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Поштовани суграђани, 

 

Свесни чињенице да је развој локалне заједнице 

препуштен тржишном механизму, односно да се 

одговор на питање: „Да ли ће нека заједница успети 

да повећа запосленост и оствари економски раст 

више од других локалних заједница у држави?“  не 

налази у стратегијама Владе, већ у самој локалној 

заједници, преузели смо одговорност за свој будући 

економски развој.  

Циљ нам је да Сокобању учинимо атрактивним 

местом за улагања, побољшавајући пословну климу, 

комуналну и образовну инфраструктуру. Такође, 

желимо да очувамо традиционалне вредности и 

посебности наше заједнице и да уз очување 

животне средине,подигнемо квалитет живота наших 

суграђана. 

Грађани Сокобање – предузетници, пољопривредници, стручњаци из разних области и 

представници Општинске управе, суочени са модерним изазовима, својим ангажовањем у 

протеклих неколико месеци допринели су дефинисању кључних питања којима се треба 

бавити у наредном петогодишњем периоду, са посебним освртом на предности и 

могућности за динамичнији економски развој и просперитет.  

Да бисмо остварили визију и циљеве које смо себи поставили, потребно је да спроведемо 

низ програма и пројеката, који су детаљно представљени у стратегији. Завршили смо 

први корак – припремили смо документ који садржи средњерочни план економског 

развоја.  

Стратешки приступ економском развоју представља пут ка бољој будућности и пружа 

систематска решења за спровођење пројеката, кроз учешће грађана, успостављање 

партнерстава са приватним сектором и привлачење инвестиција. Кључ успеха лежи у 

мотивисању целокупне заједнице да пружи проактиван допринос у креирању сопствене 

будућности. Програми и пројекти који су представљени у Стратегији предуслов су 

остварења наше визије средњерочног економског развоја.  

Најважнија порука коју желим да вам упутим јесте да је овај документ само путоказ у 

развоју, подложан променама и прилагођавањима, у складу са потребама и препорукама 

грађана – кад год заједно утврдимо да је то неопходно. Уверења сам да је планирање 

процес који траје и који ћемо заједно наставити, како током примене ове стратегије, тако 

и касније, када будемо правили наредне краткорочне, средњерочне и дугорочне 

планове.  
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Пред нама је озбиљан задатак – да створимо услове за привлачење домаћих и 

страних инвестиција које су нам неопходне за развој туризма и повољно окружење 

за развој локалне привреде и пољопривреде. Туризам је најзначајнији извор прихода 

за нашу заједницу и највеће потенцијално тржиште за предузетнике и пољопривредне 

произвођаче.  Уколико то будемо разумели, успећемо да спроведемо већину пројеката 

које смо овим документом предвидели, чиме ћемо допринети решењу великог броја 

проблема и отклањању кључних препрека за економски развој. Општина Сокобања 

поседује капацитете и ресурсе за  брз напредак у развоју туризма – на нама самима је да 

их искористимо! 

На крају, желим да се посебно захвалим Немачкој агенцији за развој (GTZ) за подршку и 

партнерски однос током израде овог стратешког документа. Истовремено, упућујем позив 

свим људима, донаторима, организацијама, заинтересованим улагачима и 

привредницима да помогну напредак општине Сокобања инвестирањем у нашу средину, у 

складу са стратегијом локалног економског развоја. Убеђен сам да ће то бити 

инвестиција која ће се исплатити! 

 

Димитрије Лукић 

Председник општине Сокобања 
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1. УВОД 

Улога локалне самоуправе у Србији данас се мења и од ње се захтева нови, модеран 

приступ - општинска управа све више послује налик предузећу, а управљање 

процесима развоја кроз стратешко планирање, од пресудног је значаја за успешно 

пословање. Важно је разумети да се стратешко планирање економског развоја на 

локалном нивоу не односи само на капиталне инвестиције, већ и на пројекте мањег 

обима који не захтевају много улагања, а утичу на  унапређење квалитета услуга за 

клијенте општинске управе - грађане и предузетнике, као и на побољшање услова за 

развој малих и средњих предузећа, привлачење инвестиција и запошљавање грађана. 

Крајњи циљ стратешког планирања није стварање још једног документа који је сам 

себи сврха.  Суштина овог подухвата јесте у томе да прихватимо и усвојимо 

партиципативно планирање као модел понашања и трајно укључимо све битне 

актере и грађане у креирање сопствене будућности – да их учинимо одговорним за 

сопствени развој.  Стратегија економског развоја општине Сокобања за период 2009-

2013. године резултат је вишемечног рада и посвећености представника наше локалне 

заједнице. У припреми овог стратешког документа учествовали су представници  

јавног,  приватног и цивилног сектора.   

Комисија за стратешко планирање и радне групе за појединачна кључна питања 

вредно су радиле готово осам месеци. Сврха  партиципаторног процеса стратешког 

планирања била је да утврдимо кључна питања у области привредног развоја, да 

заједнички формулишемо стратешку визију развоја заједнице, да дефинишемо 

циљеве и дођемо до најједноставнијих и најизводљивијих програма и пројеката,  да 

утврдимо приоритне пројекте и њихове носиоце, као и да постигнемо сагласност око 

будућих праваца развоја. Укључивање битних актера и подела улога на нивоу 

пројеката представља основ за успешну реализацију стратегије економског развоја и 

гаранцију да ће овај план опстати и бити примењиван, без обзира на различите 

препреке и претње које се реално могу јавити, јер ће сви представници заједнице 

подржати стратегију у чијој су припреми учествовали и око које су се усагласили. 

Нема сумње да сви желимо да наша заједница буде пример повољног окружења за 

развој предузетништва и пожељна дестинација за инвеститоре, у којој се отварају 

нова радна места и негује партнерство између јавног и приватног сектора. 

Уз подршку Немачке агенције за развој (GTZ), у оквиру пројекта Општинског 

економског развоја у региону Дунава, у нашој општини процес стратешког планирања 

се одвијао паралелно са успостављањем одговарајућег институционалног оквира који 

је кључан за реализацију пројеката економског развоја . Запослени у Одељењу за 

привреду и локални економски развој имали су прилике да прођу кроз детаљну обуку 

која им је, између осталог, помогла да боље разумеју технике и инструменте 

неопходне за успешно спровођење пројеката економског развоја. Мерење учинка и 

резултата пројеката, као и праћење њиховог утицаја на развој уопште,  је трајан 

процес у коме учествује цела заједница, али је веома важно и да постоје  институције 

које ће то спровести у дело на систематичан и ефикасан начин.  
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Јасно нам је да усвајање овог документа представља тек почетак. Прави изазови 

предстоје у реализацији стратегије, у њеном сталном усавршавању и прилагођавању. 

На дан усвајања овог документа, Комисија за стратешко планирање прераста у 

Привредни савет, који ће и даље наставити да се састаје и прати  спровођење 

стратегије у дело. Коначан успех једне стратегије се мери кроз степен њене 

реализације: колико смо пројеката успели да спроведемо и како је то утицало на 

побољшање квалитета живота наших грађана и развој привреде у нашој општини и 

региону. 

 

2. ПРОЦЕС КРЕИРАЊА СТРАТЕГИЈЕ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

2.1. Шта је стратешко планирање? 

Стратешко планирање је систематски начин управљања у условима промена. То је 

инструмент за постизање консензуса у локалној заједници и формирање заједничке 

визије економског развоја и свеукупног унапређења услова живота. Стратешко 

планирање је креативан процес препознавања кључних питања за развој заједнице, 

као и договора око циљева, програма и пројеката које треба спровести у циљу 

решавања тих питања.  

