

ЈЛС по поднетим 

представкама 

странака; 

Периодичне анализе 

објављене на 

интернет 

презентацији ЈЛС; 

Обезбеђена обука за 

лица која су одређена 

за поступање по 

представкама 

странака. 

службама 

Општине 

и обавеза израде 

и 

објављивања 

периодичних 

анализа 

делотворности 

поступања по 

поднетим 

притужбама. 

Објавити 

процедуру 

за притужбе на 

интернет 

страници 

Општине и у 

просторијама 

органа Општине, 

на 

месту видљивом 

странкама. 

Израђивати и 

објављивати на 

интернет 

страници 

Општине 

периодичне 

(полугодишње) 

анализе 

поступања 

по притужбама. 

Организовати и 

спровести обуку 

запослених у 

органима и 

службама 

Општине 

и уведена 

обавеза 

израде и 

објављивања 

периодичних 

анализа 

делотворност

и 

поступања по 

поднетим 

притужбама. 

Објављена 

процедура 

за притужбе 

на 

интернет 

страници 

Општине и у 

просторијама 

органа 

Општине, на 

месту 

видљивом 

странкама. 

Израђени и 

објављени на 

интернет 

страници 

Општине 

периодични 

Начелник 

Општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

континуира

но 
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за 

лица која су 

одређена за 

поступање по 

притужбама. 

(полугодишњ

е) 

анализе 

поступања 

по 

притужбама. 

Организована

и 

спроведена 

обука за 

лица која су 

одређена за 

поступање по 

притужбама. 

Област 4: Однос између јединица локалне самоуправе и јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС 

оснива и делом или у потпуности финансира и контролише 

Опис области: Јединице локалне самоуправе оснивају, финансирају и врше надзор над радом установа, служби, организација и јавних 

предузећа, којима поверавају вршење надлежности од јавног и општег интереса за локално становништво. Број, врста и делокруг рада ових 

органа се разликује од једне до друге ЈЛС, али је свима заједничко то што се одговорност за њихово (не)функционисање налази на органима 

ЈЛС који их оснивају и контролишу и који рад претходно наведених органа треба да регулишу и са становишта антикорупцијских 

механизама. 

Односи између ЈЛС и јавних предузећа, служби, организација и установа које она оснива нису једнозначни и једноставни. У појединим 

случајевима, ови субјекти постају неформално веома моћни и недовољно контролисани од стране ЈЛС. Односи су додатно усложњени 

чињеницом да се један део ових органа финансира из сопствених средстава, пружа услуге под комерцијалним условима, а не ретко 

представља и монополисте у пружању одређених услуга, што додатно јача њихову (не)формалну моћ и позицију. Даље, за поједине области 

од општег интереса постоји подељена надлежност између локалних и републичких институција, у којој један део управљања и контроле 

Страна 348                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



врши ЈЛС, а други део републички органи. Веома различити капацитети ЈЛС да се баве пренетим надлежностима у овим областима често 

резултирају неуједначеном праксом, лошим управљањем и одсуством контроле над овим органима јавне власти, што ствара повољне 

околности за корупцију, нарочито „политичку корупцију“. Због тога, локални антикорупцијски планови треба да садрже и мере за 

регулисање односа између ЈЛС и оних органа за чије је функционисање она одговорна. 

Овај део Модела ЛАП-а је подељен на два дела – један се односи на управљање јавним предузећима, јер је законодавац постојећим правним 

оквиром знатно већу пажњу посветио овом типу органа јавне власти; осим тога, пажња јавности са становишта сузбијања корупције је већа у 

случају јавних предузећа него других органа које ЈЛС оснива, пре свега због њиховог значаја и буџета којима располажу. Други део Модела 

односи се на ризике од корупције који настају на релацији између ЈЛС и других органа јавне власти, који не припадају јавним предузећима, а 

који чини широк спектар јавних служби, установа и организација на локалном нивоу. Један део мера који је заједнички за оба типа органа 

јавне власти (као што је праћење рада и финансијска контрола) биће дат у другом делу који се односи на све органе јавне власти. 

НАПОМЕНА: Мере 4.1.6, 4.1.9. и 4.1.10. изостављене су из ЛАП-а, јер мере нису дефинисане посебним законом, а општина не поседује 

довољно капацитета за дефинисање општим актом, мера 4.1.11 изостављена је из ЛАП-а, јер се не односи на ЈЛС са статусом општине, док 

је мера 4.2.5 изостављена из ЛАП-а јер постоје механизми који се предвиђају законом, а општина не поседује довољно капацитета за 

дефинисање општим актом. 

Циљ 4.1. Отклоњени ризици од корупције у постојећем систему управљања јавним предузећима на локалном нивоу. 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које смањују постојећа 

дискрециона овлашћења, успостављају критеријуме за 

доношење одлука, јачају систем контроле и повећавају 

транспареннтост у управљању јавним предузећима на 

локалном нивоу. 

У тренутку израде ЛАП-а не 

постоје акти којима је ближе 

уређена ова област 

Усвајање јавне политике на нивоу оптине 

Сокобања које смањују постојећа дискрециона 

овлашћења, успостављају критеријуме за 

доношење одлука, јачају систем контроле и 

повећавају транспареннтост у управљању 

јавним предузећима на локалном нивоу. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

Страна 349                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



4.1.1 Прописати 

обавезу 

формирања 

листе 

кандидата са 

образложење

м 

испуњености 

услова за 

чланове 

Надзорног 

одбора (НО) 

јавног 

предузећа. 

Скупштина ЈЛС, пре 

процеса именовања 

председника и 

чланова Надзорног 

одбора јавног 

предузећа, формира 

посебну 

комисију/тело 

(односно унапређује 

њихов рад тамо где 

таква тела већ 

постоје) чији је 

задатак да формира 

листу кандидата са 

образложењем 

испуњености услова, 

која се потом 

доставља пленарној 

седници Скупштине 

ради именовања 

председника и 

чланова НО. 

Усвојити акт 

којим ће се 

прописати 

поступак 

утврђивања да 

ли кандидати за 

чланове НО 

јавног предузећа 

испуњавају 

услове.. 

Усвојен акт 

којим је 

прописан 

поступак 

итврђивања 

да ли 

кандидати за 

чланове НО 

јавних 

предузећа 

исоуњавају 

норме. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

31.08.2023. 

15.09.2023. 

30.09.2023. 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни ресурси 

Модел 

Правилника о 

јавности рада и 

поступку 

именовања 

руководилаца 

јавних 

предузећа, 

јавних установа 

и других 

правних лица 

чији је оснивач 

општина 

4.1.2 Предвидети 

обавезу 

уређења 

поступка у 

којем 

надлежни 

орган 

јединице 

локалне 

самоуправе 

разматра 

предлоге НО, 

Усвојен акт којим се 

уређује поступак 

разматрања предлога 

НО, са роковима за 

поступање. 

Актом из тачке 

4.1.1  уредити 

поступак 

разматрања 

предлога НО, са 

роковима за 

поступање. 

Уређен 

поступак 

разматрања 

предлога НО, 

са роковима 

за поступање. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

31.08.2023. 

15.09.2023. 

30.09.2023 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни ресурси 

Модел 

Правилника о 

јавности рада и 

поступку 

именовања 

руководилаца 

јавних 

предузећа, 

јавних установа 

и других 

правних лица 

чији је оснивач 
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са роковима 

за поступање. 

општине 

Сокобања 

општина 

4.1.3 Прописати 

услове и 

критеријуме 

за именовање 

чланова 

Комисије за 

спровођење 

конкурса за 

избор 

директора 

јавних 

предузећа7. 

Усвојен акт којим се 

прописују услови и 

критеријуми за 

именовање чланова 

Комисије за 

спровођење конкурса 

за избор директора 

јавних предузећа 

Актом из тачке 

4.1.1. прописати 

критеријуме за 

именовање 

чланова 

Комисије за 

спровођење 

конкурса за 

избор директора 

јавних 

предузећа. 

Прописани 

критеријуми 

за именовање 

чланова 

Комисије за 

спровођење 

конкурса за 

избор 

директора 

јавних 

предузећа. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

31.08.2023. 

15.09.2023. 

30.09.2023 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни ресурси 

Модел 

Правилника о 

јавности рада и 

поступку 

именовања 

руководилаца 

јавних 

предузећа, 

јавних установа 

и других 

правних лица 

чији је оснивач 

општина 

4.1.4 Успоставити 

елементе 

управљања 

сукобом 

интереса 

чланова 

Комисије за 

спровођење 

конкурса за 

избор 

директора 

јавних 

предузећа. 

Елементи управљања 

сукобом интереса 

подразумевају 

најмање следеће: 

потписивање изјаве о 

непостојању 

приватног интереса у 

вези са учесницима 

конкурса, 

успоставање 

института изузећа у 

случају постојања 

приватног интереса, 

прописивања 

одговорност за члана 

Актом из тачке 

4.1.1. утврђени 

елементе 

управљања 

сукобом 

интереса. 

Утврђени 

елементи 

управљања 

сукобом 

интереса. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

31.08.2023. 

15.09.2023. 

30.09.2023 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни ресурси 

Модел 

Правилника о 

јавности рада и 

поступку 

именовања 

руководилаца 

јавних 

предузећа, 

јавних установа 

и других 

правних лица 

чији је оснивач 

општина 
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комисије за ког се 

утврди да је био у 

сукобу интереса и 

института 

поништавања одлука 

за које се утврди да 

су донете у 

околностима 

постојања сукоба 

интереса. 

4.1.5 Обезбедити 

јавност рада 

Комисије за 

спровођење 

конкурса за 

избор 

директора 

јавних 

предузећа. 

На интернет 

презентацији ЈЛС 

објавити сва 

документа о раду 

Комисије за 

спровођење конкурса 

за избор директора 

(записници, одлуке, 

остало). 

Актом из тачке 

4.1.1. уведести 

обавеза 

објављивања 

докумената 

насталих у раду 

комисије. 

Уведена 

обавеза 

објављивања 

докумената 

насталих у 

раду 

комисије. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

31.08.2023. 

15.09.2023. 

30.09.2023 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни ресурси 

Модел 

Правилника о 

јавности рада и 

поступку 

именовања 

руководилаца 

јавних 

предузећа, 

јавних установа 

и других 

правних лица 

чији је оснивач 

општина 

4.1.7 Прописати 

услове и 

критеријуме 

за именовање 

вршиоца 

дужности 

директора. 

Усвојен интерни акт 

којим се прописују 

услови и критеријуми 

за именовање 

вршиоца дужности 

директора. 

Актом из тачке 

4.1.1. прописати 

начин 

утврђивања да 

ли кандидат за 

вршиоца 

дужности 

директора 

Прописан 

начин 

утврђивања 

да ли 

кандидат за 

вршиоца 

дужности 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

31.08.2023. 

15.09.2023. 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни ресурси 

Моделом 

Правилника о 

јавности рада и 

поступку 

именовања 

руководилаца 

јавних 

предузећа, 

јавних установа 
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испуњава 

законске услове. 

директора 

испуњава 

законске 

услове. 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

30.09.2023 

и других 

правних лица 

чији је оснивач 

општина 

предвидети 

обавезу 

утврђивања 

испуњености 

законских 

услова и 

критеријума за 

именовање 

вршиоца 

дужности 

директора од 

стране Комисије 

за кадровска, 

административн

а и мандатно 

имунитетска 

питања. 

4.1.8 Прописати 

поступак и 

рок за 

разматрање, 

односно 

давање 

сагласности 

на програм 

пословања 

јавног 

предузећа. 

Усвојен интерни акт 

којим се: 

Прописују поступак 

и рок за разматрање, 

односно давање 

сагласности на 

програм пословања 

јавног предузећа; 

Прописује 

критеријума за 

доношење годишњег 

програма пословања 

за период на који се 

Актом из тачке 

4.1.1. утврдити 

поступак и рок 

за разматрање, 

односно давање 

сагласности на 

програм 

пословања 

јавног предузећа. 

Утврђен 

поступак и 

рок за 

разматрање, 

односно 

давање 

сагласности 

на програм 

пословања 

јавног 

предузећа. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

31.08.2023. 

15.09.2023. 

30.09.2023 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни ресурси 

Моделом 

Правилника о 

јавности рада и 

поступку 

именовања 

руководилаца 

јавних 

предузећа, 

јавних установа 

и других 

правних лица 

чији је оснивач 

општина 
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односи привремено 

финансирање; 

одређује поступак и 

рокови за 

разматрање, односно 

давање сагласности 

на програм 

пословања; 

Уводе ограничења за 

трошкове помоћи, 

спортских 

активности, 

пропаганде и 

репрезентације; 

Дефинишу 

стратешки интереси 

и битне промене 

околности за измену 

програма пословања 

које су 

карактеристичне за 

конкретну локалну 

заједницу; 

Предвиђају санкцију 

уколико органи ЈП не 

доставе програм 

пословања 

скупштини ЈЛС у 

законски прописаном 

року. 

Сокобања примена мере ће 

се предвидети 

парцијално, због 

непостојања 

капацитета за 

дефинисање 

општим актом 

Циљ 4.2. Обезбеђена начела доброг управљања у односу између ЈЛС и других органа јавне власти (установа, служби, органа и 

организација) које оснива ЈЛС 
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Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују 

транспарентност и одговорност у раду, избору руководилаца, 

праћењу рада и учинака и финансијску контролу свих јавних 

служби, јавних предузећа и других организацијакоје ЈЛС 

оснива. 

У тренутку израде ЛАП-а не 

постоје акти којима је ближе 

уређена ова област. 

Усвојити јавне политике на нивоу ЈЛС које 

обезбеђују транспарентност и одговорност у 

раду, избору руководилаца, праћењу рада и 

учинака и финансијску контролу свих јавних 

предузећа и других организацијакоје ЈЛС 

оснива. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

4.2.1 Обезбедити 

потпуну 

доступност 

информација 

о свим 

органима 

јавне власти 

које ЈЛС 

оснива и 

делом или у 

потпуности 

финансира 

или 

контролише. 

На интернет 

презентацији ЈЛС 

објављен регистар 

свих јавних служби, 

јавних предузећа и 

других организација 

које ЈЛС оснива и 

делом или у 

потпуности 

финансира или 

контролише, а која 

садржи информације 

о оснивању, 

финансирању, 

утрошку средстава, 

органима управљања, 

резултатима 

пословања и 

пословним 

плановима; 

Успостављена 

Актом из тачке 

4.1.1. прописати 

формирање 

регистра и 

његово 

објављивање на 

интернет сајту 

општине 

Сокобања. 

Прописано 

формирање 

регистра и 

његово 

објављивање 

на интернет 

сајту 

општине 

Сокобања. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

31.08.2023. 

15.09.2023. 

30.09.2023 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни ресурси 

Модел 

Правилника о 

јавности рада и 

поступку 

именовања 

руководилаца 

јавних 

предузећа, 

јавних установа 

и других 

правних лица 

чији је оснивач 

општина 
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обавеза редовног 

ажурирања регистра. 

4.2.2 Успоставити 

обавезу 

спровођења 

јавног 

конкурса за 

избор 

руководилаца 

свих јавних 

служби, 

јавних 

предузећа и 

других 

организација 

за које је 

надлежна 

ЈЛС. 

Усвојен интерни акт 

којим се регулише 

поступак јавног 

конкурса за избор 

руководилаца свих 

јавних служби, 

јавних предузећа и 

других 

организацијаза које је 

надлежна ЈЛС, са 

свим елементима 

рада комисије за 

спровођење конкурса 

датим у мерама 5, 6 и 

7 у циљу 4.2. 

Актом из тачке 

4.1.1. утврдити 

обавезу 

расписивања 

јавног конкурса 

за избор 

руководилаца 

свих јавних 

служби, јавних 

предузећа и 

других 

организацијаза 

које је надлежна 

ЈЛС. 

Утврђена 

обавеза 

расписивања 

јавног 

конкурса за 

избор 

руководилаца 

свих јавних 

служби, 

јавних 

предузећа и 

других 

организацијаз

а које је 

надлежна 

ЈЛС. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

31.08.2023. 

15.09.2023. 

30.09.2023 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни ресурси 

Модел 

Правилника о 

јавности рада и 

поступку 

именовања 

руководилаца 

јавних 

предузећа, 

јавних установа 

и других 

правних лица 

чији је оснивач 

општина 

4.2.3 Успоставити 

обавезу да се 

сви конкурси 

за избор 

органа 

управљања и 

чланова 

надзорних 

тела код којих 

ЈЛС о томе 

одлучује 

спроводе уз 

Усвојен интерни акт 

којим се дефинишу 

јасни и прецизни 

услови критеријуми и 

процедура за избор. 

Актом из тачке 

4.1.1. прописати 

услове и 

критеријуме за 

избор директора. 

Прописани 

услови и 

критеријуми 

за избор 

директора. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

31.08.2023. 

15.09.2023. 

30.09.2023 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни ресурси 

Делимично 

предвидети 

испуњење мере 

Моделom 

Правилника о 

јавности рада и 

поступку 

именовања 

руководилаца 

јавних 

предузећа, 

јавних установа 
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примену 

јасних и 

прецизних 

услова и 

критеријума. 

општине 

Сокобања 

и других 

правних лица 

чији је оснивач 

општина 

предвиђајући 

обавезу 

утврђивања 

испуњења 

законом 

прописаних 

услова од стране 

Комисије за 

кадровска, 

административн

а и мандатно-

имунитетска 

питања 

4.2.4 Успоставити 

механизме 

одговорности 

руководилаца 

и чланова 

управљачких 

и надзорних 

тела свих 

јавних 

служби, 

јавних 

предузећа и 

других 

организација 

које оснива 

ЈЛС. 

Усвојена јединствена 

и обавезујућа 

методологију 

извештавања о раду 

за сва јавна 

предузећа, установе, 

органе и 

организације које 

оснива ЈЛС; 

Успостављена пракса 

редовног јавног 

представљања и 

расправљања о 

резултатима рада и 

учинцима јавних 

предузећа, установа, 

органа и 

Актом из тачке 

4.1.1 утврдити 

обавезу јавног 

представљања у 

СО Сокобања 

извештаја о раду 

свих јавних 

служби, јавних 

предузећа и 

других 

организација 

које оснива ЈЛС. 

Утврђена 

обавеза 

јавног 

представљањ

а у СО 

Сокобања 

извештаја о 

раду свих 

јавних 

служби, 

јавних 

предузећа и 

других 

организација 

које оснива 

ЈЛС. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

31.08.2023. 

15.09.2023. 

30.09.2023 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни ресурси 

Модел 

Правилника о 

јавности рада и 

поступку 

именовања 

руководилаца 

јавних 

предузећа, 

јавних установа 

и других 

правних лица 

чији је оснивач 

општина 
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организација које 

оснива ЈЛС; 

Успостављена пракса 

објављивања 

закључака са јавних 

расправа. 

4.2.6 Увести 

обавезу 

објављивања 

докумената 

који се односе 

на управљање 

финансијама 

свих јавних 

служби, 

јавних 

предузећа и 

других 

организација 

које оснива 

ЈЛС. 

Усвојен интерни акт 

којим се регулише 

објављивање свих 

докумената који се 

односе на управљање 

финансијама јавних 

предузећа, установа, 

органа и 

организација које 

оснива ЈЛС; 

Актом из тачке 

4.1.1. утврити 

обавезу 

објављивања 

свих докумената 

који се односе на 

управљање 

финансијама 

јавних 

предузећа, 

установа, органа 

и организација 

које оснива ЈЛС. 

Утврђена 

обавеза 

објављивања 

свих 

докумената 

који се 

односе на 

управљање 

финансијама 

јавних 

предузећа, 

установа, 

органа и 

организација 

које оснива 

ЈЛС. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

31.08.2023. 

15.09.2023. 

30.09.2023 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни ресурси 

Модел 

Правилника о 

јавности рада и 

поступку 

именовања 

руководилаца 

јавних 

предузећа, 

јавних установа 

и других 

правних лица 

чији је оснивач 

општина 

(модел општине 

Нови Пазар) 

4.2.7 Успоставити 

механизам 

грађанске 

контроле над 

управљањем 

финансијама 

органа јавне 

власти које 

оснива ЈЛС. 

Установљена пракса 

израде и објављивања 

„грађанског буџета“, 

односно документа 

који на разумљив 

начин објашњава 

планирање, 

извршење и контролу 

над извршењем 

буџета свих јавних 

служби, јавних 

Допунити Модел 

Правилника о 

јавности рада и 

поступку 

именовања 

руководилаца 

јавних 

предузећа, 

јавних установа 

и других 

правних лица 

Допуњен 

Модел 

Правилника о 

јавности рада 

и поступку 

именовања 

руководилаца 

јавних 

предузећа, 

јавних 

установа и 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

31.08.2023. 

15.09.2023. 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни ресурси 

Допунити 

Модел 

Правилника о 

јавности рада и 

поступку 

именовања 

руководилаца 

јавних 

предузећа, 

јавних установа 

и других 
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предузећа и других 

организација које 

оснива ЈЛС. 

чији је оснивач 

општина 

других 

правних лица 

чији је 

оснивач 

општина 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

30.09.2023 правних лица 

чији је оснивач 

општина 

Област 5: Јавно-приватна партнерства и концесије8 

Опис области: Јавно-приватно партнерство (ЈПП) представља дугорочну сарадњу између јавног и приватног сектора, односно партнера из 

јавног и приватног сектора, ради обезбеђења финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и 

других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја. Јавно-приватна партнерства се углавном успостављају у реализацији 

пројеката или ради пружања услуга које традиционално обезбеђује јавни сектор, али који из различитих разлога, потреба и оправданости у 

реализацију тих пројеката укључују приватни сектор, уз адекватну поделу улагања, ризика, одговорности и добити међу партнерима. 

. 
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Концесија, пак, представља врсту ЈПП, односно врсту уговорне сарадње између јавног и приватног партнера, којом је уређено комерцијално 

коришћење природног богатства, односно добра у општој употреби која су у јавној својини или обављање делатности од општег интереса. 

Концесијом надлежно јавно тело уступа домаћем или страном субјекту природна богатства или добра у јавној својини на одређено време, 

под посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде, при чему приватни партнер сам сноси ризик везан за комерцијално 

коришћење предмета концесије. Услед сличности између карактера ова два концепта, као и сличности са становишта ризика од корупције, 

ЈПП и концесије се уобичајено третирају истоврсно, што ће и у овом документу бити случај. 

Имајући у виду ризике да сарадња представника јавног и приватног сектора буду несврсисходни и да имају за циљ остваривање 

појединачних или приватних интереса на штету јавног интереса, нужно је посветити посебну пажњу ризицима корупције у овој области. 

Значај овог питања препознат је и приликом доношења Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 

2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење9. 

Актуелни Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама (“Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) усвојен је 2011 године. 

Њиме се уређују услови и начин израде, предлагања и одобравања пројеката ЈПП; одређују субјекти надлежни, односно овлашћени за 

предлагање и реализацију ових пројеката; права и обавезе јавних и приватних партнера; облик и садржина уговора о ЈПП са или без 

елемената концесије и правна заштита у поступцима доделе јавних уговора; услови и начин давања концесије, предмет концесије, субјекти 

надлежни, односно овлашћени за поступак давања концесије, престанак концесије; заштита права учесника у поступцима доделе јавних 

уговора; оснивање, положај и надлежност Комисије за ЈПП, као и друга питања од значаја за ово партнерство, са или без елемената 

концесије, односно за концесију. 

Имајући у виду чињеницу да ЈЛС као јавна тела могу бити партнери у ЈПП, као и да се највећи број до сада поднетих предлога или 

остварених ЈПП спроводи на локалном нивоу10, неопходно је успоставити адекватне интерне и институционалне механизме којима би се на 

локалном нивоу отклонили ризици у примени нормативног оквира у овој области. Закон и подзаконска акта предвиђају различите системе 

контроле, као и значајну улогу Комисије за ЈПП – без обзира на то, сваки јавни партнер, односно ЈЛС у овом случају, има значајна 

овлашћења у иницирању, процени и одобравању пројеката, као и у процесу контроле уговора за ЈПП, па је кроз ЛАП потребно увести 

одређене мере за отклањање ризика у овој области. 

НАПОМЕНА: Мера 5.1.3 изострављена је из ЛАП-а, јер је у већем делу дефинисана законом, а општина нема капацитета за самостално 

спровођење ове мере. 

Циљ 5.1: Успостављени интерни механизми којима се отклањају ризици од корупције у примени прописа у области јавно приватних 

партнерстава 
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Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују 

отклањање ризика од корупције у примени прописа у области 

јавно приватних партнерстава 

Не постоје локални акти који 

на општи начин дефинишу 

област ЈПП. 

Анализа специфичних области које могу бити 

предмет концесије, а у складу са природним 

ресурсима и другим јавним добрима који 

постоје на територији ЈЛС, као и у складу са 

потребама локалног становништва 

Општи акт о јавно – приватним 

партнерствима. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

5.1.1 Дефинисати 

локално 

специфичне 

области које 

могу бити 

предмет 

концесије 

Усвојен интерни акт 

којим се дефинишу 

локално специфичне 

области које могу 

бити предмет 

концесије, а у складу 

са природним 

ресурсима и другим 

јавним добрима који 

постоје на територији 

ЈЛС, као и у складу 

са потребама 

локалног 

становништва. 

Формирати 

радно тело са 

задатком израде 

анализе 

специфичнихобл

асти које могу 

бити предмет 

концесије, а у 

складу са 

природним 

ресурсима и 

другим јавним 

добрима који 

постоје на 

територији 

Сокобање, као и 

у складу са 

потребама 

становништва. е 

Спроведена 

анализа 

специфичних 

области које 

могу бити 

предмет 

концесије, а у 

складу са 

природним 

ресурсима и 

другим 

јавним 

добрима који 

постоје на 

територији 

Сокобање, 

као и у 

складу са 

потребама 

становништв

а . 

Председник 

општине 

Радна група 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

3 мес. по 

усвајању 

ЛАП-а 

1 год. по 

усвајању 

ЛАП-а 

2 мес. од 

израде и 

достављања 

анализе 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

Проверити 

кадровске 

могућности 
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5.1.2 Успоставити 

процедуру и 

критеријуме 

за давање 

сагласности 

на предлог 

пројекта ЈПП 

без елемената 

концесије, за 

усвајање 

предлога за 

доношење 

концесионог 

акта који 

припреми 

надлежно 

јавно тело и 

за давање 

сагласности 

на коначни 

нацрт јавног 

уговора. 

Усвојен интерни акт 

којим се: 

Успоставља обавеза 

израде студије 

оправданости и/или 

изводљивости 

успостављања ЈПП; 

Успоставља 

процедура и 

дефинишу 

критеријуми за 

давање сагласности 

на предлог пројекта 

ЈПП без елемената 

концесије; 

Успоставља 

процедура за 

усвајање предлога за 

доношење 

концесионог акта 

који припреми 

надлежно јавно тело; 

Успоставља 

процедура за давање 

сагласност на 

коначни нацрт јавног 

уговора. 

Усвојити  општи 

акт о јавно – 

приватним 

партнерствима у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Усвојен 

општи акт о 

јавно – 

приватним 

партнерствим

а у складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

31.08.2024. 

15.09.2024. 

30.09.2024 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

Проверити 

моделе аката 

општине Велико 

Градиште и 

општине Рашка 

5.1.4 Успоставити 

обавезу 

додатног 

образложења 

за избор 

конкретног 

рока на који 

Усвојен интерни акт 

којим се уводи 

обавеза додатног 

образложења за избор 

конкретног рока на 

који се закључује 

јавни уговор. 

Усвојити  општи 

акт о јавно – 

приватним 

партнерствима 

којим се уводи 

обавеза додатног 

образложења за 

Усвојен 

општи акт о 

јавно – 

приватним 

партнерствим

а којим се 

уводи обавеза 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

31.08.2024. 

15.09.2024. 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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се закључује 

јавни уговор. 

избор 

конкретног рока 

на који се 

закључује јавни 

уговор. 

додатног 

образложења 

за избор 

конкретног 

рока на који 

се закључује 

јавни уговор. 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

30.09.2024 

5.1.5 Прописати 

обавезу ЈЛС 

да врши 

процену 

утицаја ЈПП 

на начело 

конкурентнос

ти. 

Усвојен интерни акт 

којим се прописује: 

Начин на који ће ЈЛС 

процењивати да ли се 

учешћем предлагача 

у припреми предлога 

пројекта нарушава 

конкуренција; 

Дефинисање корака 

који су потребни да 

се евентуална 

конкурентска 

предност 

неутралише; 

Начин доношења 

закључка да се 

конкурентска 

предност не може 

неутралисати; 

Начин на који се 

обезбеђују 

капацитети ЈЛС за 

овакве процене. 

Усвојити  општи 

акт о јавно – 

приватним 

партнерствима 

којим се 

дефинисе: Начин 

на који ће 

општина 

Сокобања 

процењивати да 

ли се учешћем 

предлагача у 

припреми 

предлога 

пројекта 

нарушава 

конкуренција; 

Дефинисање 

корака који су 

потребни да се 

евентуална 

конкурентска 

предност 

неутралише; 

Начин доношења 

закључка да се 

конкурентска 

Усвојен 

општи акт о 

јавно – 

приватним 

партнерствим

а којим се 

дефинисе: 

Начин на који 

ће општина 

Сокобања 

процењивати 

да ли се 

учешћем 

предлагача у 

припреми 

предлога 

пројекта 

нарушава 

конкуренција; 

Дефинисање 

корака који су 

потребни да 

се евентуална 

конкурентска 

предност 

неутралише; 

Начин 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

31.08.2024. 

15.09.2024. 

30.09.2024 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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предност не 

може 

неутралисати; 

Начин на који се 

обезбеђују 

капацитети 

општине 

Сокобања за 

овакве процене. 

доношења 

закључка да 

се 

конкурентска 

предност не 

може 

неутралисати

; 

Начин на који 

се обезбеђују 

капацитети 

општине 

Сокобања за 

овакве 

процене. 

5.1.6 Дефинисати 

услове и 

критеријуме у 

погледу 

именовања 

лица која 

чине стручни 

тим који 

израђује 

конкурсну 

документациј

у, врши 

процену 

вредности 

концесије, 

израђује 

студију 

оправданости 

давања 

Усвојен интерни акт 

којим се прописују 

услови и критеријуми 

у погледу именовања 

лица која чине 

стручни тим који 

израђује конкурсну 

документацију, врши 

процену вредности 

концесије, израђује 

студију оправданости 

давања концесије и 

предузима све остале 

радње које претходе 

поступку давања 

концесије. 

Усвојити  општи 

акт о јавно – 

приватним 

партнерствима 

којим су 

прописани 

услови и 

критеријуми у 

погледу 

именовања лица 

која чине 

стручни тим који 

израђује 

конкурсну 

документацију, 

врши процену 

вредности 

концесије, 

израђује студију 

Усвојен 

општи акт о 

јавно – 

приватним 

партнерствим

а којим су 

прописани 

услови и 

критеријуми 

у погледу 

именовања 

лица која 

чине стручни 

тим који 

израђује 

конкурсну 

документациј

у, врши 

процену 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

31.08.2024. 

15.09.2024. 

30.09.2024 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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концесије и 

предузима све 

остале радње 

које претходе 

поступку 

давања 

концесије. 

оправданости 

давања 

концесије и 

предузима све 

остале радње 

које претходе 

поступку давања 

концесије. 

вредности 

концесије, 

израђује 

студију 

оправданости 

давања 

концесије и 

предузима 

све остале 

радње које 

претходе 

поступку 

давања 

концесије. 

5.1.7 Успоставити 

елементе 

управљања 

сукобом 

интереса лица 

која чине 

стручни тим 

описан у 

претходној 

мери. 

Елементи управљања 

сукобом интереса 

подразумевају 

најмање следеће: 

Потписивање изјаве о 

непостојању 

приватног интереса у 

вези са партнером; 

Успостављање 

института изузећа у 

случају постојања 

приватног интереса; 

Прописивање 

одговорности за 

члана стручног тима 

за кога се утврди да је 

био у сукобу 

интереса; 

Успостављање 

института 

Усвојити  општи 

акт о јавно – 

приватним 

партнерствима 

којим су уређени 

елементи 

управљања 

сукобом 

интереса у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Усвојен 

општи акт о 

јавно – 

приватним 

партнерствим

а којим су 

уређени 

елементи 

управљања 

сукобом 

интереса у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

31.08.2024. 

15.09.2024. 

30.09.2024 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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поништавања одлука 

за које се утврди да 

су донете у 

околностима сукоба 

интереса. 

5.1.8 Прописати 

интерну 

организацион

у процедуру 

спровођења 

надзора над 

реализацијом 

јавних 

уговора. 

Усвојен интерни акт 

којим се прописује 

интерна 

организациона 

процедура 

спровођења надзора 

над реализацијом 

јавних уговора. 

Усвојити  општи 

акт о јавно – 

приватним 

партнерствима 

којим се 

прописује 

интерна 

организациона 

процедура 

спровођења 

надзора над 

реализацијом 

јавних уговора. 

Усвојен 

општи акт о 

јавно – 

приватним 

партнерствим

а којим је 

прописана 

интерна 

организацион

а процедура 

спровођења 

надзора над 

реализацијом 

јавних 

уговора 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

31.08.2024. 

15.09.2024. 

30.09.2024 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

Успоставити 

обавезу 

објављивања 

извештаја 

Област 6: Управљање јавном својином ЈЛС 

Опис области: Према Закону о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 

113/2017, 95/2018 и 153/2020), ЈЛС је један од титулара јавне својине у Републици Србији. Овом нивоу власти је дата могућност стицања, 

коришћења, управљања, преноса и надзора над јавном својином, што представља сложену и одговорну надлежност, чије вршење садржи 

различите ризике од корупције. Уколико процес управљања јавном својином није добро регулисан, то може створити услове да се јавна 

својина користи за остваривање приватних интереса оних који њом управљају, директно или индиректно. Ризик за овакве догађаје је утолико 

већи уколико својински односи између различитих нивоа власти још увек нису у потпуности регулисани, јер је поменутим законом ЈЛС 

релативно тек од скоро, од 2011. године, омогућено располагање сопственом имовином. 

Суштину ефикасне регулације управљања јавном својином чине два сегмента: први се односи на непостојање аката који регулишу процес 
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утврђивања јавне својине, усклађивања фактичког са књиговодственим стањем својине, као и аката којима се врше процеси стицања, 

отуђивања, располагања и контроле над јавном својином која је дата на располагање другим лицима. Иако поменути закон до одређеног 

нивоа регулише ове обавезе, њиме је значајан део регулације процеса остављен у надлежност ЈЛС. Отуда се оправдано поставља питање да 

ли су све ЈЛС регулисале ове процесе и да ли су их регулисале адекватно и квалитетно. 

Други сегмент у области управљања јавном својином односи се на транспарентност њеног располагања. Успостављање локалних регистара 

јавне својине представља један корак у овој области, док је омогућавање увида јавности у регистре подједнако важан процес. Регистар 

непокретности у јавној својини успостављен је кроз апликативни софтвер Републичке дирекције за имовину, а у који су и ЈЛС дужне да 

уносе податке о непокретностима као титулари непокретности у јавној својини. Законом, међутим, није прописано да је овај централни 

регистар јаван. С друге стране, ЈЛС могу имати свој регистар поред овог прописаног ЗЈС. Управо то што Закон не спречава ЈЛС да 

формирају своје регистре (а већина их и иначе има, односно формира их за своје потребе), могуће је и потребно ојачати транспарентност 

управљања јавном својином на локалном нивоу, јер не постоји ниједан оправдан разлог да информације о јавној својини не буду јавне, уз сва 

постојећа ограничења која су већ прописана нормативом која регулише поступање са личним подацима. ЈЛС могу предвидети објављивање 

регистара јавне својине, регистара јавне својине дате на располагање другим лицима, регистара корисника имовине дате у закуп/коришћење, 

регистара оних којима је због злоупотреба одузето право закупа/коришћења и тако даље. Потребно је предвидети начине креирања и садржај 

ових база података, процедуру и одговорност њиховог ажурирања и заштите података у њима, а потом и јавно објављивање на адекватне 

начине, услове и процедуру давања јавне својине ЈЛС на коришћење другим лицима, као и контролу процеса која мора бити потпуна и мора 

обухватити контролу начина управљања и контролу (не)наплаћених потраживања у смислу дуговања за закуп. 

Према Закону о локалној самоуправи, ЈЛС имају надлежност да оснивају и управљају сопственим робним резервама. Роба набављена за 

потребе робних резерви представља врсту јавне својине, чија се набавка, складиштење и употреба мора прецизно регулисати, како би се 

избегле злоупотребе у овој области. Закон о робним резервама регулише само републичке робне резерве и наводи да „аутономна покрајина и 

јединица локалне самоуправе могу, зависно од својих потреба и могућности, образовати робне резерве, у складу са овим законом“ (чл. 3, став 

3.), без детаљније регулације. У оним ЈЛС које су основале своје робне резерве потребно је прописати мере којим ће се ова област детаљно 

регулисати. Потребно је донети неопходан правни оквир или унапредити постојећи, на начин да се уреде следеће области: процедура набавке 

роба, процедура складиштења (нарочито у случају када се складиштење поверава приватним лицима, услед недостатка капацитета и 

простора које поседује локална самоуправа), процедура, услови и критеријуми расподеле робе из робних резерви, као и систем контроле. 

НАПОМЕНА: Мера 6.1.4 изостављена је из ЛАП-а, јер Општина не поседује робне резерве. 
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Циљ 6.1. Успостављени механизми за управљање имовином у својини ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују 

одговорно управљање јавном својином ЈЛС 

Општина Сокобања примењуе 

следећа акта: Одлука о 

прибављању, коришћењу, 

управљању и начину 

располагања стварима 

у својини Општине Сокобања 

и 

Одлуке о грађевинском 

земљишту општине Сокобања 

Јавно доступан регистар о јавној својини 

општине Сокобања 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

6.1.1 Општим 

актима 

регулисати 

процедуре 

стицања и 

располагања 

имовином у 

својини ЈЛС. 

Општи акти треба да 

садрже: 

Обавезу и начин 

објављивања јавних 

позива за стицање и 

располагање 

имовином у јавној 

својини; 

Прописивање услова, 

критеријума и 

процедуре за отуђење 

или давање јавне 

својине на 

коришћење другим 

лицима; 

Прописивање 

механизма контроле 

Извршити 

анализу 

општих аката 

Општине који 

регулишу 

процедурe 

стицања и 

располагања 

имовином у 

својини 

Општине. 

На основу 

извршене 

анализе, донети 

или изменити и 

допунити 

опште акте у 

Извршена 

анализа 

општих аката 

Општине који 

регулишу 

процедурe 

стицања и 

располагања 

имовином у 

својини 

Општине. 

На основу 

извршене 

анализе, 

донет 

општи акт у 

складу са 

Начелник 

Општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

30.06.2024. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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стања јавне својине; 

Прописивање 

одговорности и 

санкција за кршење 

одредаба из општег 

акта. 

складу са 

индикатором 

мере 

индикатором 

мере 

6.1.2 Успоставити 

регистар 

јавне својине 

ЈЛС11. 

Осим регистра јавне 

својине, потребно је 

одредити 

тело/службу или лице 

које је одговорно за 

вођење регистра 

јавне својине, 

процедуру вођења 

регистра, као и 

обавезу његовог 

редовног ажурирања. 

Изрaдити 

Програм 

(апликацију) за 

регистар јавне 

својине 

општине 

и 

редовно 

ажурирати 

податке у 

регистру. 

Израђен 

Програм 

(апликација) 

за 

регистар 

јавне 

својине 

општине 

и 

редовно 

ажурирати 

податке у 

регистру. 

Начелник 

Општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.12.2024 

континуира

но 

За спровођење 

ове мере 

потребни су 

додатни ресурси 

6.1.3 Обезбедити 

јавност 

регистра 

јавне својине 

ЈЛС. 

Објављен регистар 

јавне својине ЈЛС на 

интернет 

презентацији; 

Регистар треба да 

садржи и 

информације о јавној 

својини датој на 

располагање другим 

лицима, корисницима 

имовине дате у 

закуп/коришћење, 

Објавити 

регистар 

својине 

општине 

на 

интернет 

страници 

општине 

Сокобања, у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

Објављен 

регистар 

својине 

општине 

на 

интернет 

страници 

општине 

Сокобања, у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.01.2025. За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни ресурси 
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податке о субјектима 

којима је због 

злоупотреба одузето 

право 

закупа/коришћења и 

тако даље. 

мере. мере. 

