
На основу члана 29. Одлуке о јавним расправама, („Службени лист општине 

Сокобања“ бр. 23/19), сачињава се: 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

o 

Нацрту Одлуке о буџету општине Сокобања за 2023. годину 

1. 

Општинско веће општине спровело је јавну расправу о нацрту Одлуке о буџету 

општине Сокобања за 2023.годину  у периоду од 24.11.2022 године до 08.12.2022 

године. 

Отворени састанак о предложеном нацрту Одлуке о буџету општине Сокобања 

за 2023.годину одржан  је у уторак, 08.12.2022.године у великој сали општине 

Сокобања са почетком у 12:00 часова. 

Позив за јавну расправу уредно је оглашен дана 24.11.2022. године путем 

званичне интернет странице општине Сокобања, а у организацији Општинског већа 

општине Сокобања. 

2. 

Отворени састанак о предложеном нацрту Одлуке о буџету општине 

Сокобања за 2023.годину,  отворила је Сања Богдановић, руководилац одељења за 

финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове, која је, у најважнијим 

сегментима, представила нацрт Одлуке . 

3. 

Нацрт Одлуке је био доступан јавности, тако што је био постављен на 

интернет страници општине Сокобања. Било је обезбеђено стално присуство 

стручног лица које је, сваког радног дана, омогућавало увид у комплетан текст 

Oдлуке са давањем образложења и детаљних информација о појединостима Одлуке. 

На самој  јавној расправи достављени су предлози за измену Одлуке о буџету од 

стране Социјалистичке партије Србије, Туристичке организације Сокобања и 

Општинске управе општине Сокобања. 

4. 

Након уводног излагања и образложења Одлуке о буџету општине Сокобања 

за 2023.годину од стране руководиоца Одељења за финансије, наплату јавних 

прихода и инспекцијске послове, учешће присутне јавности огледало се кроз давање 

коментара, док су  писаном облику достављени  следећи предлози: 

Предлози за измену Одлуке о буџету за 2023.годину од стране Социјалистичке 

партије Србије: 

Предлог 1: Измена Програма пољопривреде –програм 5 
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Образложење предлога: 

Субвеницје: семе, ђубриво, пестициди, гориво, пумпе, бунари, прерадни 

капацитети. 

Нова мера: узгајање цвећа расадници (пластеници, расад), медоносне биљке; 

Дани жетве Врбовац; 

Одговор: 

Предложене мере сагледаће се кроз програм Подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Сокобања за 

2023.годину , а на основу закона о подстицајима у пољопривреди и мруралном 

развој (Службени гласник РС бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015и 101/2016) и закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник РС бр.129/2007, 83/2014, 101/2016, 

47/2018) – одбија се 

Дани жетве Врбовац – да се предвиде кроз финансијски план МЗ – одбија се 

Предлог 2: Измена Програма животне средине  - програм 6 

Образложење предлога: 

Заштита водотокова у сливу водоснабдевања; 

Дрворед Ресник и дечије игралиште. 

Одговор: 

За заштиту водотокова у сливу водоснабдевања потребно је утврдити радове који 

треба извести на уређењу водотока и на основу тога урадити предмер и предрачун 

радова  - одбија се 

Дрворед- конкурисати код Министарства животне средине, дечије игралиште 

Ресник већ сагледано у финaнсијском плану Спортско рекреативног центра Подина 

за 2023.годину– одбија се 

Предлог 3: Измена Програма саобраћаја и инфраструктуре програм 7 

Образложење предлога: 

Пут Мужинац –Ртањ и Сесалац - пећина 

Одговор: 

Наведени путни правци могу да се реализују кроз програм некатегорисаних путева 

на захтев месних заједница – одбија се 

Предлог 4: Предшколско образовање 

Образложење предлога: 

Пројекат психолог, педагог, дефектолог, 2 ДИФ (инклузија, кичма здравље) 

Музички инструменти 

Топловод- базен. 

Одговор: 

Дефектолог је већ ангажован за остале активности нису систематизована таква 

радна места – одбија се 

Општина Сокобања већ финансира музичку школу из Алексинца – одбија се; 

У току је конкурс за топловод за Средњу школу након чега ће бити размотрене и 
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друге јавне установе- одбија се 

Предлог 5: Измена програма образивање програм 10 

Образложење предлога: 

Реализација отварања Високе школе и пројекат ученичког и студентског стандарда 

Одговор: 

У току су преговори са Министарством просвете –одбија се 

Предлог 6: Измена програма социјална и дечија заштита – програм 11 

Образложење предлога: 

Пројекат докфалификације – оспособљавања, прихватилиште угрожених, дом за 

старе; 

Енергетски ваучери – самохрани родитељи са најнижим примањима; 

Одговор: 