Стратешким планирањем се комбинују дугорочне перспективе и краткоточне мере. 

Када смо креирали визију и дефинисали опште циљеве, планирали смо дугорочно. У 

исто време, сагледали смо тренутно стање у заједници, као и првиредне, друштвене и 

политичке токове, који су подложни брзим променама и тешко су предвидиви. Због 

тога, сврха стратешког планирања јесте да се створи рационална основа за постизање 

договора око конкретних програма и пројеката, који се реално могу спровести у року од 

пет година, што је животни век већине стратешких докумената који се односе на 

економски развој. 

ОВДЕ СМО

САДА

ОВДЕ ЖЕЛИМО

ДА СТИГНЕМО

СП

 

Стратешко планирање је, такође, моћна техника за окупљање челних привредника и 

представника локалне самоуправе, у циљу стварања партнерства између приватног и 
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јавног сектора, које ће унапредити пословну климу у општини и допринети њеној 

конкурентности. 

2.2. Принципи стратешког планирања 

У изради стратешког плана економског развоја користили смо методологију 

партиципативног планирања, која подразумева широко учешће чланова локалне 

заједнице, како у процесу припреме стратешког документа, тако и у спровођењу 

дефинисаних програма и пројеката. Током припреме стратегије, руководили смо се 

следећим приниципима: 

 Економски развој и развој предузетништва треба да буде усклађен са потребама 

свих грађана и да води ка побољшању квалитета живота свих припадника локалне 

заједнице, 

 Партиципативни приступ представља инструмент за учешће грађана у процесу 

доношења одлука и трајну укљученост свих чланова заједнице у стратешко 

планирање економског развоја и одрживог развоја уопште, као и креирање 

локалне политике, 

 Стратешко планирање је континуирани процес и не своди се само на израду 

документа – наш циљ је да пројекти планирани за наредних пет година буду 

реализовани и тиме допринесу остварењу визије економског развоја заједнице, 

 Партнерство приватног и јавног сектора, као и припадника цивилног друштва 

неопходно је за одрживи економски развој, 

 Улога локалне самоуправе у економском развоју састоји се, превасходно, у 

креирању повољних услова и окружења за развој приватног предузетништва и 

привлачење инвестиција, 

 Постизање консензуса између свих интересних група при утврђивању кључних 

елемената стратегије,  

 Подршка постојећим малим и средњим предузећима пођеднако је важна, као и 

привлачење инвестиција и оснивање нових предузећа, 

 Локални економски развој заснива се, пре свега, на коришћењу сопствених 

ресурса, предности и могућности, 

 Комбиновање дугорочне визије, средњорочних циљева и краткорочних програма и 

пројеката омогућава ефикаснију реализацију стратегије, 

 Широк консултативни процес у току израде стратешког документа – ангажовање 

стручњака за конкретне области у оквиру радних група, 

 Усаглашеност са националним стратегијама и међународним стандардима, 

 Усклађеност са постојећим стратешким и планским документима општине, 

 Истицање компаративних предности локалне заједнице. 
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Процес израде стратегије локалног економског развоја започео је формирањем 

Комисије за стратешко планирање, на основу Одлуке о приступању изради Стретегије 

привредног развоја општине Сокобања од 18.1.2008. године и Решења о именовању 

Комисије за стратешко планирање. За чланове Комисије именовани су представници 

локалне самоуправе, чланови општинског већа, јавног и приватног сектора, особље 

Одељења за привреду и ЛЕР, као и преставници цивилног друштва.  У оквиру пројекта 

Општинског економског развоја у региону Дунава, у децембру 2008. године чланови 

Радног тима похађали су обуку о партиципативном планирању економског развоја, 

када су имали прилике да се детаљно упознају са корацима у овом процесу, као и да 

размене своја искуства са другим општинама-учесницама у овом пројекту. 

2.2.1. Партиципативни приступ 

Сврха партиципативног приступа  јесте укључивање целокупне јавности у процес 

креирања заједничке визије и избора циљева, програма и пројеката економског 

развоја. Својим учешћем, грађани су сигурни да су њихови предлози обухваћени 

стратешким планом, а локална самоуправа има подршку заједнице, која подржава 

садржај документа.  

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА 

 Свеобухватни приступ 

 Учешће грађана 

 Усредсређеност на локалне потребе 

 Партнерство приватног и јавног сектора 

 Регионално повезивање 

 Консензус свих учесника у процесу 

 Укључивање стручне јавности 

 Ослањање на сопствене ресурсе 

 Истицање компаративних предности заједнице 

 Стварање повољних услова за развој 

предузетништва и привлачење инвестиција 

 Усклађеност са другим стратешким документима на 

локалном нивоу  и националним стратегијама 

 

Суштина процеса стратешког планирања није само у креирању документа уз учешће 

грађана. Циљ је дугорочно окупљање целе заједнице око заједничког интереса -  

економског напретка и унапређења животног стандарда  кроз реализацију стратешког 

плана.  
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Партиципативно планирање стратешког развоја је трајан процес који обезбеђује 

договор свих припадника заједнице око одабраних праваца развоја. Јавне расправе су 

део процеса партиципативног стратешког планирања и оне обезбеђује коначну 

сагласност заједнице, пре усвајања стратешког документа од стране Скупштине 

општине.  

Уз независну и непристрацну фасилитацију, партиципативан приступ је омогућио: 

 Учећше свих битних актера – избор чланова Комисије за стратешко планирање и 
радних група обезбедио је заступљеност свих сектора и одговарајућу заступљеност 
свих чланова заједнице; 

 
 Разумевање и усаглашеност око свих корака и елемената процеса стратешког 

планирања – на тај начин, сви битни актери разумели су задатке и изазове на исти 
начин; 

 
 Заједничко дефинисање кључних питања, креирање визије и циљева развоја на 

основу анализе профила заједнице, анкете пословног сектора и SWOT анализе, као и 
партиципативно праћење реализације стратешког плана.  

 
 Учешће заједнице у реализацији плана, као и праћењу примене и оцени 

резултата рада – после Комисије за стратешко планирање, Привредни савет 
преузима улогу сталног тела које, у сарадњи са општинском управом и Одељењем за 
привреду и ЛЕР прати процес имплементације; 

 
 Власништво целе заједнице над стратешким планом – овај план није производ 

једне политичке гарнитуре. У његовој припреми учествовали су представници целе 
заједнице, који ће се залагати за одрживост и реализацију плана без обзира на 
изборне резултате и промене до којих може доћи; 

 
 Да стратешки план буде флексибилан водич ка променама и напретку а не 

коначан документ који се не може изменити – програме и пројекте је могуће 
додавати, мењати и допуњавати, док год су они у складу са визијом развоја 
заједнице, као и дефинисаним општим и посебним циљевима; 
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Очекивани исходи процеса стратешког планирања: 

• Јасна визија о привредном развоју заједнице и стратешки приступ у 
спровођењу програма и пројеката; 
 

• Измењен, иновативан начин размишљања целе заједнице и нове преспективе 
у реализацији развојних пројеката; 
 

• Процена тренутног стања развоја заједнице као основ за мерење будућег 
развоја; 
 

• Нови, предузетнички начин размишљања од стране локане самоуправе и 
преузимање веће одговорности за развој заједнице; 
 

• Трајно учешће грађана у креирању будућности заједнице, као наслеђе за 
будуће генерације; 
 