Област 7: Управљање донацијама које прима ЈЛС 

Опис области: Законом о донацијама и хуманитарној помоћи (“Службени лист СРЈ”, бр. 53/01, 61/01 - испр. и 36/02 и “Службени гласник 

РС”, бр. 101/05 - др. закон) прописано је да органи јавне власти – државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и јавне 

установе могу примати донацијe у роби (осим дувана и дуванских прерађевина, алкохолних пића и путничких аутомобила), услугама, новцу, 

хартијама од вредности, имовинским и другим правима. Међутим, Законом није уређен низ питања са становишта спречавања корупције као 

што су: прецизирање да се под донацијом подразумевају и поклони дати органима јавне власти; прописивања услова за давање донација 

органу јавне власти како би се избегао сукоб интереса, тј. утицај на законитост, непристрасност и објективност рада органа; утврђивање 

контролних механизама за испитивање оправданости и исплативости донација органима јавне власти, праћење наменског коришћења 

средстава донација у сваком конкретном случају, као и обезбеђивање транспарентности пријема донација кроз формирање јединственог 

јавног регистра који би садржао податке о свим донацијама органу јавне власти и њиховом коришћењу. Неадекватна регулација ове области 

омогућава да физичка и правна лица дају донације органима јавне власти који би требало да контролишу њихов рад или пред којима они 

остварују права и регулишу обавезе. Даваоци донација на тај начин себи могу обезбедити повлашћен положај, додатне повластице или 

избегавање санкције у случају да предвиђена контрола ЈЛС утврди да је било неправилности у њиховом раду. Ова врста утицаја не мора 

производити корупцију у ужем смислу речи (јер може, али и не мора бити остваривања приватне користи представника органа јавне власти 

који као правно лице прима донацију), али може озбиљно нарушити интегритет органа јавне власти, поверење јавности у његов рад и 

законито, непристрасно и професионално поступање органа у односу према даваоцима донација. 

Агенција за борбу против корупције упутила је у јуну 2016. године Иницијативу за допуне Закона о донацијама и хуманитарној помоћи, које 

би требало да отклоне уочене ризике. Међутим, с обзиром да није познато да ли ће и када допуне овог Закона бити усвојене, односно када ће 

оне почети да се примењују, ЈЛС могу својим интерним актима да предвиде отклањање појединих ризика у овој области и да на тај начин 

ојачају своју отпорност на потенцијалне коруптивне утицаје кроз давање, односно кроз пријем донација. У том смислу речи, могуће је 

интерним актима предвидети успостављање контролних механизима за испитивање оправданости и исплативости донација ЈЛС, као и 

механизама за праћење наменског коришћења средстава донација. Циљ ове контроле би требало, осим осталог, да буде испитивање да ли у 
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сваком конкретном случају донација ЈЛС носи са собом неке прикривене трошкове13, који превазилазе вредност саме донације, као и да ли се 

средства из донација наменски користе. Даље, неопходно је предвидети да је ЈЛС као прималац донације дужан да након реализације, у 

одређеном року, сачини и на својој интернет презентацији објави извештај о реализацији донације. На крају, потребно је предвидети 

формирање јединственог јавног регистра, као електронске базе, који би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом коришћењу, 

чиме би се значајно унапредила транспарентност овог процеса, која је до сада била на веома ниском нивоу. 

Циљ 7.1 Отклоњене околности и могућност утицаја на рад органа ЈЛС кроз давање донација 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се уводе 

механизми за отклањање околности и могућности утицаја на 

рад органа ЈЛС кроз давање донација 

Нема аката коим се уређују 

питања из ове области. 

Усвојена Одлука о контроли донација. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

7.1.1 Прописати 

обавезу 

претходног 

утврђивања 

оправданости 

и 

исплативости 

донација које 

прима ЈЛС. 

Усвојен интерни акт14 

који садржи обавезу 

да се пре пријема 

донације изради 

анализа 

оправданости 

донација које прима 

ЈЛС (утвђивање да ли 

ЈЛС у датом тренутку 

има потребу за 

конкретном 

донацијом, без 

Усвојити Одлуку 

о 

контроли 

пријема и 

реализације 

донација 

Општини 

Сокобања којим 

је прописана 

обавеза да се 

пре 

пријема донације 

Усвојена 

Одлука о 

контроли 

пријема и 

реализације 

донација 

Општини 

Сокобања 

којим је 

прописана 

обавеза да се 

пре 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

01.12.2023 

15.12.2023 

31.12.2023 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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обзира на њен 

карактер); 

Осим оправданости 

донације, анализа 

треба да утврди и 

исплативост 

донације, односно да 

ли у донацији постоје 

прикривени 

трошкови који 

превазилазе или у 

будућности могу да 

превазиђу вредност 

саме донације, а који 

могу неоправдано и 

непотребно да 

повећају трошкове 

њеног коришћења. 

Интерни акт треба да 

предвиди обавезу 

одбијања донације 

уколико се утврди да 

она није оправдана 

или да није 

исплатива, односно 

да садржи 

прикривене 

трошкове. 

изради 

анализа 

оправданости 

донација које 

прима 

Општина, као и 

исплативост 

донације. 

Одлуком 

предвидети 

обавезу одбијања 

донације 

уколико се 

утврди 

да она није 

оправдана или 

да није 

исплатива, 

односно 

да садржи 

прикривене 

трошкове. 

пријема 

донације 

изради 

анализа 

оправданости 

донација које 

прима 

Општина, као 

и 

исплативост 

донације. 

Одлуком 

предвидети 

обавезу 

одбијања 

донације 

уколико се 

утврди 

да она није 

оправдана 

или 

да није 

исплатива, 

односно 

да садржи 

прикривене 

трошкове. 

7.1.2 Прописати 

обавезу 

претходног 

утврђивања 

да ли постоји 

потенцијални, 

Усвојен интерни акт 

који садржи обавезу 

да се пре пријема 

донације утврди да 

ли се давалац 

донације (без обзира 

Одлуком из 

тачке 7.1.1. 

утврдити 

обавезу да се пре 

пријема донације 

утврди да 

Усвојена 

Одлуком из 

тачке 7.1.1. 

утврђујенаоб

авеза да се 

пре 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

01.12.2023 

15.12.2023 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни ресурси 
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перципирани 

или стварни 

сукоб 

интереса 

приликом 

пријема 

донације. 

да ли је правно или 

физичко лице) налази 

у специфичном 

односу и положају у 

односу на ЈЛС у 

смислу да: 

- ЈЛС врши 

контролу и 

надзор над 

радом 

донатора; 

- Донатор пред 

службама и 

органима ЈЛС 

остварује 

предвиђена 

права и 

испуњава 

прописане 

обавезе; 

- Донатор 

представља 

повезано лице 

са неким 

јавним 

функционером 

ЈЛС. 

Интерни акт треба да 

предвиди обавезу 

одбијања донације 

уколико се утврди да 

постоје елементи 

сукоба интереса у 

односу између 

ли се давалац 

донације (без 

обзира да ли је 

правно или 

физичко лице) 

налази у 

специфичном 

односу и 

положају у 

односу на 

Општину како је 

то предвиђено 

Индикатором о 

испуњености 

мере. 

пријема 

донације 

утврди да 

ли се давалац 

донације (без 

обзира да ли 

је правно или 

физичко 

лице) налази 

у 

специфичном 

односу и 

положају у 

односу на 

Општину 

како је то 

предвиђено 

Индикатором 

о 

испуњености 

мере. 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

31.12.2023 
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даваоца донације и 

ЈЛС. 

7.1.3 Прописати 

обавезу 

праћења 

наменског 

коришћења 

средстава из 

донација. 

Усвојен интерни акт 

који садржи обавезу 

праћења наменског 

коришћења средстава 

из донација. 

Одлуком из 

тачке 7.1.1. 

прописати 

обавезу 

праћења 

наменског 

коришћења 

средстава из 

донација. 

Одлуком из 

тачке 7.1.1. 

прописана 

обавеза 

праћења 

наменског 

коришћења 

средстава из 

донација. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

01.12.2023 

15.12.2023 

31.12.2023 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни ресурси 

7.1.4 Прописати 

обавезу 

израде и 

објављивања 

извештаја о 

реализацији 

донације 

Усвојен интерни акт 

који садржи обавезу 

израде извештаја о 

реализацији 

донације; 

Извештај о 

реализацији донације 

се благовремено 

објављује на 

интернет 

презентацији ЈЛС. 

Одлуком из 

тачке 7.1.1. 

прописати 

обавезу 

израде 

извештаја о 

реализацији 

донације 

и њиховог 

благовременог 

објављивања на 

интернет 

страници 

општине 

Сокобања. 

Одлуком из 

тачке 7.1.1. 

прописана 

обавеза 

израде 

извештаја о 

реализацији 

донације 

и њиховог 

благовремено

г 

објављивања 

на 

интернет 

страници 

општине 

Сокобања. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

01.12.2023 

15.12.2023 

31.12.2023 

За спровођење 

ове мере нису 

потребни 

додатни ресурси 

7.1.5 Прописати 

обавезу 

Усвојен интерни акт 

који садржи обавезу 

Одлуком из 

тачке 7.1.1. 

Одлуком из 

тачке 7.1.1. 

Општинска 

управа 

01.12.2023 За спровођење 

ове мере нису 
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формирања 

јединственог 

јавног 

регистра који 

би садржао 

податке о 

свим 

донацијама 

ЈЛС и 

њиховом 

коришћењу. 

формирања 

јединственог јавног 

регистра, као 

електронске базе 

података, који би 

садржао податке о 

свим донацијама ЈЛС 

и њиховом 

коришћењу; 

Јединствени јавни 

регистар донација се 

редовно ажурира на 

интернет 

презентацији ЈЛС. 

прописати 

обавезу 

формирања, 

објављивања и 

редовног 

ажурирања 

јединственог 

јавног 

регистра на 

интернет 

страници 

Општине 

Сокобања, 

као електронске 

базе 

података, који би 

садржао податке 

о 

свим донацијама 

Општини и 

њиховом 

коришћењу. 

прописана 

обавеза 

формирања, 

објављивања 

и 

редовног 

ажурирања 

јединственог 

јавног 

регистра на 

интернет 

страници 

Општине 

Сокобања, 

као 

електронске 

базе 

података, који 

би 

садржао 

податке о 

свим 

донацијама 

Општини и 

њиховом 

коришћењу. 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

15.12.2023 

31.12.2023 

потребни 

додатни ресурси 

Област 8: Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање 

обавеза корисника услуга ЈЛС 

Опис области: На нивоу ЈЛС спроводи се велики број поступака у којима грађани остварују своја права пред службама локалне управе у 

којима постоји „двострана комуникација“ на релацији подносилац захтева – службеник. Реч је о поступцима у којима се одлучује о правима 

и обавезама грађана и у којима странка подноси захтев са одређеном документацијом, а на основу које службеник доноси одређени акт. 

Страна 375                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



Потенцијални проблеми и коруптивни ризици код овакве врсте процедура могу се пронаћи на више нивоа. Најпре, поједине процедуре, 

рокови, критеријуми и услови поступака који се воде пред органима ЈЛС нису довољно прецизни, што оставља дискрециона овлашћења 

службеницима да решавају о предметима у различитим роковима, уз тражење различитих и неуједначених врста доказа и документације, па 

и са различитим исходима, уз плаћање различитих надокнада или такси. То отвара простор за корупцију у смислу да се у овако 

нерегулисаним процедурама остварује потенцијални и стварни утицај странака на службенике да убрзају/успоре процедуре или одлуче 

са/без потребних услова. Први проблем са овом врстом процедура је и у томе што не постоји прецизна и свеобухватна листа о којим 

процедурама на нивоу јединица локалне самоуправе је, заправо, реч. Због тога, задатак сваке ЈЛС треба да буде израда упутства/плана 

пописа ових процедура у појединачним ЈЛС, потом њихов попис и објављивање да би се, након тога, за поједине од тих процедура 

одлучивање (тамо где је то, наравно, могуће и што је у надлежности ЈЛС) спровела мера отклањања ризика од корупције у смислу смањења 

дискреције службеника, односно прецизирања постојећих или успостављања додатних критеријума за одлучивање, прецизирања рокова, 

израде додатних упутстава и образаца и слично15. 

Други проблем који се јавља у овом контексту је одсуство контроле у овим поступцима, која би дошла или од стране трећих, 

заинтересованих лица (којих често нема у оваквој врсти „једностраначких поступака“, јер не постоје друге заинтересоване стране које би 

биле упознате са предметом) или интерно, од руководилаца или неке друге инстанце (јер се углавном сматра да за тим или нема потребе или 

нема довољног капацитета). У таквој ситуацији се може десити да странка не поднесе потребну документацију, а да се одлучи позитивно и у 

њену корист, јер све остаје између ње и службеника, који на овакву врсту поступања може бити подстакнут различитим коруптивним 

механизмима. Оваква врста ризика се може отклонити увођењем система унакрсне, периодичне и редовне контроле предмета, како од стране 

руководилаца, тако и системом међусобне провере обраде ове врсте предмета међу службеницима који овакве предмете обрађују. Веома је 

важно да ова врста контролног механизма буде дефинисана као писана процедура, како би се избегло да се тај механизам злоупотреби и 

претвори у притисак на рад службеника. 

Циљ 8.1. Повећана транспарентност административних процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга 

ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Успостављен јавно доступан регистар свих 

административних процедура за остваривање права и обавеза 

корисника услуга ЈЛС 

Не постоје јавно доступне 

административне процедуре 

Акт којим се прописује формирање регистра 

свих административних процедура за 

остваривање права и регулисање обавеза 

корисника услуга ЈЛС 
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Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

8.1.1 Обезбедити 

потпуну 

доступност 

информација 

о свим 

администрати

вним 

процедурама 

за 

остваривање 

права и 

регулисање 

обавеза 

корисника 

услуга ЈЛС 

Сачињен и на 

интернет 

презентацији ЈЛС 

објављен регистар 

свих 

административних 

процедура за 

остваривање права и 

обавеза корисника 

услуга ЈЛС (из 

изворних и 

поверених 

надлежности); 

Регистар садржи 

опис, правни основ, 

фазе и рокове за 

одлучивање, као и 

обрасце захтева 

којима се корисник 

услуге обраћа 

органу/служби ЈЛС, 

са пописом потребне 

пратеће 

документације; 

Одређена 

служба/лице 

надлежно за вођење 

регистра; 

Успостављена 

обавеза редовног 

ажурирања регистра. 

Усвојити акт 

којим 

се прописује 

формирање 

регистра свих 

административн

их 

процедура за 

остваривање 

права и 

регулисање 

обавеза 

корисника 

услуга општине 

и обавеза 

његовог 

ажурирања у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Усвојен акт 

којим 

је прописано 

формирање 

регистра свих 

администрати

вних 

процедура за 

остваривање 

права и 

регулисање 

обавеза 

корисника 

услуга 

општине 

и обавеза 

његовог 

ажурирања у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Одређена 

служба 

или лице за 

вођење 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.12.2023. За спровођење 

ове активности 

нису опотребни 

додатни ресурси 
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Одредити службу 

или лица за 

вођење Регистра. 

Одредити 

службу 

или лице за 

вођење Регистра. 

Регистра 

. 

Циљ 8.2. Отклоњени ризици од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Измењен правни оквир из надлежности ЈЛС у правцу 

додатног отклањања ризика од корупције у 

административним процедурама. 

Тренутно не постоји правни 

оквир на нивоу ЈЛС за 

отклањање ризика од 

корупције у 

административним 

процедурама 

Израђена анализа ризика од корупције у 

административним процедурама и сачињен 

план и програм усвајања или измене правних 

аката у складу са анализом 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

8.2.1 Спровести 

анализу 

потреба, 

могућности и 

оправданости 

додатног 

отклањања 

ризика од 

корупције у 

администрати

вним 

процедурама 

чије је 

Анализа потреба, 

могућности и 

оправданости 

додатног отклањања 

ризика од корупције у 

административним 

процедурама чије је 

регулисање у 

надлежности ЈЛС 

треба да узме у обзир 

следеће: 

Да ли постоје 

административне 

Израдити 

анализу 

потреба, 

могућности 

и оправданости 

додатног 

отклањања 

ризика од 

корупције 

у 

административн

им 

процедурама 

Израђена 

анализа 

потреба, 

могућности 

и 

оправданости 

додатног 

отклањања 

ризика од 

корупције 

у 

администрати

вним 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.05.2025. За спровођење 

ове активности 

потребни су 

додатни ресурси 

Потребна је 

додатна 

подршка кроз 

пројекат 
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регулисање у 

надлежности 

ЈЛС. 

процедуре за које је 

могуће додатно 

смањити, односно 

ограничити 

дискрецију 

службеника, односно 

да ли је потребно 

додатно прецизирати 

постојеће или 

успоставити додатне 

критеријуме за 

одлучивање; 

Прецизирати рокове, 

израдити додатна 

упутства и обрасце. 

чије је 

регулисање у 

надлежности 

Општине у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

процедурама 

чије је 

регулисање у 

надлежности 

Општине у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

8.2.2 Отклонити 

ризике од 

корупције у 

администрати

вним 

процедурама 

чије је 

регулисање у 

надлежности 

ЈЛС, у складу 

са 

резултатима 

анализе 

потреба, 

могућности и 

оправданости. 

У складу са 

анализом, сачињен 

план и програм 

усвајања или измене 

правних аката који су 

у надлежности ЈЛС, а 

чије усвајање или 

измена треба да 

резултира 

отклањањем ризика 

од корупције у 

административним 

процедурама чије је 

регулисање у 

надлежности ЈЛС; 

Спроведена измена 

правних аката; 

Измењене 

административне 

Сачинити план и 

програм 

усвајања 

или измене 

правних 

аката који су у 

надлежности 

општине, на 

основу анализе 

из 

тачке 8.2.1, у 

складу 

са индикатором 

испуњености 

мере. 

Сачињен 

план и 

програм 

усвајања 

или измене 

правних 

аката који су 

у 

надлежности 

општине, на 

основу 

анализе из 

тачке 8.2.1, у 

складу 

са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Начелник 

општинеске 

управе 

општине 

Сокобања 

31. 05.2025. За спровођење 

ове активности 

потребни су 

додатни ресурси 

Потребна је 

додатна 

подршка кроз 

пројекат 
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процедуре и 

ажуриране у 

регистру. 

Циљ 8.3.Унапређен систем контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга 

ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене интерне процедуре којима се регулише систем 

контроле спровођења административних процедура за 

остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС 

Не постоје интерне процедуре 

којима је уређено питање 

система интерне контроле 

спровођења 

административних процедура. 

Усвојен акт којим се уређује интерна контрола 

административних процедура. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

8.3.1 Усвојити 

интерни акт 

којим се 

регулишу 

процедуре 

контроле 

спровођења 

администрати

вних 

процедура за 

остваривање 

права и 

обавеза 

корисника 

услуга ЈЛС 

Акт треба да садржи 

следеће елементе; 

методологију одабира 

броја/врсте/типа 

предмета који ће бити 

контролисан, у 

складу са њиховим 

бројем, бројем 

службеника који их 

обрађују, 

расположивим 

капацитетима 

контроле и слично; 

Методологија треба 

да осигура редовност, 

Усвојити акт 

Којим је 

регулисана 

методологија 

контроле у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере и састав 

тела/комисије 

за контролу 

предмета. 

Формирати 

тело/комисију 

за контролу 

Усвојен акт 

Којим је 

регулисана 

методологија 

контроле у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере и 

утврђен 

састав 

тела/комисије 

за контролу 

предмета. 

Формирано 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Начелник 

31.04.2024. 

31.05.2024. 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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кроз контролу 

предмета. 

периодичност и 

насумичност у 

одабиру предмета за 

контролу, како би се 

избегле злоупотребе у 

самом спровођењу 

контроле. 

предмета. тело/комисиј

у 

за контролу 

предмета. 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

8.3.2 У складу са 

интерним 

актом, 

усвојити 

годишњи 

план и 

програм 

контроле 

предмета. 

Усвојен план и 

програм контроле. 

Усвајати 

годишње 

планове и 

програме 

контроле 

предмета у 

складу са 

актом из тачке 

8.3.1. 

Усвојени 

годишњи 

планови и 

програми 

контроле 

предмета у 

складу са 

актом из 

тачке 8.3.1. 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.05.2024. 

континуира

но на 

годишњем 

нивоу 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 

8.3.3 У складу са 

интерним 

актом, 

израдити и 

објавити 

извештај о 

спроведеној 

контроли. 

Извештај о 

спроведеној контроли 

треба да буде 

доступан у органима 

ЈЛС, као и јавности, у 

складу са прописима 

који обезбеђују 

заштиту података о 

Oбјављивати 

извештаје о 

контроли 

једном 

годишње на 

интернет 

страници 

општине 

Oбјављни 

извештаји о 

контроли 

једном 

годишње на 

интернет 

страници 

општине 

Општинскса 

управа 

општине 

Сокобања, 

Одељење за 

општу управу 

и друштвене 

делатности 

31.05.2024. 

континуира

но на 

годишњем 

нивоу 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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личности. 

У случајевима 

утврђених 

неправилности и 

злоупотреба, резултат 

контроле треба да 

буде и даље 

поступање у 

конкретним 

појединачним 

случајевима 

(покретање 

дисциплинске, 

прекршајне, 

кривичне и друге 

одговорности). 

Сокобања. Сокобања. 

Област 9: Развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту права 

осетљивих група 

Опис области: Сваки процес који је таквог карактера да у њему орган јавне власти врши дистрибуцију јавних ресурса, по било ком основу и 

у чему год да се ти ресурси огледају, представља ризик за настанак корупције. Имајући у виду да ЈЛС имају надлежност да организују и 

пружају помоћ локалном становништву, посебно становништву које припада осетљивим групама, веома је важно да процес доделе ове врсте 

помоћи буде регулисан на начин да се избегне да ова средства а) заврше у рукама оних који њима управљају (на било који начин) и б) заврше 

у рукама оних који не испуњавају услове и критеријуме да се нађу у кругу лица којима је оваква врста помоћи намењена. Ову област је врло 

тешко једнообразно регулисати, с обзиром на то да у оквиру ове опште надлежности свака ЈЛС, у складу са специфичностима локалне 

заједнице, одлучује које су то категорије популације и који су то начини за организовање помоћи. Због тога, ЛАП треба да предвиди 

механизам у оквиру кога свака ЈЛС треба да идентификује и регулише ове процесе на начин да се усвоје/измене они прописи ЈЛС који 

регулишу процес доделе средстава помоћи, односно остваривање солидарности и то тако да се обезбеди потпуна транспарентност програма, 

успостављање јасних критеријума доделе помоћи и контрола процеса, као и усклађеност овог процеса са стратешким документима развоја 

ЈЛС, чиме се смањује дискрециона моћ у доношењу одлуке за које групе и када ће бити организовани конкурси за доделу помоћи. Осим тога, 

с обзиром на то да остварење ове надлежности има за циљне групе различите врсте маргинализованих друштвених група, које углавном 
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имају своја удружења и друге моделе организовања, локални антикорупцијски план би требало да ојача сарадњу између ЈЛС и ових субјеката 

(на пример, кроз укључивање представника ових организација и удружења у рад комисија, у дефинисање критеријума, контролу процеса и 

трошења додељених средстава и тако даље). Иако се ЛАП углавном односи на органе и службе ЈЛС, један од циљева овог документа треба 

да буде и повезивање и боља координација локалних актера на остваривању заједничког интереса локалног становништва. 

Након идентификовања конкретних активности ЈЛС у оквиру ове надлежности, потребно је анализирати да ли постоји и какав је постојећи 

правни оквир на нивоу ЈЛС који регулише те процесе (на пример, да ли постоје одговарајући правилници, одлуке, упутства) и каква је пракса 

у овој области са становишта ризика од корупције. Осим тога, потребно је успоставити или унапредити процедуре расподеле средстава на 

начин да за то буду одговорне комисије које ће имати своје правилнике о раду, чији ће чланови бити подвргнути механизмима за спречавање 

сукоба интереса, које ће јавно објављивати документе о свом раду и на чије ће одлуке постојати право одговарајуће жалбе, односно 

вишестепеност у доношењу коначне одлуке. 

Циљ 9.1. Смањење дискреционих овлашћења надлежних служби и органа ЈЛС у процесу доношења одлуке о избору програма и/или 

циљних група за које се спроводи додела помоћи 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Све одлуке о програмима и/или циљним групама за које се 

организује додела помоћи усаглашени су са стратешким и 

развојним документима ЈЛС или са другим документима који 

јединици локалне самоуправе прописују обавезе да спроводе 

овакве врсте поступака. 

Општина Сокобања 

примењује Одлуку о 

социјалној заштити. Није 

урађена анализа 

усаглашености са стратешким 

документима општине или са 

другим документима за ове 

врсте поступака. 

Уређени сви програми за циљне групе за које 

се организује додела помоћи и усаглашени са 

стратешким докуменима који опширније 

прописују обавезе за спровођење ове врсте 

поступака. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 
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9.1.1 Спровести 

анализу 

усаглашеност

и програма за 

доделу 

помоћи са 

стратешким и 

развојним 

документима 

ЈЛС или са 

другим 

прописима/до

кументима на 

националном 

нивоу који 

ЈЛС 

прописују 

обавезе да 

спроводе 

овакве врсте 

програма. 

Спроведена анализа 

која треба да утврди 

да ли су досадашњи 

програми за доделу 

помоћи усаглашени 

са стратешким и 

развојним 

документима ЈЛС 

или са другим 

прописима/документ

има који ЈЛС 

прописују обавезе да 

спроводе овакве 

врсте поступака 

Израдити 

анализу 

усаглашености 

програма за 

доделу 

помоћи са 

стратешким и 

развојним 

документима 

Општине. 

Израђена 

анализа 

усаглашеност

и 

програма за 

доделу 

помоћи са 

стратешким и 

развојним 

документима 

Општине. 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.12.2023 За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 

9.1.2 Успоставити 

обавезу да се 

сви програми 

за доделу 

помоћи 

усагласе са 

стратешким и 

развојним 

документима 

ЈЛС или са 

другим 

прописима/до

кументима 

Обавеза треба да буде 

прописана на начин 

да се свака одлука о 

спровођењу програма 

за доделу помоћи, 

осим на правна акта у 

ужем смислу речи, 

позива и на 

стратешка и развојна 

документа ЈЛС или 

на друге 

прописе/документа 

који ЈЛС прописују 

Донети закључак 

којим ће се 

предвидети 

обавеза 

да се свака 

одлука 

о спровођењу 

програма за 

доделу 

помоћи позива 

на 

стратешка и 

развојна 

Донет 

закључак 

којим ће се 

предвидети 

обавеза 

да се свака 

одлука 

о спровођењу 

програма за 

доделу 

помоћи 

позива на 

стратешка и 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

30.09.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 

Закључак већа 
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који ЈЛС 

прописују 

обавезе да 

спроводе 

овакве врсте 

програма 

обавезе да спроводе 

овакве врсте 

програма. 

документа 

општине. 

развојна 

документа 

општине. 

Циљ 9.2. ЈЛС на редовној основи сарађује са организацијама цивилног друштва (ОЦД)/другим локалним актерима у правцу боље 

координације у процесу доделе помоћи 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Успостављена и формализована сарадња са организацијама 

цивилног друштва (ОЦД)/другим локалним актерима у 

правцу боље координације у процесу доделе помоћи 

Не постоји формална 

сарадњаи са организацијама 

цивилног друштва. 

Успостављена формална сарадња са 

организацијама цивилног друштва. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

9.2.1 Прописати 

обавезу 

укључивања 

организација 

цивилног 

друштва 

(ОЦД)/других 

актера у 

процес 

припреме, 

спровођења и 

контроле 

програма за 

Идентификоване 

организације 

цивилног друштва 

(ОЦД)/други актери 

који су релевантни за 

одређене програме 

доделе помоћи, 

односно за одређене 

циљне групе; 

Потписани споразуми 

о сарадњи/други 

видови 

формализације 

Израдити 

предлог 

и потписати 

споразум о 

сарадњи са 

организацијама 

цивилног 

друштва 

из ове области, 

који садржи 

обавезу 

укључивања/кон

су 

Израђен 

предлог 

и потписан 

споразум о 

сарадњи са 

организација

ма 

цивилног 

друштва 

из ове 

области, 

који садржи 

обавезу 

Начелник ОУ 

Председник 

општине 

Сокобања 

31.12.2023 

31.12.2023 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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доделу 

помоћи. 

сарадње између ЈЛС 

и ОЦД/других актера 

који подразумевају 

дефинисање 

међусобних права и 

обавеза; 

Споразуми о 

сарадњи/други 

видови 

формализације 

сарадње садрже 

обавезу 

укључивања/консулто

вања ОЦД/других 

актера у процес 

дефинисања услова, 

критеријума и 

мерила, учешће у 

пријему 

захтева/пријава на 

конкурс и учешће у 

контроли програма. 

лтовања ових 

организација у 

процес 

дефинисања 

услова, 

критеријума и 

мерила, учешће 

у 

пријему 

захтева/пријава 

на 

конкурс и 

учешће у 

контроли 

програма. 

укључивања/

консу 

лтовања ових 

организација 

у 

процес 

дефинисања 

услова, 

критеријума 

и 

мерила, 

учешће у 

пријему 

захтева/прија

ва на 

конкурс и 

учешће у 

контроли 

програма. 

Циљ 9.3. Повећана транспарентност у процесу доделе помоћи 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Јавно доступни сви елементи програма за доделу помоћи, у 

складу са прописима који обезбеђују заштиту података о 

личности 

Елементи програма за доделу 

помоћи нису јавно доступни. 

Усвојен Правилник о 

начину доделе помоћи и јавно доступни 

подаци о програмима за доделу помоћи. 

Р. Назив мере Индикатор Активности Индикатори Одговорни Рок Потребни Напомене 
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бр. 

мере 

испуњености 

(квалитета) мере 

активности субјект ресурси 

9.3.1 Прописати 

обавезу да се 

сви елементи 

програма 

јавно 

објављују, у 

складу са 

прописима 

који 

обезбеђују 

заштиту 

података о 

личности 

Обавеза подразумева 

јавно објављивање 

најмање следећих 

елемената: позива, 

услова, критеријума и 

мерила за доделу 

помоћи, начина 

подношења 

захтева/пријава на 

конкурс и потребну 

документацију, имена 

и функције 

лица/чланова 

комисије која 

учествују у поступку, 

ранг листе и износе 

додељене помоћи, 

извештаје о 

спровођењу 

поступка/конкурса. 

Усвојити 

Правилник о 

начину доделе 

помоћи којим ће 

се 

прописати 

обавеза 

објављивања 

свих 

елемената 

програма: 

позива, услова, 

критеријума и 

мерила за доделу 

помоћи, начина 

подношења 

захтева/пријава 

на 

конкурс и 

потребне 

документације, 

имена и 

функције 

лица/чланова 

комисије који 

учествују у 

поступку, 

ранг листе и 

износа 

додељене 

помоћи, 

као и извештаје 

Усвојен 

Правилник о 

начину 

доделе 

помоћи којим 

ће се 

прописати 

обавеза 

објављивања 

свих 

елемената 

програма: 

позива, 

услова, 

критеријума 

и 

мерила за 

доделу 

помоћи, 

начина 

подношења 

захтева/прија

ва на 

конкурс и 

потребне 

документациј

е, 

имена и 

функције 

лица/чланова 

комисије који 

учествују у 

Начелник ОУ 31.12.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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о 

спровођењу 

поступка/конкур

са. 

поступку, 

ранг листе и 

износа 

додељене 

помоћи, 

као и 

извештаје о 

спровођењу 

поступка/кон

курса. 

Циљ 9.4. Отклоњени ризици за настанак сукоба интереса у процесима доделе помоћи 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене мере за управљање сукобом интереса у процесима 

доделе помоћи 

Не постоје мере за управљање 

сукобом интереса у овој 

области 

Успостављени елементи за управљање 

сукобом интереса у складу са индикатором 

испуњености мере 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

9.4.1 Успоставити 

елементе 

управљања 

сукобом 

интереса 

чланова 

комисија 

и/или лица 

(службеника) 

који спроводе 

Елементи управљања 

сукобом интереса 

подразумевају 

најмање следеће: 

Потписивање изјаве о 

непостојању 

приватног интереса у 

вези са учесницима 

конкурса/са лицима 

која подносе захтеве; 

Правилником из 

тачке 9.3.1. 

успоставити 

елементе 

управљања 

сукобом 

интереса 

чланова 

комисија и/или 

лица 

Правилником 

из 

тачке 9.3.1. 

успостављен

и 

елементи 

управљања 

сукобом 

интереса 

чланова 

Начелник ОУ 31.12.2023 За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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поступке за 

доделу 

помоћи 

Успостављање 

института изузећа у 

случају постојања 

приватног интереса; 

Прописивање 

одговорност за члана 

комисије/лица 

(службеника) за кога 

се утврди да је био у 

сукобу интереса; 

Успостављање 

института 

поништавања одлука 

за које се утврди да 

су донете у 

околностима сукоба 

интереса. 

(службеника) 

који спроводе 

поступке за 

доделу помоћи у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

комисија 

и/или 

лица 

(службеника) 

који спроводе 

поступке за 

доделу 

помоћи у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Област  10: Додела средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса локалне заједнице 

Опис области: Осим претходно описане области која има за циљ јачање солидарности и друштвене кохезије кроз институционалну помоћ и 

подршку лицима која због личних или друштвених својстава захтевају посебне програме помоћи, ЈЛС из јавних извора, односно из својих 

буџета, по разним основама, врше и ре-алокацију средстава за различите пројекте и програме који за циљ имају промоцију, остваривање или 

заштиту јавних интереса локалне заједнице. С обзиром на то да је свако давање, односно расподела средстава из јавних извора по својој 

природи област која садржи велики број ризика за настанак корупције и других неправилности и злоупотреба, ова област захтева додатну 

пажњу сваке ЈЛС. 

Према Закону о удружењима (“Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др. закон) и Уредби о средствима за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програмa од јавног интереса које реализују удружења (“Службени 

гласник РС”, бр. 16/18), као и према бројним законима у различитим секторима, областима, односно ресорима17, ЈЛС су органи јавне власти 

који финансирају активности и пројекте удружења грађана, односно организација цивилног друштва. Иако се у овој области у претходним 

17 
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годинама доста учинило у правцу повећања транспарентности, јачања система контроле и смањења дискреционих овлашћења свих органа 

јавне власти, изазови који постоје у финансирању удружења захтевају увек и изнова нове антикорупцијске активности које прате еволуцију 

„иновативних“ форми којима се средства из јавних извора намењена удружењима грађана не користе за остваривање јавног, већ различитих 

приватних интереса, на обе стране овог процеса (представника удружења и представника органа који располажу средствима). Превенција 

корупције се у овој области може остварити, пре свега, даљим јачањем транспаретности целокупног процеса, као и јачањем интерних 

„одбрамбених механизама“ сваке ЈЛС који могу и треба да спрече настанак различитих неправилности, злоупотреба и корупције. 

Други веома важан јавни интерес који би ЈЛС требало да штите и подстичу кроз своја буџетска давања тиче се остваривања јавног интереса 

кроз суфинансирање пројеката у области јавног информисања, на начин како је то прописано Законом о јавном информисању и медијима 

(“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 i 12/16 - аутентично тумачење) и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/2016 и 8/2017). Ова област је до сада у јавности изазивала бројне 

контроверзе, проблеме и сумње у вези са тим да ли органи јавне власти, па и ЈЛС као веома важан део целог процеса, на прави начин 

расписују и спроводе јавне конкурсе у овој области, односно да ли се буџетска средства користе за остваривање јавног интереса локалне 

заједнице или за интересе самих органа ЈЛС, одређених политичких опција или одређених медија по различитим основама блиских 

појединцима или органима ЈЛС18. Због велике важности и утицаја које имају медији, као и због снажних коруптивних ризика у овој области, 

ЈЛС би требало посебну пажњу у својим ЛАП-овима да посвете овој области, на начин како је то предложено у Моделу, као и да друге 

начине које ЈЛС буду сматрале за сходно у складу са својим потребама и капацитетима. 

Циљ 10.1. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом доделе средстава удружењима грађана 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене делотворне јавне политике на нивоу ЈЛС које 

обезбеђују пуну транспарентност, одговорност и контролу 

над процесом суфинансирања програмa од јавног интереса 

које реализују удружења 

Не постоје јавне политике из 

ове области. 

Дефинисан јавни интерес кроз програме која 

реализују удружења и усвојен Правилник о 

критеријумима за програме  које реализују 

удружења. 

Р. Назив мере Индикатор Активности Индикатори Одговорни Рок Потребни Напомене 
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бр. 

мере 

испуњености 

(квалитета) мере 

активности субјект ресурси 

10.1.

1 

Успоставити 

обавезу 

дефинисања 

јавног 

интереса који 

се остварује 

програмима 

који реализују 

удружења, 

односно 

успоставити 

обавезу да се 

сваки програм 

позива на већ 

дефинисан 

јавни интерес. 

Јавни интерес који се 

остварује програмима 

које реализују 

удружења треба да 

буде дефинисан на 

стратешком нивоу, 

односно да буде 

дефинисан у 

стратешким или 

развојним 

документима ЈЛС; 

сваки појединачни 

поступак 

суфинансирања 

програма треба да се 

позива на дефинисан 

јавни интерес, 

односно на 

успостављање везе и 

оправдање на који 

начин ће конкретан 

програм 

суфинансирања 

програма остварити, 

промовисати и 

штитити јавни 

интерес (на пример, 

кроз одређивање 

приоритета у 

финансирању за 

конкретну годину, 

тематских области 

Дефинисати 

остваривање 

јавног 

интереса кроз 

програме које 

реализују 

удружења у 

Плану развоја 

Општине. 

Дефинисано 

остваривање 

јавног 

интереса кроз 

програме које 

реализују 

удружења у 

Плану развоја 

Општине. 

Радна група 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

01.06.2023. 

15.06.2023. 

30.06.2023. 

За спровођење 

ове активности 

нису потрбни 

додатни ресурси 

У процесу 
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програма и јавних 

конкурса и слично). 

10.1.

2 

Успоставити 

целовит и 

заокружен 

интерни 

правни оквир 

на нивоу ЈЛС 

који регулише 

суфинансира

ње програмa 

од јавног 

интереса које 

реализују 

удружења 

Заокружен и целовит 

интерни правни 

оквир подразумева 

најмање следеће: 1) 

постојање интерног 

акта (правилника) 

који регулише 

суфинансирање 

програмa од јавног 

интереса које 

реализују удружења, 

2) пословника о раду 

комисија које 

спроводе јавне 

конкурсе у овој 

области, 3) одлука о 

расписивању јавних 

конкурса за сваки 

појединачни програм. 

Правни оквир који 

регулише 

суфинансирање 

програмa од јавног 

интереса које 

реализују удружења 

треба да садржи 

најмање следеће: 1) 

начин утврђивања 

услова, критеријума и 

мерила за бодовање 

предлога пројеката, 

2) обавезу јавног 

Извршити 

анализу 

постојећих 

аката и у складу 

са анализом 

изменити или 

допунити акта у 

овој области. 

Извршена 

анализа 

постојећих 

аката и у 

складу са 

анализом 

измењена и 

допуњена 

акта у овој 

области. 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.12.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потрбни 

додатни ресурси 
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објављивања свих 

докумената који 

настају у току 

спровођења конкурса, 

3) регулисање рада 

конкурсних комисија 

са посебним 

акцентом на 

управљање сукобом 

интереса, 4) начине 

вршења 

мониторинга, 

евалуације и 

финансијске контроле 

одобрених пројеката 

и програма. 

10.1.

3 

Обезбедити 

пуну 

транспаретно

ст процеса 

суфинансира

ња програмa 

од јавног 

интереса које 

реализују 

удружења. 

Пуна 

транспарентност 

процеса се обезбеђује 

кроз објављивање 

свих докумената који 

настају у току 

спровођења конкурса, 

а нарочито 

докумената који 

настају у раду 

конкурсне комисије, 

јавност састанака 

конкурсне комисије и 

учешће 

заинтересованих 

представника 

јавности у њиховом 

раду - грађанских 

У складу са 

анализом из 

тачке 10.1.2 

изменити и 

допунити акта у 

овој области тако 

што ће се 

прописати 

обавеза 

објављивања 

свих докумената 

који настају у 

раду конкурсне 

комисије, 

јавности 

састанака, и 

учесници 

заинтересованих 

У складу са 

анализом из 

тачке 10.1.2 

измењен и 

допуњен акт 

у овој 

области тако 

што је 

прописана 

обавеза 

објављивања 

свих 

докумената 

који настају у 

раду 

конкурсне 

комисије, 

јавности 

Начелник 

Општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.12.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потрбни 

додатни ресурси 
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посматрача (без 

права одлучивања). 

представника 

јавности у 

њиховом раду ( 

без права 

одлучивања). 

састанака, и 

учесници 

заинтересова

них 

представника 

јавности у 

њиховом 

раду ( без 

права 

одлучивања). 

10.1.

4 

Успоставити 

елементе 

управљања 

сукобом 

интереса 

чланова 

конкурсне 

комисије која 

спроводи 

конкурс за 

суфинансира

ње програмa 

од јавног 

интереса које 

реализују 

удружења. 