Ни један од предложених мера не могу се сагледати Одлуком о буџету за 

2023.годину због ограничених средстава – одбијају се 

Предлог 7: Измена програма здравство – програм 12 

Образложење предлога: 

Набавка АЕД 3 комада (аутоматски екстерни дефибрилатор) на прометним 

местима излетишта – око 450.000,00 динара 

Пројекат финансирања куповине стоматолошке столице ординацији у ОШ , 1 лекар 

специјалиста по уговору +  један на пракси и сестра; 

Одговор: 

За АЕД 3 комада- предлог је да се конкурише код Јапанске амбасаде – одбија се 

За други пројекат није у надлежности локалне самоуправе – одбија се 

Предлог 8: Измена програма култура и информисање – програм 13 

Образложење предлога: 

Пренос седница скупштине; 

Просветни иснпектор за две општине; 

Пројекат ЦК 

Одговор: 

Предложена мера може да се сагледа кроз конкурс за медије – одбија се 

Најпре је потребно закључити споразум о међуопштинској сарадњи па након тога 

предвидети такво радно место у систематизацији затражити масу средстава за 

зараде  - одбија се 

Поступак оснивања установе културни центар  је у току – одбија се 

Предлог 9: Измена програма спорт и омладина – програм 14 

Образложење предлога: 

Затворени базен (балон), опрема и реквизити за рекреацију и клубове; 

Рекреативна лига и пројекат Аеробик – жене; 

ДИФ-овци (СРЦ и Спортски савез); 

Страна 46                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БР. 49                                               20.12.2022. године



Терени набавка земљишта - Николинац 

Одговор: 

Не постоји одговарајућа пројектна документација  за такав пројекат како би се 

планирала средства у буџету  – одбија се 

Рекреативна лига већ се финансира код Спортско-рекреативног центра Подина – 

одбија се 

Потребно је најпре решити имовинске односе – одбија се 

Предлог 10: Измена програма локална самоуправа – програм 15 

Образложење предлога: 

Мобилијар Ресник дечије игралиште; 

Врбовац, кухиња и вц при Дому малтерисање капеле 

Стипендије 

Одговор: 

Планирати кроз финансијски план МЗ Ресник – одбија се 

Планирати кроз финансијски план МЗ Врбовац – одбија се 

Стипендије су већ планиране Одлуком о буџету за 2023.годину; 

Предлог 11: Измена програма енергетска ефикасност – програм 17 

Образложење предлога: 

Топловод до вртића; 

Већа средства за фасаде, прозоре и панеле 

Одговор: 

У току је конкурс за топловод за Средњу школу након чега ће бити размотрене и 

друге јавне установе- одбија се 

Већ су издвојена средства Одлуком о буџету општине Сокобања за 2023.годину – 

одбија се 

Предлог 12: Измена програма локална самоуправа – - политички систем 

Образложење предлога: 

Социјално економски савет општине Сокобања три партнера 750.000.00 динара 

Одговор: 

Делимично се прихвата предлог - издвојиће се средства у износу од 150.000,00 

динара уз достављање програма активности. 

Туристичка организација Сокобања доставила је предлог финансијског плана са 

смањеним износом за Програм 4-Развоја Туризма у износу од 5.250.000,00 динара 

тако да сада укупни програм  износи 55.908.200,00 динара. 

Одговор- Усваја се предлог Туристичке организације 

Одељење за финансије и наплату јавних прихода  и инспекцијске послове предлаже 

да се: 
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У Програму 15. Опште услуге локалне самоуправе, програмска активности 0602-

0001  Функционисање локалне самоуправе и градских општина  повећају средства 

за 2.900.000,00 тако да сада програмска активност износи 161.582.345,00 динара 

због преузетих обавеза из 2022.године. 

У Програму 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, програмска 

активност 0701-0002  Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре повећају 

срдства за 2.350.000,00 динара тако да програмска активност износи 120.088.000,00 

динара због преузетих обавеза из 2022.године.. 

Пројекат: Геотермалне воде пребаци из Програма 10. Средње образовање у Програм 

6. Заштита животне средине. 

Одговор: 

Усвајају се сва три предлога Одељења за финансије, наплату јавних прихода  и 

инспекцијске послове 

5. 

На јавној расправи било присутних грађана, а били су присутни Председник 

Скупштине општине Сокобања, представници већника, запослених , одборници СО 

Сокобања Снежана Радоваовић и Сања Лазић, секретар скупштине, шеф кабинета, 

помоћник председника за инвестиције. 

Јавну расправу су организовали и реализовали Општинско веће и  Одељење за 

финасије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове  Општинске управе 

општине Сокобања. 

У Сокобањи дана 08.12.2022.године 

Председник општинског већа 

_________________________________ 

Миодраг Николић с.р. 
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