• Власништво заједнице над стратешким документом и мотивисаност јавности 
да даје активан допринос развоју заједнице; 
 

• Смањење незапослености; 
 

• Унапређена сарадња између локалне самоуправе и приватног сектора; 
• Развој приватно-јавних партнерстава; 

 
• Јасна порука инвститорима о правцима развоја и могућностима за будућу 

сарадњу; 
 

• Практичне идеје како да се дође до средстава за финансирање пројеката и 
веће ослањање на сопствене ресурсе и могућности; 
 

• Већа јавност у раду локалне самоуправе и појачана контрола од стране 

грађана. 
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САСТАНЦИ РАДНИХ ГРУПА: дефинисаое ппштих и ппсебних циљева, прпграма и прпјеката 

Усвајаое дпкумента пд стране Скупштине ппштине и ппчетак имплементације, Кпмисија за 
стратешкп планираое прераста у Привредни савет, 

кпнференција за медије 
 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕШКПГ ПЛАНА 

ПРАЋЕОЕ И ПЦЕНА 
 

ПРВИ САСТАНАК ПРИВРЕДНПГ САВЕТА: ЗАЈЕДНИЧКП СУМИРАОЕ ПРВИХ РЕЗУЛТАТА 

ПРАЋЕОЕ И ПЦЕНА 
 

ЧЕТВРТИ САСТАНАК КПМИСИЈЕ ЗА СП: представљаое и усвајаое ппштих и ппсебних циљева, 
прпграма и прпјеката, кпнференција за медије 

САСТАНЦИ РАДНИХ ГРУПА: припритизација прпјеката и припрема плана имплементације за 
прву гпдину, припрема прпјектних фпрмулара 

ПЕТИ САСТАНАК КПМИСИЈЕ ЗА СП: усвајаое нацрта стратегије и плана имплементације за 
прву гпдину, кпнференција за нпвинаре 

ЈАВНА РАСПРАВА: медијска кампаоа, представљаое стратешкпг дпкумента грађанима, 
прикупљаое кпментара, састанци са грађанима  

ШЕСТИ САСТАНАК КПМИСИЈЕ ЗА СП: птвпрени састанак са учешћем јавнпсти – разматраое 
предлпга и кпментара грађана, усвајаое кпначне верзије стратешкпг дпкумента и предлпг 

Ппштинскпм већу и Скупштини за усвајаое дпкумента, кпнференција за медије 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Именпваое 
нпципца 

прпцеса СП 

Пбука п прпцесу стратешкпг 
планираоа и 

партиципативним техникама 

Уппзнаваое јавнпсти са 
будућим активнпстима 

СП 
 

Псниваое 
ппштинске 

радне групе  

Дпнпшеое Пдлуке п 
ппчетку прпцеса СП  

 

Утврђиваое 
битних 
актера  

Именпваое  
Кпмисије за СП 

 

ПРВИ САСТАНАК КПМИСИЈЕ 
ЗА СТРАТЕШКП 

ПЛАНИРАОЕ 

Пбавештеое за медије/ 
кпнференција за штампу 

            ИЗРАДА ПРОФИЛА ЗАЈЕДНИЦЕ И АНАЛИЗА СТАВОВА ПОСЛОВНОГ СЕКТОРА 
 

Фпкус групе Интервјуи, 
анкете 

Прикупљаое ппдатака: преглед  дпкументације, анализа 
ппстпјећих стратешких и планских дпкумената 

САСТАНЦИ РАДНИХ ГРУПА: SWOT анализа кључних питаоа и дефинисаое стратешке визије 
развпја заједнице 

 

КРАТАК ПРЕГЛЕД ПАРТИЦИПАТИВНОГ ПРОЦЕСА 

СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА 

Уппзнаваое чланпва 
Кпмисије са кпрацима у 

прпцесу СП 

Пбавештеое за медије/ 
кпнференција за штампу 

 

ДРУГИ САСТАНАК КПМИСИЈЕ ЗА СП: представљаое прпфила заједнице и резултата анкете 
ппслпвнпг сектпра, утврђиваое кључних питаоа за екпнпмски развпј, именпваое Радних 

група за израду SWOT анализе , кпнференција за медије 
 

ТРЕЋИ САСТАНАК КПМИСИЈЕ ЗА СП: представљаое и усвајаое резултата SWOT анализе и 
стратешке визије, именпваое Радних група за кључна питаоа, кпнф. за медије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припремна фаза 
 
 
Ппчетак прпцеса стратешкпг планираоа 
 
Стратешкп планираое 

          
 
Имплементација стратешкпг плана/праћеое и пцена 
 
 
Активнп учешће ппштинскпг рукпвпдства 
 

 

 

 

 

ПРАЋЕОЕ И ПЦЕНА 
 

ПЕРИПДИЧНИ САСТАНЦИ ПРИВРЕДНПГ САВЕТА: ЗАЈЕДНИЧКП СУМИРАОЕ ПРВИХ РЕЗУЛТАТА 
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2.2.2. Комисија за стратешко планирање 

Чланови Комисије за стратешко планирање економског развоја општине Сокобања су: 

1. Новица Мијалковић, директор хотела Лептерија и председник Комисије  
2. Димитрије Лукић, председник општине 
3. Предраг Стојановић, директор хотела Бањица 
4. Славиша Лазански, директор хотела Моравица 
5. Илија Кнежевић, директор РМУ Соко  
6. Дејан Васиљевић, Удружење предузетника  
7. Душко Богдановић, Удружење предузетника 
8. Драган Младеновић, власник фарме крава 
9. Дејан Јовановић, Удружење предузетника 
10. Небојша Станојевић, Удружење предузетника 
11. Драгослав Стефановић, Удружење предузетника 
12. др Михајло Јовановић, председник Савета за развој општине Сокобања 
13. Радмило Анђелковић, председник Скупштине општине 
14. Саша Дрљача, директор ЈКП Напредак 
15. Виолета Костић, инжењер у Дирекцији за урбанизам и изградњу 
16. Љубинко Миленковић, директор Организације за туризам, култру и спорт 
17.  Љиљана Исаковић, директор Специјалне болнице Сокобања 
18. Ивана Петковић, начелник општинске управе 
19. Љиљана Гајић, руководилац одељења за урбанизам 
20. Марија Жикић, руководилац одељења за привреду и економски развој 
21. Зоран Миловановић, представник РАРИС - а  
22. Војкан Божиновић, директор НСЗ у Сокобањи 
23. Славиша Јефтић, директор средње школе 
24. Топлица Стефановић, директор службе катастра и непокретности 
25. Драгиша Милојевић, директор локалног медија  
26. Синиша Петровић, директор Електродистрибуције 
27. Мишко Стојковић, директор Телеком-а 
28. Драган Младеновић, шеф експозитуре Меридијан банке  
29. Иван Стојковић, шеф експозитуре Комерцијалне банке 
30. Владимир Ракић, Удружење пољопривредних произвођача 
31. Драган Богојевић, локални привредник 
32. Зоран Миловановић, локални привредник 
33. Драгиша Никодијевић, локални привредник 
34. Небојша Живановић, локални привредник 
35. Мића Миловановић, локални привредник 
36. Дејан Николић, народни посланик 
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2.2.3. Одељење за привреду и локални економски развој  

Одељење за локални економски развој формирано је 15.10.2008 године. Основна 

сврха Одељења за ЛЕР-а  јесте да развија заједницу која ће пружати повољне услове 

за пословање,  у којој ће се отварати нова радна места , повећавати улагања, 

успостављати привато-јавна партнерства и омогућити унапређење пословног сектора. 