Елементи управљања 

сукобом интереса 

подразумевају 

најмање следеће: 

Потписивање изјаве о 

непостојању 

приватног интереса у 

вези са учесницима 

конкурса; 

Успостављање 

института изузећа у 

случају постојања 

приватног интереса: 

Прописивање 

одговорности за 

члана комисије за 

кога се утврди да је 

био у сукобу 

интереса; 

Успостављање 

института 

поништавања одлука 

за које се утврди да 

су донете у 

Одлука из тачке 

10.1.3 

успоставити 

елементе 

управљања 

сукобом 

интереса у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Одлуком из 

тачке 10.1.3 

успостављен

и елементи 

управљања 

сукобом 

интереса у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.12.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потрбни 

додатни ресурси 
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околностима сукоба 

интереса. 

10.1.

5 

Обезбедити 

обавезне 

елементе 

мониторинга, 

евалуације и 

финансијске 

контроле над 

програмима 

од јавног 

интереса које 

реализују 

удружења. 

Интерним правним 

оквиром потребно је 

предвидети елементе 

мониторинга, 

евалуације и 

финансијске контроле 

над програмима од 

јавног интереса које 

реализују удружења, 

са обавезом 

објављања свих 

извештаја о 

резултатима 

мониторинга, 

евалуације и 

финансијске контроле 

на интернет 

презентацији ЈЛС. 

Одлуком из 

тачке 10.1.4 

предвидети 

елементе 

мониторинга 

еваулације и 

финансијке 

контроле на 

програмима од 

јавног интереса 

које реализују 

удружења са 

обавезом 

објављивања 

свих извештаја о 

резултатима 

мониторинга на 

интернет 

презентацији 

опстине 

Сокобања. 

Одлуком из 

тачке 10.1.4 

предвиђени 

елементи 

мониторинга 

еваулације и 

финансијке 

контроле на 

програмима 

од јавног 

интереса које 

реализују 

удружења са 

обавезом 

објављивања 

свих 

извештаја о 

резултатима 

мониторинга 

на интернет 

презентацији 

опстине 

Сокобања. 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.12.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потрбни 

додатни ресурси 

Циљ 10.2. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у 

области јавног информисања 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене делотворне јавне политике на нивоу ЈЛС које Не постоје јавне политике у Усвојен акт који уређује сва питања у вези 
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обезбеђују пуну транспарентност, одговорност и контролу 

над процесом спровођења конкурса за суфинансирање 

пројеката у области јавног информисања 

овој области. суфинансирања конкурса. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

10.2.

1 

Дефинисати 

јавни интерес 

у области 

јавног 

информисања 

који је у 

складу са 

специфичност

има локалне 

заједнице. 

ЈЛС би требало да у 

сваком појединачном 

јавном позиву ближе 

дефинише локално 

специфичан јавни 

интерес у области 

информисања, са 

обавезном оградом о 

томе да информисање 

о раду органа ЈЛС, 

према Закону, није 

део јавног интереса; 

полазна основа за 

дефинисање локалног 

специфичног јавног 

интереса у јавном 

информисању могу 

да буду стратешка и 

развојна документа 

ЈЛС. 

Циљано усвојити 

и спроводити акт 

који уређује сва 

питања у вези 

суфинансирања 

конкурса, 

у складу са 

планом развоја 

опстине 

Сокобања. 

Усвојен и 

спроводи се 

акт који 

уређује сва 

питања у вези 

суфинансира

ња конкурса, 

у складу са 

планом 

развоја 

опстине 

Сокобања. 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.12.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потрбни 

додатни ресурси 

10.2.

2 

Успоставити 

обавезу 

детаљније и 

прецизније 

регулације 

процеса 

спровођења 

Обавезу је потребно 

успоставити у 

писаној форми, 

доношењем 

акта/обавезујућег 

упутства којим би се 

прописало 

Усвојити  акт 

којим се 

прецизно 

регулише процес 

спровођења 

конкурса за 

суфинансирање 

Усвојен акт 

којим се 

прецизно 

регулише 

процес 

спровођења 

конкурса за 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.12.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потрбни 

додатни ресурси 
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конкурса за 

суфинансира

ње пројеката 

у области 

јавног 

информисања

. 

избегавање до сада 

најчешће уочених 

злоупотреба и 

неправилности које 

су уочене. Другим 

речима, ова врста 

регулације трева да 

обезбеди најмање 

следеће: 

Избегавање 

дискриминаторских 

услова у јавном 

конкурсу (на пример, 

конкурс не може бити 

ограничен само на 

један тип медија или 

само за медије на 

одређеној 

територији); 

Забрану прописивања 

извештавања о раду 

ЈЛС и њених органа 

као део јавног 

интереса у 

информисању; 

Ограничавање 

непропорционално 

велике разлике у 

износу средстава за 

медијске пројекте 

којим се очигледно 

фаворизују поједини 

медији; 

Увођење обавезе 

пројеката у 

области јавног 

инф. који ће 

обухватити: 

Избегавање 

дискриминаторс

ких услова у 

јавном конкурсу 

(на пример, 

конкурс не може 

бити ограничен 

само на један 

тип медија или 

само за медије 

на одређеној 

територији); 

Забрану 

прописивања 

извештавања о 

раду ЈЛС и 

њених органа 

као део јавног 

интереса у 

информисању; 

Ограничавање 

непропорционал

но велике 

разлике у износу 

средстава за 

медијске 

пројекте којим се 

очигледно 

фаворизују 

поједини медији; 

суфинансира

ње пројеката 

у области 

јавног инф. 

који 

обухвата: 

Избегавање 

дискриминат

орских 

услова у 

јавном 

конкурсу (на 

пример, 

конкурс не 

може бити 

ограничен 

само на један 

тип медија 

или само за 

медије на 

одређеној 

територији); 

Забрањено 

прописивања 

извештавања 

о раду ЈЛС и 

њених органа 

као део 

јавног 

интереса у 

информисању

; 

Ограничене 

непропорцио
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надлежног органа да 

увек образложи 

одбацивање одлуке 

комисије о додели 

средстава. 

Увођење обавезе 

надлежног 

органа да увек 

образложи 

одбацивање 

одлуке комисије 

о додели 

средстава.на 

нално велике 

разлике у 

износу 

средстава за 

медијске 

пројекте 

којим се 

очигледно 

фаворизују 

поједини 

медији; 

Уведена 

обавеза 

надлежног 

органа да 

увек 

образложи 

одбацивање 

одлуке 

комисије о 

додели 

средстава.на 

10.2.

3 

Обезбедити 

пуну 

транспаретно

ст конкурса за 

суфинансира

ње пројеката 

у области 

јавног 

информисања

. 

Пуна 

транспарентност 

процеса се обезбеђује 

кроз објављивање 

свих докумената који 

настају у току 

спровођења конкурса, 

а нарочито 

докумената који 

настају у раду 

конкурсне комисије, 

јавност састанака 

Актом из тачке 

10.2.2. обухатити 

све елементе из 

индикатора 

испуњености 

мере који 

обезбеђују 

потпуну 

транспарентност 

конкурса. 

Актом из 

тачке 10.2.2. 

обухваћени 

сви елементе 

из 

индикатора 

испуњености 

мере који 

обезбеђују 

потпуну 

транспарентн

ост конкурса. 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.12.2024. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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конкурсне комисије и 

учешће 

заинтересованих 

представника 

јавности у њиховом 

раду - грађанских 

посматрача (без 

права одлучивања) и 

слично; другим 

речима „јавност мора 

бити у потпуности 

упозната са токовима 

новца који се троши у 

медијском сектору, 

како би могла да 

доноси информисане 

одлуке у вези са 

избором медија 

путем којих се 

информише”19 

Континурано 

објављивати на 

сајту опстине 

Сокобања све 

документе и 

податке о 

спровођењу 

конкурса. 

-Континурано 

објављивање 

на сајту 

опстине 

Сокобања 

свих 

докумената и 

података о 

спровођењу 

конкурса. 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

континуира

но 

10.2.

4 

Успоставити 

елементе 

управљања 

сукобом 

интереса 

чланова 

конкурсне 

комисије која 

спроводи 

конкурс за 

суфинансира

ње пројеката 

Елементи управљања 

сукобом интереса 

подразумевају 

најмање следеће: 

Потписивање изјаве о 

непостојању 

приватног интереса у 

вези са учесницима 

конкурса; 

Успостављање 

института изузећа у 

случају постојања 

Одлуком из 

тачке 10.2.2 

успоставити 

елементе 

управљања 

сукобом 

интереса, који 

обухватају 

најмање следеће: 

Потписивање 

изјаве о 

непостојању 

Одлуком из 

тачке 10.2.2 

успостављен

и елементи 

управљања 

сукобом 

интереса, 

који 

обухватају 

следеће: 

Потписивање 

изјаве о 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.12.2024. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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у области 

јавног 

информисања

. 

приватног интереса: 

Прописивање 

одговорности за 

члана комисије за 

кога се утврди да је 

био у сукобу 

интереса; 

Успостављање 

института 

поништавања одлука 

за које се утврди да 

су донете у 

околностима сукоба 

интереса. 

приватног 

интереса у вези 

са учесницима 

конкурса; 

Успостављање 

института 

изузећа у случају 

постојања 

приватног 

интереса: 

Прописивање 

одговорности за 

члана комисије 

за кога се утврди 

да је био у 

сукобу интереса; 

Успостављање 

института 

поништавања 

одлука за које се 

утврди да су 

донете у 

околностима 

сукоба интереса. 

непостојању 

приватног 

интереса у 

вези са 

учесницима 

конкурса; 

Успостављањ

е института 

изузећа у 

случају 

постојања 

приватног 

интереса: 

Прописивање 

одговорности 

за члана 

комисије за 

кога се 

утврди да је 

био у сукобу 

интереса; 

Успостављањ

е института 

поништавања 

одлука за које 

се утврди да 

су донете у 

околностима 

сукоба 

интереса. 

10.2.

5 

Обезбедити 

обавезне 

елементе 

мониторинга, 

Потребно је 

предвидети елементе 

мониторинга, 

евалуације и 

Актом из тачке 

10.2.2. 

прописати 

елементе 

Актом из 

тачке 10.2.2. 

прописани 

елементи 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

31.12.2024. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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евалуације и 

финансијске 

контроле над 

пројектима у 

области 

јавног 

информисања 

који се 

финансирају 

из јавних 

извора. 

финансијске контроле 

над пројектима од 

јавног интереса у 

области 

информисања, са 

обавезом објављања 

свих извештаја о 

резултатима 

мониторинга, 

евалуације и 

финансијске контроле 

на интернет 

презентацији ЈЛС; 

Осим тога, ЈЛС треба 

да захтевају копије 

свих медијских 

садржаја који се 

производи јавним 

новцем, као обавезан 

део документације 

(уз финансијске и 

наративне извештаје) 

којим се правда 

потрошен новац. 

евалуације и 

финансијске 

контроле над 

пројектима од 

јавног интереса 

у области 

информисања, са 

обавезом 

објављања свих 

извештаја о 

резултатима 

мониторинга, 

евалуације и 

финансијске 

контроле на 

интернет 

презентацији 

општине 

Сокобања. 

евалуације и 

финансијске 

контроле над 

пројектима 

од јавног 

интереса у 

области 

информисања

, са обавезом 

објављања 

свих 

извештаја о 

резултатима 

мониторинга, 

евалуације и 

финансијске 

контроле на 

интернет 

презентацији 

општине 

Сокобања. 

Сокобања 

Област 11: Инспекцијски надзор 

Опис области: Имајући у виду карактер и обим овлашћења којима располажу јавни службеници задужени за инспекцијски надзор, а у циљу 

адекватног остваривања и заштите јавног интереса (на пример, интереса у области здравља и безбедности грађана), спречавање корупције и 

злоупотреба у вези са коришћењем датих овлашћења има нарочит значај у процесу вршења инспекцијског надзора. То је, између осталог, 

препознато и приликом израде полазних основа за усвајање актуелног Закона о инспекцијском надзору20 који је усвојен 2015. године. 

20 
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Уколико је ова важна надлежност државне управе подложна различитим коруптивним ризицима, штета која може настати потенцијално има 

озбиљне последице по јавни интерес, по живот, здравље, безбедност и остваривање различитих права грађана. Коруптивни утицај у вршењу 

инспекцијског надзора настаје, пре свега, услед контакта између лица која врше надзор и надзираних субјеката, односно услед утицаја који 

на службенике могу вршити они над којима се врши надзор, а што је као проблем констатовано и у резултатима различитих истраживања21. 

Према Закону о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, бр. 36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018), ЈЛС су добиле значајне 

надлежности у области инспекцијског надзора и то како у изворним надлежностима, тако и у надлежностима које су јој пренете са 

централног или покрајинског нивоа власти. Локалној самоуправи су дата овлашћења да самостално регулише поједина питања у области 

инспекцијског надзора, што уз описане ризике од корупције ствара потребу да се ова област нађе и у локалном антикорупцијском плану. У 

овом смислу речи нарочито су важна два поља ове надлежности: 1) процена ризика и план инспекцијског надзора и 2) координација и 

унутрашња контрола инспекцијског надзора које је неопходно успоставити на нивоу ЈЛС. 

НАПОМЕНА: Мера 11.2.1. изостављена је из ЛАП-а, јер Општина не поседује довољно кадрова за спровођење ове мере, мера се спроводи 

кроз расподелу задужења. 

Циљ 11.1. Смањење дискреционих овлашћења и већа транспарентност у поступању инспекцијских служби 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојени интерни акти/упутства/процедуре на нивоу ЈЛС које 

прописују обавезе ЈЛС да врше процену ризика и учесталост 

вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из 

своје изворне надлежности, као и обавезе да врше процену 

посебних ризика, који су специфични за сваку локалну 

заједницу; 

Јавно доступни сви елементи дефинисани у претходном 

индикатору. 

Не постоји општи акт којим 

се одређује процена ризика и 

учесталости инспекцијског 

надзора. 

Усвојити најмање један општи акт којим се 

одређује процена ризика и учесталости 

инспекцијског надзора. 
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Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

11.1.

1 

Прописати 

посебне 

елементе 

процене 

ризика и 

учесталост 

вршења 

инспекцијског 

надзора на 

основу 

процене 

ризика из 

изворне 

надлежности 

ЈЛС 

Интерним 

актом/упутством 

детаљније регулисана 

ова законска обавеза, 

односно одређен 

начин/форма у којој 

се прописују посебни 

елементи процене 

ризика, учесталост 

вршења 

инспекцијског 

надзора и плана 

надзора из изворних 

надлежности. 

Усвојити акт 

о посебним 

елементима 

процене ризика и 

учесталости 

инспекцијског 

надзора на 

основу 

процене ризика и 

плана надзора из 

изворних 

надлежности. 

Усвојен акт 

о посебним 

елементима 

процене 

ризика и 

учесталости 

инспекцијско

г 

надзора на 

основу 

процене 

ризика и 

плана 

надзора из 

изворних 

надлежности 

Одсек за 

инспекцијске 

послове 

Начелник 

општинске 

управе 

31.12.2023 

31.12.2023 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 

11.1.

2 

Прописати 

обавезу 

усвајања 

процедуре за 

процену 

посебних 

ризика који су 

специфични 

за сваку 

локалну 

заједницу 

Интерним 

актом/упутством 

одређена процедура 

која треба да садржи 

изворе информација 

о локално 

специфичним 

ризицима за сваку 

област у којој се 

врши инспекцијски 

надзор, процену 

утицаја ризика на 

стање у областима и 

процену потребе за 

Актом из 

тачке 11.1.1. 

уредити 

процедуру 

која садржи 

изворе 

информација о 

локално 

специфичним 

ризицима за 

сваку 

област у којој се 

врши 

инспекцијски 

Актом из 

тачке 11.1.1. 

уређена 

процедура 

која садржи 

изворе 

информација 

о 

локално 

специфичним 

ризицима за 

сваку 

област у којој 

се 

Одсек за 

инспекцијске 

послове 

Начелник 

општинске 

управе 

31.12.2023 

31.12.2023 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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надзором у складу са 

ризицима. 

надзор, процену 

утицаја ризика 

на 

стање у 

областима 

и процену 

потребе 

за надзором у 

складу са 

ризицима. 

врши 

инспекцијски 

надзор, 

процену 

утицаја 

ризика на 

стање у 

областима 

и процену 

потребе 

за надзором у 

складу са 

ризицима 

11.1.

3 

Објављивати 

посебне 

елементе 

процене 

ризика и 

учесталост 

вршења 

инспекцијског 

надзора на 

основу 

процене 

ризика из 

изворне 

надлежности, 

као и 

процедуру за 

процену 

посебних 

ризика који су 

специфични 

за сваку 

Елементи описани у 

мери објављени на 

интернет 

презентацији ЈЛС; 

Успостављена 

обавеза редовног 

ажурирања 

објављених података. 

Актом из 

тачке 11.1.1. 

предвидети 

обавезу 

објављивања и 

редовног 

ажурирања 

елеменaта 

процене 

ризика и 

учесталости 

вршења 

инспекцијског 

надзора на 

основу 

процене ризика 

из изворне 

надлежности, 

као и 

објављивање 

процедуре за 

Актом из 

тачке 11.1.1. 

предвиђена 

обавеза 

објављивања 

и 

редовног 

ажурирања 

елеменaта 

процене 

ризика и 

учесталости 

вршења 

инспекцијско

г 

надзора на 

основу 

процене 

ризика из 

изворне 

надлежности, 

Одсек за 

инспекцијске 

послове 

Начелник 

општинске 

управе 

31.12.2023 

31.12.2023 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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локалну 

заједницу 

процену 

посебних 

ризика који су 

специфични за 

локалну 

заједницу 

на интернет 

страници 

Општине. 

као и 

објављивање 

процедуре за 

процену 

посебних 

ризика који 

су 

специфични 

за 

локалну 

заједницу 

на интернет 

страници 

Општине. 

Циљ 11.2. Унапређење система координације и унутрашње контроле инспекцијских служби 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојени акти којима се успоставља/унапређује систем 

координације и унутрашње контроле инспекцијских служби 

Не постоји акт којим се 

предвиђа формирање 

унутрашње контроле 

инспекцијских служби. 

Донета Одлука о образовању унутрашње 

контроле инспекцијских служби. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

11.2.

2 

Организовати 

унутрашњу 

контролу 

инспекције из 

изворне 

надлежности 

Одлуком надлежног 

органа ЈЛС одређен 

орган, унутрашња 

организациона 

јединица или тело 

које врши контролу 

Усвојити Одлуку 

о 

образовању 

унутрашње 

контроле 

инспекцијских 

Усвојена 

Одлука о 

образовању 

унутрашње 

контроле 

инспекцијски

Општинска 

управе 

општине 

Сокобања 

31.05.2024. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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ЈЛС. инспекцијског 

надзора над 

пословима из изворне 

надлежности ЈЛС. 

служби. х 

служби. 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

15.06.2024. 

30.06.2024. 

11.2.

3 

Прописати 

облике, 

учесталост и 

начин вршења 

унутрашње 

контроле 

инспекције из 

изворне 

надлежности 

ЈЛС 

Одлуком одредити 

јасне и прецизне 

организационе 

претпоставке и 

процедуре за вршење 

контроле и начине 

поступања у 

случајевима у којима 

су утврђене 

неправилности у раду 

инспекцијских 

служби. 

Одлуком из 

тачке 11.2.2. 

одредити 

прецизне 

организационе 

претпоставке и 

процедуре 

за вршење 

контроле и 

начин поступања 

у 

случајевима у 

којима су 

утврђене 

неправилности 

у раду 

инспекцијских 

служби. 

Одлуком из 

тачке 11.2.2. 

одређене 

прецизне 

организацион

е 

претпоставке 

и процедуре 

за вршење 

контроле и 

начин 

поступања у 

случајевима у 

којима су 

утврђене 

неправилност

и 

у раду 

инспекцијски

х 

служби. 

Општинска 

управе 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

31.05.2024. 

15.06.2024. 

30.06.2024. 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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Област 12: Просторно и урбанистичко планирање и изградња 

Опис области: У бројним истраживањима и анализама праксе, област просторног и урбанистичког планирања и изградње спада међу 

најризичније процесе са становишта настанка корупције22. Ова област се као посебна целина нашла и у Националној стратегији за борбу 

против корупције, чиме би требало да буду отклоњени коруптивни ризици уграђени у важећу регулативу, као и да се побољша пракса на 

основу важеће регулативе. Комплементарно стратешком и законском нивоу, интерно регулисање процеса у овој области је неопходно, како би 

се на свим нивоима (законодавним процесом на националном нивоу, али и практичним спровођењем на институционалном нивоу, а нарочито 

на нивоу ЈЛС) спречиле неправилности и злоупотребе, које углавном и настају у оним случајевима када у остваривању права и обавеза 

корисници услуга у овој области долазе у контакт са службеницима који ове процесе обављају. Органи локалне самоуправе су инстанца у 

којој долази до ове врсте интеракције, јер се на том нивоу оперативно спроводе надлежности у области урбанизма и грађевинских послова, 

односно ниво на ком се примењују закони у овој области и на ком се одлучује о појединачним захтевима, односно случајевима. Осим тога, 

коруптивни ризици у овој области на локалном нивоу могу настати и онда када надлежне локалне службе и институције усвајају и 

примењују своја просторно-планска документа, чиме саме одређују локално специфичан оквир у ком се примењују опште законске одредбе 

о планирању. Управо одређивање тог оквира подложно је одређеним и не малим дискреционим овлашћењима, која су очекивана и неопходна, 

али која уколико се не контролишу и не ограничавају, могу нарушити јавни интерес на штету различитих приватних интереса. 

Последњим изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године (“Службени 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) обухваћено је више значајних питања која садрже ризике за настанак корупције, као што су: 

обједињена процедура; рани јавни увид; урбанистички пројекат; посебни случајеви формирања грађевинске парцеле; допринос за уређивање 

грађевинског земљишта, као и рад Комисије за технички преглед објекта23. Ова питања, односно начини за њихово регулисање део су 

Модела ЛАП-а, односно требало би да буду и део сваког појединачног ЛАП-а у складу са потребама и досадашњим учинцима ЈЛС у овој 

области. 

НАПОМЕНА: Мера 12.1.4. изостављена је из ЛАП-а јер је дефинисана чланом 69. 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). 

/ 
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Циљ 12.1. Отклањање ризика корупције у раду комисија и других органа ЈЛС који су надлежни у области просторног и 

урбанистичког планирања и изградње 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвајање/унапређење постојећих интерних прцедура и 

правила  рада комисија и других органа ЈЛС који су надлежни 

у области просторног и урбанистичког планирања и изградње 

Општина примењује 

Пословник о раду стучне 

Комисије за планове. 

Унапређен Пословник о раду стручне 

Комисије за планове у складу са мерама из 

ЛАП-а. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

12.1.

1 

Успоставити 

обавезу и 

правила 

поступања са 

примедбама 

које надлежна 

комисија 

добије у току 

раног јавног 

увида о 

изради 

просторног, 

односно 

урбанистичко

г плана. 

Усвојене интерне 

процедуре којима би 

се уредио начин рада 

надлежне комисије и 

начин поступања са 

примедбама које 

пристигну у току 

јавног увида; 

Усвојити измене 

и 

допуне 

Пословника о 

раду Стручне 

комисије 

за планове у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Усвојене 

измене и 

допуне 

Пословника о 

раду Стручне 

комисије 

за планове у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Комисија за 

Планове 

30.09.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 

У процесу 

12.1.

2 

Унапредити 

транспарентн

ост рада 

Јавно објављене све 

пристигле примедбе 

и исходи поступања 

Изменама и 

допунама 

Пословника о 

Пословниома 

о 

раду Стручне 

Комисија за 

Планове 

30.09.2023. За спровођење 

ове активности 

Нису потребни 
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надлежне 

комисије у 

току раног 

јавног увида. 

комисије или других 

органа ЈЛС по тим 

примедбама. 

раду Стручне 

комисије 

за планове из 

тачке 12.1.1. 

прописати 

објављивање 

извештаја о 

раном 

јавном увиду. 

Припремити и 

објавити 

на интернет 

презентацији 

општине 

све приспеле 

примедбе и 

исходе 

поступања po 

тим примедбама. 

комисије 

за планове из 

тачке 12.1.1. 

прописано 

објављивање 

извештаја о 

раном 

јавном увиду. 

Припремити 

и 

објавити 

на интернет 

презентацији 

општине 

све приспеле 

примедбе и 

исходе 

поступања po 

тим 

примедбама. 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

континуира

но 

додатни ресурси 

12.1.

3 

Детаљније 

прописати 

процедуре 

одлучивања 

надлежног 

органа ЈЛС о 

потврђивању 

или одбијању 

урбанистичко

г пројекта 

Усвојени додатни 

критеријуми, 

процедура 

одлучивања и пракса 

образлагања 

надлежног органа 

ЈЛС приликом 

одбијања или 

одобрења 

урбанистичког 

пројекта за који 

надлежна комисија 

поднесе захтев на 

одлучивање. 

Урадити анализу 

потребе измена 

Пословника из 

тачке 12.1.1 тако 

да 

се предвиде 

додатни 

критеријуми, 

процедуре и 

пракса 

образлагања 

надлежног 

органа општине 

приликом 

Урађена 

анализа 

потребе 

измена 

Пословника 

из 

тачке 12.1.1 

тако 

да 

се предвиде 

додатни 

критеријуми, 

процедуре и 

пракса 

Комисија за 

планове 

Начелник 

општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

30.09.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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одбијања или 

одобрења 

урбанистичког 

пројекта за који 

надлежна 

комисија 

поднесе захтев 

на одлучивање. 

образлагања 

надлежног 

органа 

општине 

приликом 

одбијања или 

одобрења 

урбанистичко

г 

пројекта за 

који 

надлежна 

комисија 

поднесе 

захтев 

на 

одлучивање. 

Циљ 12.2. Смањена дискрециона овлашћења ЈЛС у процесу одређивања додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од 

посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојен акт којим ће бити прописани критеријуми за давање 

статуса објекта од посебног значаја за развој ЈЛС, као и 

процедура за одлучивање о овом питању. 

Не постоји акт којим се 

регулишу критеријуми за 

давање статуса објекта од 

посебног значаја за развој 

општине. 

Усвојен акт и прописани критеријуми и 

процедуре за давање статуса објекта од 

посебног значаја за развој општине. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 
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12.2.

1 

Прописати 

услове и 

критеријуме 

за давање 

статуса 

објекта од 

посебног 

значаја за 

развој ЈЛС. 

Усвојен акт који 

дефинише услове и 

критеријуме за 

давање статуса 

објекта од посебног 

значаја за развој ЈЛС 

Усвојити акт о 

доприносу за 

уређивање 

грађевинског 

земљишта на 

територији 

општине који 

дефинише 

услове и 

критеријуме за 

давање статуса 

објекта од 

посебног значаја 

за развој 

општине 

Сокобања. 

Усвојен акт о 

доприносу за 

уређивање 

грађевинског 

земљишта на 

територији 

општине који 

дефинише 

услове и 

критеријуме 

за давање 

статуса 

објекта од 

посебног 

значаја за 

развој 

општине 

Сокобања. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће  општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

30.09.2023. 

31.11.2023. 

31.12.2023 

За спровођење 

ове активности 

нису потребна 

додатна 

средства 

12.2.

2 

Прописати 

процедуру 

одлучивања о 

давању 

статуса 

објекта од 

посебног 

значаја за 

развој ЈЛС 

Усвојен акт који 

дефинише процедуру 

одлучивања о давању 

статуса објекта од 

посебног значаја за 

развој ЈЛС 

Актом из тачке 

12.2.1. 

дефинисати 

процедуру 

одлучивања о 

давању статуса 

објекта од 

посебног значаја 

за развој 

општине 

Сокобања. 

Актом из 

тачке 12.2.1. 

дефинисана 

процедура 

одлучивања о 

давању 

статуса 

објекта од 

посебног 

значаја за 

развој 

општине 

Сокобања. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће  општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

30.09.2023. 

31.11.2023. 

31.12.2023 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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12.2.

3 

Прописати 

услове и 

критеријуме 

за одређивање 

додатних 

погодности за 

плаћање 

доприноса за 

објекте од 

посебног 

значаја за 

развој ЈЛС, 

као и за 

умањење 

износа 

доприноса за 

објекте 

станоградње. 

Усвојен акт који 

прописује услове и 

критеријуме за 

одређивање додатних 

погодности за 

плаћање доприноса 

за објекте од 

посебног значаја за 

развој ЈЛС, као и за 

умањење износа 

доприноса за објекте 

станоградње. 

Актом из тачке 

12.2.1. 

прописати 

услове и 

критеријуме за 

одређивање 

додатних 

погодности за 

плаћање 

доприноса за 

објекте од 

посебног значаја 

за развој 

општине, као и 

за умањење 

износа 

доприноса за 

објекте 

станоградње. 

Актом из 

тачке 12.2.1. 

прописани 

услови и 

критеријуми 

за 

одређивање 

додатних 

погодности за 

плаћање 

доприноса за 

објекте од 

посебног 

значаја за 

развој 

општине, као 

и за умањење 

износа 

доприноса за 

објекте 

станоградње. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће  општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

30.09.2023. 

31.11.2023. 

31.12.2023 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 

Област 13: Формирање радних тела на нивоу јединица локалне самоуправе 

Опис области: Чланом 36. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да скупштина ЈЛС оснива стална или повремена радна тела за 

разматрање питања из њене надлежности, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси, као и за обављање других послова 

утврђених статутом. С друге стране, Закон прописује да се питања броја, избора, као и права и дужности председника и чланова ових тела 

утврђују Статутом ЈЛС. Иако нормативни оквир и пракса не указују нужно на постојање неког од облика корупције у процесу формирања и 

рада радних тела, начин на који је ова област регулисана, као и подаци и анализе праксе у овој области указују на значајан степен 

нетранспарентности, велика дискрециона овлашћења оснивача радних тела и самих радних тела, као и на потенцијалну неефикасност и 

несврсисходност у трошењу јавних ресурса24. На пример, постојећи нормативни оквир не предвиђа формирање регистра, односно 
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јединствене евиденције на нивоу било ког органа јавне власти, па ни на нивоу ЈЛС, а у којој би се налазили подаци о формирању, укупном 

броју и утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, као и о резултатима њиховог рада и постигнутим циљевима. 

Управо због заштите јавног интереса, који може бити нарушен постојећим начином на који се у пракси одвија формирање, функционисање и 

финансирање радних тела, ова област на нивоу локалне самоуправе може значајно бити унапређена кроз усвајање и примену локалног 

антикорупцијског плана, нарочито у следећим идентификованим проблемима: одусуства јединствене евиденције о формирању, укупном 

броју и утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, одсуства јасно постављених циљева, задатака и рокова, 

непостојања или неадекватног правног основа за формирање радних тела, одсуства јасних услова и критеријума за избор чланова радног 

тела и њиховог броја, регулисања права на накнаду и нејасног односа између радних тела и редовних послова других органа и служби ЈЛС. 

НАПОМЕНА: Мера 13.1.4. се изоставља из ЛАП-а, јер су накнаде за рад радних тела регулисане Одлуком о накнади за вршење одборничке 

и друге дужности у органима и јавним службама општине. 

Циљ 13.1. Успостављен систем одговорности и контроле у процесу формирања и рада радних тела на нивоу ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се успоставља 

систем одговорности и контроле у процесу формирања и рада 

радних тела 

Статутом општине Сокобања 

и Пословником Скупштине 

општине Сокобања 

предвиђена радна тела 

Скупштине општине. 

Изменити Пословник о раду Oпштинског већа 

Општине Сокобања, донети Правилник о 

оснивању појединачних радних тела 

председника општине и Правилник о 

оснивању појединачних радних тела 

Начелника ОУ. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

13.1.

1 

Успоставити 

обавезу 

дефинисања 

циљева, 

задатака 

Обавеза 

успостављена на 

нивоу општег акта 

или на други начин 

прописане обавезе да 

Усвојити и 

изменити и 

допунити 

следеће 

акте у складу са 

Усвојени и 

измењени и 

допуњени 

следећи 

акти у складу 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Председник 

31.12.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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(активности) 

и рокова у 

којима радно 

тело 

остварује 

задатке, 

односно у 

којима 

извештава 

оснивача о 

свом раду. 

сваки појединачни 

акт о формирању 

радног тела садржи и 

циљеве, задатке 

(активности) и рокове 

у којима радно тело 

остварује задатке, 

односно у којима 

оснивача извештава о 

раду. 

индикатором 

испуњености 

мере: 

Пословник 

Општинског 

већа, 

Пословник 

Скупштине 

општине 

Сокобања, 

Правилник о 

оснивању 

појединачних 

радних тела 

председника 

општине, 

Правилник о 

оснивању 

појединачних 

радних тела 

Начелника ОУ. 

са 

индикатором 

испуњености 

мере: 

Пословник 

Општинског 

већа, 

Правилник о 

оснивању 

појединачних 

радних тела 

председника 

општине, 

Правилник о 

оснивању 

појединачних 

радних тела 

Начелника 

ОУ. 

општине 

Сокобања 

Начелник 

Општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

13.1.

2 

Успоставити 

обавезу 

навођења 

правног 

основа за 

формирање 

сваког 

појединачног 

радног тела. 

Обавеза 

успостављена на 

нивоу општег акта 

или на други начин 

прописане обавезе да 

сваки појединачни 

акт о формирању 

радног тела садржи и 

правни основ за 

формирање који неће 

бити само и општа 

надлежност 

предвиђена Законом 

Изменама и 

допунама и 

доношењем 

аката 

из тачке 13.1.1. 

успоставити 

обавезу 

навођења 

правног основа у 

посебном акту о 

формирању 

радног тела. 

Изменама и 

допунама и 

доношењем 

аката 

из тачке 

13.1.1. 

успостављена 

обавеза 

навођења 

правног 

основа у 

посебном 

акту о 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Председник 

општине 

Сокобања 

Начелник 

Општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.12.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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о локалној 

самоуправи. 

формирању 

радног тела. 

13.1.

3 

Усвојити 

обавезујуће 

услове и 

критеријуме 

приликом 

именовања 

чланова 

радних тела. 

Обавеза 

успостављена 

посебним општим 

актом, изменама 

Статута или 

Пословника о раду 

Скупштине ЈЛС; 

услови и критеријуми 

су гарант за то да 

чланови радних тела 

треба да буду 

именовани као 

стручњаци за 

поједине области 

којима се радна тела 

баве. 

Изменама и 

допунама и 

доношењем 

аката 

из тачке 13.1.1. 

прописати 

обавезујуће 

услове и 

критеријуме 

приликом 

именовања 

чланова радних 

тела. 

Изменама и 

допунама и 

доношењем 

аката 

из тачке 

13.1.1. 

прописани 

обавезујући 

услови и 

критеријуми 

приликом 

именовања 

чланова 

радних 

тела. 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Председник 

општине 

Сокобања 

Начелник 

Општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.12.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 

13.1.

5 

Успоставити 

обавезу 

доношења 

одлуке о 

формирању 

сваког радног 

тела претходи 

анализа 

постојећег 

институциона

лног оквира 

за конкретну 

област. 

Одлука о формирању 

радног тела обавезно 

садржи и 

образложење према 

коме би се могло 

утврдити да ли се 

делокруг послова, 

односно циљеви и 

задаци радног тела 

преклапају са 

надлежностима већ 

постојећих органа 

ЈЛС. 

Изменама и 

допунама и 

доношењем 

аката 

из тачке 13.1.1. 

прописати да је 

пре формирања 

радног тела 

потребно 

извршити 

анализу 

постојећег 

институционалн

о 

г оквира за 

Изменама и 

допунама и 

доношењем 

аката 

из тачке 

13.1.1. 

прописано да 

је 

пре 

формирања 

радног тела 

потребно 

извршити 

анализу 

постојећег 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Председник 

општине 

Сокобања 

Начелник 

Општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.12.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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конкретну 

област 

у складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

институциона

лно 

г оквира за 

конкретну 

област 

у складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Циљ 13.2. Повећана транспарентност у процесу формирања и рада радних тела на нивоу ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Успостављен јавно доступан регистар са подацима о свим 

радним телима на нивоу ЈЛС 

Не постоји регистар са 

подацима о свим радним 

телима. 

Успостављен регистар са подацима о свим 

радним телима. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

13.2.

1 

Обезбедити 

потпуну 

доступност 

информација 

о свим 

радним 

телима на 

нивоу ЈЛС 

Сачињен и на 

интернет 

презентацији ЈЛС 

објављен регистар 

који садржи следеће 

информације: број, 

назив и састав свих 

радних тела; правни 

основ за њихово 

формирање, мандат 

који је поверен 

радним телима, 

Усвојити акт 

којим ће се 

прописати 

формирање 

регистра и 

одређивање 

одговорног 

лица за 

прикуплљање и 

ажурирање 

података 

Формирати 

Усвојен акт 

којим је 

прописано 

формирање 

регистра и 

одређивање 

одговорног 

лица за 

прикуплљање 

и 

ажурирање 

података 

Начелник 

Општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

30.06.2024. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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циљеве, активности, 

рокове, висину 

накнаде коју чланови 

радних тела добијају 

и друге податке. 

интернет 

страницу/подст 

раницу на којој 

ће бити следеће 

информације: 

број, назив и 

састав свих 

радних тела; 

правни основ 

за њихово 

формирање, 

мандат који је 

поверен 

радним телима, 

циљеве, 

активности, 

рокове, висину 

накнаде коју 

чланови радних 

тела добијају и 

друге податке. 

Формирана 

интернет 

страница/под

ст 

раница на 

којој 

ће бити 

следеће 

информације: 

број, назив и 

састав свих 

радних тела; 

правни основ 

за њихово 

формирање, 

мандат који је 

поверен 

радним 

телима, 

циљеве, 

активности, 

рокове, 

висину 

накнаде коју 

чланови 

радних 

тела добијају 

и 

друге 

податке. 

Област 14: Јавне набавке 

Опис области: Јавне набавке се, према својој природи, перманентно налазе у фокусу различитих антикорупцијских јавних политика, не само 
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у Србији. Усвајањем Закона о јавним набавкама из 2012. године, са неколико каснијих измена и допуна (“Службени гласник РС”, бр. 

91/2019), Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење, 

учињено је доста помака у правцу спречавања корупције у овој области. Ипак, досадашња примена Закона већ је захтевала одређене измене 

и допуне, а показала је и да је на институционалном нивоу могуће и потребно додатно унапредити примену позитивних прописа у области 

јавних набавки. Агенција је то утврдила, између осталог, посетама институцијама у току контроле планова интегритета, у којима јавне 

набавке чине једну од заједничких области за цео јавни сектор. 

Сузбијање корупције и неправилности у поступцима јавних набавки често се налази у колизији са мање или више оправданим захтевима за 

ефикасношћу поступака, односно са повећањем брзине којом се за потребе јавног сектора и његовог адекватног функционисања набављају 

добра и услуге. Осим тога, захтев за обезбеђивањем потребне конкуретности на тржишту такође је у појединим аспектима у колизији са 

антикорупцијским политикама и мерама, иако на први поглед то треба да буду међусобно компатибилни захтеви, већа конкуренција 

подразумева већу међусобну контролу између понуђача, а тиме и смањење потенцијалних коруптивних утицаја на наручиоце. То, међутим, 

често није случај, јер се у областима у којима постоји оштрија конкуренција, а слаба отпорност система на коруптивне утицаје, 

експоненцијално повећавају и интензитет и форме утицаја понуђача на наручиоце да баш они добију уговор за одређену јавну набавку. 

Измене и допуне ЗЈН из 2015. године су повећале ефикасност и конкурентност, али су истовремено отвориле нови и додатни простор за 

коруптивне утицаје. Однос између различитих захтева и очекивања од поступака јавних набавки, који су некада међусобно ограничавајући, 

не може једном и унапред бити дат као коначан, већ представља стално тражење оптималне мере у којој ће ти захтеви бити адекватно и 

оправдано заступљени, а све то у најбољем јавном интересу. Управо у томе лежи важност интерног регулисања ових поступака у свакој 

појединачној институцији, па и на нивоу ЈЛС. Док Закон даје оквир који је општи и заједнички за цео јавни сектор, сваки појединачни 

руководилац који сматра да треба да ојача антикорупцијски аспект поступака јавних набавки, може различитим механизмима доброг 

управљања то и да учини. Када је реч о органима ЈЛС, ови механизми могу бити уграђени управо у локални антикорупцијски план. 

Измене и допуне Закона о јавним набавкама из 2015. године садрже решења која очигледно повећавају ефикасност поступака, али која могу 

бити проблематична са становишта ризика на настанак корупције. Реч је о следећим аспектима који ће бити обрађени у Моделу ЛАП-а: 

спровођењу мешовитих јавних набавки и јавних набавки мале вредности, питању покретања поступка јавних набавки из разлога хитности, 

доказивању испуњености услова за учешће у јавној набавци, и транспарентности поступка јавних набавки. Осим тога, свака ЈЛС је позвана 

да у овој области дода и друге циљеве и мере до којих је дошла на основу своје праксе и проблема у спровођењу јавних набавки. 

НАПОМЕНА: Мере 14.1.3,14.1.4. и 14.2.1. изостављене су из ЛАП- а, јер се већ спроводи кроз примену Закона о јавним набавкама ("Сл. 

гласник РС", бр. 91/2019). 
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Циљ 14.1: Смањење и контрола дискреционих овлашћења приликом доношења одлука о типу јавних набавки које ће бити расписан 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене измене и допуне интерних аката у области јавних 

набавки у правцу детаљнијег регулисања спровођења 

мешовитих јавних набавки, јавних набавки мале вредности и 

јавних набавки расписаних из разлога хитности 

Примењују се Закон о јавним 

набавкама као и интерни акти 

опшине. 

Успоставити додатна образложења околности, 

потреба и оправданости за спровођење 

наведених набавки. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

14.1.

1 

Успоставити 

обавезу 

додатног 

образложења 

околности, 

потребе и 

оправданости 

за спровођење 

мешовитих 

јавних 

набавки. 

Обавезу је потребно 

успоставити кроз 

измене и допуне 

интерног правног 

оквира у области 

јавних набавки којим 

би се прописало да се 

за случајеве 

расписивања 

мешовитих јавних 

набавки израђују 

посебна образложења 

околности, потреба и 

оправданости. 

Усвојити акт 

којим би се 

регулисала 

евентулна 

додатна 

образложења за 

спровођење 

мешовитих 

јавних набавки. 

Усвојен акт 

којим суе 

регулисана 

додатна 

образложења 

за 

спровођење 

мешовитих 

јавних 

набавки. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

31.10.2024. 

30.11.2024. 

31.12.2024. 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 

14.1.

2 

Успоставити 

обавезу да се 

у случају 

јавних 

Обавезу је потребно 

успоставити кроз 

измене и допуне 

интерног правног 

Усвојити измене 

и допуне акта 

којим се 

регулише 

Усвојене 

измене и 

допуне акта 

којим се 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

31.10.2024. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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набавки мале 

вредности 

(вредности 

мање од 

500.000 

динара) позив 

за 

достављање 

понуде 

упућује 

најмање 

једном 

понуђачу који 

врши 

делатност 

која је 

предмет јавне 

набавке, а да 

уколико то 

није могуће, 

обавезно 

постоји 

образложење 

такве одлуке. 

оквира у области 

јавних набавки којим 

би се прописало да се 

случају јавних 

набавки мале 

вредности позив за 

достављање понуде 

упућује најмање 

једном понуђачу који 

врши делатност која 

је предмет јавне 

набавке, а да уколико 

то није могуће, 

обавезно постоји 

образложење такве 

одлуке. На тај начин 

се из процеса 

елиминише „лично 

уверење“ овлашћеног 

лица да они којима се 

упућује позив за 

достављање понуде 

могу да спроведу 

јавну набавку, без 

обзира на делатност 

којом се баве. 

достављање 

понуда најмање 

једном понуђачу 

у лућају јвних 

набавки које не 

прелазе прагове. 

регулише 

достављање 

понуда 

најмање 

једном 

понуђачу у 

лућају јвних 

набавки које 

не прелазе 

прагове. 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

30.11.2024. 

31.12.2024 

Циљ 14.2. Повећање поступка транспарентности и контроле јавних набавки 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Сва документа која настају у поступцима јавних набавки се 

јавно објављују (осим уколико не подлежу ограничењима за 

Документи се објављују  на 

интернет страници у складу Усвојен акт којим се одређују врсте јавних 
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јавно објављивање која су дефинисана другим законима). 

Број представника јавности - грађанских посматрача - који 

учествују у припреми, спровођењу или контроли поступака 

јавних набавки. 

са законским прописима набавки у којима је обавезно укључивање 

представника јавности-грађанског посматрача. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

14.2.

2 

Дефинисати 

врсте јавних 

набавки које 

спроводи ЈЛС 

а у којима је 

обавезно 

укључивање 

представника 

јавности - 

грађанског 

посматрача 

Интерним актом у 

области јавних 

набавки прописане 

врсте ЈН у којима је 

обавезно укључивање 

представника 

јавности - грађанског 

посматрача. 

Дефинисање учешћа 

представника 

јавности - грађанског 

посматрача треба да 

буде спроведено за 

фазе припреме, 

спровођења (рада 

комисије за ЈН) или 

контроле над 

додељеном јавном 

набавком. 

Усвојити акт 

којим се 

одређују врсте 

јавних набавки у 

којима је 

обавезно 

укључивање 

представника 

јавности-

грађанског 

посматрача. 

Усвојен акт 

којим се 

одређују 

врсте јавних 

набавки у 

којима је 

обавезно 

укључивање 

представника 

јавности-

грађанског 

посматрача. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

31.10.2024. 

30.11.2024. 

31.12.2024 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 

Област 15: Јачање интерних механизама финансијске контроле 

Опис области: Управљање јавним ресурсима треба да буде одговорност сваког појединачног органа јавне власти који тим ресурсима 
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располаже. Да би они могли да испуне ту важну функцију, неопходно је успостављање и јачање интерних механизама за управљање јавним 

ресурсима, као и јачање интерне контроле над трошењем средстава. Досадашња пракса у овој области показује значајне недостатке, а неки 

од њих су: постојећи систем формирања буџета органа јавне власти није довољно транспарентан и није адекватан са становишта 

објективног праћења и ефикасне контроле; не постоји јединствени правни оквир за успостављање ових механизама; круг субјеката, односно 

органа јавне власти који су у обавези да уведу ове механизме је ограничен само на неке државне органе; критеријуми за успостављање су 

дати само на нивоу броја запослених, а не и буџета којим располажу; интерни ревизори нису независни у свом раду, јер су подређени 

руководиоцима органа у којима раде; не постоје капацитети, нити обучени кадрови у органима јавне власти који су способни да спроводе 

ефикасно финансијско управљање и контролу и тако даље. Сви ови недостаци нарочито се односе на ЈЛС, које су додатно оптерећене 

недостатком потребних кадрова и ресурса за адекватно спровођење процеса буџетске контроле, интерне ревизије и финансијског управљања 

и контроле. Упркос бројним ограничењима са којима се суочава већина ЈЛС у Србији, локалним планом за борбу против корупције 

неопходно је предвидети макар припрему успостављања адекватног система интерне ревизије и финансијског управљања и 

контроле, као и јачање капацитета буџетске инспекције тамо где она нема довољно капацитета за рад. Период важења локалног 

антикорупцијског плана ће бити такав да је у периоду његовог важења неопходно извршити анализу постојећих ресурса и капацитета и 

предвидети унутрашње прераспоређивање кадрова, њихову едукацију или запошљавање нових лица која би се бавила овим, за сузбијање 

корупције веома важним областима. 

НАПОМЕНА: Мере 15.1.1, 15.1.2. и 15.1.3. изостављене из ЛАП-а, јер се мере примењују, док се мере 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3 изостављају из 

ЛАП-а, јер су исте урађене у складу са препорукама РЕЛОФ-а. 

Циљ 15.3. Ојачан систем контроле буџетских средстава корисника буџета ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Повећан број буџетских инспектора; 

Повећан број контрола које спроводе буџетски инспектори на 

одређеном временском нивоу (прецизирати на ком нивоу) 

Нема буџетских инспектора и 

контроле, 

Успоставити систем буџетских инспектора и 

контрола које спроводе буџетски инспектори 

на одређеном временском нивоу. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 
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15.3.

1 

Израдити 

анализу 

потреба, 

ресурса и 

капацитета 

ЈЛС за јачање 

службе за 

буџетску 

инспекцију 

коју оснива 

ЈЛС у складу 

са Законом о 

буџетском 

систему 

(“Службени 

гласник РС”, 

бр. 54/09, 

73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - 

испр., 108/13, 

142/14, 68/15 - 

др. закон, 

103/15 и 

99/16). 

Спроведена анализа 

потреба, ресурса и 

капацитета ЈЛС за 

јачање службе за 

буџетску инспекцију 

коју оснива ЈЛС у 

складу са Законом о 

буџетском систему. 

Спровести 

анализу 

потреба, 

ресурса и 

капацитета 

општине 

за 

јачање службе 

за буџетску 

инспекцију 

коју оснива 

општина, у 

складу са 

Законом о 

буџетском 

систему. 

Спроведена 

анализа 

потреба, 

ресурса и 

капацитета 

општине 

за 

јачање 

службе 

за буџетску 

инспекцију 

коју оснива 

општина, у 

складу са 

Законом о 

буџетском 

систему. 

Нaчелник 

Општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.12.2026. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 

15.3.

2 

Обезбедити 

ефикасно 

функциониса

ње службе за 

буџетску 

инспекцију 

коју оснива 

ЈЛС у складу 

са Законом о 

Усвојене измене 

и/или допуне 

систематизације 

радних места које 

обезбеђују повећање 

броја буџетских 

инспектора, у складу 

са анализом потреба; 

Запослени нови 

Спровести 

анализу 

потреба и по 

утврђеној 

потреби 

усвојити 

Правилник о 

организацији и 

систематизациј 

Спроведена 

анализа 

потреба и по 

утврђеној 

потреби 

усвојен 

Правилник о 

организацији 

и 

Начелник 

Општинске 

управе 

општине 

Сокобања 

31.12.2026. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 

Страна 423                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



буџетском 

систему и у 

складу са 

резултатима 

анализе 

потреба, 

ресурса и 

капацитета 

ЈЛС. 

буџетски инспектори 

или извршена 

прерасподела 

постојећих 

запослених 

службеника на 

послове буџетске 

инспекције, у складу 

са анализом потреба; 

Успостављен систем 

израде програма и 

плана спровођења 

контроле буџетске 

инспекције; 

Обезбеђено 

спровођење мера из 

решења буџетске 

инспекције, у складу 

са Законом о 

буџетском систему 

(на пример, доследна 

обустава исплате 

средстава 

индиректним 

буџетским 

корисницима у 

случајевима 

утврђених 

неправилности и 

непоступања по 

мерама из решења, 

издавање налога 

враћање средстава и 

слично). 

и радних места 

и предвиђен 

одређени броj 

буџетских 

инспектора, а 

који ће бити 

задовољен из 

постојећих 

ресурса, тј. 

прерасподелом 

постојећих 

запослених 

или новим 

запошљавањем 

систематизац

иј 

и радних 

места 

и предвиђен 

одређени броj 

буџетских 

инспектора, а 

који ће бити 

задовољен из 

постојећих 

ресурса, тј. 

прерасподело

м 

постојећих 

запослених 

или новим 

запошљавање

м 
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Област 16: Јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС 

Опис области: Буџет ЈЛС је правни документ који утврђује план прихода и расхода за једну календарску годину. Међутим, буџет је знатно 

више од тога - он представља једну од најважнијих локалних јавних политика и основни инструмент за реализацију пројеката од значаја за 

јавни интерес локалне заједнице. Без добро планираног, довољно транспарентног и оптимално контролисаног буџета ЈЛС, ризик од 

неадекватног трошења често врло ограничене количине новца којом располаже ЈЛС изузетно је велики. Осим ризика од неадекватног 

трошења буџета (односно трошења које не одговара стварним потребама локалне заједнице), у околностима лошег планирања, недовољне 

транспарентности и непостојања екстерног надзора над трошењем буџета, појављују се и опстају и ризици од корупције у њеним 

различитим појавним облицима, којима је заједнички именитељ злоупотреба јавног новца за различите приватне интересе, било да су они 

лични, групни, интереси политичких странака или неки други. Упркос сталним настојањима да се процес управљања локалним буџетом 

учини отворенијим за јавност, односно отпорним на ризике од корупције, на постојање дискреционих одлука или на непланско и 

неадекватно трошење (на пример, кроз увођење обавезујуће јавне расправе о локалном буџету), тај процес је неопходно константно 

оснаживати и држати под лупом заинтересоване јавности. Једном достигнут ниво напретка у овој области не значи и његово 

самоодржавање, услед „природне тенденције“ свих органа јавне власти за држањем информација о буџету што је могуће даље од очију 

јавности. Осим тога, савремени системи информисања, појава и ширење употребе интернета и друштвених мрежа знатно повећава потребу, 

али и могућности за јачање транспарентности било које јавне политике, па и оне која се тиче управљања јавним финансијама. 

Осим јавних расправа, као једне од најприхваћенијих форми укључивања јавности у процес израде локалног буџета, ЈЛС кроз своје локалне 

антикорупцијске планове могу и на друге начине да обезбеде ширу партиципацију, већу транспарентност и јачу контролу јавности у овој 

области. У том правцу, потребно је прописати мере и спровести активности у правцу бољег и интензивнијег информисања јавности о 

буџетском циклусу, потом успоставити чвршћу везу између потреба и интереса становника локалне заједнице и пројеката који се 

финансирају из локалног буџета, као и успоставити обавезу органа ЈЛС да интензивније и свеобухватније извештавају о реализацији, 

односно трошењу јавног буџета. Посебну пажњу потребно је посветити обавештавању грађана о стању локалног буџета и то на начин, у 

форми и језиком који ће бити разумљив најширем могућем кругу становника локалне заједнице, што се може постићи успостављањем 

обавезе редовне израде Грађанског водича кроз локални буџет. 

Циљ 16.1. Успостављен ефикасан систем информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем 
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локалног буџета 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене интерне процедуре и формиран организациони 

оквир који омогућава повећање транспарентности, смањење 

дискреционих овлашћења и јачање грађанског надзора и 

контроле над локалним буџетом. 

Не постоје интерне 

процедуре. 

Усвојити правилник којим су утврђене 

интерне процедуре и формирати 

организациони оквир који омогућава 

повећање транспарентности и јачања 

грађанског надзора и контроле над буџетом. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

16.1.

1 

Успоставити 

обавезу 

информисања 

јавности о 

фазама и току 

буџетског 

циклуса. 

Усвојен интерни 

оквир ЈЛС којим се 

дефинише следеће: 

План и програм 

информисања о 

буџетском циклусу; 

Средства (начине) 

информисања; 

Средства (начине) за 

праћење резултата и 

ефеката 

информисања. 

Усвојити 

Правилник који 

дефинише 

следеће: План и 

програм 

информисања о 

буџетском 

циклусу; 

Средства 

(начине) 

информисања; 

Средства 

(начине) 

за праћење 

резултата и 

ефеката 

информисања. 

План и програм 

укључивања 

заинтересоване 

јавности у 

Усвојен 

Правилник 

који 

дефинише 

следеће: 

План и 

програм 

информисања 

о 

буџетском 

циклусу; 

Средства 

(начине) 

информисања

; 

Средства 

(начине) 

за праћење 

резултата и 

ефеката 

информисања

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

01.06.2024. 

15.06.2024. 

30.06.2024. 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 

Донети 

Правилник о 

фазама и току 

буџетског 

циклуса за 

процесе који се 

већ спроводе у 

пракси. 
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процес 

планирања и 

припреме 

буџета; 

Методе (начине) 

укључивања који 

треба да 

обухвате: 

јавне расправе; 

истраживање о 

приоритетима 

локалне 

заједнице; 

друге форме 

изјашњавања 

грађана и 

прикупљања 

предлога о 

пројектима 

од значаја за 

локалну 

заједницу, 

у 

складу са 

постојећим и 

расположивим 

буџетским 

оквиром. 

Обавеза 

систематизовања

, 

анализе 

и објављивање 

резултата 

. 

План и 

програм 

укључивања 

заинтересова

не 

јавности у 

процес 

планирања и 

припреме 

буџета; 

Методе 

(начине) 

укључивања 

који 

треба да 

обухвате: 

јавне 

расправе; 

истраживање 

о 

приоритетим

а 

локалне 

заједнице; 

друге форме 

изјашњавања 

грађана и 

прикупљања 

предлога о 

пројектима 

од значаја за 

локалну 

заједницу, 
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укључивања 

заинтересоване 

јавности у 

процес 

планирања и 

припреме 

буџета. 

Форме 

извештавања 

јавности о 

реализацији 

буџета; 

Учесталост 

извештавања 

јавности 

о реализацији 

буџета. 

у 

складу са 

постојећим и 

расположиви

м 

буџетским 

оквиром. 

Обавеза 

систематизов

ања, 

анализе 

и 

објављивање 

резултата 

укључивања 

заинтересова

не 

јавности у 

процес 

планирања и 

припреме 

буџета. 

Форме 

извештавања 

јавности о 

реализацији 

буџета; 

Учесталост 

извештавања 

јавности 

о реализацији 

буџета. 

16.1.

2 

Успоставити 

обавезу 

Усвојен интерни 

оквир ЈЛС којим се 

Правилником из 

тачке 16.1.1. 

Правилником 

из 

Општинска 

управа 

01.06.2024. За спровођење 

ове активности 
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адекватног 

укључивања 

заинтересован

е јавности у 

процес 

планирања и 

припреме 

буџета. 

дефинише следеће: 

План и програм 

укључивања 

заинтересоване 

јавности у процес 

планирања и 

припреме буџета; 

Методе (начине) 

укључивања који 

треба да обухвате: 

- јавне расправе 

- истраживање о 

приоритетима 

локалне заједнице 

- друге форме 

изјашњавања грађана 

и прикупљања 

предлога о 

пројектима од значаја 

за локалну заједницу, 

у складу са 

постојећим и 

расположивим 

буџетским оквиром. 

Обавеза 

систематизовања, 

анализе и 

објављивање 

резултата 

укључивања 

заинтересоване 

јавности у процес 

планирања и 

припреме буџета. 

успоставити 

обавезу 

адекватног 

укључивања 

заинтересоване 

јавности у 

процес 

планирања и 

припреме 

буџета, 

у складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

тачке 16.1.1. 

успостављена 

обавеза 

адекватног 

укључивања 

заинтересова

не 

јавности у 

процес 

планирања и 

припреме 

буџета, 

у складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

15.06.2024. 

30.06.2024 

нису потребни 

додатни ресурси 
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16.1.

3 

Успоставити 

обавезу 

извештавања 

јавности о 

реализацији 

локалног 

буџета. 

Усвојен интерни 

оквир ЈЛС којим се 

дефинише следеће: 

Форме извештавања 

јавности о 

реализацији буџета; 

Учесталост 

извештавања 

јавности о 

реализацији буџета. 

Одлуком из 

тачке 

16.1.1. 

дефинисати 

питања у складу 

са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Одлуком из 

тачке 

16.1.1. 

дефинисана 

питања у 

складу 

са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

01.06.2024. 

15.06.2024. 

30.06.2024 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 

16.1.

4 

Успоставити 

обавезу 

редовне 

израде 

Грађанског 

водича кроз 

буџет локалне 

самоуправе 

25. 

Грађански водич кроз 

буџет садржи 

најмање следеће 

елементе, који су 

састављени на начин 

који је разумљив 

најширем кругу 

становника локалне 

заједнице: 

1. Опис процеса 

планирања, 

припреме, 

усвајања, 

реализације и 

контроле 

локалног 

буџета; 

2. Листу 

буџетских 

корисника; 

Одлуком из 

тачке 

16.1.1. увести 

обавезу редовне 

израде 

Грађанског 

водича кроз 

буџет локалне 

самоуправе тако 

да садржи све 

минималне 

елементе 

- Опис процеса 

планирања, 

припреме, 

усвајања, 

реализације и 

контроле 

локалног буџета; 

- Листу 

Одлуком из 

16.1.1. 

уведена 

обавеза 

редовне 

израде 

Грађанског 

водича кроз 

буџет 

локалне 

самоуправе 

тако 

да садржи све 

минималне 

елементе 

- Опис 

процеса 

планирања, 

припреме, 

усвајања, 

Општинска 

управа 

општине 

Сокобања 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

01.06.2024. 

15.06.2024. 

30.06.2024 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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3. Приказ 

буџетских 

прихода; 

4. Приказ 

буџетских 

расхода; 

5. Приказ 

програма/прој

еката који се 

финансирају 

из буџета 

6. Промене у 

локалној 

буџетској 

политици у 

односу на 

претходну 

годину/године 

и планове за 

наредну/наред

не године. 

буџетских 

корисника; 

- 

Приказбуџетски

х 

прихода; 

- Приказ 

буџетских 

расхода; 

- Приказ 

програма/про 

јеката који се 

финансирају из 

буџета 

- Промене 

улокалној 

буџетској 

политици у 

односу на 

претходну 

годину/године и 

планове за 

наредну/наредне 

године. 

реализације и 

контроле 

локалног 

буџета; 

- Листу 

буџетских 

корисника; 

- 

Приказ 

буџетских 

прихода; 

- Приказ 

буџетских 

расхода; 

- Приказ 

програма/про 

јеката који се 

финансирају 

из 

буџета 

- Промене 

улокалној 

буџетској 

политици у 

односу на 

претходну 

годину/годин

е и 

планове за 

наредну/наре

дне 

године. 
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Област 17: Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких претпоставки за координацију 

спровођења и праћење примене ЛАП-а 

Опис области: Координација спровођења и праћење спровођења локалног антикорупцијског плана је од кључног значаја за његову примену. 

Због тога је неопходно да свака ЈЛС одреди лице/тело надлежно за координирање одговорних субјеката на нивоу ЈЛС и да формира тело које 

ће бити одговорно за праћење његове примене и које ће о томе обавештавати јавност и друге заинтересоване актере у локалној заједници. 

Треба нагласити да мере и активности из ЛАП-а спроводе органи ЈЛС, док тело надлежно за праћење примене ЛАП-а прати да ли се мере и 

активности спроводе на начин на који је то дефинисано у ЛАП-у. Због тога је веома важно да тело надлежно за праћење примене ЛАП-а буде 

независно од саме ЈЛС, односно од њених органа, руководилаца и службеника. У том смислу, ЈЛС треба да организује и обезбеди 

спровођење поступка избора чланова овог тела на начин који ће обезбедити каснију независност рада овог тела, као и да обезбеди неопходне 

услове за рад тог тела. Осим тога, то тело у сарадњи са другим органима ЈЛС треба да одреди и сопствени делокруг послова и активности 

који се неће односити само на праћење примене ЛАП-а, већ ће се односити и на: покретање сопствених иницијатива, давање савета и 

мишљења у вези са применом ЛАП-а, реаговања на представке поднете због сумње у непоштовање или непримењивање ЛАП-а, 

препоручивање мера у случају нереализовања мера или кршења ЛАП-а, као и на предлагање грађанског посматрача за оне мере из ЛАП-а за 

које је тај институт предвиђен. 

Циљ 17.1. Обезбеђене правне, институционалне, организационе и техничке претпоставке за праћење примене ЛАП-а 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

• Одређено лице/тело на нивоу ЈЛС које је задужено за 

координацију одговорних субјеката у спровођењу 

активности из ЛАП-а. 

• Формирано тело за праћење примене ЛАП-а.26 

• Реализоване мере из ЛАП-а, у складу са њима 

придруженим индикаторима и другим елементима из 

ЛАП-а. 

Није применљиво (Н/А) Није применљиво (Н/А) 
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Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

17.1.

1 

Одредити 

лице/тело на 

нивоу ЈЛС 

које је 

задужено за 

координацију 

одговорних 

субјеката у 

спровођењу 

активности из 

ЛАП-а. 

Лице/тело задужено 

за координацију 

одговорних субјеката 

у спровођењу 

активности из ЛАП-а 

има обавезу да води 

рачуна о роковима за 

спровођење 

активности, да о 

доспелим роковима и 

обавезама 

благовремено 

обавештава 

одговорне субјекте, 

као и да врши 

техничко, 

организационо и 

административно 

усклађивање рада 

службеника/организа

ционих једница и 

органа ЈЛС у процесу 

спровођења 

активности из ЛАП-

а. 

Донети решење 

којим се одређује 

лице/образује 

тело 

задужено за 

координацију 

одговорних 

субјеката у 

спровођењу 

активности из 

ЛАП-а. 

Донето 

решење 

којим се 

одређује 

лице/образује 

тело 

задужено за 

координацију 

одговорних 

субјеката у 

спровођењу 

активности 

из 

ЛАП-а. 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

31.03.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 

17.1.

2 

Формирати 

Комисију за 

избор чланова 

тела за 

праћење 

1. У Комисију је 

неопходно именовати 

представнике органа 

ЈЛС, локалних 

невладиних 

1. Донети 

Одлуку 

о 

образовању 

радног 

1. Донета 

Одлука 

о 

образовању 

радног 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

30.04.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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примене 

ЛАП-а27. 

организација и 

удружења грађана, 

локалних медија и 

грађане, као и 

представнике других 

органа јавне власти 

(централних и 

покрајинских) који 

функционишу у 

локалној заједници, а 

који не представљају 

део система локалне 

самоуправе (на 

пример, 

представници 

правосудних и других 

органа). 

Препоручује се да 

представници органа 

ЈЛС и представници 

других органа јавне 

власти (централних и 

покрајинских) који 

функционишу у 

локалној заједници 

не чине већину у 

Комисији. 

2. Комисија усваја 

свој пословник о 

тела за праћење 

примене ЛАП 

2. Донети 

решење 

о 

образовању 

комисије за 

избор 

чланова тела за 

праћење 

примене 

ЛАП, у складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

3. Донети 

Правилник о 

условима, 

критеријумима и 

поступку 

сопровођења 

јавног 

конкурса за 

избор 

чланова тела за 

праћење 

примене 

ЛАП. 

4. Донети 

тела за 

праћење 

примене 

ЛАП 

2. Донето 

решење 

о 

образовању 

комисије за 

избор 

чланова тела 

за 

праћење 

примене 

ЛАП, у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

3. Донет 

Правилник о 

условима, 

критеријумим

а и 

поступку 

сопровођења 

јавног 

конкурса за 

избор 

чланова тела 

Општинско 

веће општине 

Сокобања 

Комисија за 

избор 

чланова тела за 

праћење 

примене 

ЛАП 

Комисија за 

избор 

чланова тела за 

праћење 

примене 

ЛАП 

30.04.2023. 

30.06.2023. 

31.08.2023. 
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раду, дефинише 

услове, критеријуме 

и мерила за избор 

чланова тела за 

праћење примене 

ЛАП-а, објављује 

јавни позив за 

достављање пријава 

за чланове тела за 

праћење ЛАП-а, 

односно расписује и 

спроводи јавни 

конкурс за избор 

чланова тела 

У циљу обезбеђивања 

независности тела, 

неопходно је да се у 

условима дефинише 

да кандидати, 

односно чланови 

будућег тела, између 

осталог: 

1) Не могу бити 

носиоци било 

које функције 

у политичкој 

странци; 

2) Не могу бити 

бити јавни 

функционери 

у смуслу 

одредаба 

чланова 

Пословник 

о раду комисије. 

5. Спровести 

јавни 

конкурс за избор 

чланова тела за 

праћење 

примене 

ЛАП и сачинити 

ранг листу 

кандидата. 

за 

праћење 

примене 

ЛАП. 

4. Донет 

Пословник 

о раду 

комисије. 

5. Спроведен 

јавни 

конкурс за 

избор 

чланова тела 

за 

праћење 

примене 

ЛАП и 

сачињена 

ранг листа 

кандидата. 
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Закона о 

Агенцији за 

борбу против 

корупције; 

3) Нису радно 

ангажовани у 

органима ЈЛС 

по било ком 

основу (на 

одређено или 

неодређено 

време, 

ангажовани у 

форми рада 

ван радног 

односа и др.); 

4) Имају место 

пребивалишта 

на територији 

ЈЛС; 

5) Нису 

осуђивани или 

се против њих 

не води судски 

поступак за 

дела која се 

односе на 

корупцију. 

3. Комисија прима и 

разматра пристигле 

пријаве, оцењује 

формалну 

испуњеност услова, 

спроводи процедуру 
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усменог и/или 

писменог тестирања 

кандидата у циљу 

формирања ранг 

листе на основу 

усвојених 

критеријума28, јавно 

обављује листу 

пристиглих пријава и 

записнике о свом 

раду. 

4. Чланови Комисије 

дају писане изјаве о 

непостојању 

приватног интереса у 

вези са учесницима 

конкурса или се 

изузимају из рада 

Комисије уколико 

такав интерес 

постоји. 

5. Комисија доставља 

Скупштини ЈЛС ранг 

листу кандидата са 

избор чланова тела, 

са образложењем. 

17.1.

3 

Именовати 

чланове тела 

за праћење 

Скупштина ЈЛС, у 

складу са 

резултатима конкурса 

Донети одлуку о 

избору чланова 

радног тела за 

Изабрани 

чланови 

радног тела 

Скупштина 

општине 

Сокобања 

31.10.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 
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примене 

ЛАП-а, 

односно 

усвојити акт о 

формирању 

тела за 

праћење 

примене 

ЛАП-а. 

који спроводи 

Комисија, односно у 

складу са ранг 

листом кандидата, 

доноси одлуку о 

избору чланова тела 

за праћење примене 

ЛАП-а, односно 

усваја акт о 

формирању тела за 

праћење примене 

ЛАП-а; 

Предвидети да је за 

именовање и 

разрешење тела за 

праћење примене 

ЛАП-а потребна 

већина од укупног 

броја одборника. 

праћење 

примене ЛАП-а 

(даље ЛАФ) 

за праћење 

примене 

ЛАП-а(даље 

ЛАФ) . 

додатни ресурси 

17.1.

4 

Обезбедити 

неопходне 

техничке, 

кадровске и 

материјалне 

услове за рад 

тела за 

праћење 

примене 

ЛАП-а. 

Надлежни орган и 

службе ЈЛС 

обезбеђују 

просторије, опрему, 

буџет и 

административно-

техничку подршку 

(најмање техничког 

секретара) за рад тела 

надлежног за 

праћење примене 

ЛАП-а. 

Обезбеити 

неопходне 

услове за рад 

ЛАФ-а 

укључујући 

отварање 

посебне мејл 

адресе, 

класификационо 

г броја у 

писарници, 

просторија за 

одржавање 

састанака, 

рачунара. 

Обезбеђени 

неопходни 

услови за рад 

ЛАФ-а 

укључујући 

отварање 

посебне мејл 

адресе, 

класификаци

оно 

г броја у 

писарници, 

просторија за 

одржавање 

састанака, 

Начелник ОУ 30.11.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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рачунара. 

17.1.

5 

Усвојити акте 

о раду тела за 

праћење 

примене 

ЛАП-а. 

Тело за праћење 

примене ЛАП-а, у 

сарадњи са 

надлежним органима 

и службама ЈЛС, 

усваја пословник о 

свом раду, као и 

друга акта од значаја 

за рад тела. 

Актима о раду тела 

потребно је 

предвидети 

активности тела које 

могу бити како од 

значаја за његов рад, 

тако и за отклањање 

ризика од корупције, 

за јачање свести 

локалне заједнице о 

значају, начинима 

препознавања и 

сузбијања корупције, 

као и за јачање 

надзорне улоге овог 

тела (на пример, 

организовање 

семинара, обука, 

едукација, 

објављивање 

извештаја и других 

информација о стању 

у области борбе 

Усвојити 

Пословник о 

раду Радног тела 

за 

праћење 

примене 

ЛАП у сарадњи 

са 

надлежним 

органима 

општине. 

Усвојен 

Пословник о 

раду Радног 

тела 

за 

праћење 

примене 

ЛАП у 

сарадњи са 

надлежним 

органима 

општине. 

Радно тело за 

правћење 

примене ЛАП-

а 

31.12.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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против корупције на 

локалном нивоу, 

спровођење или 

учешће у 

активностима и 

пројектима који се 

односе на борбу 

против корупције на 

локалном нивоу, 

организовање 

координационих 

састанака са 

представницима 

других органа који 

функционишу у 

локалној зајединици, 

покретање 

сопствених 

иницијатива, давање 

савета и мишљења у 

вези са применом 

ЛАП-а, реаговања на 

представке поднете 

због сумње у 

непоштовање или 

непримењивање 

ЛАП-а, 

препоручивање мера 

у случају 

нереализовања мера 

или кршења ЛАП-а, 

као и на предлагање 

грађанског 

посматрача за оне 
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мере из ЛАП-за које 

је тај институт 

предвиђен29). 

17.1.

6 

Усвојити акт о 

начину 

праћења 

примене 

ЛАП-а. 

Тело за праћење 

примене ЛАП-а, у 

сарадњи са 

надлежним органима 

и службама ЈЛС, 

усваја акт којим се 

прописује начин 

праћења ЛАП-а, а 

који садржи најмање 

следеће елементе: 

➢ начин и рокове 

за 

извештавање 

одговорних 

субјеката о 

мерама и 

активностима 

које су 

прописане у 

ЛАП-у; 

➢ начин за 

прикупљање 

других 

(алтернативни

х) 

информација о 

стању и 

статусу мера и 

активности 

Актом из тачке 

17.1.5. 

прописати 

начин 

праћења 

примене 

ЛАП-а. 

Актом из 

тачке 

17.1.5. 

прописан 

начин 

праћења 

примене 

ЛАП-а. 

Радно тело за 

праћење 

примене ЛАП-

а 

31.12.2023. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 
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прописаних у 

ЛАП-у; 

➢ рокове за 

израду и 

објављивање 

извештаја о 

праћењу 

примене ЛАП-

а; извештај се 

подноси 

Скупштини 

ЈЛС и 

презентује 

јавности 

најмање 

једном 

годишње; 

➢ мере за 

поступање и 

позивање на 

одговорност 

надлежних 

служби и 

органа ЈЛС, 

као и других 

органа јавне 

власти и 

локалних 

актера у 

случају 

непоступања 

по мерама и 

активностима 

прописаних у 
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ЛАП-у. 

➢ предлоге за 

евентуалну 

ревизију ЛАП-

а у складу са 

променама до 

којих дође у 

промени 

правног 

оквира, 

променом 

околности у 

ЈЛС и 

локалној 

заједници или 

у складу са 

проблемима и 

изазовима у 

примени 

ЛАП-а. 
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Република Србија 

Општина Сокобања 

Радна група за израду 

Локалног антикорупцијског 

плана општине Сокобања 

Број: 

Датум: 01.11.2022. године 

На основу члана 116. Став 5. и 6. Статута општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“ број 6/19), члана  29. Одлуке о јавној расправи („Службени лист 

општине Сокобања“ број 23/19), Радна група за израду Локалног антикорупцијског плана 

општине Сокобања, подноси 

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ЗА 2023-2026 

1. 

Јавна расправа одржана је у периоду од 12.10.2022. до 01.11.2022. године на 

територији општине Сокобања. 

Програм јавне расправе, као и Позив за јавну расправу уредно су оглашени путем 

званичне интернет странице општине Сокобања, а у организацији Општинског већа 

општине Сокобања. 

Позив за јавну расправу поред званичне интернет странице, оглашен је и путем 

званичних страница на друштвеним мрежама општине Сокобања. 

У склопу јавне расправе грађани су могли да поднесу своје предлоге и сугестије 

путем маил адресе skupstina@opstinasokobanja.com, поштом на адресу Светог Саве бр. 23 

или лично на писарници Општинске управе општине Сокобања. 

Лице за контакт била је Соња Стефановић, лице задужено за координацију 

одговорних субјеката у спровођењу активности на изради Локалног антикорупцијског 

плана општине Сокобања. 

Радну групу која је учествовала у изради Нацрта ЛАП-а чинили су: 

1. Јелена Јаношевић, заменик правобраниоца општине Сокобања, 

2. Душица Станковић, руководилац Одељења за имовинско правне послове, 

нормативне послове и послове јавних набавки, 

3. Ана Јанчић, послови набавки, евидентирања и управљања имовином, 

4. Милан Здравковић, нормативно правни послови и послови одбране, 
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5. Дејан Маринковић из Сокобање, представник Сокобањског еколошког 

друштва; 

6. Иван Стојковић из Сокобање, представника грађана; 

Нацрт је био доступан јавности, тако што је био постављен на интернет страници 

општине Сокобања, а током трајања јавне расправе било је обезбеђено стално присуство 

стручног лица које је, сваког радног дана,  омогућавало увид у комплетан текст Нацрта са 

давањем образложења и детаљнијих информација о појединостима истог и које је указивало 

на могућност да се примедбе на нацрт могу достављати у писменој форми. 

2. 

У току трајања јавне расправе стигла је једна писана примедба коју је доставила 

заменик начелника Општинске управе општине Сокобања, Милена Раденковић Гаћеша и 

то примедба на област 2. мере 2.3.1, 2.3.2 и 2.3.4, јер је истима и то мером 2.3.1. предвиђено 

усвајање Правилника о управљању сукобом интереса запослених у Оштинској управи којим 

ће се дефинисати поступак пријаве приватног интереса запослених, поступак пријављивања 

сумње у сукоб интереса, као и то да је сукоб интереса тежа повреда радне обавезe, мером 

2.3.2 да се Правилником из тачке 2.3.1. регулише начин одређивања овлашћених лица за 

примену правила о сукобу интереса запослених у Општинској управи и донесу решења о 

именовању овлашћених лица за примену правила о сукобу интереса запослених у 

Општинској управи, а мером 2.3.4. да се истим Правилником регулише поступак 

извештавања о раду овлашћених лица за примену правила о сукобу интереса запослених у 

Општинској управи, као и да се извештаји о раду овлашћених лица објављују. Примедбе је 

образложила постојањем Правилника о управљању сукобом интереса запослених у 

Општинској управи општине Сокобања који је донео начелник Општинске управе општине 

Сокобања, а објављен је у „Службеном листу општине Сокобања“, број 33/19. Поред напред 

наведеног предложила је да се наведене мере избришу из ЛАП-а или да уколико тај предлог 

не буде уважен преформулишу у смислу измена предложених мера или евентуалне допуне 

постојећег Правилника. 

3. 

У склопу јавне расправе одржан је један отворени састанак у форми округлог стола. 

Састанак је одржан у уторак, 01.11.2022. године у великој сали општине Сокобања са 

почетком у 12:00 часова. 

Састанак је отворила Соња Стефановић, лице задужено за координацију одговорних 

субјеката у спровођењу активности на изради Локалног антикорупцијског плана општине 

Сокобања, која је, у најважнијим сегментима, представила нацрт Локалног 

антикорупцијског плана општине Сокобања 2023-2026. 
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4. 

Састанку су присуствовали и Дејан Маринковић, члан радне групе која је учествовала у 

изради ЛАП-а, представник Сокобањског еколошког друштва, Милан Здравковић, члан 

радне групе која је учествовала у изради ЛАП-а, запослени у Општинској управи општине 

Сокобања на пословима нормативно правних послова и послова одбране. 

Након представљања Нацрта, лице задужено за координацију одговорних субјеката у 

спровођењу активности на изради Локалног антикорупцијског плана општине Сокобања, 

обавестила је присутне о достављеној примедби на Нацрт. 

Снежана Радовановић, шеф одборничке групе Социјалистичке партије Србије, затражила је 

образложење за избачене мере из Нацрта Локалног антикорупцијског плана и нагласила да 

сматра да мере не би требало да се избацују, већ преформулишу, упућујући на предлог 

заменика начелника Општинске управе општине Сокобања. Надаље је тражила обавештење 

који су то разлози за изостављање мера које су предложене моделом Агенције за спречавање 

корупције. 

Славиша Крстић, члан Општинског већа општине Сокобања, рекао је да се слаже са 

изостављањем појединих мера из Нацрта ЛАП-а, јер сматра да Нацрт треба да буде реалан 

за спровођење и да је боље неке ствари изоставити, него предвиђати мере које се неће 

реализовати у пракси. 

Соња Стефановић упознала је присутне да су мере изостављане из различитих разлога, на 

пример, јер су исте већ предвиђене предметним законима, да се одређене мере не односе на 

ЈЛС које имају Статус општине, да се неке од мера предвиђене моделом Агенције за 

спречавање корупције, већ примењују, као и да за поједине мере општина Сокобања у овом 

тренутку не поседује довољно капацитета, те да је радна група била става да их је за период 

2023-2026 боље изоставити, до наредног Плана. 

Даља дискусија била је везана за само спровођење и примену ЛАП-а. Присутне је занимало 

ко ће да прати примену, како се формира тело за праћење примене ЛАП-а, као и предвиђени 

рокови за формирање тог тела. 

Како није било више дискусија и предлога састанак је завршен у 12,36 часова. 

5. 

Увидом у спискове присутних на јавној расправи утврђена је поред излагача посета од 

укупно 5 грађана, представника одборника, већника, корисника буџета и осталих 

заинтересованих лица. По анализи структури присутних видљиво је да су само 

представници корисника буџета и стручних служби Општинске управе били на истој. 
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Примедби и сугестија на Нацрт у другим деловима није било те Радна група за израду 

Локалног антикорупцијског плана општине Сокобања, Општинском већу на даље 

разматрање упућује Нацрт Локалног антикорупцијског плана општине Сокобања 2023-

2026. година  са предлогом за измену мера 2.3.1, 2.3.2 и 2.3.4. 

Јавну расправу су организовали и реализовали Општинско веће и  Радна група за израду 

Локалног антикорупцијског плана општине Сокобања. 

Извештај   доставити  Општинском већу општине Сокобања и објавити на интернет 

презентацији општине Сокобања. 