Одељење за ЛЕР уско сарађује и са осталим општинским одељењима и службама, које 

су дужне да му пруже потребну подршку и помоћ у процесу реализације стратегије. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељење за локални економски развој има кључну улогу у процесу стратешког планирања и 

спровођењу стратешког плана. Једна од његових основних функција јесте да координише 

процес стратешког планирања и да окупља грађане око овог заједничког циља. Њена друга 

важна улога је да прати и оцењује спровођење пројеката, као и да заједно са Комисијом за 

стратешко планирање/Привредним саветом општине указује на проблеме и да предлаже 

измене и допуне, у складу са визијом и циљевима, као и конкретним потребама заједнице.  

 

Пдељеое за привреду и лпкални 

екпнпмски развпј 

Рукпвпдилац 

 

Струшни сарадник 

за  редузетнищтвп 

Струшни сарадник 

за ппљппривреду 

Струшни сарадник 

за туризам 

Струшни сарадник 

за  стратещкп 

планираое 

 

Референт за 

маркетинг и базе 

ппдатака 
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2.2.4. Радне групе  

Улога Радних група у процесу стратешког планирања је да реално сагледају предности 

које општина има и да у складу са ресурсима и ограничењима утврде области које треба 

развијати.  

Свака Радна група је за област развоја - кључног питања на коме је радила, дефинисала 

општи циљ и одредила више посебних циљева, а затим за сваки од њих програме развоја, 

са конкретним пројектима које треба спровести да би се ти циљеви остварили. Због тога 

је било важно да се у саставу радних група нађу стручни људи који су упознати са 

ситуацијом и проблемима у датој области развоја. 

 

ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 Маркетинг општина у циљу привлачења инвестиција 

 Контакти и преговори са инвеститорима 

 Подршка локалним малим и средњим предузећима  

 Подршка заједници у процесу стратешког планирања ЛЕР-а и спровођењу стратешког 

плана 

 Проналажење извора финансирања за пројекте из стратешког плана 

 Праћење и оцена реализације стратешког плана  

 Унапређење радне снаге за потребе локалне привреде 

 Саветодавна улога и пружање подршке општинском руководству 

 Контакти и сарадња са државним институцијама  

 Оснивање и одржавање база података и њихово коришћење у циљу коректног и 

благовременог извештавања различитих циљних група и заинтересованих страна 

 

Током 2008-2009. године, у оквиру GTZ-овог пројекта Општински економски развој у 

региону Дунава, запослени у Одељењу за економски развој похађали су низ семинара из 

области локалног економског развоја и управљања пројектним циклусом, који су им 

обезбедили значајну основу за пружање одговарајуће подршке заједници у планирању и 

спровођењу развојних пројеката. 
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Радна група за развој пољопривреде и рурални развој 

 

1. Радмило Анђелковић, председник Скупштине општине 
2. Драган Младеновић, власник фарме крава 
3. Небојша Станојевић, власник предузећа “Адонис” и председник УО Удружења 

берача лековитог биља 
4. Владимир Ракић, Одељење за локални економски развој 
5. Бобан Илић, представник удружења пољопривредника 
6. Саша Јовановић, помоћник председника општине за пољопривреду 
7. Зоран Аврамовић, председник Удружења пчелара  
8. Горан Симић, председник Удружења одгајивача говеда сименталске расе 

Ртањ 
9. Топлица Стевановић, председник Удружења одгајивача оваца и коза 

 

Радна група за развој туризма 

 

1. Новица Мијалковић, директор Хотела Лептерија 
2. Предраг Стојановић, директор Хотела Бањица 
3. Славиша Лазански, директор Хотела Моравица 
4. др Михајло Јовановић, председник Савета за развој општине Сокобања 
5. Љубинко Миленковић, директор Организације за туризам, култру и спорт 
6. Славиша Јефтић, директор средње школе 
7. Драгиша Никодијевић, локални привредник 
8. Иван Стојковић, директор експозитуре Комерцијалне банке у Сокобањи 
9. Слободан Стефановић, руководиоц пословне јединице Србија шуме 
10. Александар Милојковић, члан општинског Већа  и локални привредник 

 

Радна група за развој комуналне инфраструктуре 

 

1. Саша Дрљача, директор ЈКП Напредак 
2. Виолета Костић, инжењер у Дирекцији за урбанизам и изградњу 
3. Љиљана Гајић, руководилац одељења за урбанизам 
4. Топлица Стефановић, директор службе катастра и непокретности 
5. Илија Кнежевић, директор РМУ Соко 
6. Синиша Петровић, директор, Електродистрибуција Сокобања 
7. Мишко Стојковић, директор, Телеком Сокобања 
8. Драган Јовановић, грађевински инжењер  у Дирекцији за изградњу 

 

 

Радна група за развој предузетништва и малих и средњих предузећа 

 

1. Драгослав Стефановић,Удружење предузетника 
2. Дејан Васиљевић, Удружење предузетника 
3. Душко Богдановић, Удружење предузетника 
4. Дејан Јовановић, Удружење предузетника 
5. Војкан Божиновић, директор експозитуре НСЗ у Сокобањи 
6. Драган Богојевић, локални привредник 
7. Зоран Миловановић, локални привредник 
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8. Мића Миловановић, локални привредник 
9. Драган Младеновић, директор експозитуре Меридијан банке у Сокобањи 
10. Саша Миленковић, заменик председника општине и локални привредник 

 

 

2.2.5. Прикупљање и анализа података  

Профил заједнице 

На локалну привреду утичу различити фактори на међународном, државном, 

регионалном и локалном плану. Да бисмо добили праву слику о тренутном стању 

економије у нашој заједници, што је предуслов за израду добре стратегије, на почетку 

процеса стратешког планирања Радни тим општинске управе и Комисија за стратешко 

планирање бавиле су се прикупљањем података из различитих извора, ослањајући се на 

податке добијене од одговарајућих институција и помоћ ангажованих консултаната. На 

основу анализе прикупљених података, припремили смо кратак преглед најважнијих 

закључака који су представљени у оквиру овог документа. За потребе израде профила 

заједнице сачињен је документ који садржи податке приказане у стотинак табела са 

различитим подацима и који представља основу за базу података коју ће даље 

допуњавати и редовно ажурирати Одељење за локални економски развој. Свеобухватан 

профил заједнице треба сагледати као саставни део овог документа, који ће грађани и 

сви други заинтересовани моћи да погледају на интернет страници општине. 

Мишљење пословног сектора 

Током децембра 2008. године и јануара 2009. године, спроведена је анкета ради 

добијања мишљења и разумевања ставова предузетника који послују у општини 

Сокобања. Мала и средња предузећа су од нарочитог значаја у малим заједницама, како 

због својих инвестиција, тако и због отварања нових радних места. Циљ ове анкете је да 

се утврди каква је пословна клима у општини, као и колико су привредници задовољни 

квалитетом услуга и подршком коју добијају од локалне самоуправе. Власници радњи и 

малих предузећа у Сокобањи попунили су упитник о историјату и статусу њихових фирми, 

природи посла, запошљавању, плановима за даље инвестиције, врсти услуга које траже и 

добијају од општинске управе, о стању и коришћењу својих пословних објеката, итд.  

 

  

 

 

 

 

Анализа тренутног стања и анкета ставова пословног сектора није просто прикупљање података који су 

сами себи сврха. 

Пре свега, ово нам је помогло да утврдимо тренутно стање и обезбедимо компоненту упоредивости – 

могућност да меримо напредак заједнице у односу на стање пре почетка спровођења стратегије. 