Лице задужено за координацију одговорних 

субјеката у спровођењу активности на 

изради Локалног антикорупцијског 

плана општине Сокобања , 

____________________________ 

Соња Стефановић 
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На основу члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 

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, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 

52/2021), члана 7. Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма 

уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС“, бр. 27/15) и члана 42. став 

1. тачка 6. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", број 

6/2019), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној 22.12..2022. године, 

доноси 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се Програм уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину 

(у даљем тексту: Програм) који обухвата уређивање јавних површина, одржавање, 

реконструкцију и изградњу објеката јавне намене и објеката комуналне 

инфраструктуре. 

Члан 2. 

Носиоци активности предвиђених Програмом јесу: Општинска управа општине 

Сокобања,  ЈКП „Напредак“ Сокобања и Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања. 

Носиоци активности утврђени овим Програмом имају право и обавезу да предузимају 

све прописане мере и радње у циљу његове реализације, а посебно да у име општине 

Сокобања покрећу одговарајуће поступке ради прибављања услова и сагласности, 

грађевинских дозвола, пријава почетка извођења радова и добијања употребне дозволе. 

Члан 3. 

Стручни надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине 

Сокобања (у даљем тексту: Општинска управа) или у складу са Законом о јавним 

набавкама. 

Члан 4. 

Укупна средства обезбеђена за реализацију овог Програма обезбеђена су Одлуком о 

буџету општине Сокобања за 2023.годину. 

Када се средства не остварују у планираном износу Председник општине Сокобања, на 

предлог носиоца активности и стручног надзора, утврђује приоритетне радове, односно 

послове. 

Члан 5. 

Активности на уређивању грађевинског земљишта које нису обухваћене Програмом, 

могу се изводити под условом да се обезбеде средства за њихово финансирање, и то 

средства буџета општине, средства из других извора као и средства инвеститора у 

складу са законом и одлуком општине Сокобања којом се уређује утврђивање 
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доприноса за уређивање грађевинског земљишта. 

Уколико се активности на уређивању грађевинског земљишта финансирају и 

средствима инвеститора, инвеститор може бити носилац ових активности у складу са 

законом и одлуком општине Сокобања којом се уређује утврђивање доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта. 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Сокобања.“. 

I Број: 401-1067/22

У Сокобањи, 22.12.2022. Године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Владан Петковић 
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ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2023.ГОДИНУ 

Овим програмом предвиђају се активности на уређењу градског грађевинског 

земљишта и носиоци ових активности. 

Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање. 

Припремање грађевинског земљишта обухвата следеће активности: прибављање 

земљишта, решавање имовинско- правних односа , припремне радове, истражне радове, 

израду геодетских, геолошких и других подлога, израду планске и техничке 

документације, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове у 

складу са законом. 

Опремање грађевинског земљишта обухвата изградњу, одржавање и 

реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре, као и изградњу и уређење 

површина јавне намене. 

ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

1. Прибављање земљишта 

Прибављање земљишта за изградњу обухвата: 

• Решавање имовинско-правних односа за потребе стварања услова за 

планирање будућих и извршење планираних инвестиционих активности. 

• Исељавање корисника из станова предвиђених за рушење и набавка 

станова и просторија друге намене које треба обезбедити за потребе 

пресељавања корисника објеката предвиђених за рушење 

У предвиђеном годишњем периоду планира се: 

Експропријација земљишта  ради изградње саобраћајне инфраструктуре-

продужетак улице Војводе Путника до Ртањске, као и фактичка експропријација по 

судским споровима, куповина земљишта за пресецање улице у Омладинској и куповина 

земљишта ради спровођења плана у улицама Љубе Дидића и Палилулска 

Укупна средстава за решавање имовинских односа у 2023.год износе 

18.000.000,00 РСД. 

Носилац ових активности јесте Општинска управа општине Сокобања 

2. Припремни радови 

Припремни радови обухватају: 

• Израду планских докумената и урбанистичких пројеката 

• Израду геодетских и других подлога које су потребне за идентификацију стања 

на терену и друге припремне радове 

• Инжењерско-техничка испитивања земљишта (геолошка, сеизмолошка, 

хидрогеолошка и сл.) 

• Израда пројектно-техничке документације 
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У току 2023.године планира се: 

• изменa и допуна Плана генералне регулације насеља Сокобања у укупном 

износу од 2.500.000,00 РСД 

• Израда пројектно техничке документације за утређење комплетних површина са 

инфраструктуром под мермерним шеталиштем у Сокобањи у укупном износу 

од 11.000.000,00 РСД 

• Израда пројеката парцелације и препарцелације у укупном износу од 

1.365.000,00 РСД 

• Израда пројектно техничке документације за улицу   Иве Андрића, улицу 

Палилулска , улицу Александар Диинић, Израда пројекта геомеханике за улицу 

Бањичку, Израда пројектно-техничке документације улицу Сокоградска и део 

улице проф. Јовановића, , Израда пројектно-техничке документације за уређење 

игралишта,Израда идејног решења за изградњу приступног пута и потпорног 

зида код Летње позорнице „Врело“,Израда пројектно техничке документације 

за улицу Кнеза Милоша, Првомајска,Стевана Сремца,Београдска,топловод код 

школе,израда пројектно техничке документације за зграду старе аутобуске 

станице,израда урбанистичког пројекта Јабукар у вредности од 4.650.000,00РСД 

• Пројектно техничка документација Љубе Дидића, Милутина пејовићаСтеван 

Синђелић,14 Бригаде,Омладинска,степениште код школе у вредности од 

4.800.000,00РСД 

• Израда техничке документације за потребе реализације програма одржавања 

путева и улица у вредности од 960.000,00РСД 

• Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја у вредности од 

1.200.000,00РСД 

• Израда урбанистички пројеката јавних површина у вредности од 

2.000.000,00РСД 

Геодетске услуге неопходне током буџетске године планирају се у износу од 

1.150.000,00,00РСД. 

• Радови на хидрогеолошком испитивању термални изворау вредности од 

1.830.000,00РСД. 

3. Асанациони радови и рашчишћавање земљишта 

Рушење нелегалних објеката радиће се у складу са Планом рушења нелегално 

изграђених објеката планира се у износу од 3.000.000,00 РСД и радиће се у складу са 

доношењем решења о озакоњењу. 

Носилац активности за припремање грађевинског земљишта јесте Општинска 

управа општине Сокобања. 

ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Опремање грађевинског земљишта, у складу са Правилником о садржини, 

поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта („Службени 
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гласник РС“, бр. 27/15) обухвата радове на изградњи и одржавању комуналних објеката 

и инсталација који се односе на: 

1) Систем водоснабдевања 

2) Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода 

3) јавну расвету 

4) Уређење јавних површина 

5) одржавање чистоће на површинама јавне намене 

6) саобраћајне површине; 

7) Уређење слободних површина 

8) Остале комуналне услуге 

1. Систем водоснабдевања 

У области водоснабдевања за 2023.годину планирају се следећи радови: 

• Реконструкција водовода Омладинска, Милутина Пејовића 

,реконструкција Лептерија – укупна вредност 16.800.000РСД. 

Носилац активности јесте ЈКП Напредак у складу са Програмом 

одржавања, реконструкције и изградње водоводне мреже. 

• Довођење воде од бунара ИБ4 до аква парка. Укупна вредност 

30.850.000,00РСД. Носилац активности јесте Општинска управа општине 

Сокобања 

• Одржавање бунара на Лептерији Укупна вредност 29.400.000,00РСД. 

Носилац активности јесте Општинска управа општине Сокобања 

• Извођење радова на изградњи бунара У Шарбановцу Укупна вредност 

10.800.000,00РСД. Носилац активности јесте Општинска управа општине 

Сокобања 

• 

Стручни надзор над обављањем ове активности обезбедиће Општинска управа општине 

Сокобања. 

2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода 

У области одвођења атмосферских и отпадних вода планира се: 

• Реконструкција канализације веза Аца Динић– укупна вредност 

2.350.000,00РСД. Носилац активности јесте ЈКП Напредак 

Стручни надзор над обављањем ове активности обезбедиће Општинска управа општине 

Сокобања. 

3. Јавна расвета 

Управљање, односно одржавање јавног осветљења обухвата: 

- Трошкове снабдевања за јавну расвету 

- Трошкове одржавања јавне расвете 

Одржавање јавног осветљења реализоваће се у складу са Програмом за 

одржавање јавне расвете на територији општине Сокобања за 2023.годину и Одлуком о 

буџету општине Сокобања за 2023.год. 

Носилац активности за одржавање јавне расвете је Јавно предузеће „ Зеленило – 
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Сокобања“ Сокобања. 

Стручни надзор над обављањем ове активности вршиће Општинска управа општине 

Сокобања. 

4. Уређење  јавних површина 

У оквиру уређења јавних површина током 2023.године реализоваће се: 

• Инклузивно дечије игралиште ,,Соколићи“ Сокобања укупна вредност 

26.650.000,00РСД. Носилац активности је Општинска управа општине Сокобања 

• Уређење простора и постављање монтажних пословних објеката у ул. Светог 

Саве, у оквиру пројекта „Зона унапређења пословања у улици Светог Саве“. 

Укупна вредност износи 42.500.000,00РСД. Носилац активности је Општинска 

управа општине Сокобања 

Одржавање јавних зелених површина реализоваће се у складу са Програмом за 

одржавање јавних зелених површина на територији општине Сокобања за 2023.годину 

Укупна вредност планираних активности предвиђена је Одлуком о буџету општине 

Сокобања за 2023.год. 

Носилац активности за одржавање јавних зелених површина је Јавно предузеће 

„Зеленило – Сокобања“ Сокобања. Стручни надзор над обављањем ове активности 

вршиће Општинска управа општине Сокобања. 

5. Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

Одржавање чистоће и јавне хигијене на улицама Сокобање обухвата: чишћење 

мермерног шеталишта у Сокобањи, машинско чишћење улица по утврђеном програму, 

пражњење јавних корпи за отпатке и ноћно прање улица. 

Носилац ових активности јесте ЈКП „Напредак“ Сокобања у складу са Програмом 

одржавања чистоће на улицама Сокобање за 2023.годину и Одлуком о буџету општине 

Сокобања за 2023.год. 

Стручни надзор над обављањем ове активности вршиће Општинска управа општине 

Сокобања. 

6. Саобраћајне површине 

Одржавање и изградња саобраћајних површина односи се на саобраћајнице, 

бициклистичке стазе и инфраструктуру намењену пешацима. 

У 2022 год планира се: 

• Изградња и реконструкција улице Палилулска. Укупна вредност  је 

27.200.000,00 РСД од чега је у 2023. години 9.200.000,00РСД а у 2024.години 

18.000.000,00 Носилац активности Општинска управа општине Сокобања 

• Реконструција Бањичке улице. Укупна вредност 5.800.000,00РСД, Носилац 

активности Општинска управа општине Сокобања 

• Инвестиционо одржавање тротоара. Укупна вредност 16.750.000,00РСД у 2023.г. 

Носилац активности ЈП „Зеленило Сокобања“ Сокобања. 

• Реконструкција  Његошеве улице. Укупна вредност 12.000.000,00РСД. Носилац 

активности Општинска управа општине Сокобања. 

Страна 453                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



• Инвестиционо одржавање општинских улица.Укупна вредност 

24.100.000,00РСД. Носилац активности ЈП „Зеленило Сокобања“ Сокобања. 

• Радови на инсталацији техничког система заштите. Укупна вредност 

53.182.166,00РСД, од чега у 2023.години 24.341.083,00РСД а у 2024.години 

20.281.083,00РСД. 

7. Остале комуналне услуге 

Остале комуналне услуге обухватају одржавање фонтана и јавних чесми на јавним 

површинама, постојећег парковског мобилијара. 

Носилац активности јесте JKП „ Напредак“ Сокобања у складу са Програмом за 

одржавање фонтана и јавних чесми на јавним површинама на територији општине 

Сокобања за 2023.годину. Укупна вредност планираних активности предвиђена је 

Одлуком о буџету општине Сокобања за 2023.годину. 

Стручни надзор над обављањем ове активности вршиће Општинска управа општине 

Сокобања. 
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На основу члана 99. став 5. и члана 100. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“ бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13- УС, 50/13- УС, 98/13- УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021), члана 16-45 Одлуке о 

грађевинском земљишту („Службени лист општине Сокобања“ број 23/2019, 14/2021 и 28/21) 

и члана 42.став 1. тачка 36 Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ 

број 6/2019), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 22.12.2022.донела је: 

ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

I 

Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Сокобања за 2023. 

годину ( у даљем тексту: Програм ) садржи текстуални део и прилог локација са ознакама 

локација и бројевима катастарских парцела, за које се на основу планске документације и 

условима садржаним у закону, пратећим подзаконским актима и Одлуци о грађевинском 

земљишту у јавној својини општине Сокобања (у даљем тексту: Одлука) може вршити отуђење 

из јавне својине општине Сокобања. 

II 

Грађевинско земљиште у јавној својини општине Сокобања се отуђује из јавне својине, 

полазећи од тржишне вредности непокретности, коју утврђује Републички орган надлежан за 

процену тржишне вредности у складу са законом. 

Грађевинско земљиште се може отуђити из јавне својине у поступку јавног надметања, 

односно прикупљања писмених понуда, путем јавног оглашавања, у складу са законом, 

пратећим подзаконским актима и Одлуком. 

III 

Отуђење грађевинског земљишта у 2023. години спровешће се у више фаза у оквирним 

периодима и то: 

- У првом, другом  трећем или четвртом кварталу 2023. године, може се покретнути 

поступак отуђења следеће грађевинске парцеле: 

Бр. 

парцеле 

Лист 

непокретности 

Катастарска 

општина 

Улица и број Површина 

парцеле 

Плански 

документ 

1686/3 6814 Сокобања ул.Кнеза 

Милоша 

596 м2 ПГР 

Сокобања 

3427/1 6580 Сокобања ул. Проф.др 

Јовановића 

482 м2 ПГР 

Сокобања 

3148/8 

3148/9 

6814 Сокобања ул. Панчићева 605 м2 и 

570м2 

ПГР 

Сокобања 

Одлука о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини се може 

доносити за више парцела одједном или за сваку парцелу појединачно. 

332

Страна 455                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



IV 

Отуђење катастарских парцела из члана III овог Програма спровешће се према 

тржишним условима, на основу спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања 

писмених понуда. Текстом јавног огласа ближе ће се дефинисати начин отуђења као и сви 

параметри за изградњу објеката на наведеним парцелама у складу са важећим планским актом. 

Грађевинско земљиште у јавној својини општине Сокобања се може отуђити 

непосредном погодбом у случајевима и у поступку који је уређен законом односно Одлуком о 

грађевинском земљишту општине Сокобања: 

1) изградња објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа, 

јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и других објеката у јавној 

својини, 

2) исправке граница суседних катастарских парцела, 

3) формирање грађевинске парцеле у складу са одредбом закона којим је уређена област 

одређивања односно утврђивања земљишта за редовну употебу објекта, 

4) отуђење из члана 99.став 10 и 12. Закона о планирању и изградњи, односно давања у 

закуп из члана 86., 

5) споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била 

предмет експропријације, у складу са прописима о експропријацији, 

6) отуђења у поступку враћања одузете имовине и обештећења у складу са посебним 

законом, 

7) размене грађевинског земљишта. 

Парцеле које представљају предмет отуђења непосредном погодбом, немогуће је 

унапред предвидети Програмом, а динамика спровођења поступка отуђења зависи од сваког 

појединачног случаја. Поступак и услови за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Сокобања непосредном погодбом, ближе су дефинисани Одлуком о грађевинском 

земљишту која регулише материју грађевинског земљишта. 

Број:401-1068/22

У Сокобањи 22.12.2022.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Председник 

Владан Петковић 
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На основу 42. став 1. тачка 13. Статута општине Сокобања (''Службени лист општине 

Сокобања'', број 6/19) и члану 2. став 3. тачка 1. Одлуке о оснивању Kултурнoг  центра 

„Сокобања“ Сокобања (''Службени лист општине Сокобања'' број 47/22), на седници 

одржаној дана 22.12.2022. године, Скупштина општине Сокобања, донела је 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Статут 

Kултурнoг  центра „Сокобања“ Сокобања 

I 

Даје се сагласност на Статут Kултурнoг  центра „Сокобања“ Сокобања који је привремени 

Управни одбор Културног центра  донео, на својој првој седници одржаној дана 07.12.2022 

године. 

II 

Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине Сокобања''. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 42. став 1. тачка 13. Статута 

општине Сокобања (''Службени лист општине Сокобања'', број 6/19) и члану 2. став 3. 

тачка 1. Одлуке о оснивању Kултурнoг  центра „Сокобања“ Сокобања (''Службени лист 

општине Сокобања'' број 47/22) чијим одредбама је прописано да Скупштина општине 

Сокобања, даје сагласност на Статут као оснивач. 

Како је Скупштина Општине Сокобања Одлуком о оснивању Kултурнoг  центра 

„Сокобања“ Сокобања (''Службени лист општине Сокобања'' број 47/22) основала ову 

јавну установу, то произилази и обавеза исте да поднесе Статут надлежном органу 

оснивача на усвајање, што је Управни одбор наведене Установе и учинио, а о чему је 

Скупштина општине Сокобања донела одлуку. 

I Број: 02-114/22

У Сокобањи, дана 22.12.2022. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 21. став 1. тачка 1. Закона о јавним службама (Службени гласник РС, бр. 42/91, 

71/94, 79/05 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 83/14 – др. закон), 

члана 30. и 44. став 1. тачка 1. Закона о култури (Службени гласник РС, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - 

испр. 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 29. Одлуке о оснивању културног центра Сокобања („Службени 

лист општине Сокобања број 47/22) Управни одбор Културног центра Сокобања  на седници 

одржаној 07.12.2022. године донео је: 

С Т А Т У Т 

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА СОКОБАЊА 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овим Статутом, сагласно закону, уређује се начин организовања установе Културни центар 

„Сокобања“ у Сокобањи (у даљем тексту: Установа), њен правни положај, начин управљања, 

обављање делатности и међусобни односи и обавезе оснивача и Установе. 

Члан 2 

Установа је основана Одлуком Скупштине општине Сокобања  о оснивању Културног 

центра „Сокобања“ број: 02-105/22 од 29.11.2022. године (''Службени лист општине Сокобања'', 

број 47/22), у циљу унапређења делатности културе на територији општине Сокобања, као и 

оставривање интереса грађана у овој области. 

Оснивач установе Културни центар Сокобања је општина Сокобања. 

Члан 3 

Културни центар „Сокобања“ послује у складу са Законом о јавним службама, Закону о 

култури као и другим законом и подзаконским прописима који се односе на исту. 

Културни центар „Сокобања“ има својство правног лица и за своје обавезе одговара 

целокупном својом имовином. 

II НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПЕЧАТ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 

Члан 4. 

Културни центар „Сокобања“ послује под називом: Културни центар „Сокобања“ Сокобања 

. 

Скраћени назив културног центра је КЦ „Сокобања“. 
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Члан 5. 

Седиште Културног центра „Сокобања“  је: Сокобања, ул.Војислава Илића број 2. 

Одлуку о промени назива и седишта Културног центра доноси Управни одбор уз сагласност 

Оснивача. 

Члан 6. 

Културни центар има печат и штамбиљ који садрже назив и седиште. 

Печат Култрурног центра је округлог облика (дим. 32 мм пречника) са исписаним текстом 

на српском језику ћирилицом у ободу круга „ Културни центар Сокобања“ док се у средини печата 

уписује „Сокобања“. 

Културни центар поседује и штамбиљ правоугаоног облика за завођење поште и друге 

документације (дим. 60х30мм) са исписаним текстом на српском језику ћирилицом и састоји се из 

четри реда, тако што се у првом реду исписује назив културног центра, у другом се оставља место 

за ознаку и број, у трећем место за датум, а у четвртом се исписује седиште културног центра. 

III ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 

Члан 7. 

Културни центар заступа и представља директор. 

Директор у границама својих овлашћења закључује уговоре и врши друге правне радње у 

складу са законом и овим Статутом. 

У случају одсутности или спречености директора, Културни центар заступа запослени кога 

одреди писменим овлашћењем директор, уз сагласност Управног одбора. 

Директор може да путем пуномоћја одређене послове из свог делокруга да пренесе на 

друге запослене, изузев послова који су на основу закона у искључивој надлежности директора. 

Пуномоћје мора бити у писаној форми, са навођењем врсте и обимом посла за које се даје, са 

временским роком важења и може бити увек опозвано. 

IV ДЕЛАТНОСТ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 

Члан 8. 

Културни центар се бави делатностима које обухватају промовисање, подстицање, чување, 

развијање, организовање и научно истраживачке активности у областима: 

-  културе; 

- ликовних и примењених уметности, визуелних уметности и сценско-музичких делатности 

(драмска, музичка, балетска и сродне уметничке делатности); 
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-  галеријске делатности; 

- сарадње и консултације са општинским органима и заинтересованим невладиним 

организацијама и уметничким удружењима; 

-  сарадње са установама и организацијама културе и уметности у Републици Србији; 

-  успостављања веза и сарадње установа културе, организација и појединаца са 

међународним установама и организацијама; 

- тржишне оријентације ради побољшања услова за рад и делатност; 

- уметничког стваралаштва младих талената; 

- стручно усавршавање и образовање, организовањем семинара, радионица и кампова; 

- кинематографија; 

- информационо - документационе делатности у области културе и уметности. 

Члан 9. 

Претежна делатност Културног центра је рад уметничких установа – шифра делатности 90.04. 

Члан 10. 

У циљу обезбеђивања интереса дефинисаних у члану 8. овог Статута, Културни центар обавља 

следеће делатности: 

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 кинематографски 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 записаА. 
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Члан 11. 

Установа врши све послове, у складу са својим општим актима и законом, у оквиру Установе 

као целине у којој се могу оснивати организационе јединце. 

Ближе одредбе о организацији, пословању, делокругу и начину рада регулисаће се 

посебним Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова. 

Председник општине даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији 
послова у Културном центру. 

V СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И РАД 

Члан 12. 

Средства за обављање делатности Културног центра, односно послова из члана 8. овог 
Статута, обезбеђују се из буџета општине Сокобања. 

Културни центар остварује и сопствене приходе за рад, вршењем културне, научне, 
просветне и друге делатности, као и из других извора у складу са законом и овим Статутом. 

У случају престанка рада Културног центра, преостала средства припадају Скупштини 
општине Сокобања као оснивачу. 

Члан 13. 

Имовину културног центра чини право коришћења на непокретним и покретним стварима 
у јавној својини општине Сокобања као и друга имовинска права којима културни центар 
управља и којима располаже, према природи и намени тих средстава сагласно закону, Одлуком 
о оснивању и овим Статутом. 

V I ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ 

Члан 14. 
Културни центар доноси годишњи програм рада за период од једне календарске године, 

који поред описа послова и задатака који се планирају за одговарајући једногодишњи период 
садржи исказана средства потребна за финансирање програмских активности, као и средства 
потребна за финансирање текућих расхода и планирање прихода. 

Члан 15. 

Предлог годишњег програма рада са предрачуном трошкова потребним за остваривање 

тог програма Културни центар доставља Оснивачу. 

Поред годишњег програма рада, Културни центар може сачињавати планове рада за дужи 

временски период – средњорочни и дугорочни планови. 

Културнирни центар најмање једном годишње подноси Скупштини општине извештај о 

свом раду, а најкасније до 30. априла текуће године за претходну годину. 
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VII ОРГАНИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 

Члан 16. 

Органи Културнoг центра су: 

1. Директор; 

2. Управни одбор; 

3. Надзорни одбор. 

Директора, чланове Управног и Надзорног одбора именује и разрешава Оснивач на период од 4 

године. 

1. Директор 

Члан 17. 

Директора Културног центра именује оснивач на основу претходно спроведеног јавног 

конкурса, на период од четири године и може бити поново именован. 

Јавни конкурс расписује и спроводи Управни одбор Културног центра. 

Јавни конкурс се расписује 60 дана пре истека мандата директора. 

Јавни конкурс се објављује на сајту Националне службе за запошљавање и у најмање 

једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је петнаест дана од дана оглашавања јавног 

конкурса. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 

нису приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује закључком против кога се може 

изјавити посебна жалба Оснивачу, у року од три дана од дана достављања закључка. Жалба не 

задржава извршење закључка. 

Члан 18. 

Јавни конкурс  за избор директора Културног центра треба да садржи: 

1) предлог програма рада и развоја Културног центра за период од четири године; 

2) оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; 

3) доказ о радном искуству (уговори о раду, потврде и други докази из којих се може утврдити 

радно искуство у култури); 

4) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима; 

5) уверење да  против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за 

обављање дужности директора; 

6) уверење да није  правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини 

недостојним за обављање дужности директора установе; 

7) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 

шест месеци); 
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8) оригинал или оверену фотокопију из Матичне књиге рођених; 

9) доказ о познавању једног страног језика; 

Члан 18. 

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, адресу становања, као и све доказе 

тражене јавним огласом. 

Изборни поступак спровешће се увидом података из пријаве, увидом у документа и 

разговором са учесницима јавног конкурса. 

Управни одбор је дужан да прегледа све приспеле пријаве на конкурс и оцењује да ли 

кандидати испуњавају услове предвиђене конкурсом, и ако испуњавају дужан је да утврди време 

разговора са учесницима јавног конкурса. 

Управни одбор разматра и оцењује само благовремене и потпуне пријаве. 

Члан 19. 

Управни одбор Културног центра обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове 

из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља Скупштини општине 

Сокобања 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 односно ако министарство не предложи ниједног кандидата 

са Листе. 

Члан 20. 

За директора може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом 

испуњава следеће посебне услове: 

1) да има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који 

уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању 

од 10 најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 

2005. године у оквиру поља друштвено-хуманистичких наука и поља уметности; 

2) да има најмање пет година радног искуства у области културе; 

4) да поседује активно знање једног светског језика; 

5) да има држављанство Републике Србије; 

6) да поседује општу здравствену способност; 
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7) да није осуђиван нити да је против њега покренут кривични поступак за кривично дело које  га 

чини недостојним за обављање дужности директора; 

Приликом избора кандидата за директора Културног центра посебно ће се ценити следећи 

услови: 

– да познаје делатност, односно пословање којим се Културни центар бави, 

– да поседује организаторске способности. 

Члан 21. 

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 20. став 1. ове Одлуке. 

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћење директора. 

Члан 22. 

У руковођењу Културног центра директор има следећа права и дужности: 

1. представља и заступа Културни центар у складу са законом и овим Статутом; 

2. стара се о законитости рада Културног центра; 

3. предлаже општа акта која доноси Управни одбор; 

4. доноси општа и појединачна акта у складу са Законом и овим Статутом; 

5. организује и руководи радом Културног центара; 

6. предлаже програм рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење; 

7. извршава одлуке Управног одбора; 

8. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова; 

9. предлаже мере за отклањање поремећаја у пословању; 

10. одговоран је за материјално-финансијско пословање Културног центра; 

11. предлаже финансијски план; 

12. доноси план јавних набавки; 

13. обезбеђује остваривање јавности рада Културног центара; 

14. подноси предлог извештаја о раду Управном одбору; 

15. подноси предлог извештаја о финансијском пословању Управном одбору; 

16. одобрава службена путовања запослених у земљи и иностранству; 

17. доноси упутства и врши расподелу послова, издаје налоге и смернице за извршење 

послова и задатака; 
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18. одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са 

законом; 

19. образује комисије и друга радна тела; 

20. обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом, општим актима и одлукама 

Управног одбора. 

Члан 23. 

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; 

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. 

2. Управни одбор 

Члан 24. 

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 24. 

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. 
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Члан 25. 

Управни одбор: 

1. доноси Статут; 

2. доноси Пословник о свом раду; 

3. доноси Правилник о раду; 

4. доноси друга општа акта предвиђена законом и овим Статутом; 

5. даје предлог о статусним променама Културног центара, у складу са законом и овим Статутом; 

6. утврђује пословну и развојну политику; 

7. одлучује о пословању Културног центара и даје смернице директору за вођење пословне 

политике; 

8. доноси програме рада, на предлог директора; 

9. доноси годишњи финансијски план, на предлог директора; 

10. усваја годишњи извештај о раду и финансијском пословању; 

11. расписује и спроводи јавни конкурс за именовање директора, даје образложени предлог листе 

кандидата за избор директора која садржи мишљење управног одбора о стручним и 

организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору; 

12. закључује уговор о раду са директором на одређено време до истека рока на који је изабран, 

односно до његовог разрешења или уговор о међусобним правима, обавезама и одговорностима 

чијим закључењем директор не заснива радни однос; 

13. закључује анекс уговора о раду када је за директора именовано лице које је већ запослено у 

Културном центру на неодређено време, у складу са законом; 

14. усваја годишњи извештај о извршеном попису имовине и средстава и доноси одлуку о отпису 

средстава; 

15. усваја годишњи обрачун; 

16. одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима, установама, 

организацијама, удружењима и другим правним лицима; 

17. одобрава коришћење права на годишњи одмор директору; 

18. одобрава пут у иностранство директору; 

19. доноси одлуке о утврђивању цена услуга правним и физичким лицима у оквиру делатности 

Културног центра; 

20. одлучује о другим питањима предвиђеним законом, овим Статутом и другим општим актима; 

21. утврђује мере заштите и унапређење животне околине; 

22. доноси инвестиционе одлуке уз сагласност Оснивача; 

23. обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом, општим актима и одлукама 

Оснивача. 

Оснивач даје сагласност на Статут, годишњи програм рада и финансијски план, извештај о 

раду и финансијском пословању и завршни рачун Културног центра и има право да предлаже мере 

у циљу квалитетнијег остваривања делатности. 

Члан 26. 

Управни одбор ради у седницама. 
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Седнице Управног одбора сазива председник и руководи његовим радом, а у случају 

спречености председника, седницу може заказати и њој председавати најстарији члан Управног 

одбора. 

Управни одбор пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од половине укупног 

броја чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 

Управни одбор одлучује јавним гласањем. 

Члан Управног одбора који се не слаже са одлуком може издвојити своје мишљење. 

Одлуке којима се доноси Статут, његове измене и допуне, одлуке о статусним променама и одлуке 

о предлогу кандидата на Листи за директора Културног центра, Управни одбор доноси већином 

гласова укупног броја чланова. 

У изузетно хитним случајевима, када одлагање доношења одређене одлуке не би било у 

интересу Културног центра, Управни одбор може донети одлуку и без сазивања и одржавања 

седнице (путем телефонске, електронске, телеграфске комуникације или на други сличан начин), 

ако се томе не противи ниједан члан Управног одбора. 

У случају из става 7. овог члана председник Управног одбора обавештава чланове о 

неопходности потребе доношења одлуке без сазивања и одржавања седнице и упознаје их са 

одлуком коју треба донети. Ако се чланови Управног одбора не противе доношењу одлуке на 

начин из става 7. овог члана, одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина укупног броја 

чланова Управног одбора. 

Пословником о раду Управног одбора ближе се уређује начин рада и одлучивања Управног 

одбора и његових органа и тела. 

На седницама се води записник који потписује председник Управног одбора, а у одсуству 

председника записник потписује лице које је председавало на седници. 

Записник води лице које одреди директор Културног центра, или председник Управног 

одбора. 

Члан 27. 

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 
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3. Надзорни одбор 

Члан 28. 

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 29. 

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 30. 

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 31. 

Дужност члана назорног одбора установе престаје истеком мандата и разрешењем. 

Оснивач установе разрешиће члана надзорног 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 нзорног одбора, односно ако је правноснажном судском одлуком 
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осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана назорног одбора 

установе; 

4) из других разлога утврђених законом или Статутом установе. 

VIII  ПОСЛОВНА ТАЈНА 
Члан 32. 

Радници Културног центра  су дужни да као пословну тајну чувају податке и исправе које су као 
такве одређене законом и другим прописима, овим Статутом и другим актима Установе. 

Члан 33. 

Пословном тајном се сматрају сви подаци које радници Културног центра  користе у свом раду или 
сазнају на било који начин, а чије би откривање нанело штету Културном центру или друштвеној 
заједници. 

Пословном тајном сматрају се нарочито: 
- подаци и документи које надлежни орган прогласи пословном тајном, 
- подаци који представљају резултате истраживачког рада ако би се њиховим 

објављивањем нанела штета Културном центру, 
- други документи и подаци чије би саопштавање неовлашћеном лицу с обзиром на 

њихову природу и значај, било противно интересу Културног центра, 
- и други подаци утврђени законом и другим прописима. 

Члан 34. 

Документи и подаци који се сматрају пословном тајном морају се посебно чувати и несмеју се 
саопштити, нити чинити доступним неовлашћеним лицима. 

Сви радници Установе који на било који начин сазнају за документе и податке који се 
сматрају пословном тајном, дужни су да такву пословну тајну чувају. 

За саопштење података који представљају пословну тајну одговара радник који их је 
саопштио, као и радник који је задужен да чува пословну тајну. 

IX ЈАВНОСТ У РАДУ 
Члан 35. 

О свом раду Културни центр  обавештава јавност. 

Директор је овлашћен да даје усмена обавештења, као и обавештења путем медија у вези 

са свим питањим везани за рад Културног центра. 

Обавештавање јавности о о раду Културног центра остварује се преко програма и планова 

рада, седница органа Културног центра, путем средстава јавног информисања и на други пригодан 

начин. 

Х ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Члан 36. 
Културни центар је у обављању делатности дужан да предузима мере заштите и 

унапређења радне и животне средине у складу са законом Статутом и другим општим актима 
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XI  ОПШТА АКТА 

Члан 37. 

Културни центар има следеће опште акте: 
- Статут; 
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места; 
- Правилник о раду; 
- Друге опште акте у складу са законом и овим Статутом. 

Члан 38. 

Поред општих аката доносе се и појединачна норматовна акта: упутства, налози, наредбе 
решења, закључци. Сви појединачни акти морају бити у сагласности са  Статутом. 

Члан 39. 
Измене и допуне Статута и других општих аката врше се на начин предвиђен за њихово 

доношење. 

XII CAPДЊА  CA CИНДИКАТОМ 

Члан 40. 
3aпослени y Културном центру м ory o6paзовати синдикалну организацију. 

Cиндикална организација – Penpeзeнтативни синдикат  Културног центра има  npaвo и 

o6aвeзy да  yчествује  y peryлисању  npaвa и o6aвeзa зaпослених у Културном центру  y cкладуy ca 

3aконокм, овим Статутом, колективним уговором и општим актима. 

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 41. 

Овај Статут, по добијању сагласности од Скупштине општине Сокобања, ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања на огласној табли Културног центра. 

У Сокобањи дана 07.12 2022. године 

Председник Управног одбора 

Културног центра „Сокобања“ Сокобања 

__________________________ 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 

83/2014-др. закон 101/16 – др. Закон,  47/2018 и 111/2021), члана 34. и 45. Закона о 

финансирању локалне самоуправе (Службени гласник РС“ број  62/2006,47/11,93/12,99/13 

– усклађени дин. изн., 125/14 усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 

- усклађени дин. изн., 104/16 – др. Закон, 96/17 - усклађени дин. изн. 89/18- усклађени дин. 

изн., 95/18 др. закон, 86/2019-усклађени дин изн., 126/2020-усклађени дин.изн., 99/2021 – 

усклађен дин. изн. и 111/2021 – др.закон), члана 64. и 209. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник РС“, бр. 24/2011, 117/2022 – одлука УС),  члана 2. Уредбе о 

наменским трансферима у социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 18/16 и 38/21) и 

члана 16. став 1. тачка 4) и члана 42. став 1. тачка 69) Статута општине Сокобања (''Сл. лист 

општине Сокобања'', број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 

22.12.2022. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ 

ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2023. 

ГОДИНУ 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Сокобања које се 

финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне самоуправе у 

2023. години. 

Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица у висини, под 

условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом о наменским трансферима у 

социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и Уговором о наменским трансферима за 2023. 

годину. 

Члан 2. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Сокобања за 2023. годину у области пружања 

услуга социјалне заштите, раздео 5 програм 11, конто 423000  Одлуке о буџету општине Сокобања за 

2023. годину  у укупном износу од 9.380.000,00  динара, распоређују се и користе на начин исказан у 

следећој табели: 

Услуге социјалне заштите које се финасирају из 

средстава наменског трансфера за 2022. годину 

Укупан износ по 

услузи из средстава 

наменског трасфера 

за 2023. годину 

Учешће ЈЛС по 

услузи из 

сопствених извора -

прихода 

1) Помоћ у кући 1.565.000,00 3.715.000,00 

2) Лични пратилац детета 4.100.000,00 

Укупно 1.565.000,00 7.815.000,00 

334
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Члан 3. 

Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга 

социјалне заштите за 2023. годину, у складу са начелима прописаним Законом о 

социјалној заштити. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Сокобања". 

Број 401-1069/22

У Сокобањи, 22.12.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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О б р а з л о  ж е њ е 

Правни основ за доношење ове Одлуке је у члану 32. Закона о локалној самоуправи 

члановима 34. и 45. Закона о финансирању локалне самоуправе,  члану 2. Уредбе о 

наменским трансферима у социјалној заштити и члану 16. став 1. тачка 41. и 42. Статута 

општине Сокобања. 

Чланом  32. Закона о локалној самоуправи  предвиђена је надлежност Скупштине општине 

за доношење одлука. 

Чланом 34. Закона о финансирању локалне самоуправе предвиђено је да су приходи 

јединице локалне самоуправе, између осталог, и други приходи утврђени законом. 

Чланом 45. Закона о финансирању локалне самоуправе предвиђено је да република може 

јединицама локалне самоуправе обезбедити наменски трансфер за обављање одређених 

послова у оквиру њиховог изворног или повереног делокруга. 

Члана 2. Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити предвиђено је да се у 

буџету Републике Србије обезбеђују  средства за наменске трансфере, којима се у складу 

са Законом о социјалној заштити (у даљем тексту: Закон) и у складу са прописима о 

финансирању локалне самоуправе, финансирају: 

1) услуге социјалне заштите које по Закону финансирају јединице локалне 

самоуправе и то у јединицама локалне самоуправе чији је степен развијености испод 

републичког просека; 

2) услуге социјалне заштите у јединицама локалне самоуправе на чијој територији 

имају седиште установе за домски смештај у трансформацији (у даљем тексту: установе у 

трансформацији), укључујући и трошкове трансформације тих установа; 

3) иновативне услуге и услуге социјалне заштите од посебног значаја за Републику 

Србију. 

Степен развијености јединица локалне самоуправе одређује се према јединственој 

листи развијености јединица локалне самоуправе, у складу са законом којим се уређује 

регионални развој, утврђеној за годину која претходи години у којој се врши обрачун 

трансфера односно према последњим познатим подацима. 

Услуге социјалне заштите од посебног значаја за Републику Србију су услуге 

којима се врши подршка и допринос очувању природне породице и останку деце у 

породицама, као и подршка старијим лицима од 65 година у руралним срединама и слабо 

насељеним местима. 

Чланом   16. став 1. тачка 4)  Статута општине Сокобања предвиђено је да се Опщтина, 

преко својих органа у складу са Уставом и законом стара о задовољавању потреба грађана 

и у области социјалне заштите, а чланом 42. став 1. тачка 69) Статута општине Сокобања, 

предвиђена је да Скупштина општине Сокобања, у складу са законом  обавља и друге 

послове утврђене законом и Статутом. 
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На основу донетих решења Центра за социјални рад општине Сокобања о праву на 

коришћење услуга,  Мишљења Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем 

додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику  и средстава 

обезбеђених у буџету општине Сокобања  за пружање социјалних услуга утврђено је да су 

у 2023. години најважније- приоритетне услуге  - помоћ у кући старијим особама и особама 

са посебним потребама у граду и селу, примаоцима новчане социјалне помоћи  и лични 

пратилац детета. 

Општинско веће оштине Сокобања на седници одржаној дана ________2022. године 

утврдило је предлог Одлуке Скупштине општине Сокобања о реализацији буџета јединице 

локалне самоуправе у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2023. 

годину и предлаже Скупштини општине Сокобања да предлог усвоји. 
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На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породица са децом 

(„Службени гласник РС“, број 113/2017,50/2018,46/2021-одлука ус, 51/2021- одлука ус, 

53/2021- одлука ус и 66/21 и 130/2021), члана 42. став 1. тачка 69. Статута општине 

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19),Скупштина општине 

Сокобања дана 22.12.2022. године, донела је 

ОДЛУКУ О ВЕЋЕМ ОБИМУ ПРАВА ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ 

ПОРОДИЦА У 2022. ГОДИНИ 

Члан 1. 

Овом Одлуком опредељују се средства за куповину 76 пакетића за децу из 

социјално угрожених породица на територији општине Сокобања узраста до 13. године 

живота. 

Средства за куповину пакетића предвиђена су буџетом општине Сокобања за 

2022. годину на позицији 32, у програму 11-социјална и дечија заштита, програмска 

активност 0901-0006 подршка деци и породици са децом конто 472000 - накнаде за 

социјалну заштиту из буџета. 

Вредност појединачног пакетића одређује се до 3.000,00 са ПДВ-ом. 

Члан 2. 

Право на пакетиће за децу остварују сва деца из члана 1. ове Одлуке, као вид 

подршке родитељима са децом. 

. 

Члан 3. 

Задужује се Општинска управа општине Сокобања за набавку пакетића. 

Задужује се Центар за социјални рад у Сокобањи за доставу пакетића деци из социјално 

угрожених породица на територији општине Сокобања узраста до 13. године живота. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Сокобања“. 

Број: 401-1070/22

У Сокобањи, 22.12.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 42. став 1. тач. 36. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“ 6/19), члана 29. став 4. Закона о јавној својини (,,Службени гласник РС“, бр. 72/11, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017,  95/2018 и 153/2020 ), члана 99. 

Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10 –Одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/2013 –Одлука УС, 50/2013 –Одлука УС, 98/2013 –Одлука УС, 132/2014 и 145/2014 

83/2018, 31/2019, 37/19, 9/2020 и 52/2021), члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибаљања и уступања искоришћавања других имовиснких права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда (,,Службени гласник РС“, бр. 16/2018), члана 10. - 44. и 

члана 61. Одлуке о грађевинском земљишту Општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“ бр. 23/2019, 14/21 и 28/21) и члана 50., 58., 59. и 61. Одлуке о прибављању, коришћењу, 

управљању и начину располагања стварима у јавној својини општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“ бр. 35/18 и 20/19), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 

22.12.2022. године, донела је 

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

СОКОБАЊА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

Члан 1 

Овом Одлуком покреће се поступак за прибављање грађевинског земљишта у јавну својину 

општине Сокобања и то: 

- катастарскa парцелa 1015/46, потес „Средње брдо“, укупне површине 792м2, земљиште у 

грађевинском подручју – грађевинска парцела, уписне у лист непокретности број 6173 КО 

Сокобања. 

- катастарскa парцелa 1015/47, потес „Средње брдо“, укупне површине 715м2, земљиште у 

грађевинском подручју – грађевинска парцела, уписне у лист непокретности број 6174 КО 

Сокобања. 

- катастарскa парцелa 1015/23, потес „Средње брдо“, укупне површине 1232м2, земљиште 

у грађевинском подручју – грађевинска парцела, уписне у лист непокретности број 6172 КО 

Сокобања. 

Грађевинско земљиште из претходног става биће прибављено у поступку непосредне 

погодбе. 

Члан 2 

Поступак непосредне погодбе, сагласно Закону, подзаконским актима и одлукама 

Скупштине општине Сокобања, које уређују ову област спровешће Комисија за отуђење и давање у 

закуп грађевинског земљишта формирана Одлуком Скупштине општине Сокобања број 02-

101/2021 од 08.10.2021. године. 

Средства за прибављање непокретности из чл.1.ове Одлуке обезбеђена су у буџету 

Општине Сокобања за 2023.годину. 
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Члан 3 

Разлози за спровођење поступка прибављања непокретности из чл. 1. ове Одлуке у 

поступку непосредне погодбе садржани су у чињеници да су предметне парцеле у складу са 

планским документом а према Информацији о локацији број 04 350-345/2022 од 

08.12.2022.године, предвиђена  као површина јавне намене – саобраћајне површине и потребне су 

за реализацију улице. 

Члан 4. 

Комисија из члана 2 ове одлуке, по окончаном поступку непосредне погодбе, подноси 

образложени предлог Општинском већу општине Сокобања, на основу кога Општинско веће 

доноси Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Сокобања. 

На образложени предлог Општинског већа Општине Сокобања одлуку о прибављању 

непокретности у јавну својину Општине Сокобања доноси Скупштина општине Сокобања. 

Члан 5 

Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Сокобања“ 

I Број: 401-1071/22

У Сокобањи, дана 22.12.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове одлуке је члан 27. став 10., члан 28. став 2., члан 29. став 1. 

и ст. 3. Закона о јавној својини, члан 42 ст.1 тач. 36 Статута општине Сокобања,  чл. 3. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари 

у јавној својини, односно прибаљања и уступања искоришћавања других имовиснких права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда  и члан 50., 58., 59. и 61. Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања стварима у јавној својини општине 

Сокобања. 

Разлог за доношења ове одлуке је прибављање катастарских парцела из члана 1. ове 

Одлуке ради изгградње саобраћајнице. 

Предметна парцела се у складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибаљања и уступања искоришћавања других имовиснких права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда прибављају непосредном погодбом, с обзиром да је 

иста планским документом планирана за изградњу саобраћајнице ради релаизације улице. 
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Из наведених разлога, једино могуће и целисходно решење је прибавање непокретности 

непосредном погодбом, како би се регулисали имовинско правни односи, што омогућава 

прибављање и израду техничке документације, неопходне за извођење радова. 
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На основу члана 2., 4., 9. и 13. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" 

број, 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016 -  др. 

закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), Уредбе о начину и условима за отпочињање  обављања 

комуналних делатности ("Службени гласник РС" број, 13/18, 66/18 и 51/19) и члана 42. став 

1. тачка 18. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 6/19), 

Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 22.12.2022. године, донела је, 

О    Д    Л    У    К    У 

О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ  ДЕЛАТНОСТИ 

I – ОПШТЕ    ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се комуналне делатности пружања комуналних услуга од значаја за 

остваривање животних потреба физичких и правних лица код којих је општина Сокобања 

дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и 

континуитета, начин обављања комуналних делатности за које се не доноси посебна 

одлука, пружаоци комуналних услуга  и надзор над  вршењем  комуналнх делатности. 

Члан 2. 

Комуналне делатности у смислу ове Одлуке су: 

1 Снабдевање водом за пиће; 

2 Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; 

3 Управљање комуналним отпадом; 

4 Градски и приградски превоз путника; 

5 Управљање гробљима и сахрањивање ; 

6 Погребна делатност; 

7 Управљање јавним паркиралиштима; 

8 Обезбеђивање јавног осветљења; 

9 Управљање пијацама; 

10 Одржавање улица и путева; 

11 Одржавање чистоће на површинама јавне наменe; 

12 Одржавање јавних зелених површина; 

13 Димничарске услуге; 

14 Делатност зоохигијене и 

15 Управљање општинским улицама и путевима и некатегорисаним путевима, као 

делатност од локалног интереса. 

За обављање комуналне делатности: 

-  снабдевање водом за пиће; 
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-  пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; 

-  управљање комуналним отпадом; 

-  управљање гробљима и сахрањивање; 

-  погребна делатност; 

-  управљање пијацама; 

-  делатност зоохигијене; 

-  димничарске услуге; 

-  управљање јавним паркиралиштима и 

-  одржавање чистоће на површинама јавне намене 

одређује се  ЈКП „Напредак“ Сокобања 

За обављање комуналне делатности: 

-    одржавање јавних зелених површина; 

-    управљање општинским    улицама и путевима и некатегорисаним путевима; 

-  одржавање улица и путева и 

-    oбезбеђивање јавног осветљења; 

одређује се Јавно предузеће „Зеленило- Сокобања“, Сокобања 

1. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 

Члан 3. 

Снабдевање водом за пиће је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде 

водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент. 

Члан 4. 

Комуналну делатност снабдевања водом за пиће обавља Јавно комунално предузеће 

„Напредак“ Сокобања (у даљем тексту: Предузеће) које је општина основала  за трајно 

обављање комуналне делатности снабдевање водом за пиће. 

Члан 5. 

Корисник воде јесте сваки власник објекта или посебног дела објекта, односно носилац 

права располагања на објекту или посебном делу објекта чије су кућне водоводне 

инсталације прикључене на водоводну мрежу. 

Изузетно корисник воде јесте носилац права коришћења и фактички држалац  на објекту, 

односно делу објекта, а када је обекат, односно посебан део објекта дат у закуп закупац 

објекта, односно дела објекта. 

Ближе услове за евиденцију корисника утврђује Надзорни одбор Предузећа 

Члан 6. 

Снабдевање водом за пиће, као комунална делатност мора да испуњава: 

• прописане стандарде и нормативе у погледу здравствене и хигијенске исправности; 

• тачност у погледу рокова испоруке; 

• сигурност и заштиту корисника у добијању услуга; 
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• поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга. 

Члан 7. 

Снабдевање водом за пиће врши се путем одговарајућег система за водоснабдевање. 

Под системом за водоснабдевање подразумева се систем који има  уређено и заштићено 

извориште, каптажу, црпну станицу, резервоар, бунар, уређај за прераду, односно, 

пречишћавање воде, водоводну мрежу и водоводни прикључак са мерним инструментом (у 

даљем тексту: водомер). 

Под кућном водоводном инсталацијом  подразумевају се сви уређаји од водомера до 

точећих места у објекту или дворишту корисника, који служе за снабдевање водом 

корисника из водоводне мреже. 

Изграђена водоводна мрежа обавезно се предајe на коришћење, управљање и одржавање 

Предузећу. 

Члан 8. 

Предузеће је дужно да корисницима обезбеди довољан притисак и  количину воде. 

Обавеза из става 1. овог члана престаје у случају више силе или већих техничких сметњи 

на систему за водоснабдевање. 

Под вишом  силом у смислу претходног става подразумевају се елементарне непогоде, 

прекид испоурке  енергената за рад постројења,  епидемије, смањење издашности 

изворишта, хаварије на цевоводима и сл. 

Под    већим    техничким    сметњама  на систему за водоснабдевање подразумевају се 

кварови на цевоводу од изворишта, пумпним станицама, резервоарима, главним    изворним 

правцима и сл. ако кварови нису могли бити спречени или предвиђени. 

Предузеће је дужно да корисницима обезбеди  довољне количине воде и за време    штрајка. 

Члан 9. 

У случају више силе или већих техничких сметњи на јавном водоводу Предузеће је 

обавезно да на други адекватан начин обезбеди снабдевање корисника водом за пиће. 

У случају прекида   испоруке воде због реконструкције водоводних објеката или у случају 

већих поправки, као и у случају планираног прекида воде Предузеће је обавезно да, путем 

средстава јавног информисања, обавести кориснике најкасније 24 часа пре почетка 

извођења радова. 

Члан 10. 

Предузеће врши    испоруку воде корисницима и стара се о одржавању система за 

водоснабдевање која им је предата на управљање, а нарочито је дужно да: 
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- редовно  одржава  све водоводне уређаје до кућне водоводне инсталације и да обезбеђује 

њихову техничку исправност; 

- изводи радове на повезивању кућне водоводне инсталације  на водоводну мрежу о 

трошку корисника; 

- одржава и сервисира водомере; 

- очитава водомере; 

- уредно снабдева кориснике довољним количинама  хигијенско санитарно и здравствено 

исправне воде за пиће; 

- редовно контролише исправност воде за пиће из водоводне мреже; 

- наплаћује накнаду за прикључак кућне водоводне инсталације  на водоводну мрежу 

-  наплаћује накнаду за утрошену воду; 

- наплаћује накнаду за погонску спремност система; 

- издаје услове за прикључење на водоводну мрежу; 

- врши и друге послове из  области снабдевања водом за пиће. 

Члан 11. 

Сваки објекат, по правилу, има свој водомер. 

Ако не постоји  улична водоводна мрежа, може се изузетно дозволити узимање воде са 

суседног објекта, уколико то дозвољавају технички услови по претходно прибављеном 

одобрењу и издатим условима од стране Предузећа. 

У стамбеним зградама за колективно становање, уколико постоје техички услови, 

Предузеће ће одобрити  постављање водомера у сваком стану. 

Приликом претварања стамбеног и другог простора или дела истог у пословни простор 

обавезно је издвајање инсталације за пословни простор и постављање посебног прикључка 

по претходно прибављеном одобрењу и издатим условима од стране Предузећа. 

Уколико се у делу стамбеног објекта обавља и пословна делатност, корисник је дужан да 

постави  посебан прикључак за стамбени и посебан прикључак за пословни објекат у 

складу  одобрењем и издатим условима од стране Предузећа. 

У случају да се у делу стамбеног објекта обавља и пословна делатност, а не постоје 

издвојене инсталације корисник је дужан да исте издвоји и постави посебан прикључак  у 

року остављеном од стране Предузећа, а ако ни у накнадно остављеном року не поступи по 

достављеном налогу исти ће бити привремено искључен из мреже. 

У стамбеном објекту/кући могу се постављати кућни (контролни) водомери уз сагласност 

Предузећа, а о трошку корисника. 

Трошкове одржавања кућног (контролног) водомера, укључујући и баждарење и замену 

сноси корисник. 

У случају неисправности кућног (контролног) водомера, корисник је дужан да исти замени 

или демонтира у року од 30 дана од дана издавања налога од стране Предузећа,а након тога 

сматра се као да не постоји. 
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Члан 12. 

Све кварове на водоводној мрежи, корисници су дужни  да одмах пријаве Предузећу. 

Предузеће је дужно да кварове отклони одмах, а најкасније у року од 24 часа од дана 

пријаве. 

За  извођење поправки и промена на споју кућне водоводне инсталације са водоводном 

мрежом није потребна сагласност корисника, али је Предузеће дужно да јавно објави 

обавештење. 

Корисник је дужан да омогући Предузећу интервенцију на изграђеној комуналној 

инфраструктури и постројењима уз обавезу вршиоца комуналне делатности да надокнади 

штету насталу услед интервенције или на други начин отклони последице извршене 

интервенције. 

Предузеће је дужно да отклони последице извршене интервенције најкасније у року од 

седам дана од дана завршетка интервенције. 

Члан 13. 

Забрањено је неовлашћено руковање водоводном мрежу. 

За штету коју претрпе корисници, а која је настала услед више силе или већих техничких 

сметњи на водоводној мрежи, Предузеће не одговара. 

Члан 14. 

Утрошак воде утврђује се очитавањем водомера корисника. 

Очитавање водомера врше овлашћени радници Предузећа. 

Очитавање водомера се врши: 

- код грађана – једном месечно, уколико  дозволе временске прилике, 

- код предузећа, установа, радњи и слично – једном месечно, 

- код промене цена за утрошену воду. 

Члан 15. 

Прикључак на водоводну мрежу Предузеће може извршити  само ако постоји одобрење за 

изградњу објекта издато од стране надлежног органа, (осим ако законом није другачије 

предвиђено), на основу техничких услова за прикључак на водоводну мрежу које издаје 

Предузеће. 

Предузеће и корисник закључују уговор, на основу кога се плаћа накнада за прикључак и 

врши прикључење. У накнаду за прикључак се не урачунавају радови и трошкови 

материјала за довођење воде од постојеће уличне мреже до самог прикључка. 

Прикључак на водоводну мрежу може    вршити искључиво Предузеће. 
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Трошкове извођења радова и трошкове материјала за довођење воде од постојеће уличне 

мреже до самог прикључка сноси корисник. 

Земљане радове ради прикључења воде и набавку материјала може обављати и друго лице, 

односно корисник, уз сагласност и под надзором Предузећа. 

Прикључак се мора извршити најкасније у року од 3 месеца од дана добијања одобрења за 

прикључење. 

Члан 16. 

За    квалитет радова на прикључку  на водоводну мрежу одговара: 

- за прикључак до кућних водоводних инсталација -    Предузеће; 

- за    остале радове –  корисник објект; 

Све трошкове за прикључак кућне водоводне инсталације  на водоводну мрежу сноси 

корисник. 

Члан 17. 

Забрањено је самовласно прикључење  на водоводну мрежу противно одредбама закона и 

ове Одлуке. 

У случају самовласног прикључења на водоводну мрежу Предузеће је дужно да такав 

објекат искључи на    терет власника, односно корисника објекта. 

Комунална инспекција врши контролу прикључења  на водоводну мрежу, сходно одредбама 

закона и ове одлуке,    по сазнању или на основу пријаве правних и физичких лица. 

Када у поступку контроле, Комунална инспекција утврди да је објекат прикључен на 

водоводну мрежу противно одредбма ове одлуке наложиће решењем Предузећу да    исти 

искључи о трошку власника, односно корисника објекта. 

Уколико Предузеће не поступи по налогу Комуналне инспекције, искључење објекта 

противно одредбама    ове одлуке извршиће се принудним путем,    преко трећег лица а на 

терет Предузећа. 

Члан 18. 

Корисник кућне водоводне инсталације је дужан да радницима Предузећа омогући 

очитавање водомера. 

Уколико корисник кућне водоводне инсталације није присутан или постоје сметње за 

слободан прилаз водомеру, власник, односно, корисник ће бити обавештен о времену 

накнадног очитавања. 

Уколико    ни у заказаном времену није могуће очитавање водомера, корисник је    обавезан 

да сам очита    стање на водомеру и исто достави    Предузећу  у року од 3 дана од дана 

када је очитавање било заказано. 
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Уколико у остављеном року корисник стање на водомеру не достави,  Предузеће је 

овлашћено да утрошак воде утврди по просечној потрошњи    из претходна три месеца, а 

тачан обрачун утрошене воде изврши приликом    следећег редовног очитавања. 

Члан    19. 

Цена воде утврђује се према м3 утрошене воде. 

Корисници плаћају воду по обрачуну, а изузетно по привременом обрачуну и паушално. 

По привременом  обрачуну  корисник  плаћа потрошњу воде на основу потрошње воде у 

претходном месецу за  корисника  који  је правно лице или предузетник, а на основу 

просечне задње тромесечне  потрошње  за корисника  који је физичко лице  и то само у 

случају ако се због више силе,  неповољних временских прилика  или  квара водомера 

краћег од 4 месеца не могу очитати водомери. 

Плаћање на основу привременог обрачуна може се вршити само до престанка више силе, 

неповољних временских прилика или замене водомера, а најдуже 4 месеца. 

Плаћање на основу паушала, када водомер не постоји  врши се само до постављања 

водомера, а најдуже 6 месеци од дана ступања на снагу ове ове одлуке. 

Изузетно, после истека рока из става 4. овог члана, плаћање се може вршити  на основу 

паушала до престанка више силе, неповољних временских прилика или замене водомера, а 

најдуже два месеца. 

Корисници, физичка лица у стамбеним зградама/кућама са заједничким водомером, у 

случају више силе,  неповољних временских прилика  или  квара заједничког водомера 

плаћају воду на основу паушала до престанка више силе, неповољних временских прилика 

или замене водомера, а најдуже 6 месеци. 

Количина испоручене воде за стамбене зграде/куће са заједничким водомером дели се на 

сваког корисника, а према броју чланова породичног домаћинства. 

Корисници у згради/кући са заједничким водомером, који имају контролне водомере, 

дужни су да стање на контролним водомерима достављају сваког месеца непосредно 

предузећу или преко професионалног управника. 

Корисник или професионални управник  дужан је да све промене броја чланова 

породичног домаћинства, пријаве Предузећу, писаним путем,  у року од 8 дана од дана 

настале промене. 

Предузеће доставља корисницима обрачун, односно приврмени обрачун, односно рачун за 

плаћање паушала најкасније до 20-ог у месецу по истеку месеца за који се врши 

очитавање. 

Предузећа која обављају комуналне делатности које се односе на одржавање јавне 

хигијене, јавних чесми и фонтана и јавног зеленила плаћају потрошњу воде према 
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обрачуну. 

Корисници, поред  воде,  плаћају и месечну накнаду за погонску спремност система. 

Цену воде, висину паушала и износ накнаде за погонску спремност система  утврђује 

Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност СО-е Сокобања. 

Члан 20. 

Забрањено је спајање кућних водоводних инсталација са водоводном мрежом испред 

водомера. 

Забрањено је коришћење воде из приватних бунара или других изворишта преко кућних 

водоводних инсталација  које су прикључене на  водоводну мрежу. 

Забрањено је коришћење затварача испред водомера, осим у случају хаварије на кућним 

инсталацијама, у ком случају се истог дана обавештава Предузеће. 

Спајање инсталација објекта на инсталације већ прикљученог    објеката је изузетно могуће 

под условима Предузећа и уз сагласност власника већ прикљученог објекта. 

Члан 21. 

Корисник воде дужан је да: 

- сноси трошкове накнаде за водоводни прикључак, за сваки стамбени, односно део 

стамбеног објекта и сваки пословни, односно део пословног објекта, по ценовнику 

Предузећа; 

- сноси трошкове замене водомера уколико је на водомеру пломба одстрањена или водомер 

демонтиран или оштећен физички, од мраза, вреле воде и сл.; 

- сноси трошкове извођења радова и трошкове материјала за довођење воде до постојеће 

уличне мреже до водоводног прикључка; 

- квар на водомеру и  водоводној мрежи одмах пријави Предузећу; 

- изгради шахту за водоводни прикључак на својој парцели, по условима Предузећа, тако да 

водомер  буде доступан за очитавање; 

- утрошену воду плати према утрошку утврђеном очитавањем водомера; 

-  утрошену воду, у случају  више силе, неповољних временских прилика или 

квара водомера краћег од 4 месеца, плаћа према привременом обрачуну утврђеном на 

основу потрошње воде у протеклом месецу за правна лица и предузетнике, а на основу 

просечне тромесечне потрошње за физичка лица; 

- да одржава шахту водомера, тако да буде чиста, сува и приступачна за рад и очитавање; 

- да водомер и елементе у шахти заштити од дејства мраза и оштећења; 

- плаћа одређени паушал до уградњеводомера, односно замене водомера, односно поправке 

водомера; 

- плаћа накнаду за погонску спремност система. 
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Члан 22. 

Замену и  баждарење водомера Предузеће врши у складу са законом и подзаконским 

актима. 

Редовну  контролу водомера врши Предузеће једном годишње, а повремену приликом 

очитавања или на захтев корисника. 

Уколико корисник посумња у неисправност    водомера    пре времена одређеног за редовну 

контролу и затражи    да се изврши превара водомера од стране овлашћеног предузећа, 

Предузеће је    обавезно да такву контролу изврши. 

Уколико налаз овлашћеног предузећа буде    да је водомер неисправан, трошкове контроле 

сноси Предузеће, а ако налаз буде да је водомер исправан, трошкове контроле сноси 

корисник. 

Члан 23. 

У случају веће несташице воде и других тешкоћа у снабдевању водом за које се очекује да 

ће трајати дуже од 24 сата и у другим изузетним околностима Предузеће је дужно да у 

средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести кориснике о 

планираним или очекиваним сметњама и прекидима у испоруци воде најкасније 24 сата 

пре очекиваног прекида пружања услуге, као и да  да обезбеди снабдевање корисника 

водом  путем цистерни или на други адекватан начин. 

Члан 24. 

Уколико дође до смањења количине воде у извориштима и услед тога буде неопходно 

увођење редукције воде Предузеће је дужно да, на начин предвиђен чланом 23. ове одлуке, 

обавести кориснике о намераваним редукцијама воде, времену - распореду привременог 

прекида пружања услуге и забрани ненаменског    коришћења воде како би се свим 

корисницима створили приближно исти услови за снабдевање водом. 

За време редукције воде сви корисници су дужни да се придржавају обавештења које издаје 

Предузеће и смање потрошњу воде,    ради равномернијег снабдевања. 

Члан 25. 

Предузеће ће у случајевима ненаменског    коришћења    воде, од стране корисника који је 

благовремено обавештен о времену снабдевања водом и забрани ненаменског    коришћења 

воде    за време редукције, истог привремено искључити    са водоводне мреже у случају да 

се не придржава писменог обавештења о начину коришћења воде у време рестрикције. 

Под ненаменском потрошњом воде за време редукције сматра се: 

Поливање башта са повртарским и другим    културама, прање и поливање улица, паркова, 

поливање цвећа и травњака,  пуњење базена и сл. 
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Члан 26. 

Промена корисника се обавезно пријављује Предузећу, писаним путем,  у року од 8 дана 

од дана    настале промене. 

Уколико се промена корисника не пријави у року предвиђеном у претходном ставу овог 

члана, дотадашњи корисник    је дужан да плати утрошену воду све до пријаве новог 

корисника и редовног очитавања водомера. 

У случају смрти корисника, до окончања оставинске расправе код надлежног суда, 

утрошену воду ће платити    фактички корисници    објекта. 

Након окончања оставинске расправе наследници су дужни да пријаве Предузећу 

обвезнике плаћања воде. 

Члан 27. 

Корисник    воде може отказати коришћење исте писменим захтевом Предузећу. 

Отказ може бити привремен или трајан. 

У случају отказа коришћења воде искључење врши Предузеће. 

Трајно искључење воде може да се одјави само за зграде које су предвиђене за рушење и из 

којих су станари и други корисници исељени. 

Трајно искључење воде може да се одјави и из других разлога, уз накнаду свих трошкова 

који настају приликом трајног искључења. 

Привремено коришћење може да се одјави када се зграда или друга непокретност 

привремено престане користити. 

Коришћење воде отказује се у писменој форми Предузећу у року од 15 дана од дана 

престанка коришћења објекта. 

У случају отказа коришћења воде или промене корисника, бивши корисник је дужан да 

приложи доказе да је измирио своју обавезу према Предузећу. 

Трошкове искључења коришћења воде, као и трошкове поновног прикључивања, сноси 

подносилац захтева. 

Привремени отказ коришћења воде може се извршити, у случају већег броја корисника 

воде са истог водомера,  само уз писмену сагласност осталих корисника, којом ће бити 

регулисано очитавање и расподела потрошње или постављањем контролног водомера. 

Ближе услове за отказивање коришћења воде одређује Надзорни одбор Предузећа 

Члан 28. 

Предузеће ће привремено    ускратити испоруку воде корисницима у следећим случајевима: 

- код отказа коришћења воде; 

- ако је шахта водомера загађена, затрпана, или на други начин неприступачна, а 

корисник не отклони те недостатке ни после опомене Предузећа; 

- ако на кућним водоводним инсталацијама корисник нема водомер; 

- ако је прикључак извршен    испред водомера; 
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- ако настане квар, оштећење или сметње на кућној водоводној инсталацији 

корисника; 

- ако се корисник не придржава    обавештења (наредбе или упутства) о штедњи 

воде; 

- ако дуже од три месеца не плаћа утрошену воду; 

- ако воду испушта на улицу или на другу јавну површину или на други начин 

штети јавне објекте или угрожава здравље људи; 

- када прикључени објекат нема    грађевинску дозволу; 

- ако воду користи преко дозвољеног обима или другог    прописаног услова; 

- ако је извршено самовласно прикључење; 

- ако водомер није смештен у прописној шахти или не постоји шахта; 

- ако у случају коришћења затварача испред водомера, код хаварије на кућним 

инсталацијама) осим истог дана не обавести Предузеће; 

- ако  не поступи у складу са одредбом члана 11. став 6. ове одлуке. 

У случајевима привременог искључења, Предузеће је дужно да по престанку разлога за 

привремено искључење    настави пружање    комуналне услуге у року од 2 дана од дана 

престанка разлога за привремено искључење, измирења дуга (склапања споразума и 

сл.) за извршену комуналну услугу и плаћења прописане накнаде за поновно 

прикључење. 

2. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И 

ОТПАДНИХ ВОДА 

Члан 29. 

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење, 

пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина 

јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман 

отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из 

септичких јама. 

Члан 30. 

Под јавном канализацијом подразумева се целокупна улична мрежа канализације, 

канализациони прикључци (од главног колектора до прве ревизионе шахте), објекти за 

прихватање и одвођење вода до постројења за њихово пречишћавање, објекти постројења 

за пречишћавање и опрему у њима, као и канал    - цевовод за одвођење пречишћених вода. 

Под кућном канализацијом подразумевају се хоризонтални и вертикални водови у објекту, 

дворишту и кругу до прве ревизионе    шахте. 

Атмосферска канализација обухвата:    отворену канализациону мрежу за сабирање и 

одвођење атмосферских вода и површинских вода са јавних површина путем цевовода, 

тунела,    канала, акумулације и сл. и све    објекте    за њихово пречишћавање и испуштање 

из мреже. 
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Корисник ове комуналне делатности је власник објекта или посебног дела објекта, односно 

носилац права располагања на објекту или посебном делу објекта чија је  кућна 

канализација прикључена на јавну канализацију. 

Изузетно корисник канализације  јесте носилац права коришћења на објекту, односно делу 

објекта, а када је објекат, односно посебан део објекта дат у закуп-закупац објекта, односно 

дела објекта., чија је стамбена зграда, стан, пословна просторија или друга просторија 

прикључена на јавну канализацију. 

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, као комунална делатност мора 

да испуњава: 

• прописане стандарде и нормативе у погледу здравствене и хигијенске исправности; 

• сигурност и заштиту корисника у добијању услуга; 

• поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга. 

Члан 31. 

Комуналну делатност Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода обавља 

ЈКП „Напредак Сокобања (у даљем тексту: Предузеће). 

Предузеће се стара о канализационој мрежи као јавном комуналном добру и обавезно је да: 

- канализационе објекте и уређаје редовно одржава у исправном стању и обезбеди 

њихову техничку    исправност. 

- издаје услове за прикључење на канализациону мрежу; 

- 

- изводи радове на повезивању кућне на јавну канализацију о трошку власника, 

односно, корисника кућне канализације, 

- редовно контролише састав атмосферских и отпадних вода у циљу заштите 

канализационих објеката и уређаја и животне    средине, 

- наплаћује накнаду за прикључак    на јавну канализацију, изведене радове на 

прикључење и накнаду за испуштање отпадних вода, 

- одржава канале, сливнике и друге објекте за одвођење атмосферских вода и врши 

интервенције приликом изливања отпадних и атмосферских вода, 

- после интервенције на    продувавању инсталације очисти и дезинфикује место 

излива отпадних и атмосферскх    вода, и 

- врши друге послове из области одвођења и пречишћавања отпадних и 

атмосферских вода. 

Члан 32. 

Трошкове изградње кућне канализације и канализационог прикључка и трошкове 

одржавања  сноси власник, односно, корисник    исте. 

Радове на изградњи кућне канализације    власник, односно, корисник може поверити 

извођачу радова по свом избору, а прикључење кућне на јавну канализацију    може 
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извршити    искључиво Предузеће,    уз    претходни технички преглед    изведених радова 

кућне канализације. 

Члан 33. 

Кућна канализација спаја се са јавном    канализацијом преко канализационог прикључка. 

Канализациони прикључак је цевни спој од главног колектора јавне канализације до прве 

ревизорне шахте. 

Власник кућне канализације је обавезан да изгради ревизиону шахту у свом дворишту под 

условима које даје предузеће и исту одржава у исправном стању. 

Кућна канализација код постојећих објеката који се налазе у улици у којој се изграђује 

улична канализација, морају се прикључити на канализацију упоредо са њеном изградњом, 

односно пре довођења улице у првобитно стање. 

Инвеститор је дужан да обавести све власнике објеката пре почетка    радова о изградњи 

уличне канализације у улици у којој се ти објекти налазе и о њиховој обавези из става 3. 

овог члана. 

Члан 34. 

Услове за повезивање кућне на јавну канализацију и услове постављања канализационог 

прикључка одређује Предузеће, 

Уколико инвеститор, односно, власник    кућне канализације, не поступи по датим 

условима Предузеће не може дозволити прикључак, односно извршиће искључење истог са 

јавне канализације. 

Ако се канализациони спој кућне канализације са јавном канализацијом не може 

непосредно извести због конфигурације терена или других техничких сметњи, а као једино 

решење је прелаз преко туђе непокретности Предузеће  може извршити  привремено 

прикључивање кућнe на јавну канализацију уз накнаду трошкова, а на основу 

установљеног права службености које утврђује суд на основу захтева предузећа. 

Радове на прекопавању и повезивању кућне канализације са јавном    може да изводи само 

Предузеће. 

За    канализациони прикључак се плаћа накнада. 

Висину накнаде из претходног става овог члана утврђује Надзорни одбор Предузећа, уз 

сагласност СО-е Сокобања. 

Члан 35. 

Предузеће не може дозволити прикључење на јавну канализацију ако нису испуњени 

услови из ове Одлуке, а нарочито: 

- ако је објекат изграђен без одобрења ( грађевинске дозволе) надлежног органа, 

- ако би прикључак угрозио функционисање канализационих уређаја и објеката, 

- ако би састав отпадних вода угрозио сигурност канализационих објеката и уређаја, 
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- ако није изграђен посебан скупљач масти по условима предузећа, 

- ако не постоји уређај предтретмана код опасних, отровних и агресивних материја, 

- ако није плаћена накнада за прикључак, 

- у другим оправданим случајевима. 

Члан 36. 

Уколико не постоје услови за прикључење на јавну канализацију, власник, односно 

корисник објекта је дужан да изгради септичку јаму на земљишту које    се користи за 

редовну употребу објекта, у складу са    хигијенско-техничким прописима и 

урбанистичко-техничким условима за изградњу ових јама. 

Члан 37. 

Пражњење септичких јама    врши се специјалном    цистерном на захтев и о трошку 

корисника. 

Висину трошкова  из претходног става овог члана утврђује Надзорни одбор Предузећа, уз 

сагласност СО-е Сокобања. 

Испуштање фекалија из цистерни у јавну канализацију врши се на постројењу за прераду 

отпадних вода. 

Члан 38. 

Сагласност за прикључење на јавну канализацију, као и услови за прикључење даје 

предузеће. 

Члан 39. 

Предузеће је обавезно да објекте и уређаје јавне канализације и атмосферске канализације 

непрекидно одржава у исправном стању и да стално контролише састав    испуштених вода. 

Власник или корисник непокретности дужан је да омогући Предузећу интервенцију на 

изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима уз обавезу Предузећа да надокнади 

штету насталу услед интервенције или на други начин отклони последице извршене 

интервенције. 

Предузеће је дужно да отклони последице извршене интервенције најкасније у року од 

седам дана од дана завршетка интервенције. 

Члан 40. 

Предузеће је обавезно да путем средстава јавног информисања благовремено обавештава 

грађане о прекидима у функционисању јавне канализације. 
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Члан 41. 

Власници, односно корисници кућних канализација који имају отпадне воде са 

механичким, запаљивим или експлозивним састојцима, штетним хемијским састојцима 

изнад дозвољене концентрације, као и друге штетне материје обавезни    су да изграде 

уређај за пречишћавање. 

Услове за изградњу уређаја за пречишћавање даје овлашћена стручна организација. 

Члан 42. 

Корисници јавне канализације, накнаду за    коришћење јавне канализације плаћају према 

м3 утрошене воде из јавне водоводне мреже. 

Висину накнаде  из претходног става овог члана утврђује Надзорни одбор Предузећа, уз 

сагласност СО-е Сокобања. 

Члан 43. 

Корисник је дужан да омогући приступ овлашћеним радницима за контролу квалитета 

отпадних вода и исправности кућне канализације. 

Када се приликом редовне контроле утврди одступање од прописаног квалитета отпадних 

вода,  корисник, може затражити да се о његовом трошку изврши    поновна анализа. 

Предузеће које врши анализу квалитета отпадних вода, свој налаз и мишљење доставља 

кориснику, Предузећу и комуналној инспекцији. 

Члан 44. 

Забрањено је: 

1 Самовољно спајање кућне са јавном канализацијом; 

2 Одвођење атмосферских вода прикључењем олука на кућну канализацију; 

3 Одвођење у јавну канализацију отпадних материја које могу    оштетити 

канализационе објекте и уређаје а нарочито: 

-    киселина, соли, алкохола, бензина, масти, уља и других разарајућих и 

запаљивих отровних материја    које могу угрозити сигурност канализације, 

преко одређене концентрације; 

-    материја које развијају отровне или експлозивне појаве које могу отежати 

или оштетити функционисање канализационих објеката и уређаја; 

- узрочника заразних и паразитних болести и материја заражених таквим 

урзочницима; 

- бацање чврстих отпадака и материјала (ђубре, пепео, песак, шут, конфискате 

и сл.) који могу оштетити или угрозити функционисање канализационих 

објеката и уређаја; 

- отварати поклопце канализационих шахти. 
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Члан 45. 

Корисник који неправилном употребом кућне канализације проузрокује квар или штету на 

јавној канализацији, сноси трошкове отклањања квара, односно, трошкове поправке 

настале штете. 

Члан 46. 

Предузеће ће привремено ускратити кориснику испуштање отпадних вода у јавну 

канализацију у следећим    случајевима: 

1. када власник, односно корисник, изврши самовласно прикључење 

на јавну  канализацију; 

2. када кућна канализација није изграђена према датим условима; 

3. када је кућна канализација изграђена тако да негативно утиче на 

функционисање јавне канализације; 

4. када се из кућне канализације у јавну канализацију испуштају 

отпадне воде са већом концентрацијом штетних материја и    супстанци, а 

власник, односно корисник, одбија да угради уређај  за пречишћавање - 

таложник масти или одбије да плати увећане трошкове одржавања јавне 

канализације; 

5. када се власник, односно, корисник објекта прикљученог на јавну 

канализацију не придржава упутства    предузећа; 

6. када накнаду за испуштање отпадних вода не плати дуже од 3 

месеца; 

7. када се утврди да је кућна канализација прикључена на 

атмосферску канализацију и обрнуто и 

8. у другим оправданим случајевима. 

Члан 47. 

У случају привременог искључења, предузеће је обавезно да по престанку разлога 

искључења, а најкасније у року од 3 дана од дана подношења захтева корисника, настави са 

пружањем услуге. 

3  УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

Члан 48. 

Управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, 

третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање 

депонијa, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и 

третман. 

Члан 49. 

Комуналну делатност управљање комуналним отпадом    обавља ЈКП „Напредак“ 

Сокобања. 
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Начин обављања ове комуналне делатност регулише се посебном одлуком Скупштине 

општине Сокобања. 

Ближе услове за отказивање изношења смећа одређује Надзорни одбор Предузећа 

4 ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

Члан 50. 

Градски и приградски превоз путника је превоз путника унутар насељених места или 

између насељених места која се налазе на територији Општине Сокобања, који обухвата 

јавни линијски превоз аутобусом, као и обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање 

путника (станице, стајалишта). 

Члан 51. 

Комуналну делатност Градски и приградски превоз путника   обавља привредни субјекат 

коме се делатност повери на основу спроведеног поступка јавно-приватног партнерства и 

концесије. 

Начин обављања ове комуналне делатности   регулише се посебном одлуком Скупштине 

општине Сокобања. 

5. УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ 

Члан 52. 

Управљање гробљима и сахрањивање је: управљање и одржавање гробља; одржавање 

гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у 

закуп и продаја уређених гробних места; покопавање и ексхумација посмртних остатака, 

кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу 

гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, крематоријум); одржавање 

пасивних гробља и спомен – обележја. 

Члан 53. 

Комуналну делатност управљање гробљима и сахрањивање обавља ЈКП „Напредак 

Сокобања. 

Начин обављања ове комуналне делатности регулише се посебном одлуком Скупштине 

општине Сокобања. 

6. ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ 

Члан 54. 

Погребна делатност је преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно 

места на коме се налзи умрла особа (стан, здравствена установа, институт за судску 
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медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места 

одређеног посебним прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, 

аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за 

смештај и чување покојника),  организација сахране и испраћаја са прибављањем 

потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних 

остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање. 

Члан 55. 

Ову комуналну делатност могу обављати привредни субјекти који испуњавају прописане 

услове, без поверавања. 

Начин обављања ове комуналне делатности регулише се посебном одлуком Скупштине 

општине Сокобања. 

7. УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

Члан 56. 

Управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и простора 

за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и 

вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, 

одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима 

прописаним овим и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу 

надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и 

постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним 

посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин 

обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење 

наплате ових услуга. 

Члан 57. 

Комуналну делатност управљање јавним паркиралиштима обавља ЈКП „Напредак 

Сокобања. 

Начин обављања ове комуналне делатности регулише се посебном одлуком Скупштине 

општине Сокобања. 

8. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

Члан 58. 

Обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и 

инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне 

намене. 

Члан 59. 

Комуналну делатност Обезбеђивање јавног осветљења обавља Јавно предузеће 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања    (у даљем тексту: Предузеће). 
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Члан 60. 

Одржавање, адаптација и унапређење јавног осветљења обухвата радове на замени 

светлећих тела и других дотрајалих или оштећених елемената, чишћење, антикорозивну 

заштиту и прање стубова и заштитних облога светлећих тела, и друге мере у циљу заштите 

и одржавања употребне вредности јавног осветљења, на основу Програма који доноси 

Предузеће, утврђеног од стране Скупштине општине Сокобања. 

Члан 61. 

Ради истицања силуета, спољашњим осветљењем трајно се осветљавају објекти и 

амбијенталне целине које имају историјски, културни, архитектонски, административни, 

привредни или други значај. 

Осветљавање објеката и амбијенталних целина врши се на основу пројекта осветљавања 

који израђује Предузеће, за објекте и амбијенталне целине које одреди Општинско веће 

општине Сокобања. 

Осветљавање објеката и амбијенталних целина је саставни део Програма из става 1. овог 

члана. 

Члан 62. 

Поводом државних празника, одређених верских празника, значајних културних и 

спортских приредби и манифестација (Нова година, Божић, Ускрс, и сл.), градско насеље се 

свечано украшава и исказује у Програму из става 1. овог члана. 