На основу прикупљених података, урађена је анализа трендова и донети су закључци који су нам 

помогли да боље дефинишемо критична питања, опште и посебне циљеве и, коначно конкретне 

програме и пројекте који ће унапредити економски развој наше заједнице. 
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Дефинисање кључних питања и стратешке визије 

На основу анализе профила заједнице и ставова пословног сектора, Комисија за 

стратешко планирање је детаљно размотрила резултате и утврдила питања/области од 

највећег значаја за даљи развој заједнице. У доношењу ове одлуке постигнут је 

консензус свих чланова Комисије за стратешко планирање, што је било једнако важно 

као и сам избор кључних питања. 

Комисија је затим приступила дефинисању стратешке визије, којом смо се руководили 

током целокупног процеса стратешког планирања и која ће нас водити до остварења 

дугорочних циљева. У овом моменту стратешког планирања дефинисане су и радне групе 

које су се даље бавиле сваким кључним питањем појединачно. 

 

 

SWOT анализа 

SWOT анализа представља анализу снага, слабости, шанси и претњи за свако 

кључно питање. То је предуслов за сам процес стратешког планирања – 

дефинисање општих и посебних циљева, програма и пројеката. Помоћу ове 

технике обавили смо: 

ШТА СМО ДОБИЛИ НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ ТРЕНУТНОГ СТАЊА? 

 Кључне информације од економског значаја, из перспективе различитх сектора;  

 Квалитативне и квантитативне податке о заједници – личну карту заједнице; 

 Информације о степену знања и вештинама које поседујемом на основу чега утврђујемо у којим 
областима нам је потребна додатна обука и јачање капацитета; 

 Сазнали смо ставове и стекли увид у то како јавност види привредни развој општине; 

 Иновативне идеје о оснивању партнерстава, изворима финансирања, развоју малих и средњих 
предузећа, потребама за инвестирањем, будућим пројектима локалног економског развоја; 

 Побудили смо интересовање јавности за процес стратешког планирања локалног економског 
развоја; 

 Добили смо основне податке који ће нам помоћи да пратимо и оцењујемо сопствени рад и 
учинак; 

 Унапредили смо целокупан процес економског развоја и институционалне капацитете 
Канцеларије за привреду и локални економски развој; 

 Утврдили смо у којим сегментима треба да побољшамо услуге које пружамо грађанима, 
пословном сектору и пољопривредним произвођачима; 

 Успоставили смо сарадњу и побољшали комуникацију са представницима приватног сектора;  
 Стекли смо одговарајућу основу за почетак процеса стратешког планирања. 



 
18 Стратегија привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

 Екстерну анализу – анализу шанси које нам се пружају за економски 

развој, као и сагледавање претњи – ризика који нам прете у процесу 

спровођења стратегије. Ту спада све оно што је изван моћи заједнице да на 

њих утиче, као што су промене на међународном и државном плану – 

законодавне, друштвене и политичке промене, технолошки развој и 

демографска кретања. 

 Интерну анализу – анализу снага и предности са којима заједница 

располаже на почетку процеса стратешког планирања и сопствених 

слабости које могу угрозити спровођење стратегије. Код интерне анализе 

веома је важна објективност и сагледавање унутрашњих проблема из 

различитих перспектива. 

Као и профил заједнице, SWOT анализа је такође усмерена на прикупљање података 

који су нам неопходни за добро планирање, али нам она даје конкретнију анализу 

стања и околности у вези уско дефинисаних кључних питања. 

2.3.  Процес стратешког планирања 

Циљ процеса стратешког планирања је да, пошто смо кренули од дефинисања кључних 

питања и одредили састав радних група за свако кључно питање, утврдимо визију развоја 

наше заједнице, коју ћемо остварити кроз спровођење општих и посебних циљева, 

програма и пројеката. За сваку годину приоритетни пројекти се утврђују посебно, а у 

додатку овог документа садржани су пројекти који су оцењени као оствариви и 

најважнији за прву годину. На основу утврђених приоритета, Радне групе су припремиле 

и план имплементације, који ће бити представљен као анекс Стратешког плана 

економског развоја. 

 

 

 

 

Визија развоја 

заједнице 

        Општи    

        циљеви 

        Посебни    

        циљеви 

       Програми        Пројекти        Приоритети           Акциони  

          план 

 

 

Током целокупног процеса, најважније је било да се постигне сагласност свих чланова 

радних група око приоритета, а да затим пројекте утврђене за прву годину прихвати и 

Комисија за стратешко планирање.  
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2.3.1 Критеријуми за избор пројеката од стратешког значаја  

Да би Комисија за стратешко планирање, чији чланови заступају различите интересне 

групе лакше постигла консензус, дефинисали смо критеријуме на основу којих смо лако 

утврдили који програми и пројекти су од општег значаја за развој заједнице. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА 

 1. Локална самоуправа је (директно или индиректно) укључена у спровођење пројекта. 

2. Пројекат доприносу стварању или унапређењу повољног окружења за развој бизниса . 

3. Чланови Комисије су се сложили да је пројекат од значаја за целу заједницу. 

4. Пројекат помаже развој и унапређење малих и средњих предузећа. 

5. Пројекат подразумева партнерство јавног и приватног сектора- 

6. Спровођење изабраног пројекта је предуслов за спровођење других пројеката од 

значаја за привредни развој.  

7. Пројекат подразумева и промовише сарадњу више представника пословног сектора и 

промовише интересно удруживање предузетника/пољопривредних произвођача. 

8. Пројекат доприносу привлачењу директних страних инвестиција. 

 Општи циљеви су уопштене изјаве о томе шта једна заједница жели да буде или да 

постигне; произилазе из дефинисаних кључних питања и стратешке визије и 

представљају широке смернице у процесу доношења одлука. Општи циљеви се 

планирају дугорочно. 

 Посебни циљеви произилазе из општег циља за свако кључно питање и представљају 

конкретне, специфичне области које треба развијати и унапређивати. Посебни циљеви 

подразумевају средњерочно планирање. 

 Програми су пројекти груписани по сродности. То су специфични задаци које треба 

обавити да би се остварили циљеви. Програми се планирају краткорочно. 

 Пројекти представљају конкретне мере које се предузимају да би довеле до 

конкретних резултата који воде ка остваривању програма, посебних циљева, општег 

циља и, коначно, визије о развоју града/општине. 

 Активности су специфичне радње које се морају обавити у оквиру сваког пројекта 

како би се он успешно реализовао. За сваку активност мора се јасно дефинисати 

одговорност, временски рок и начин спровођења. 
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9. Пројекат је предложила група грађана или интересна група и образложила његов 

значај за целу заједницу. 

10. Пројекат ствара услове за ново запошљавање (навести очекивани број радних места). 

11. Пројекат се заснива на коришћењу сопствених природних ресурса. 

12. Пројекат увећава изворне приходе општине. 

13. Пројекат унапређује положај група од посебног значаја/интереса (на пример, жене 

предузетнице, запошљавање младих, особа са инвалидитетом, инклузија мањинских 

етничких група и сл.) 

14. Пројекат спречава или смањује могућност „одливања памети“ – мотивише повратак 

младих у своју заједницу по завршетку студија, повратак младих на село и сл. 

 

2.3.2 Критеријуми за приоритизацију  

Приоритизација пројеката утврђених процесом стратешког планирања врши се помоћу 

шест критеријума за оцењивање и на основу квалитативне анализе од стране радних 

група и Комисије за стратешко планирање. Приоритет пројекта ће зависити од суме оцена 

коју је пројекат добио по сваком критеријуму. Што је број поена који пројекат добије већи, 

виши ће бити и његов приоритет. 