Члан 63. 

Опрема, инсталације и уређаји за осветљавање објеката и амбијенталних целина, као и 

свечано украшавање и осветљавање градског насеља, саставни су део система јавног 

осветљења. 

Опрема, инсталације и уређаји из става 1. овог члана одржавају се у исправном, уредном и 

чистом стању, а уклањају се после празника, приредбе или манифестације поводом које су 

постављени. 

9. УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА 

Члан 64. 

Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног 

пословног простора, укључујући и киоске и тезге на отвореном простору), давање у закуп 

тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који 

су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа. 
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Комуналну делатност управљање пијацама  обавља ЈКП „Напредак“ Сокобања. 

Пијаца је посебно одвојен ограђен и опремљен  простор одређен од стране  Скупштине 

општине  за продају прехрамбених и непрехрамбених производа, а сточна пијаца посебно 

одвојен, ограђен и опремљен простор за продају стоке. 

Робна пијаца је посебна врста пијаце. 

Вашар је манифестација за време којег се на  посебно одвојеном и опремљеном простору 

врши продаја прехрамбених и непрехрамбених производа и врше услуге, а сточни вашар 

простор на коме се врши  продаја стоке. 

Члан 65. 

Средства за обављање ове делатности обезбеђују се из накнаде за коришћење пијачног и 

вашарског простора и других средстава. 

Члан 66. 

Ближи   услови за обављање ове делатности регулишу се Одлуком о комуналном уређењу. 

10. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА 

Члан 67. 

Одржавање улица и путева у градовима и другом насељима је извођење радова којима се 

обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна 

вредност улица, путева, тргова, платоа и сл. 

Члан 68. 

Радови на одржавању улица, путева и других саобраћајница у граду и другим насељеним 

местима врше се по посебном програму које израђује Предузеће, а утврђује Скупштина 

општине Сокобања. 

Комунална делатност обавља се у складу са програмом из става 1. овог члана и другим 

одлукама   које доноси Скупштина општине Сокобања из ове области. 

Члан 69. 

Комуналну делатност одржавања улица и путева обавља Јавно предузеће 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања    (у даљем тексту: Предузеће) 

11. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Члан 70. 

Одржавање чистоће на површинама јавне намене је чишћење и прање асфалтираних, 

бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење 
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комуналног отпада    са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на 

површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, 

плажа и тоалета као комуналних објеката. 

Члан 71. 

Комуналну делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене обавља ЈКП 

„Напредак“ Сокобања. 

Ближи услови за обављање ове комуналне делатности    регулишу се Одлуком о 

комуналном уређењу. 

Члан 72. 

Одржавање чистоће на  површинама јавне намене  врше се по посебним програмима, које 

доноси Предузеће, а утврђује Скупштина општине Сокобања. 

12. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Члан 73. 

Одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање, 

реконструкција и санација зелених рекреативних површина и приобаља. 

Члан 74. 

Радови  на одржавању јавних зелених  површина врше се по посебним програмима, које 

доноси Предузеће, а утврђује Скупштина општине Сокобања. 

Члан 75. 

Комуналну делатност одржавање јавних зелених површина обавља  Јавно предузеће 

„Зеленило- Сокобања“, Сокобања. 

Ближи услови за обављање ове комуналне делатности регулише се Одлуком о комуналном 

уређењу. 

13 ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 

Члан 76. 

Димничарске услуге обухватају чишћење и контролу димоводних и ложних објеката и 

уређаја и вентилационих канала и уређаја, вађење и спаљивање чађи у димоводним 

објектима, преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и 

уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног 

уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају правна лица или 

предузетници овлашћени у складу са законом којим је уређена област цевоводног 

транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као 

и законом којим је уређена област ефикасног коришћења енергије. 
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Члан 77. 

Комуналну делатност димничарске услуге обавља ЈКП „Напредак“ Сокобања. 

Члан 78. 

Начин обављања ове комуналне делатности регулише се посебном одлуком Скупштине 

општине Сокобања. 

14 ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 

Члан  79. 

Делатност зоохигијене обухвата послове: хватања, превоза, збрињавања, смештаја 

напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште; контроле и смањења популације 

изгубљених и напуштених паса и мачака; нешкодљивог уклањања и транспорта лешева 

животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање 

такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање 

споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге 

животиње, људе или животну средину; спровођења мера за смањење популације глодара, 

инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације 

на јавним површинама. 

Члан 80. 

Комуналну делатност зоохигијене обавља ЈКП „Напредак“ Сокобања. 

Члан 81. 

Обављање ове комуналне делатности регулише се посебном одлуком Скупштине општине 

Сокобања. 

15 УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ УЛИЦАМА И ПУТЕВИМА И 

НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА 

Члан  82. 

Управљање општинским путевима и улицама и некатегорисаним путевима обухвата, 

планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту путева. 

Члан 83. 

Комуналну делатност управљање општинским улицама и путевима и некатегорисаним 

путевима обавља  Јавно предузеће „Зеленило- Сокобања“, Сокобања. 

Члан 84. 

Управљање општинским улицама и путева и некатегорисаним путевима врши се по 

посебном програму које израђује Предузеће, а утврђује Скупштина општине Сокобања. 
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Комунална делатност обавља се у складу са програмом из става 1. овог члана и другим 

одлукама   које доноси Скупштина општине Сокобања из ове области. 

НАДЗОР 

Члан 85. 

Надзор над спровођењем    ове одлуке врши    орган управе надлежан за комуналне послове, 

послове заштите животне средине и саобраћаја преко својих инспекција. 

Члан 86. 

При вршењу надзора    над извршавањем    ове одлуке и прописа из области комуналних 

делатности као и из области саобраћаја и заштите    животне средине инспектори су 

овлашћени да: 

- контролишу да ли се комуналне делатности обављају на начин у смислу закона и 

ове одлуке, 

- контролишу стање    комуналних објеката, 

- контролишу да ли се комуналне услуге врше у складу са прописима, 

- нареде извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака, 

- изричу и наплаћује новчане    казне из своје надлежности у складу са прописима 

општине, 

- предузимају и друге мере утврђене законом и прописима општине. 

Члан 87. 

У поступку извршења послова из своје надлежности инспектор, у зависности од природе 

посла сарађује са грађанима, месним заједницама и другим субјектима. 

Члан 88. 

Предузеће, установа и друге организације, односно    грађани су дужни да инспектору 

омогуће несметано вршење    прегледа и ставе на увид потребна документа и да у року који 

инспектор одрчеди доставе потребне податке. 

Члан 89. 

Кад инспектор утврди да је повредом прописа учињен    прекршај привредни преступ или 

кривично дело, дужан је да берз одлагања поднесе захтев за покретање прекршајног 

поступка, односно поднесе пријаву за привредни преступ тј. кривично дело. 

Члан 90. 

Када инспектор у поступку вршења    службене дужностди утврди повреду прописа чију 

примену контролише други орган, односно, инспекција, дужан је да о томе одмах 

обавести надлежни орган, односно инспекцију. 
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Члан 91. 

По    жалби на решење инспекције одлучује Општинско веће    општине Сокобања. 

XVIII    - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан    92. 

За    непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање супротно одредбма ове 

Одлуке казниће се: 

1 Новчаном    казном у износу од 150.000,00  динара Предузеће и друго правно 

лице; 

2 Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара одговорно лице у правном лицу; 

3 Новчаном    казном у износу од 75.000,00 динара    предузетник; 

4 Новчаном    казном у износу од 25.000,00 динара    физичко лице. 

XIX    - ЗАВРШНЕ    ОДРЕДБЕ 

Члан 93. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престајe да важи     Одлука о комуналним делатностима    на 

територији општине Сокобања (“Службени лист општине Сокобања, број   4/14, 24/14, 

42/16, 35/18, 40/18, 11/19, 23/20, 55/20 и 18/22). 

Члан 94. 

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

Сокобања”. 

I Број: 352-452/22

У Сокобањи, 22.12.2022. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 4. до 10. Закона о  путевима  („Службени гланик РС”,број 41/2018 и 

95/2018), члана 5. Уредбе о категоризацији државних путева („Службени гланик РС”,број 105/2013, 

119/2013 и 93/2015),  члана 16. став 1. тачка 3. Статута општине Сокобања ("Службени лист 

општине Сокобања", бр. 6/2019), Скупштина општине Сокобања, на седници  одржаној 

22.12.2022. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се измена Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на 

територији општине Сокобања ( „Сл. лист општине Сокобања“, бр. 35/2018) и то наследећи начин: 

- Мења се члан 18. Одлуке о ктегоризацији општинских путева и улица на територији општине 

Сокобања и гласи: 

„Редовно одржавање изградња и реконструкција некатегорисаних путева (осим путева које 

изграђује предузеће које газдује шумама)  је обавеза општине Сокобања“ 

- Мења се члан 20. Одлуке о ктегоризацији општинских путева и улица на територији општине 

Сокобања и гласи: 

„За одржавање општинских путева и улица у Сокобањи  и некатегорисаних путева  (осим 

путева које изграђује предузеће које газдује шумама) средства се обезбеђују у буџету општине 

Сокобања, из накнаде за употребу јавног пута, из финансијских кредита,  улагања домаћих и 

страних лица, других извора у складу са законом и подзаконским актима. 

Одржавање, заштита и развој улица, локалних и некатегорисаних путева обавља се на 

основу програма развоја и годишњих програма које предлаже Јавно предузеће „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања, а утвртђује  Скупштина општине Сокобања“ 

У осталим деловима Одлука о ктегоризацији општинских путева и улица на територији 

општине Сокобања остаје непромењена. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Сокобања“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Број: 344-114/22 

ПРЕДСЕДНИК 

У Сокобањи 22.12.2022. године                                                                     Владан Петковић 
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На основу члана  9. и 10. Закона о финансирању локалне самоуправе (Службени 

гласник РС“ број  62/2006,47/11,93/12,99/13 – усклађени дин. изн., 125/14 усклађени 

дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 – 

др. Закон и 96/17 - усклађени дин. изн., 89/2018- усклађени дин. изн. и 95/2018-др. 

закон“, 86/2019 - усклађени дин. изн., 126/2020 - усклађени дин. Изн. и 99/2021 - 

усклађени дин. изн.), члана 42. став 1. тачка 3) и тачка 43) Статута општине 

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине 

Сокобања, на седници одржаној дана 22.12.2022.  године, донела је 

О Д Л У К У 

о локалним административним таксама 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком уводе се локалне административне (у даљем тексту: таксе) за списе 

и радње  у изворним пословима које обавља Општинска управа општине Сокбања. 

Списи и радње за које се плаћа такса и висина таксе утврђују се Tаксеном тарифом 

(у даљем тексту: тарифа), која је саставни део ове Одлуке. 

II ОБВЕЗНИК ТАКСЕ 

Члан 2. 

Обвезник плаћања таксе  је подносилац захтева, односно поднеска којим се врши 

радња прописана тарифом. 

Ако за прописану таксу постоје више обвезника, њихова обавеза је солидарна. 

Ако записник замењује захтев, односно поднесак из става 1. овог члана за који се 

плаћа такса, обвезник је давалац изјаве на записнику. 

III  НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 

Члан 3. 

Ако тарифом није другачије прописано плаћање таксе  настаје: 

1. За поднеске - у тренутку када се предају, а за захтеве дате на записнику када 

се записник састави; 

2. За решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења захтева за 

њихово издавање; 

3. За управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи. 

Члан 4. 

Такса  се плаћа у корист буџета општине Сокобања у тренутку настанка обавезе. 

Уплатни рачун Број уплатног рачуна Позив на бр. одобрења 

Општинске 840-742251843-73 97 10-094 

339
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административне таксе 

IV  ПЛАЋАЊЕ ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 

Члан 5. 

Такса се плаћа у новцу, у прописаном износу, на уплатни рачун локалних јавних 

прихода. 

Обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да је таксу  платио. 

Члан 6. 

У решењу или другој исправи, за коју је такса плаћена означава се да је такса, 

односно накнада налаћена, износ који је плаћен и тарифни број по којем је такса 

плаћена. 

У решењу или другој исправи,  којa се издаје без  плаћања таксе, мора се означити 

сврха издавања и основ ослобођења од плаћања таксе. 

Члан 7. 

Ако обвезник, који је дужан да плати таксу, поднесе нетаксиран или недовољно 

таксиран захтев или поднесак, одговорно лице за пријем захтева или поднеска 

затражиће од обвезника да плати прописану таксу,  у року од 10 дана од дана 

подношења захтева или поднеска и упозорити га на последице неплаћања таксе о 

чему се на поднетом захтеву, односно поднеску сачињава забелешка. 

Ако нетаксиран, или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно други спис 

стигне поштом, одговорно лице овлашћено за одлучивање о захтеву, односно 

поднеску, позваће обвезника писменом опоменом да у року од 10 дана од дана 

пријема опомене плати прописану таксу и таксу за опомену и упозори га на 

последице неплаћања таксе. 

Ако обвезник уплати таксу  у року из става 1. и 2. овог члана сматра се да је захтев, 

односно поднесак од почетка уредно таксиран. 

Ако обвезник не уплати таксу  из става 1. и 2. овог члана, наплата таксе  и опомене 

из става 2. овог члана врши се пре уручења затраженог решења или друге исправе, 

односно пре саопштења обвезнику да је радња извршена. 

Члан 8. 

У погледу повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није 

посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују прописи којима се уређују 

порески поступак и пореска администрација. 

V ОСЛОБАЂАЊЕ ОД  ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 
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Члан 9. 

Ослобађају се плаћања таксе: 

1. Органи и организације Rепублике, аутономне покрајине, локалне 

самоуправе, месне    заједнице    и    организације    обавезног социјалног 

осигурања; 

2. Установе основане од стране Rепублике, аутономне покрајине и локалне 

самоуправе; 

3. Црвени крст Србије; 

4. Корисници новчане социјалне помоћи; 

5. Цркве и верске заједнице регистроване у складу са Законом о црквама и 

верским заједницама. 

Члан 10. 

Нe плаћа се такса за: 

1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности; 

2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних 

прихода; 

3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим 

исправама и службеним евиденцијама; 

4) списе и радње у поступку остваривања права   из   социјалне   заштите, 

финансијске подршке породице са децом и предшколског васпитања и 

образовања; 

5) поднеске упућене органу за представке и притужбе; 

6)   списе   и   радње   у   поступцима   за утврђивање права насталих у вези са 

елементарним      непогодама   и   другим   ванредним догађајима; 

7) остале списе и радње прописане чланом 19. Закона о републичким 

административним таксама; 

8) списе и радње за које је законом прописано да не подлежу плаћању такси и 

накнада. 

Члан 11. 

Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки ослобођени 

плаћања таксе, таксу  у том поступку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања 

таксе. 

Члан 12. 

У решењу, исправи, документу или писмену, који се издаје без плаћања таксе или 

накнаде, мора се означити сврха издавања и основ ослобађања од плаћања таксе 

или накнаде. 

Члан 13. 

Надзор над спровођењем ове Oдлуке врши орган надлежан за послове наплате 

локалних јавних прихода Општинске управе општине Сокобања. 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 14. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним 

административним таксама („Службени лист општина“, број 49/21). 

Члан 15. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Сокобања". 

I Број: 401-1074/22 

У Сокобањи, 22.12.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 

О б р а з л о  ж е њ е 

Правни основ за доношење ове Одлуке је у члановима  9. и 10. Закона о 

финансирању локалне самоуправе и члану 42. став 1. тачка 3. Статута општине 

Сокобања. 

Члановима 9 и 10 Закона о финансирању локалне самоуправе се прописује 

надлежност Скупштине јединице локалне самоуправе да уводи локалне 

административне таксе за списе и радње у управним стварим, као и за друге списе 

и радње које органи јединице локалне самоуправе издају, односно обављају у 

оквиру послова из своје надлежности, као и да акт којим се уводе локалне 

административне таксе садржи: списе и радње за које се уводи административна 

такса, настанак таксене обавезе, обвезнике таксе, начин плаћања таксе, ослобађање 

од плаћања таксе, висине таксе. 

Чланом члана 42. став 1. тачка 3) Статута општине Сокобања предвиђено је да 

Скупштина општине Сокобања утврђује стопе изворних прихода Општине, као и 

начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; 
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Овом одлуком висина административних такси је утврђена у висини републичких 

административних такси прописаних за одговарајући, односно сличан спис или 

радњу за тарифне бројеве 1.2. 3. 7. и 8. ове таксене тарифе. 

Висина административних такси за таксене тарифе од 4-6 и 9-13 утврђена је у 

износу који је увећан за 8,1% у односу на износе утврђених административних 

такси из Одлуке из 2021. године. 

Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној дана ___________ године 

утврдило је предлог Одлуке о локалним административним таксама и предлаже 

Скупштини општине Сокобања да предлог усвоји. 

ТАКСЕНА ТАРИФА 

Тарифни број 1 

1) за захтев, за молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом одлуком није 

другачије прописано................................................................................................330,00 

Напомена: Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима 

странка захтева само брже поступање по раније поднетом захтеву, односно 

поднеску. 

Тарифни број 2 

1) за жалбе против решења која доносе органи Општинске управе ако овом 

Одлуком није другачије прописано...................................................................... 490,00 

Напомена: Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више 

решења од стране више лица обвезника таксе, такса из тачке 1. овог тарифног броја 

плаћа се према броју решења која се оспоравају жалбом. 

2) за уложене ванредне правне лекове .............................................................. 2.880,00 

Тарифни број 3 

1) за сва решења која доносе органи и организационе јединице Општинске управе 

ако овом Одлуком није другачије прописано....................................................... 570,00 
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2) за сва уверења и потврде које издају органи Општинске управе ако овом 

Одлуком није другачије 

прописано...............................................................................................................   330,00 

Напомена: Ако се доноси једно решење, уверење или потврда по захтеву више 

лица, такса по овом тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима 

се решење, уверење, или потврда уручује. 

3)  За опомену којом се обвезник позива да плати таксу...................................  290,00 

Тарифни број 4 

За списе и радње из области саобраћаја које доносе органи Општинске управе 

плаћа се такса и то: 

1) за издавање решења о упису редова вожње у локалном саобраћају ..........2.486,00 

2) за решења о кретању, заустављању и паркирању мимо утврђеног режима 

саобраћаја......................................................................................................... .... 2.486,00 

3) за решења о заузећу јавне површине ............................................................. 2.486,00 

4) за решења о коришћењу посебно обележеног паркинг места ... ................. 2.486,00 

Тарифни број 5 

За списе и радње из области привреде  које доносе органи Општинске управе и то: 

1) решење о давању сагласности за уношење имена Сокобања у пословно име 

привредног субјекта и удружења................................................................127.532,00 

2) за издавање уверења о обављању делатности .............................................853,00 

напомена: такса за издавање решења из овог тарифног броја наплаћује се пре 

уручења решења. 

Тарифни број 6 

1) за издавање решења о водопривредној дозволи за решења које издаје Општинска 

управа .................................................................................................................3.840,00 

2) за издавање решења за издавање водопривредне сагласности за решења за које 

издаје Општинска управа...................................................................................3.007,00u 

3) за издавање решења о водопривредним условима за решења која издаје 

Општинска управа...............................................................................................3.007,00 

Тарифни број 7 

1. За преписивање службених аката које се врши код Општинске управе......465,00 

Тарифни број 8 

1. За списе и радње из области општих послова плаћа се такса и то: 

1) увид у списе предмета који се налазе у архиви...................................411,00 

2)увид у пројектну документацију која се налази у архиви...................411,00 

3) издавање преписа из архива, по сваком листу....................................411,00 
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Тарифни број 9 

За списе и радње из комунално стамбене и имовинско правне  области које доносе 

органи Општинске управе плаћа се такса и то: 

1) за решење о исељењу бесправно усељених лица .........................................1.957,00 

2) за увођење у посед физичких лица (по захтеву странке)...........................  1.274,00 

3) за учешће на конкурсу за доделу локације за привремено постављање 

мањих монтажних објекта (кућице, апарати за сладолед, тезге и сл), забавних 

паркова и средстава за игру и забаву на јавним површинама.................... ......1.586,00 

4) за учешће на конкурсу за доделу локације за привремено постављање 

површина (забавни паркови, циркуси и сл.).......................................................1.586,00

4) за решење о привременом заузећу јавних површина за привремено 

постављање мањих монтажних објекта (кућице, апарати за сладолед, тезге и сл. 

................................................................................................................................. 1.467,00 

5) за решење о привременом заузећу јавних површина (забавни паркови, 

циркуси и сл.) ....................................................................................................... 1.586,00 

6) за пријаву на конкурс за учешће на јавном надметању за давање у закуп 

пословног простора............................................................................ ................ 1.586,00 

7) за решење о сечи и орезивању стабала................................................1.020,00 

8) за решење о промени намене стамбеног у пословни простор..........1.737,00 

9) за решења о промени намене пољ. у грађевинско земљиште...........1.531,00 

10) за уговор о давању у закуп грађевинског земљишта.......................1.586,00 

11) за решење за коришћење јавне површине за одржавње манифестација 

које трају краће од 7 календарских дана ...........................................................1.586,00 

12) за решења  из области имовинско правних односа......................   1.657,00 

Тарифни број 10 

1.За списе и радње из области урбанизма које обавља орган Општинске управе 

плаћа се такса и то: 

1) за увид у урбанистички план...............................................................743,00 

2) за издавање локацијских услова 

-  за објекте  до 400 и економске објекте до 600м2....................… 4.019,00 

- за стамбене објекте преко 400м2 и  ...............................................8.564,00 

- за економске објекте  преко 600м2.................................................5.350,00 

-  за комерцијалне објекте преко400м2...........................................10.707,00 

- за производне објекте преко 600м2 ...............................................6.015,00 

- за објекте нискоградње  ................................................................  6.705,00 

- за изградњу водова техничке инфраструктуре до 1.000 м (за водовод Ф 

200, за канализацију до Ф 300, за електромрежу до 35 кВ, за телефонско 

телеграфску мрежу до 600x 400, за гасну мрежу, за топловод до Ф 100......17.319,00 

-  за изградњу водова техничке инфраструктуре преко 1.000 м и већих 

капацитета                ..........................................................................................28.024,00 

3) за издавање  информације о локацији или извода из урбанистичког 

плана.......................................................................................................................615,00 
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4) за издавање услова за израду урбанистичког пројекта..................2.782,00 

5) за оверу урбанистичког пројекта......................................................6.848,00 

6) за издавање услова за парцелацију и препарцелацију ..................2.176,00 

7)  за издавање потврде за исправку граница суседних парцела......2.176,00 

8) за издавање услова за парцелацију и препарцелацију електроенергетских 

и телекомуникационих објеката .......................................................................3.110,00 

9) за потврђивање пројекта парцелације и препарцелације................3.110,00 

10) за оверу идејног пројекта за помоћне објекте ..................................485,00 

Тарифни број 11. 

1. За списе и радње из области изградње објеката за објекте за чију изградњу је 

надлежна локална самоуправа: 

-  за доношење решења за грађење објеката и извођење радова за које се не издаје 

грађевинска дозвола 

−  у граду ........................................................................................................929,00 

−  у селу ..........................................................................................................312,00 

- за доношење решења о измени правоснажног решења.................................3.040,00 

- за пријаву радова.................................................................................................1.065,00 

Тарифни број 12. 
1. За закључење брака ван зграде Општинске управе општине Сокобања.......3.648,00 

Тарифни број 13. 

За списе и радње из области имовинских и правних послова, плаћа се такса и то: 

1) за решења и друге акте који се доносе на основу Одлуке о грађевинском 

земљишту (отуђење грађевинског земљишта, давање у закуп грађевинског 

земљишта, размена грађевинског земљишта, деоба грађевинског земљишта, 

установљавање права службености, давање сагласности, измена 

решења)..................................................................................................................5.350,00 

2) за решење о конверзији права коришћења грађевинског земљишта у право 

својине уз накнаду................................................................................................ 5.350,00 

Решење о одређивању земљишта за редовну употребу објекта ...................... 5.350,00 
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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 

ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

1. 

Општинско веће општине спровело је јавну расправу о нацрту Одлуке о локалним 

административним таксама  у периоду од 19.11.2022 године до 05.12.2022 године. 

Отворени састанак о предложеном нацрту Одлуке о локалним административним 

таксама одржан  је у уторак, 05.12.2022.године у великој сали општине Сокобања са 

почетком у 14:00 часова. Позив за јавну расправу уредно је оглашен дана 18.11.2022. 

године путем званичне интернет странице општине Сокобања, а у организацији 

Општинског већа општине Сокобања. 

2. 

Отворени састанак о предложеном нацрту Одлуке о локалним административним 

таксама отворила је Душица Станковић, руководилац одељења за имовинско правне 

послове, нормативе и јавних набавки, која је, у најважнијим сегментима, представила 

нацрт Одлуке о локалним административним таксама. 

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. 

До почетка одржавања и на самој  јавној расправи није било примедби на нацрт Одлуке, 

ни конкретних предлога за измену 

4. 

Након уводног излагања и образложења Нацрта Одлуке о локалним 

административним таксама  учешће присутне јавности огледало се кроз давање 

коментара, док у писаном облику  примедбе, сугестије и питања нису достављана. 

Јавна расправа завршена је у 14,30 часова. 

5. 

На јавној расправи није било присутних грађана, док су били присутни 

представници већника, запослених  и осталих заинтересованих лица. 
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По анализи структуре присутних видљиво је да су само представници стручних 

служби Општинске управе били на истој док НВО сектор није имао представника. 

Примедби и сугестија на нацрт Одлуке није било те се Општинском већу на 

анализу и евентуално разматрање упућује нацрт Одлуке о локалним административним 

таксама,  без додатних предлога за измене. 

Јавну расправу ју организовали и реализовали Општинско веће и  Одељење за имовиндко – 

правне послове, нормативе и послове јавних набавки Општинске управе општине Сокобања. 

У Сокобањи дана 06.12.2022.године 

Председник општинског већа 

_________________________________ 

Миодраг Николић 
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На основу члана 6. 7. и 11. Закона о финансирању локалне самоуправе (Службени гласник РС“ 

број  62/2006,47/11,93/12,99/13 – усклађени дин. изн., 125/14 усклађени дин. изн., 95/15 - 

усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 – др. Закон и 96/17 - усклађени 

дин. изн., 89/2018- усклађени дин. изн. и 95/2018-др. закон“, 86/2019 - усклађени дин. изн., 

126/2020 - усклађени дин. Изн. и 99/2021 - усклађени дин. изн.) и члана 42. став 1. тачка 3) и 

тачка 43) Статута општине Сокобање („Службени лист oпштинe Сокобања“, број 6/19), Скупштина 

општине Сокобања, на седници одржаној дана  22.12.2022. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 

Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту: комуналне таксе) које плаћају 

правна и физичка лица за коришћење права, предмета и услуга на територији општине Сокобања и 

утврђује се висина, олакшице, рокови и поступак за утврђивање и наплату комуналних такси. 

Члан 2. 

Комунална такса плаћа се за: 

1)  истицање фирме на пословном простору и 

2)  држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина и 

3)  држање средстава за игру ("забавне игре"). 

Комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране државних органа и 

организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе и 

установа према којима општина Сокобања врши право оснивача. 

Члан 3. 

„Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала 

и микро правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; 

осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и 

трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и 

телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, (у 

даљем тексту: правна лица из члана 3. став 1. ове Одлуке) не плаћају локалну комуналну таксу за 

истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту: фирмарина). 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна лица, 

предузетници, мала и микро правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим 

предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека) (у даљем тексту: правна лица из члана 3. став 2. ове Одлуке), фирмарину плаћају на 

годишњем нивоу највише до две просечне зараде. 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица 

(осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; 
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производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека),  (у 

даљем тексту: правна лица из члана 3. став 3. ове Одлуке) фирмарину плаћају на годишњем нивоу 

највише до три просечне зараде. 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, мала и 

микро правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају 

делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, 

мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека (у даљем тексту: правна лица из члана 3. 

став 4. ове Одлуке), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до десет просечних зарада. 

Под просечном зарадом, у смислу ст. 1., 2. 3. и 4. овог члана, сматра се просечна бруто зарада по 

запосленом остварена на територији општине Сокобања у периоду јануар - август године која 

претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за 

послове статистике. 

Просечна зарада из става 5. овог члана, за комуналну таксу на фирмарину износи 79.846,00 динара. 

Члан 4. 

Обвезник комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије коришћење је прописано 

плаћање комуналне таксе. 

Члан 5. 

Таксена обавеза из члана 3. ове Одлуке настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга 

за чије коришћење је прописано плаћање комуналне таксе. 

Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуга. 

Члан 6. 

Висина комуналних такси утврђује се у дневном или годишњем износу, Таксеном тарифом локалних 

комуналних такси ( у даљем тексту: Таксена тарифа), која је саставни део ове Одлуке. 

На територији општине Сокобања комунална такса се плаћа у различитој висини, зависно од врсте 

делатности, површине и техничко-употребних карактеристика објеката. Комунална такса за поједине 

делатности одређена је и по деловима територије, односно по зонама у којима се налазе објекти, 

предмети или врше услуге за које се плаћа комунална такса. 

Опис зона са границама је саставни део ове Одлуке. 

Члан 7. 

Општинска управа  утврђује, наплаћује и контролише комуналне таксе из ове Одлуке, преко 

надлежних служби и инспекција. 

Члан 8. 

Комуналне таксе из члана 2. став 1. тачка 3. ове Одлуке утврђују се у дневном износу. Комуналне 

таксе  из члана 2. став 1. тачка 1. и 2. ове Одлуке утврђују се у годишњем  износу. 

Члан 9. 

Обвезници комуналне таксе која се наплаћује у годишњем износу дужни су да поднесу пријаву за 

утврђивање обавезе по основу комуналне таксе надлежном органу, најкасније до 15. марта у години за 

коју се врши утврђивање таксе, односно у року од 15 дана од дана коришћења права, предмета и 

услуга за које је уведена комунална такса. 
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Обвезник комуналне таксе из члана  2. ст.1. тачка 1. ове Одлуке, који у току године отпочне са 

обављањем делатности, дужан је да поднесе пријаву за утврђивање комуналне таксе у року од 15 дана 

од дана регистровања делатности. 

Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену која се тиче његове обавезе пријави 

надлежном органу у року од 15 дана од дана настанка промене. 

Члан 10. 

Правна и физичка лица, корисници права, предмета и услуга за које је уведена комунална такса, осим 

обвезника из члана 2. став 1. и 2. у обавези су да од надлежног органа Општинске управе прибаве 

одобрење. 

Орган који издаје одобрење не може исто издати док корисник не плати комуналну таксу унапред за 

месец дана. 

За добијање одобрења из става 1. овог члана морају бити испуњени законом прописани услови за 

обављање делатности. 

Обавеза добијања одобрења важи и за кориснике који су овом Одлуком ослобођени плаћања 

комуналне таксе. 

Члан 11. 

Надлежна  инспекција Општинске управе општине Сокобања, у току вршења контроле, записником, 

на лицу места, обавештава обвезнике плаћања комуналне таксе, из тарифног броја 3. Таксене тарифе, 

о  обавези и роковима плаћања комуналне таксе сагласно овој Одлуци,  оставља рок обвезнику за 

добијање одобрења и плаћање комуналне таксе. 

Ако у остављеном року из става 1. овог члана обвезник не прибави одобрење надлежног органа и/или 

не уплати утврђени износ комуналне таксе, спровешће се поступак принудне наплате. 

Корисницима који не испуњавају обавезе у погледу добијања одобрења и плаћања комуналне таксе 

надлежна  инспекција ускраћује даље коришћење права и предмета за које је утврђена обавеза 

плаћања комуналне таксе. 

Члан 12. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама 

(„Службени лист општине Сокобања“, број  49/21). 

Члан 15. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Службеном листу општине 

Сокобања“. 

I Број: 401-1075/22 

У Сокобањи, 22.12.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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О б р а з л о  ж е њ е 

Правни основ за доношење ове Одлуке је у члановима  6., 7. и 11. Закона о финансирању 

локалне самоуправе и члану 42. став 1. тачка 3) и тачка 43) Статута општине Сокобања. 

Члановима 6., 7. и 11 Закона о финансирању локалне самоуправе се прописује да јединици 

локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији у које спадају 

локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга, да начин и мерила за одређивање 

висине локалних комуналних такси утврђује јединица локалне самоуправе својом одлуком у складу са 

законом. 

Чланом 42. став 1. тачка 3) и тачка 43)  Статута општине Сокобања предвиђено је да 

Скупштина општине Сокобања утврђује стопе изворних прихода Опщтине, као и начин и мерила за 

одређивање висине локалних такси и накнада; 

Овом одлуком висина локалних комуналних такси усклађена је са просечном бруто зарадом по 

запосленом оствареној на територији општине Сокобања у периоду јануар - август године која 

претходи години за коју се утврђује фирмарина (која за 2022. годину износи 79.846,00 динара), а 

према подацима републичког органа надлежног за послове статистике за тарифни број 1 и 2. Таксене 

тарифе. Утврђени износи за „Фирмарину“ који нису везани за једну, две или десет просечних бруто 

зарада увећани су за 8,1% у односу на износе утврђених комуналних такси из Одлуке из 2021. 

године. 

Висина такси у тарифним броју 3 повећана је  сразмерно повећању бруто зараде јер за 

претходне 2 године комунална  такса није повећавана. 

Код тарифног броја 2 – регистрација моторних возила  таксе су прописане у висина износа 

који је прописан Законом о финансирању локалне самоуправе. 

Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној дана ____.2022. године утврдило је 

предлог Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања и предлаже 

Скупштини општине Сокобања да предлог усвоји. 

ТАКСЕНА  ТАРИФА ЛОКАЛНИХ 

КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

Тарифни број 1 

За истицање фирме на пословном простору такса се утврђује годишње, а плаћа квартално и то до 

15.02.;15.05.;15.08. и 15.11. текуће године по делатностима и зонама: 

I ПОЉОПРИВРЕДА,  ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО 

1. ПОЉОПРИВРЕДА 

01- Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности (шифре делатноси: 01110, 

01121, 01122, 01123, 01131, 01132, 01133, 01210, 01220, 01230, 01240, 01250, 01300, 01411, 01412, 

01413, 01420, 01500.-старе),  (нове шифре делатности - од 01.11 до 01.70) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ..................151.340,00 
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2. ШУМАРСТВО И СЕЧА ДРВЕЋА 

02 – Гајење шума и остале  ушумарске делатности (шифра делатности:02010-стара), (нова шифра 

делатности -02.10) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 151.340,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .....................227.010,00 

Сеча дрвећа и услужне делатности у вези са шумарством  (шифра делатности : 02020-стара) нове 

шифре делатности - од 02.20 до 02.40) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

3. РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРЕ 

03 – Риболов и аквакултуре ( шифре делатности: 05011, 05012,05020- старе), (нове шифре 

делатности- од 03.11 до 03.22) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

II РУДАРСТВО 

05 -  Експлоатација угља (каменог, мрког, лигнита) (шифре делатности: 10100, 10201, 10202, 

10300-старе), (нове шифре делатности – од 05.10 до 05.20) 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 151.340,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 227.010,00 

08 -  Експлоатација осталих руда и камена ( шифре делатности:14110, 14120, 14130, 14210, 14220, 

14300, 14401, 14402, 14500-старе), (нове шифре делатности – од 08.91 до 08.99) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

III  ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 

10-Производња прехрамбених производа, пића и дувана (шифре делатности:15310 -15330, 15410-

15430, 15710, 15720, 15821, 15850, 15870, 15880, 15890, 15910 -15982, 16001, 16002-старе), (нове 

шифре делатности – од 10.31 до 10.42, од 10,73 до 10.82, од 10.84 до 10.92, од 11.01 до 12.00) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................. .756.700,00 

10.1 – Прерада и конзервисање меса и производа од меса (шифре делатности:15110, 15120, 

15130,15200-старе), (нове шифре делатности- од 10.11 до 10.13 и 10.20) 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

10.5 – Производња млечних производа (шифре делатности:15510, 15520-старе), (нове 

шифре делатности – 10.51 и 10.52) 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

10.6 - Производња млинских производа, скроба и скробних производа  (шифре делатности 

:15610,15620-старе), (нове шифре делатности – 10.61и 10.62). 

а) екстра зонa 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 
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б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................44.915,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................104.801,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................29.942,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................59.958,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................22.457,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 44.915,00 

10.7 –Производња пекарских производа и тестенине, осим производње свежих колача,  (шифра 

делатности :15811- стара), (нова шифра делатности 10.71) 

а) екстра зонa 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 44.915,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 104.801,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 29.942,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 59.958,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 22.457,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 44.915,00 

10.7-  Производња свежих колача и других неконзервисаних производа од теста Посластичаре 

(шифра делатности :15812-стара), (нова шифра делатности 10.71) 
а) екстра зонa 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 44.915,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 104.801,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 29.942,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 59.958,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 22.457,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 44.915,00 

10.7 -  Производња двопека, кекса, трајног  пецива и колача  (шифра делатности 

15822-стара), (нова  шифра делатности 10.72 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

10.8 - Прерада чаја и кафе (шифра делатности:15860 - стара ), (нова шифра делатности 10.8 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

13- Производња текстила  (шифре делатности: 

17110-17170, 17210-17250, 17300, 17401-17404, 17510-17540, 17600, 17710, 

17720-старе), (нове шифре делатности – од 13.10 до 13.99) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 
14 - Производња одевних предмета ( шифре делатности: 18100, 18210 -18240, 18300-старе), (нове 

шифре делатности – од 14.11 до 14.39 
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За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

15 - Производња коже предмета од коже (шифре делатности: 19100, 19200,19301-19303-старе), 

(нове шифре делатности – од 15.11 до 15.20) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

16 -  Прерада дрвета и производа од дрвета, плуте , сламе и прућа, осим намештаја (шифре 

делатности:20101, 20102, 20200-20400, 20510, 20521, 20522-старе ), (нове шифре делатности- од 

16.10 до 16.29) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

17 - Производња  папира и производа од папира (шифре делатности: 

21110-21250-старе), (нове шифре делатности – од 17.11 до 17.29) 

18 - Штампање и умножавање аудио и видео записа (шифре  делатности: 22210-22250-старе), 

(нове шифре делатности- од 18.11 до 18.20) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

20 -Производња хемикалија и хемијских производа (шифре делатности: 24110-24700-старе),(нове 

шифре делатности-од 20.11 до 20.60) 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 151.340,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 227.010,00 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ..................... 756.700,00 

22 -Производња производа од гуме и пластике (шифре делатности: 25110-25240- старе), (нове 

шифре делатности- од 22.11 до 22.29) 
За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 151.340,00 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................... 227.010,00 

23- Производња производа од осталих неметалних минерала (шифре делатности:26110-26820-

старе), (нове шифре делатности - од 23.11 до23.99) 
За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 151.340,00 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................... 227.010,00 

25-Производња металних производа, осим машина и уређаја (шифре делатности:28110-28750-

старе), (нове шифре делатности-од 25.11 до 25.99) 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

26 -Производња  рачунара, електронских и оптичких производа (шифре делатности: 30010, 

30020-старе), ( нове шифре делатности- од 26.11 до 26.80) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

27 - Производња електричне опреме (шифре делатности: 31100-31622-старе), (нове шифре 

делатности- од 27.11 до 27.90) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

28 - Производња непоменутих машина и непоменуте опреме ( шифре делатности:33101-33500 , 

36110-36633 - старе), ( нове шифре делатности- од 28.11 до 32.99) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 
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За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

IV  СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ  И 

КЛИМАТИЗАЦИЈA 

35 – Производња, пренос и дистрибуција електричне  енергије (шифре делатности :40101-40300- 

старе ),(нове шифре делатности-од 35.11 до 35.30) 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 227.010,00 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ..................... 756.700,00 

V СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ, УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ 

ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ  АКТИВНОСТИ 

36- Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра делатности: 41000-стара), (нова 

шифра делатности- 36.00) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

38- Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање 

отпадних материја  (шифра делатности:90000-стара) , нове шифре делатности- 

од 38.11, 38.12, 38.21, 38.22 и 39.00). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 67.353,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 134.705,00 

38 -  Поновна употреба материјала (шифре делатности:37100,37200-старе), (нове шифре 

делатности- 38.31, 38.32) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

VI  ГРАЂЕВИНАРСТВО 

41 – Изградња зграда - радови у грађевинарству (шифре делатност : 45110-45500 осим шифри 

45310, 45340, 45420, 45330 и 45410-старе), (нове шифре делатности- од 41.20-43.99, осим шифара 

42.22, 43.21, 43.29, 43.32, 43.22, 43.31) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

41 –Изградња зграда - радови у грађевинарству (шифре делатности 45310, 45340, 45420, 45330 и 

45410 – старе), (нове шифре делатности- 42.22, 43.21, 43.29, 43.32, 43.22, 43.31). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

VII  ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО; 

ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И  МОТОЦИКЛА 

45 - Одржавање и поправка моторних возила и мотоцикла (шифре делатности: 50200, 50402-

старе), ( нова шифра делатности- 45.20) 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

Трговина  деловима и прибором  за моторна возила  (шифре делатности: 50300, 50401-старе), 

(нове шифре делатности- 45.31 и 45.40) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

46 – Трговина на велико и посредовање у трговини, осим трговине моторним возилима и 
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мотоциклима (шифре делатности:51110-51190, 51210-51250, 51310-51390, 51410-51470, 51510-

51570, 51610-51660, 51700-старе), ( нове шифре делатности- од 46.11 до 46.19, од  46.21 до 46.24, 

од 46.31 до 46.39, од 46.41 до 46.49, од 46.71 до 46.77, 46.51, од 46.61 до 46.69, и 46.90) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

47 -  Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима 

(шифре делатности:52110, 52120, 52210-52260, 52330, 52410-52480, 52500, 52610,  52630-старе), 

(нове шифре делатности- 47.11, 47.19, од 47.21 до 47.26, од 47.41 до 47.78, 47.79,  47.91, 47.99) 

а) екстра зонa 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 44.915,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 104.801,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................29.942,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................59.958,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................22.457,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 44.915,00 

47 -  Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима; оправка предмета за 

личну употребу и домаћинство (шифре делатности : 52270, 52310, 52320-старе), (нове шифре 

делатности- 47.29, 47.73, 47.74) 

а) екстра зонa 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

а) прва зонa 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 44.915,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 104.801,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 29.942,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................59.958,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 22.457,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 44.915,00 

Трговина на мало моторним горивима (шифра делатности:50500-стара), ( нова шифра 

делатности- 47.30) 

За предузетнике,мала и микро правна лица из члана 3 став 4. 