Критеријуми који се користе за приоритизацију су следећи: 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА 

 1. Степен утицаја резултата пројекта на дефинисану визију и општи и посебан циљ. 

Уколико пројекат има већи утицај добиће већи број поена.  

2. Изводљивост пројекта и процена доступности финансијских и људских ресурса 

неопходних за имплементацију пројекта. Што су извори финасирања и други услови 

за реализацију пројекта извеснији, пројекат треба да добије већи број поена. Због 

важности прибављања извора финансирања и степена изводљивости самог пројекта, 

овај критеријум има највише утицаја на приоритизацију1. 

3. Временски оквир неопходан за реализацију пројекта и утврђивање мерљивих 

резултата пројекта. Уколико је време потребно за реализацију дуже, пројекат ће 

добити мање бодова и обрнуто. 

4. Степен утицаја пројекта на креирање и задржавање радних места, привлачење 

инвестиција и квалитет живота. Што је већи позитиван утицај на креирање радних 

                                                           

1
 Оцена по овом критеријуму се у Еxcel табели аутоматски множи са 2, због важности могућности прибављања 

финансијских и људских ресурса за извођење пројекта. 
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места, привлачење инвестиција и квалитет живота, то пројекат треба да добије више 

бодова. 

5. Спремност појединачног члана комисије да се ангажује у имплементацији пројекта. 

Што је ваша лична спремност да се ангажујете на пројекту већа, пројекат треба да 

добије већи број бодова. 

6. Позитиван утицај и компатибилност пројекта са другим пројектима и циљевима. 

Уколико пројекат директно или посредно доприноси остарењу пројекта, т.ј., 

представља предуслов за остварење неких других сродних пројеката, треба да добије 

већи број бодова.   

 

2.3.3 Значај аспекта родне равноправности за развој заједнице 

За развој су кључни људи са којима и због којих се развој и планира.  Циљ развоја је 

побољшање квалитета свакодневног живота људи у локалној заједници.   

Да бисмо заиста могли да се бавимо побољшањем квалитета свакодневног живота, 

морамо да разумемо како ти људи живе и ко су, колико имају година, какво је њихово 

образовање, пол, стручна спрема, економске активности којима се баве, од чега живе, 

колики су им приходи, шта су кључни проблеми са којима се сусрећу. Разумевајући 

њихов свакодневни живот у конкретном локалном окружењу,  ми добијамо 

могућност да препознамо потребе које имају, али и њихове потенцијале који могу да 

се покрену корист развоја.  

Одлучивање о развоју (како ћемо живети) често пада на оне који се, у једном тренутку, 

нађу у прилици да на томе раде (на пример, чланови радних група, који су укључени у 

неки процес као одговорна лица у неким институцијама или као стручњаци). Управо та 

чињеница даје им још већу одговорност да осигурају укључивање различитих група 

односно, сагледају њихове потребе у процесу израде стратешких докумената, као и 

током имплементације. Успешност стратегије није у чињеници да се активности њоме 

предвиђене само реализују, већ да имају позитивне ефекте на велику већину становника, 

и локалну заједницу. 

У том контексту, интеграција родне равноправности подразумева процес којим би се 

осигурало да жене и мушкарци једнако одлучују о развоју, односно да имају једнак 

приступ ресурсима, једнаку контролу над ресурсима, и да имају једнаке користи од 

развоја.  

Такође, то је и стратешки приступ којим се помоћу конкретних политика (мера и 

програма) подстичу вишеструки потенцијали и жена и мушкараца, и где корист за 

појединца-појединку постаје уједно и корист за целу локалну заједницу.  

Како би аспект родне равноправности био укључен на прави начин, потребно је да се 

пројекти који ће се спроводити додатно анализирају уочи саме разраде. Кључна питања и 
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индикаторе које је потребно укључити посебно је потребно развити у зависности од врсте 

пројекта.    

 

Примери неких кључних питања за анализу 

 На који начин пројекат доприноси родној равноправности? 

 Да ли су ресурси равномерно распоређени између жена и мушкарца? 

 Степен укључености жена у креирање, реализацију  као и крајње кориснице 

пројектних активности. 

 Улога и допринос жена у развоју туризма и њихово економско оснаживање 

кроз едукацију и помоћ у покретању малих бизниса. 

 Улога жена у руралном развоју - допринос жена у пољопривредним и 

прерађивачким активностима (на пример, прерада млека у финалне производе 

или нека друга прерада); могућности и баријере за даљи развој (на пример: 

обука и информисање о стандардима ЕУ у производњи хране те припремање 

села за нове прописе и стандарде ће бити обавезни (на пример хигијена у 

производњи млека, правила о складиштењу и транспорту хране; обука и 

подршка оснивању потпуно нових бизниса (на пример, кетеринг услуге). 

 Обука за рад на рачунару и приступ савременим технологијама, нарочито за 
младиће и девојке. 

 

ПРИМЕРИ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПРАЋЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ И  

УКЉУЧЕНОСТИ МЛАДИХ У ПРОЈЕКТЕ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

 1. Број жена и мушкараца укључених у реализацију пројекта, и њихова улога у спровођењу пројекта. 

2. Број младих до 30 година (девојке и младићи) укључених у реализацију пројекта, и њихова улога у том 
процесу. 
 

3. Број активности којима су обухваћене жене у мушкарци (као циљна група), односно, корисници. 

 

4. Број обучених особа (незапослених, пољопривредника, приватних предузетника, итд.). 

5. Број пројеката у којима су млади као циљна група ((број девојака и младића на сваком пројекту). 

 

6. Број пројеката у којима су жене посебна циљна група. 

7. Број свих корисника програма по полу и старости 

8. Који су ефекти појединих програма, пројеката и активности на жене и мушкарце? 

9. Који су ефекти појединих програма, пројеката и активности на младе (на девојке и младиће)? 
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2.3.4 План имплементације (акциони план)   

План имплементације се припрема на годишњем нивоу, за пројекте који се утврде као 

приоритетни за дату годину. 

Након тога, за пројекте које су потврђени као приоритетни за прву годину припремљен је 

акционии план, који садржи задужења, оквирне вредности пројеката, индикаторе као и 

временски оквир у којем ће се пројекти реализовати. 

2.3.5 Јавна расправа  

 

У периоду август-септембар 2009. 

године, припремљени стратешки 

план био је предмет јавног увида 

и расправе. Листа програма и 

пројеката била је доступна свим 

члановима заједнице, када су они 

имали прилике да дају своје 

сугестије и примедбе. Шести, 

последњи, састанак Комисије био 

је отовреног типа, када су 

усвојене допуне и измене и 

утврђена коначна листа пројеката. 

На тај начин уважено је мишљење 

шире заједнице и добијена 

подршка свих грађана за овај 

стратешки документ. 

 

 

  

2.3.6 Усвајање стратегије од стране Скупштине општине 

Стратегија економског развоја општине Сокобања, за период 2009-2013. године, усвојена 
је на заседању Скуптштине општине Сокобања одржаном дана ХХ.ХХ.2009. године. Овај 
документ ступа на снагу даном његовог усвајања, а његова реализација ће почети 1. 
јануара 2010. године.  

Даном усвајања стратегије, Комисија за стратешко планирање прераста у Привредни 

савет општине Сокобања, који ће се редовно састајати у циљу праћења и оцењивања 

процеса спровођења стратегије.  
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2.3.7 Спровођење стратегије  

Суштина стратешког планирања је његово спровођење. Успешна имплементација зависи 
од много фактора: мотивације битнх актера, доступности финансијских средстава, 
стабилности стуктура јавне управе, законодавних мера и др. 

У спровођењу Стратегије локалног економског развоја општине Сокобања кључну улогу 

ће имати Председник општине, Општинско веће, Канцеларија за привреду и локални 

економски развој и Привредни савет. Одговорност за спровођење стратешког плана, 

такође, треба да преузму и појединци а, нарочито, представници приватног сектора. 

Заједница треба да се интересује за спровођење стратешког плана и да непрестано 

ствара неку врсту притиска, указујући на то да прати све кораке у реализацији пројеката.  

 

  

     „Чврстог смо уверења да само синергија свих релеватних 

чинилаца привредног, друштвеног и политичког живота 

општине Сокобања може допринети правилном и одрживом 

развоју наше заједнице. Уколико се заједнички посветимо 

дефинисању циљева и праваца развоја, уколико свако да свој 

допринос реализацији и имплентацији развојних пројеката, 

сигурни смо да ћемо као зејадница  бити у стању да се суочимо са сваким изазовом 

који тренутна сложена економска ситуација поставља испред нас.“ 

Новица Мијалковић, директор ДХТТП Лептерија, Сокобања 

 

 

 

 

2.3.8 Извори финансирања 

Један од најтежих задатака, свакако, представља обезбеђивање неопходних 
финансијских средстава за финансирање пројеката. Могући извори финансирања 
обухватају: 

 Буџетски опредељена средства за капиталне инвестиције и друге пројекте 
економског развоја (учешће општине), 

 Национални инвестициони план, 

 Средства за развој пројеката туризма, 
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 IPA фондови (за локални и регионални економски развој, као и за пројекте 
прекограничне сарадње), 

 Средства обезбеђена из других донаторских програма, 

 Директна страна улагања, 

 Приватно-јавна партнерства, 

 Самодоприноси, и др. 

 

 

 

 

 

 

2.3.9 Праћење и оцена реализације стратешког плана 

Праћење реализације стратешког плана (мониторинг) је континуиран процес, 

који ћемо започети од тренутка спровођења стратешког плана. Краткорочни 

преглед резултата добијених путем мониторинга омогућиће нам непосредан увид 

и сазнања о напретку одређеног пројекта. Канцеларија за локални економски 

развој ће пратити спровођење стратегије на месечној, томесечној, шестомесечној 

и годишњој основи и о томе редовно извештавати јавност.  

Краткорочно праћење спровођења стратегије ће нам омогућити да на време 

уочимо проблеме и недостатке у имплементацији пројеката и укажемо ако нешто 

треба прилагодити или изменити у ходу. На тај начин, потрудићемо се да неуспех 

сведемо на најмању могућу меру и на време уочимо ризике. То ће, такође, 

омогућити одговарајућу контролу, како од стране општинског руководства, тако и 

од стране шире јавности. 

Средњерочни преглед односи се на утврђивање конретних резултата и кључних 

корака у спровођењу пројеката. То ће нам помоћи да проценимо конкретан 

учинак, да уочимо предности и недостатке и утврдимо потребу за увођењем 

промена у приступу.  

Дугорочно праћење и оцена усредсређују се на утицај и ефекта пројеката на 

укупно побољшање економије и животног стандарда становништва. Тако ћемо 

моћи да уочимо значајне промене у кључним областима развоја, да проценимо 

колико су те промене одрживе и какве смо поуке извукли.  

Један од предуслова за успешно спровођење стратешког плана је 

планирање буџета у складу са стратешким опредељењем заједнице. 

Стога је неопходно да учешће општине у приоритизованим 

пројектима буде планирано у буџету општине који је Скупштина 

увојила за дату годину. 
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ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕХА У СПРОВОЂЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ (примери) 

 

КРАТКОРОЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕХА (ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ) 

 

1. 

Број реализованих пројеката у односу на планирани број пројеката на годишњем нивоу (број реализованих 
приоритетних пројеката). 

2. Износ обезбеђених финансијских средстава у односу на планирана средства (по пројекту, на нивоу године). 

3. Број одржаних семинара за циљне групе дефинисане у стратегији (по пројекту, укупно на нивоу године). 

4. Број обучених особа (незапослених, пољопривредника, приватних предузетника, итд.). 

5. Километри асфалтираног пута (у односу на планирано). 

6. Број изграђених/ренораних туристичких објеката и унапређење туристичке инфраструктуре у односу на 
планирано. 

 

СРЕДЊЕРОЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕХА (РЕЗУЛТАТИ И ТРЕНДОВИ) 

1. Број новоотворених радних места (по пројекту, укупно на нивоу године, у односу на нулту годину – 2009., у 
поређењу са претходном годином) 

2. Количина директних инвестиција на нивоу године (у поређењу са нултом годином, у поређењу са претходном 
годином). 

3. Број новоотворених малих и средњих предузећа (у поређењу са нултом годином, у поређењу са претходном 
годином). 

4. Број основаних приватно-јавних партнерстава (укључујући и квалитативну анализу – власничке структуре, износ 
уложених средстава и сл.) 

5. Број ноћења у туристичким објектима на нивоу године, у поређењу са нултом годином/претходном годином. 

 

Израда профила заједнице и утврђивање ставова пословног сектора су нам омогућиле да 

спроведемо почетну анализу ситуације. То је од кључног значаја и први корак и предуслов за 

поуздано праћење и оцењивање спровођења стратегије, јер нам је то обезбедило мерњивост и 

упоредивост података. Упоређујући стање економије у тренутку израде ове стратегије са 

ситуацијом после спровођења програма и пројеката дефинисаних у Стратегији локалног 

економског развоја моћи ћемо да утврдимо колико смо стварно напредовали и колико смо 

успели да побољшамо животни стандард наших грађана. 
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6. Приходи од туризма услед ревитализације Тврђаве и изградње марине (у поређењу са нултом годином, у 
поређењу са претходном годином). 

7. Количина пласираних пољопривредних производа (као резултат интересног повезивања пољопривредних 
произвођача) у поређењу са нултом/претходном годином. 

 

ДУГОРОЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕХА (УТИЦАЈ И ЕФЕКТИ) 

1. Смањење стопе незапослености на крају спровођења стратегије (децембра 2014. године и сваке наредне 
године), у односу на  нулту годину (2009.) 

2. Старосна структура становништва у 2014. години и сваке наредне године, у поређењу са 2009. годином. 

3. Увећање изворних прихода општине у 2014. години и сваке наредне године, у поређењу са нултом годином. 

4. Бруто доходак по глави становника у 2014. години и сваке наредне године, у поређењу са нултом годином. 
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3. ПРОФИЛ ЗАЈЕДНИЦЕ И ПРОЦЕНА СТАЊА ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ 

3. 1 Географски положај, климатске карактеристике и природни ресурси 

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

Географски положај 

Површина 525,5 км2 

Број насеља 25 

Број становника  око 17.500 

Округ Зајечарски 

Удаљеност од главног града 200км 

Удаљеност од града Ниша 65км 

Просечна надморска висина Бање 400м 

 

Сокобањска котлина је област која се налази у централном делу источне Србије. Са 

свих страна је окружена планинама, висине до 1600м. Са њене јужне стране уздижу 

се планине Озрен и Девица, а на северу Ртањ и Буковик. На западу прелази у 

Моравску долину, а на истоку у Тимочку. Највећим својим делом, Сокобања се ослања 

на планину Озрен, чија надморска висина износи 1 117м. Целом својом дужином, 

Сокобањска котлина се пружа у правцу исток-запад, а дугачка је 15км.  