ове Одлуке ….............................................................................227.010,00 

За средња  правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .......441.507,00 

За  велика правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .... .. 696.799,00 

Трговина на мало на тезгама и пијацама (шифра делатности: 52620-стара), (нове шифре 

делатности- од 47.81, до 47.89) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ....................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

VIII  САОБРАЋАЈ И  СКЛАДИШТЕЊЕ 

49 – Градски и приградски копнени превоз путника (шифре делатности:60211, 60212 - старе), 

(нова шифра делатности-  49.31). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 
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За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

Такси превоз (шифра делатности:60220- стара),( нова шифра делатности- 49.32) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

Остали превоз путника у  копненом саобраћају (шифре делатности: 60230, 60240-старе), (нова 

шифра делатности- 49.39) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

Друмски превоз терета и услуге пресељења (шифре делатности: 60250-стара), (нове шифре 

делатности-  49.41 и 49.42) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

Складиштење  (шифре делатности: 63110, 63120-старе), (нова шифра делатности- 52.10) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 67.353,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 134.705,00 

Услужне делатности у копненом саобраћају (шифра делатности: 63214-стара), (нова шифра 

делатности-  52.21) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

Остале пратеће делатности  у саобраћају (шифре делатности: 63211 63400-старе), (нова шифра 

делатности-  52.29) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

53 - Поштанске активности (шифра делатности: 64110-стара), (нова шифра делатности -53.10) 

а) екстра зонa 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................. 756.700,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ...................623.235,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ...................494.060,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ..................374.299,00 

IX  УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ 

55  - Хотели и сличан смештај (шифре делатности:55110,55120-старе), (нова шифра  делатности- 

55.10) 

а) екстра зонa и зона посебних природних вредности 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 151.340,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 227.010,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ......................59.887,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .....................112.287,00 

- Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак (шифре делатности: 55231-55233-старе), 

(нова шифра делатности- 55.20). 

а) зона посебних природних вредности 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ................... 151.340,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 227.010,00 

б) екстра зона. 
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За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

в) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ......................59.887,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ..................... 112.287,00 

г) остале зоне 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 44.915,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................82.342,00 

Делатност кампова, аутокампова и кампова за туристичке приколице   (шифра делатности:55220-

стара),( нова шифра делатности- 55.30 и 55.90) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

-  Услуге припремања и послуживања пића (барови, ноћни барови, кафане,  пивнице, винарнице 

и друге угоститељске јединице у којима се точе алкохолна пића) (шифра делатности 55400-стара), 

(нова шифра делатности- 56.30) 

а) екстра зонa 

За правна лица из члана 3 став 1.  ове Одлуке   ....................  75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 227.010,00 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................. 756.700,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 1.  ове Одлуке   ...................... 72.436,00 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ....................169.942,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................165.952,00 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ...................524.003,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 1.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................134.743,00 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ...................344.345,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 1.  ове Одлуке   ...................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .......................90.592,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .....................112.683,00 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ....................224.572,00 

- Делатност ресторана и  покретних  угоститељских објеката (у којима се 

продаје  храна) (шифра делатности 55300-стара), (нова шифра делатности-56.10) 

а) екстра зонa 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .....................151.340,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ......................44.915,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .....................104.801,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................29.942,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................59.958,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ....................22.457,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ...................44.915,00 

X ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ 

58 – Издавачке делатности  ( 22110-22150-старе шифре), (нове шифре делатности- 
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од 58.11до 58.19) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

59 – Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких 

записа  (шифре делатности: 92110, 92120 , 92130-старе), (нове шифре делатности – 59.11, 59.12, 

59.13, 59.14,59.20) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

60 -  Програмске активности и емитовање (шифре делатности:92200-стара), (нове  шифре 

делатности-60.10,60.20) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

61- Телекомуникације (шифра делатности:64200-стара), (нове шифре делатности – 61.10, 

61.20,61.30,61.90 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ..................... 756.700,00 

62 – Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности 

(шифре делатности:72100, 72200, 72300 , 72400, 72500, 72600-старе), (нове шифре 

делатности- 62.01, 62.02, 62.03) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

XI  ФИНАНСИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДЕЛАТНОСТ ОСИГУРАЊА 

64 –Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова (шифре делатности: 

65110, 65121-старе), (нове шифре делатности – 64.11, 64.19) 

- Филијале. 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ................... 756.700,00 

- Пословне јединице 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ....................709.323,00 

- Експозитуре. 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ....................636.686,00 

- Шалтери 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ....................457.029,00 

Штедионице (шифре делатности:65122, 65123-старе), (нове шифре делатности     - 64.19). 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................... 457.030,00 

Остало финансијске услуге осим осигурања и пензијских фондова (шифре делатности:65210-

65232-старе), (нове шифре делатности – од 64.91 до 64.99) 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................... 457.030,00 

65  - Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања 

(шифре делатности:66010-66030-старе),  (нове шифре делатности – од 65.11до 65.30) 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................... 756.700,00 

66 – Помоћне делатности  у пружању финансијских услуга и осигурању (шифре 

делатности:67130, 67200-старе), (нове шифре делатности – од 66.11 до 66.19, од 66.21 до 66.29) 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 457.030,00 

XII  ПОСЛОВАЊЕ  НЕКРЕТНИНАМА 
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68 – Пословање некретнинама (шифра делатности:70110, 70120, 70200, 70310, 70320- старе), 

(нове шифре делатности – 68.10, 68.20, 68.31, 68.32). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

XIII  СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ, ИНОВАЦИОНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 
69 - Правни и рачуноводсвени послови 

− Правни  послови (шифре делатности:74111, 74112-старе), (нова шифра делатности – 

69.10). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

-Рачуноводствени , књиговодствени и ревизорски послови пореско саветовање (шифра 

делатности:74120-стара), (нова шифра делатности – 69.20). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

70 - Менаџерски и консултантски послови (шифра делатности:  74140-стара), (нове шифре 

делатности – 70.21 и 70.22 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

71- Архитектонске и инжењерске делатности  и техничко саветовање (шифре делатности:74201-

74204-старе), (нове шифре делатности – 71.11 и 71.12) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... . 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

Техничко испитивање и анализа (шифра делатности 74300-стара), (нова шифра делатности – 

71.20) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

74- Остале стручне, научне и техничке делатности 

Фотографске услуге (шифре делатности:74810-стара), (нова шифра делатности – 74.20) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

Остале стручне, научне и техничке делатности (шифра делатности :74840-стара), (нове шифре 

делатности –74.10, 74.30 и 74.90) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

75 -Ветеринарске делатности 

Ветеринарске делатности (шифра делатности:85200-стара), (нова шифра делатности – 75.00) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

XIV АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

77-  Изнајмљивање и лизинг (шифре делатности:71100, 71210, 71310-71340, 71400-старе), (нове 

шифре делатности –77.11, 77.12, од 77.21 до 77.29, 77,31и 77.39) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

79 - Делатност путничких агенција и туроператора (шифра делатности:63300-  стара), (нова 

шифра делатности 79.11 и  79.12) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 
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XV  ОБРАЗОВАЊЕ 

85 - Делатност школа за возаче (шифра делатности :80410-стара), (нова шифра делатности – 

85.53) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

Остало образовање (шифра делатности:80420-стара), (нова шифра делатности – 85.59) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

XVI  ЗДРАВСТВЕНА И  СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

86 – Здравствене делатности 

Делатност болница (  шифра делатности:85110, 85120-стара), (нова шифра делатности – 86.10) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00Стоматолошка пракса 

(шифра делатности:85130-стара), (нова шифра делатности – 86.23) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

Остала здравствена заштита  (шифра делатности:85141, 85142-старе), (нова шифра делатности – 

86.90) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 
XVII  УМЕТНОСТ ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА 

92 -  Коцкање и клађење (шифра делатности:92710-стара), (нова шифра делатности – 92.) 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ................... 756.700,00 

93 -  Спортске, забавне и рекреативне делатности (шифра делатности: 92330, 92340, 92610, 

92622, -старе), (нове шифре  делатности 93.11, 93.`12, 93.19, 93.21, и 93.29) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

XVIII   ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

94 – Делатност пословних и професионалних организација и послодаваца (шифре 

делатности:91110, 91120, 91200, 91310, 91320, 91330-старе), (нова шифра делатности – 94.11, 

94.12, 94.20, 94.91, 94.92, 94.99 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

95-  Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству 

Поправка предмета за личну употребу и домаћинство (шифре делатности: 52710, 52721, 52722, 

52730, 52740-старе), (нова шифра делатности 95.11, 95.12, од 95.21 до 95.29). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

96-  Остале личне услужне делатности шифре делатности .93010-93050-старе), (нове шифре 

делатности –  од 96.01 до 96.09). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

97 – Делатност домаћинстава која запошљавају послугу шифра делатности нова 97.00) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

Страна 527                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



15 

НАПОМЕНА: 

За делатности у оквиру шифре које нису побројане примењују се таксе из класификационог броја 

сличне делатности. 

ОЛАКШИЦЕ: Обвезници се ослобађају плаћања комуналне таксе из овог тарифног броја зависно од 

следећих услова: 

I Време почетка обављања делатности: 

1. Обвезници који отпочну обављање делатности ослобађају се обавезе плаћања таксе за прву 

годину пословања у износу од 90%. 

2. Обвезници који у другој години пословања запошљавају најмање 10 радника ослобађају се 

плаћања 50% од висине  локалне комуналне таксе за овај тарифни број. Захтев за умањење 

комуналне таксе за фирмарину подноси се у децембру месецу уз достављање потврде из ПИО 

фонда. 

3. Обвезници који у трећој години пословања запошљавају најмање  15 радника ослобађају се 

плаћања 25% од висине  локалне комуналне таксе за овај тарифни број. Захтев за умањење 

комуналне таксе за фирмарину подноси се у децембру месецу уз достављање потврде из ПИО 

фонда. 

II Број отворених нових радних места 

1. Обвезници који отпочну делатност и запосле од 20 до 30 радника од којих  најмање 70% имају 

пријављено пребивалиште на територији општине Сокобања, најмање у трајању од 3 године, а који су 

регистровани као незапослени код Националне службе запошљавања у општини Сокобања (доказује 

послодавац списком новозапослених, фотокопијама личних карата новозапослених и потврдом 

Националне службе запошљавања) ослобађају се плаћања комуналне таксе за фирмарину на период 

од 2 године у износу од 90%. 

2. Обвезници који отпочну делатност и запосле од 31 до 50 радника од којих  најмање 70% имају 

пријављено пребивалиште на територији општине Сокобања, најмање у трајању од 3 године, а који су 

регистровани као незапослени код Националне службе запошљавања у општини Сокобања (доказује 

послодавац списком новозапослених, фотокопијама личних карата новозапослених и потврдом 

Националне службе запошљавања) ослобађају се плаћања комуналне таксе за фирмарину на период 

од 3 године у износу од 90%. 

3. Обвезници који отпочну делатност и запосле преко 50 радника од којих  најмање 70% имају 

пријављено пребивалиште на територији општине Сокобања, најмање у трајању од 3 године, а који су 

регистровани као незапослени код Националне службе запошљавања у општини Сокобања (доказује 

послодавац списком новозапослених, фотокопијама личних карата новозапослених и потврдом 

Националне службе запошљавања) ослобађају се плаћања комуналне таксе за фирмарину на период 

од 4 године у износу од 90%. 

III Број пријављених радника 

Обвезник- предузетник  који има најмање 15 запослених радника у календарској години остварује 

олакшицу у износу од 20% од прописане фирмарине уколико докаже да је у целој  календарској 

години, по месецима, имао најмање 15 запослених. 

Захтев за умањење комуналне таксе за фирмарину подноси се у децембру месецу уз достављање 

потврде из ПИО фонда. 

За привредне субјекте који се  као претежном  делатношћу баве старим и  уметничким  занатима и 

пословима домаће радиности за које је издат сертификат министарсрва надлежног за послове 
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привреде  ослобођени су плаћања  комуналне таксе. 

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору са сталним седиштем  у сеоским 

насељима, плаћа се у износу  као за трећу зону у Сокобањи. 

До доношења решења за наредну годину обвезник је дужан да плаћа квартални износ комуналне 

таксе у висини утврђеног кварталног износа из претходног периода. 

За време трајања привремене одјаве делатности, обвезник комуналне таксе плаћа комуналну таксу по 

овом тарифном броју. 

Тарифни број 2 

За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, плаћа 

се комунална такса, годишње и то за: 

За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, плаћа 

се комунална такса, годишње и то за: 

1) за теретна возила: 

- за камионе до 2 т носивости  1.880 динара, 

- за камионе од 2 т до 5 т носивости  2.510 динара, 

- за камионе од 5 т до 12 т носивости  4.370 динара, 

- за камионе преко 12 т носивости  6.240 динара; 

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)  620 динара; 

3) за путничка возила: 

- до 1.150 цм3  620 динара, 

- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3  1.240 динара, 

- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3  1.870динара, 

- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3  2.510динара, 

- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3  3.770 динара, 

- преко 3.000 цм3   6.240 динара; 

4) за мотоцикле: 

- до 125 цм3  500 динара, 

- преко 125 цм3 до 250 цм3  740 динара, 

- преко 250 цм3 до 500 цм3  1.240 динара, 

- преко 500 цм3 до 1.200 цм3  1.520 динара, 

- преко 1.200 цм3  1.870 динара; 
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5) за аутобусе и комби бусеве  50 динара по регистрованом седишту; 

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за 

превоз одређених врста терета: 

- 1 т носивости  510 динара, 

- од 1 т до 5 т носивости  870 динара, 

- од 5 т до 10 т носивости  1.180 динара, 

- од 10 т до 12 т носивости  1.640 динара, 

- носивости преко 12 т  2.510 динара; 

7) за вучна возила (тегљаче): 

- чија је снага мотора до 66 киловата  1.870 динара, 

- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата  2.510 динара, 

- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата  3.150 динара, 

- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата  3.770 динара, 

- чија је снага мотора преко 177 киловата  5.010 динара; 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 

атестирана специјализована возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана 

специјализована возила за превоз пчела  1.240 динара. 

НАПОМЕНА: 

1. Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом регистрације моторних друмских и прикључних 

возила, а наплаћује је орган који врши регистрацију возила. 

Орган који врши регистрацију моторних друмских и прикључних возила не може  их регистровати 

док обвезник не плати таксу по овом тарифном броју. 

2. Комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се за возила Војске Србије, полиције, 

санитетска возила, возила хитне помоћи, возила Црвеног крста, специјална возила (путничка возила и 

мотоцикле) војних инвалида, цивилних инвалида рата и инвалида рада са 80% или више процената 

телесног оштећења, која имају за последицу неспособност доњих екстремитета за 60% или више 

процената ако им возило служи за њихов лични превоз.“ 

Тарифни број 3 

За држање средстава за игру („забавне игре“) утврђује се комунална такса за свако средство дневно, 

сразмерно времену држања и то: 

1. Приређивање томболе ...........................................................................................................1.800,00 

2. Рингишпили и дечји воз на шинама ....................................... ............................................... 721,00 

3. Дечји аутомобили и остале направе за забаву деце .............................................................  273,00 

4. Трамболина ............................................................................................................................... 721,00. 

Забавна стрелишта, стони ногомет, билијар и мали аутомобили у луна парку ....... ........  ....149,00 

6. Аутомати за игре на срећу ......................................................................................................  541,00 

7. Аутомати за забавне игре .........................................................................................................162,00 
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8. Рачунари у играоницама ........................................................... ............................................... 54,00 

НАПОМЕНА: 

1. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену држања средстава за игру, до 

15. у месецу за претходни месец. Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се 

држи (приређује) забавна игра, на основу задужења од стране надлежног органа Општинске управе, а 

по претходно издатом одобрењунадлежног органа  Општинске управе. 

За лица која држе средства за игру без одобрења надлежног органа Општинске управе., на основу 

записника комуналне инспекције, доноси се посебно решење о плаћању комуналне таксе. Ако такво 

лице не уплати комуналну таксу у року одређеном решењем, надлежни орган спровешће поступак 

принудне наплате. 

НАПОМЕНА: 

Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом добијања oдобрења. 

ОПИС ЗОНА СА ГРАНИЦАМА ЗА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ИЗ ОВЕ 

ОДЛУКЕ 

ЗОНА ПОСЕБНИХ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 

Опис граница: Простор од уласка реке Моравице у кањон код тврђаве „Сокоград“, долином реке све 

до „Таш ћуприје“. Овом зоном обухваћени су објекти на излетишту Лептерија и објекати хотел 

„Моравица“ и хотел „Сунце“. 

ЕКСТРА ЗОНА 

Опис граница: Екстра зона чини мермерно шеталиште и простор у ширини од 50м од истог у свим 

правцима. 

ПРВА ЗОНА 

Опис граница: Простор прве зоне полази од  улице Светог Саве, иде улицом Краља Петра I до 

раскрснице са улицом Драговићевом, улицом Драговићевом до раскрснице са улицом Војводе 

Мишића, улицом Војводе Мишића до сквера на Врелу, потом иде Врелским потоком до укрштања са 

улицом Митрополита Михаила, улицом Митрополита Михаила до раскрснице са Немањином, улицом 

Немањином до раскрснице са улицом Радета Живковића и Миладина Живановића, улицом Миладина 

Живановића до раскрснице са улицом Свети Сава, улицом Свети Сава до улице Краља Петра I. 

ДРУГА ЗОНА 

Опис граница: Полази од моста на реци Моравици код пијаце, иде реком Моравицом до моста на путу 

Сокобања – Књажевац (Таш ћуприја), затим улицом Свети Сава до улице Бањичке, улицом Бањичком 

до улице Милутина Пејовића, улицом Милутина Пејовића до улице Озренских партизана, улицом 

Озренских партизана до улице Иве Андрића. Улицом Иве Андрића до улице Др. Милутина 

Митровића, улицом Др. Милутина Митровића до улице Вука Караџића, улицом Вука Караџића до 

Врцаревог потока, Врцаревим потоком до водотока реке Моравице, реком Моравицом до моста код 

пијаце. 

ТРЕЋА ЗОНА 

Опис граница: Трећу зону чини остали простор изван поменутих зона у границама грађевинског 

реона насеља Сокобања , као  и зоне сеоских насеља. 
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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 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

1. 

Општинско веће општине спровело је јавну расправу о нацрту Одлуке о локалним 

комуналним таксама  у периоду од 19.11.2022 године до 05.12.2022 године. 

Отворени састанак о предложеном нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама 

одржан  је у уторак, 05.12.2022.године у великој сали општине Сокобања са почетком у 

13:00 часова. Позив за јавну расправу уредно је оглашен дана 18.11.2022. године путем 

званичне интернет странице општине Сокобања, а у организацији Општинског већа 

општине Сокобања. 

2. 

Отворени састанак о предложеном нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама 

отворила је Душица Станковић, руководилац одељења за имовинско правне послове, 

нормативе и јавних набавки, која је, у најважнијим сегментима, представила нацрт Одлуке 

о локалним комуналним таксама. 

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. 

До почетка одржавања и на самој  јавној расправи није било примедби на нацрт Одлуке, 

ни конкретних предлога за измену 

4. 

Након уводног излагања и образложења Нацрта Одлуке о локалним комуналним 

таксама  учешће присутне јавности огледало се кроз давање коментара, док у писаном 

облику  примедбе, сугестије и питања нису достављана. 

Јавна расправа завршена је у 13,30 часова. 

5. 

На јавној расправи није било присутних грађана, док су били присутни 

представници већника, запослених  и осталих заинтересованих лица. 
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По анализи структуре присутних видљиво је да су само представници стручних 

служби Општинске управе били на истој док НВО сектор није имао представника. 

Примедби и сугестија на нацрт Одлуке није било те се Општинском већу на 

анализу и евентуално разматрање упућује нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама, 

без додатних предлога за измене. 

Јавну расправу ју организовали и реализовали Општинско веће и  Одељење за имовиндко – 

правне послове, нормативе и послове јавних набавки Општинске управе општине Сокобања. 

У Сокобањи дана 06.12.2022.године 

Председник општинског већа 

_________________________________ 

Миодраг Николић 
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На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту ( „ Службени гласник РС “, број 62/06, 

65/08 – др. закон, 41/09 112/15, 80/17  и 95/18– др. закон), члана 5. и 6. Правилника о садржини, 

поступку израде и доношења програма комасације ( „ Службени гласник РС “, број 6/20) и чланa 

42. став 1 тачка  69. Статута општине Сокобања ( „Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), 

Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 22.12.2022.године донела је: 

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ 

ДЕЛА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА БЕЛИ ПОТОК, ЖУЧКОВАЦ, 

ПОРУЖНИЦА, РЕСНИК, СОКОБАЊА, ТРГОВИШТЕ И ТРУБАРЕВАЦ ( ОПШТИНА СОКОБАЊА ) 

Члан 1. 

Доноси се Одлука о покретању измене Програм комасације дела катастарских општина 

Бели Поток, Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац ( општина 

Сокобања ) број 320-21/2018 од 29.06.2018.године 

Члан 2. 

Поступак предвиђен за измену програма, као и избор носиоца израде измене Програма 

комасације спровешће Општинска управа општине Сокобања. 

Члан 3. 

Измена Програма комасације дела катастарских општина Бели Поток, Жучковац, 

Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац ( општина Сокобања ), финансираће се из 

буџета општине Сокобања као и из других доступних извора. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Сокобања“. 

I Број: 401-1076/22

У Сокобањи, дана 22.12.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 11. и члана 42.став 1. тачка 62. Статута општине Сокобања, („Службени лист 

општине Сокобања“ број 6/19) Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 

22.12.2022.године, донела је 

ОДЛУКУ 

о јавним признањима и наградама општине Сокобања 

Члан 1. 

Овом Одлуком установљавају се јавна признања и награде општине Сокобања, уређује се 

поступак, надлежност и ближи услови за доделу јавних признања и награда. 

ЈАВНА ПРИЗНАЊА 

Члан 2. 

Јавна признања oпштине Сокобања, додељују се колективима и појединцима за постигнуте 

резултате у раду, у области привреде, друштвених делатности, науци, култури, уметности и другим 

областима јавног живота. 

Јавно признање може се доделити и истакнутим личностима или колективима из других 

средина за допринос развоју општине Сокобања и заслуге на унапређењу сарадње са градом. 

Јавно признање може се доделити једном правном лицу највише једанпут у пет година. 

Појединцу се јавно признање може доделити само једанпут. Изузетно, ученицима основне и 

средње школе који су узастопно освојили прво, друго или треће место на Републичком такмичењу 

из Календара такмичења и смотре ученика за текућу школску годину које је донело министарство 

надлежно за послове образовања, којима се јавно признање може доделити и више пута током 

школовања. 

Члан 3. 

Као облици јавних признања установљавају се: 

1. Повеља почасног грађанина општине Сокобања 

2. Плакета општине Сокобања 

3. Похвалница општине Сокобања 

4. Награда 

Члан 4. 

Иницијативу за доделу јавних признања могу дати предузећа и установе, месне заједнице, 

друштвене организације и удружења грађана, Скупштина општине Сокобања, Председник 

општине Сокобања и други. 

Право иницијативе за доделу јавних признања имају појединци и групе грађана са подручја 

општине Сокобања. 

Иницијатива мора бити образложена. 

342

Страна 535                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 50                                               22.12.2022. године



Члан 5. 

Општинско веће општине Сокобања расписује јавни позив за подношење предлога за 

доделу јавних признања општине Сокобања. 

Јавни позив садржи прецизно упутство о начину достављања предлога, као и рокове за 

достављање. 

Јавни позив објављује се на званичном интернет порталу општине Сокобања као и путем 

локалних медијских средстава. 

Предлози за доделу јавних признања подносе се Општинском већу општине Сокобања. 

Члан 6. 

Одлуку о додели јавних признања доноси Комисија за кадровска, административна и 

мандатно имунитетска питања СО-е Сокобања, на предлог Општинског већа општине Сокобања. 

Члан 7. 

Јавна признања општине Сокобања, додељују се поводом Дана општине Сокобања, 21. 

јуна. 

Члан 8. 

Јавна признања уручује Председник општине, или заменик Председника општине, 

односно члан Општинског већа кога овласти Председник општине. 

ПОВЕЉА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Члан 9. 

За почасног грађанина општине Сокобања, може бити проглашен грађанин Републике 

Србије, или страни држављанин који има посебне заслуге и чије дело представља трајни допринос 

унапређењу привредног, друштвеног или културног развоја општине Сокобања. 

Члан 10. 

Иницијативу за проглашење почасног грађанина града може поднети председник општине, 

1/5 одборника у Скупштини или 2% грађана уписаних у бирачки списак општине Сокобања, са 

последњих спроведених избора а одлуку о додељивању звања „Почасни грађанин“ доноси 

Комисија за кадровска, административна и мандатно имунитетска питања СО-е Сокобања, уз 

претходну сагласност Министарства надлежног за послове локалне самоуправе. 

. 

Члан 11. 

Почасном грађанину додељује се Повеља почасног грађанина општине Сокобања. 
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ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Члан 12. 

Плакета општине Сокобања додељује се као признање грађана и општине Сокобања за 

изузетне резултате у раду и унапређењу привреде, пољопривреде, науке, културе, физичке 

културе, образовања и васпитања, здравствене, социјалне и дечје заштите, локалне самоуправе, 

као и очувању, побољшању и заштити животне средине и свим другим видовима стваралаштва у 

општини Сокобања. 

Плакета се додељује за достигнућа која су значајна за општину Сокобања и њене грађане у 

дужем временском периоду. 

Члан 13. 

Плакета општине Сокобања може се доделити правним лицима и појединцима. 

Члан 14. 

Иницијативу за доделу плакете општине Сокобања могу дати предузећа и установе, месне 

заједнице, друштвене организације и удружења грађана, Скупштина општине Сокобања и други. 

Право иницијативе имају и појединци и групе грађана са подручја општине Сокобања. 

Члан 15. 

Општинском већуе општине Сокобања разматра приспеле иницијативе и своје предлоге 

доставља Комисија из члана 5. Одлуке 

ПОХВАЛНИЦА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Члан 16. 

Похвалница општине Сокобања, додељује се ученицима генерације основне и средње 

школе, ученицима који су у текућој школској години освојили један од прва три пласмана на 

Републичком такмичењу  из Календара такмичења и смотре ученика за текућу школску годину које 

је донело министарство надлежно за послове образовања, студентима, спортистима, запосленима 

и другим грађанима за остварене изузетне резултате на одређеним такмичењима, спортским, 

уметничким и другим манифестацијам. 

Члан 17. 

Иницијативу за доделу похвалнице општине Сокобања могу дати школе, спортске 

организације, удружења и други. 

Право иницијативе имају и појединци и групе грађана са подручја општине Сокобања. 
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НАГРАДА 

Члан 18. 

Награда се може доделити појединцима који су постигли или постижу нарочите успехе у 

раду, ученицима генерације основне и средње школе, ученицима који су у текућој школској 

години освојили један од прва три пласмана на Републичком такмичењу  из календара такмичења 

и смотре ученика за текућу школску годину које је донело министарство надлежно за послове 

образовања. 

Награда се може доделити и у новчаном износу, а висину новчаног износа, утврђује 

Комисија на предлог Општинског већа општине Сокобања. 

Члан 19. 

Иницијативу за доделу награде општине Сокобања могу дати предузећа и установе, месне 

заједнице, друштвене организације и удружења грађана, председник општине Сокобања, 

Скупштина општине Сокобања и други. 

Члан 20. 

Средства за награду обезбеђују се у буџету општине Сокобања. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21. 

О јавним признањима води се евиденција код Општинске управе општина Сокобања. 

Члан 22. 

Средства за израду јавних признања, обезбеђују се у буџету општине Сокобања. 

Члан 23. 

Јавна признања и награде садрже амблем општине Сокобања, у складу са Одлуком о 

амблему општине Сокобања („Сл. лист општине Сокобања“, број 7/79). 

Члан 24. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се надлежне службе Општинске управе општине 

Сокобања. 

Члан 25. 
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Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе Одлука о јавним признањима општине 

Сокобања ( „Сл. лист општина Сокобања“, број 15/17). 

Члан 26. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Службеном листу општине 

Сокобања“. 

I Број: 401-1077/22

У Сокобањи, 22.12.2022. година 

СКУПШТИНА ОПШТИНА СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 39. став 1. Закона о правима пацијената ( „ Службени гласник РС“, број 

45/13  и 25/19), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник 

РС“, број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21), члана 42. тачка 69. Статута општине 

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и чл. 6. Одлуке о саветнику 

права пацијената на територији општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број, 9/14) Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 

22.12.2022. године донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 

Члан 1. 

Именује се за саветника за заштиту права пацијената Бојана Ћирић, дипломирани 

правник из Сокобање, ул. Ратарска број 10. 

Члан 2. 

Мандат именованом из члана 1. траје 4 године. 

Члан 3. 

Решење објавити у „ Службеном листу општине Сокобања“. 

Образложење 

Правни основ за именовање Саветника за заштиту права пацијената садржан је у 

одредбама члана  39. став 1. Закона о правима пацијената ( „ Службени гласник РС“, 

број 45/13 и 25/19),  члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („ Службени 

гласник РС“, број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21), члана 42. тачка 69. Статута 

општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и чл. 6. Одлуке о 

саветнику права пацијената на територији општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, број, 9/14). 

Чланом 39. став 1. Закона о правима пацијената прописано је да послове 

Саветника за заштиту права пацијената обавља дипломирани правник са положеним 

стручним испитом за рад у органима државне управе, са најмање три године радног 

искуства у струци и познавањем прописа у области здравства, а што је прописано и 

чланом 6. став 1. Одлуке о саветнику за заштиту права пацијената  на територији 

општине Сокобања, док је ставом 2. исте Одлуке прописано да ће послове Саветника 

пацијената на територији општине Сокобања обављати лице које ће бити именовано од 

стране Скупштине општине Сокобања посебним решењем на период од четири године. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор 

пред Управним судом у Београду, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. I 

БРОЈ: 50-7/22

У Сокобањи, 22.12.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владан Петковић 
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На основу члана члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) 

и члана 42. став 1. тачка 13. Статута општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“ бр. 6/19), 

Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 22.12.2022. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА“ СОКОБАЊА 

Члан 1. 

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата директора Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ 

Сокобања, Милошу Крстићу, дипломираном професору физичке културе из Ниша, због истека 

мандатног периода на који је именован, закључно са 21.12.2022. године. 

Члан 2. 

Решење је коначно. 

Члан 3. 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) 

прописано је да Скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава 

директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове 

статуте, у складу са законом. 

Одредбом члана 42. став 1. тачка 13. Статута општине Сокобања  („Службени лист општине 

Сокобања“ бр. 6/19) прописано је да Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава 

управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте у складу са законом. 

Како је Милош Крстић именован за директора Јавне установе „Спортско рекреативног центра 

Подина“ Сокобања, почев од 20.12.2018. године, Решењем I БРОЈ: 02-114/2018 на мандатни период од 

четири године, сходно напред наведеним одредбама законских и подзаконских аката, донето је решење 

као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути спор пред Вишим судом у Нишу у 

року од 30 дана од дана достављања решења. 

I БРОЈ: 02-115/22 

У Сокобањи, 22.12.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владан Петковић 
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На основ члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 42. 

став 1. тачка 13. Статута општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“ бр. 6/19), члана 17. 

став 3. и 4. Статута Јавне установе „Спортски рекреативни центар Подина“ Сокобања број 1- 01/2017 од 

04.11.2017. године, Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 22.12.2022. године донела 

је: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА“ СОКОБАЊА 

Члан 1. 

Милош Крстић из Ниша, дипл. професор физичке културе, 

ИМЕНУЈЕ СЕ на дужност,  директора Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ 

Сокобања, почев од 22.12.2022. године. 

Члан 2. 

Мандат именованог директора Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“  Сокобања 

траје четири (4) године. 

Члан 3. 

Ово решење је коначно. 

Члан 5. 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон 

) прописано је да Скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 

разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност 

на њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбом члана 42. став 1. тачка 13. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“ бр. 6/19) прописано је да Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава 

управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте у складу са законом. 

Чланом 17. став 3. Статута Јавне установе „Спортски рекреативни центар Подина“ Сокобања број 1-

01/2017 од 04.11.2017. године прописано је да директора именује и разрешава Скупштина општине 

Сокобања на предлог Управног одбора, а након спроведеног јавног конкурса, док је ставом 4. истог члана 

предвиђено да се директор именује на период од четири године и може бити поново именован. 

Управни одбор Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања,  расписао је 

конкурс за именовање директора који је објављен у дневном листу „Данас“ 25.10.2022. године, као и на 

званичној интернет страници СРЦ Подина. 

Рок за пријављивање кандидата био је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
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По расписаном конкурсу пристигла је једна пријава. 

Пријаву је поднео Милош Крстић из Ниша, дипломирани професор физичке културе. 

Управни одбор утврдио је да је пријава Милоша Крстића потпуна, благовремена, са свим траженим 

доказима који доказују да лице испуњава све услове наведене у Конкурсу, док је у току изборног поступка 

утврђено да лице располаже траженим знањем и стручном оспособљеношћу, те предложио оснивачу да 

наведеног кандидата именује за директора Јавне установе „Спортско рекреативни центра Подина“ 

Сокобања. 

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути спор пред Вишим судом у Нишу у 

року од 30 дана од дана достављања решења. 

I БРОЈ: 02-116/22 

У Сокобањи, 22.12.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владан Петковић 
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На основу члана 14. и члана 19. Закона о јавном здрављу („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), члана 

42. став 1. тачка 69. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 6/19) Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној 22.12.2022. 

године, донела је 

ОДЛУКУ 

I 

УСВАЈА СЕ пројекат „Кућно лечење, палијативно збрињавање и помоћ старим и 

болесним особама, као и особама са инвалидитетом“ Дома здравља Сокобања (у даљем 

тексту: Пројекат), број 01-504/2-22 од 08.12.2022. године. 

II 

Пројекат ће се финансирати из буџета општине Сокобања. 

III 

Овлашћује се председник општине Сокобања, да са Домом здравља Сокобања, закључи 

уговор о реализацији Пројекта. 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Сокобања''. 

I БРОЈ: 50-8 / 22 

У Сокобањи, дана 22.12.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владан Петковић 
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С А Д Р Ж А Ј 

Р.број ОДЛУКА Страна 

312 

Предлог Закључка о давању сагласности на програм 

пословања Јавног предузећа „Зеленило- 

Сокобања“ Сокобања 
1-48 

313 

Предлог Одлуке  о утврђивању  Програма одржавања 

јавних  зелених површина  и излетишта на територији 

општине Сокобања у 2023. години из делатности Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ 

49-80 

314 

Предлог Одлуке  о  утврђивању  Програма управљања 

општинским путевима  на територији општине Сокобања у 

2023. години из делатности Јавног предузећа „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања 

81-84 

315 

Предлог Одлуке о  утврђивању Програма одржавања 

општинских путева, градских улица и хоризонталне и 

вертикалне саобраћајне сигнализације на територији 

општине Сокобања у 2023. години из делатности Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања 

85-106 

316 

Предлог Одлуке  о утврђивању Програма одржавања јавне 

расвете у Сокобањи у 2023. години  из делатности Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања 
107-115 

317 

Предлог  Одлуке  о утврђивању Програма одржавања 

некатегорисаних путева на територији општине Сокобања у 

2023. години из делатности Јавног предузећа „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања 

116-120 

318 

Предлог Одлуке о утврђивању Програма одржавања 

заштићеног природног добра Споменик природе 

„Рипаљка“ у 2023. години којим управља Јавно предузеће 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања, за  2023. годину 

121-126 

319 

Предлог Закључка о давању сагласности на програм 

пословања Јавног комуналног предузећа 

„Напредак“ Сокобања 
127-194 
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320 

Предлог Одлуке о утврђивању Програма одржавања, 

реконструкције и изградње водоводне мреже у Сокобањи за 

2023. годину 
195-203 

321 

Предлог Одлуке о утврђивању Програма реконструкције и 

одржавања  кишне и фекалне канализационе мреже у 

Сокобањи за 2023. годину из делатности ЈКП 

„Напредак“ Сокобања 

204-206 

322 

Предлог Одлуке о утврђивању Програма одржавања градске 

чистоће у Сокобањи за 2023. годину из делатности ЈКП 

„Напредак“ Сокобањ 
207-211 

323 

Предлог Одлуке о утврђивању Програма уклањања 

животињских лешева и хватање паса и мачака луталица  у 

Сокобањи за 2023.годину из делатности ЈКП 

„Напредак“ Сокобања 

212-215 

324 

Предлог Одлуке о утврђивању Програма одржавања 

градских чесми и фонтана у Сокобањи за 2023.годину из 

делатности  Јавног комуналног предузећа „Напредак 

“ Сокобања 

216-225 

325 

Предлог Закључка о давању сагласности на План рада и 

финансијски план Народне библиотеке „Стеван 

Сремац“ Сокобања за 2023. годину 
226-262 

326 

Предлог Закључка о давању сагласности на План рада и 

финансијски план Туристичке организације Сокобања за 

2023.годину 
263-291 

327 

Предлог Закључка о давању сагласности на План рада и 

финансијски план Јавне установе „Спортско рекреативни 

центар Подина“ Сокобања за 2023.годину 
292-308 

328 

Предлог Закључка о давању сагласности на Програм рада 

Центра за социјални рад „Сокобања“ у Сокобањи за 2023. 

годину, 
309-320 

329 
Предлог Одлуке о измени Одлуке о организацији Општинске 

управе општине Сокобања 321 
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330 
Предлог Одлуке о усвајању Локалног антикорупцијског 

плана општине Сокобања  за период 2023 – 2026.године 322-447 

331 

Предлог Одлуке о утврђивању годишењег програма 

Уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 

2023.годину 
448-454 

332 
Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у 

јасвној својини општине Сокобања 455-456 

333 
Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Културног 

центра „Сокобања“ Сокобања 457-470 

334 

Предлог Одлуке о реализацији буџета јединице локалне 

самоуправе  у делу планираних расхода за услуге социјалне 

заштите за 2023.годину 
471-474 

335 
Предлог Одлуке о већем обиму права за децу из социјално 

угрожених породица у 2022.години 475 

336 

Предлог Одлуке о покретању поступка за прибављање 

грађевинског земљишта у јавну својину општине Сокобања 

непосредном погодбом 
476-778 

337 Предлог Одлуке о начину обављања комуналних делатности 479-502 

338 
Предлог Одлуке о категоризацији општинских путева и 

улица на територији општине Сокобања 503 

339 Предлог Одлуке о локалним административним таксама 504-513 

340 Предлог Одлуке о локалним комуналним  таксама 514-533 

341 

Предлог Одлуке о покретању измене Програма комасације 

дела катастарских општина Бели Поток, Жучковац, 

Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац 

( општина Сокобања ) 

534-539 
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342 
Предлог Одлуке о јавним признањима и наградама општине 

Сокобања 540 

343 
Предлог Решења о именовању Саветника за заштиту права 

пацијената 541 

344 
Предлог Решења о престанку мандата директора Јавне 

установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања 542-543 

345 
Предлог Решења о именовању директора Јавне установе 

„Спортски рекреативни центар Подина“ Сокобања 544 

346 

Одлука о усвајању ројекат „Кућно лечење, палијативно 

збрињавање и помоћ старим и болесним особама, као и 

особама са инвалидитетом“ 
545-549 
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