 

 

 

 

 

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

Климатски услови 

Клима Умерено-континентална 

Просечна годишња температура +10,4°C  
Блажност ваздуха на годишњем нивоу 75,6% 
Просечан број облачних дана годишње 113,1 
Просечан број ведрих дана годишње 66,1 
Просечан број снежних дана годишње 32,1 

 

Сокобању карактерише умерено-континентална (блага) клима. Лета су без жеге, а 

зиме су благе. Јесен је топлија од пролећа, док су ноћи свеже, посебно лети, када је 

и мања влажност ваздуха. Облачност није равномерно распоређена. Најмање 

сунчаних дана има зима, а највише у јесен.  

Сокобања је данас водећа бања у Србији када је у питању здравствени туризам и 
једно је од најпосећенијих бањско-климатских и туристичких места у нашој земљи. 
Стратегијом за развој туризма Републике Србије окарактерисана је српском бањом са 

највише потенцијала и једном од седам најатрактивнијих туристичких дестинација.  
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Сокобању карактерише богатство зеленила - шума у околним планинама и богати 

извори минералних вода, чувених по својој лековитости. Термални извори Сокобање 

спадају међу најлековитије у нашој земљи. Постоји укупно 6 (шест) оваквих извора. 

Њихова температура се креће од 28 до 45°C. Богатство минералних вода привлачи 

реконвалесценте и оне који се лече од хроничног бронхитиса, бронхијалне астме, 

психонеурозе, неурастеније, повишеног крвног притиска, хроничног реуматизма, 

ишијаса, малокрвности, појединих женских болести, исцрпљености.  

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 

Земљиште 

Пољопривредне површине 58,30%  од укупне површине Сокобање 

Обрадиве површине 37,72% од пољопривредних површина 

Шуме 
Обрасла шумска површина 36,80%  

 

 

3.2   Демографски подаци, знање и људски ресурси 

Већи удео у становништву чини градско становништво са 56,36%, као и жене са 

51,61%. Проценат активног становништва које обавља занимање је доста низак - 

38,68%, док је проценат издржаваног становништва 29,99%. 

 

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

Демографски подаци 

Број становника према попису из 2002. 
Године 

19.544 

Број становника у 2006. (према 
процени Републичког завода за 
статистику 

17.584 (за 1.960 мање него у 
2002. години) 

Негативан природни прираштај изнад 
републичког просека 

10,95% 

 

С обзиром на број становника, Сокобања има само 1 основну и 1 средњу школу, док 

високо образовне институције не постоје. Најближи универзитет Сокобањи је Нишки 

универзитет (на 65км). 
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СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

Образовна структура становништва2 

Више и високо образовање 3% 

Средњошколско образовање 27,26% 

Са 4-7 завршених разреда 33,86% 

 

Према подацима из 2007. године, Сокобања има укупно 4138 запослених и 1755 

незапослених становника. Највећи проценат запослених ради у предузећима (јавним и 

друштвеним), установама, задругама и организацијама - 64,1%, док је проценат 

запослених у приватним предузећима и самосталним облицима делатности 35,9%. 

Гледано према секторима, највећи број радника је запослен у здравству (14,38%) и у 

сектору вађења руда и камења (14,23%), док је најмањи број запослен у сектору 

финансијског посредовања. Како је Сокобања туристички веома познато место, број 

запослених у том сектору (хотели и ресторани) је 5,87% и већи је за 4,66% у односу на 

број запослених у овом сектору на нивоу Србије. Бруто просечна зарада у Сокобањи у 

фебруару 2008. године је износила 499€, док је у истом периоду у Србији износила 

536€.  

 

3.3   Локална привреда и тржиште рада 

 3.3.1   Макроекономски положај     

Процентуални ниво учешћа Сокобање у народном дохотку Србије по становнику 

износи 54,1%. Делатности које највише учествују у народном дохотку су 

пољопривреда, лов, шумарство и водопривреда са 51,31%, затим следе вађење руда и 

камена са 10,5%, одмах затим трговина на велико и мало (9,75%) и хотели и ресторани 

са (9.11%). Иако је број запослених у здравству и социјалним делатностима прилично 

висок, здравство учествује са 0,26%, што одговара републичком просеку. 

Интересантно је напоменути да на нивоу Србије учешће у народном дохотку на првом 

месту заузима прерађивачка индустрија са 27,15%, затим следи трговина са 24,79%, 

док се тек на трећем месту налази пољопривреда, лов, шумарство и водопривреда са 

16,99%. 

У структури националног дохотка по облицима својине, према подацима из 2005. 

године приватна својина учествује са 72,22%, што је негде на републичком просеку. 

Табеларни приказ структуре народног дохотка по облицима својине приказан је у 

Табели 1. Друштвени производ предузећа је готово упола мањи у Сокобањи у односу 

на Србију.              

                                                           

2
 Извор: Републички завод за статистику 
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 Општина (€) Структура 

нар. дохотка у 

општини (%) 

Структура 

нар. дохотка 

у округу (%) 

Структура нар. 

дохотка у 

Србији (%) 

Укупно 13903000 100 100 100 

Приватна 
својина 

Укупно 10041000 72,22 75,75 75,66 

Предузећа 1524000 10,96 25,60 52,59 

газдинства 
и радње 

8518000 61,27 50,15 23,07 

Друштвена својина 581000 4,18 0,42 3,23 

Задружна својина 38000 0,27 4,69 0,68 

Мешовита својина 511000 3,68 6,97 6,56 

Државна својина 2731000 19,64 12,17 13,88 

Табела: Структура националног дохотка по облицима својине, 2005. 

 

     3.3.2  Незапосленост 

Број незапослених у Сокобањи је у сталном порасту од 2005. године, мада је овај број 

био највећи у току 2004. године, када је износио 1 862 лица. Стопа незапослености у 

Сокобањи је приближна републичком нивоу и износи 29,79 у 2007. години. Према 

степену образовања највише незапослених има средњу стручну спрему и чине 54,64% 

од укупног броја, док одмах затим следе они са основним образовањем са 37,09%. 

Становништво са високом стручном спремом учествује са 3,08% у укупном броју 

незапослених. Највећи број незапослених према старосној структури чини популација 

између 30 и 40 година са 28,49%, док одмах иза њих следи популација старија од 50 

година са 21,25%. 

     3.3.3  Структура и развој малих и средњих предузећа 

С обзиром на традиционалну окренутост Сокобање ка развоју туризма, развој малих и 

средњих предузећа у Сокобањи није био заступљен у довољној мери. Наиме, према 

подацима из 2007. године у Сокобањи је укупно регистровано 83 предузећа од којих је 

1 велико и 4 су средња. Велико предузеће, које је у исто време и извозно 

оријентисано, је из области вађења руда и камена, док су 3 од четири средња 

предузећа из области хотелијерства. Највећи број осталих предузећа у Сокобањи се 

бави трговином на велико и мало, где спада и оправка моторних возила и предмета за 

личну употребу. Што се тиче предузетничких радњи, оне су знатно заступљеније у 

односу на предузећа (и то углавном самосталне радње) и укупан број регистрованих 

радњи у Сокобањи у 2008. је био 554. Највећи број (46,57%) их је регистровано као 

трговине на велико и мало, што није необично за туристичко место и број туриста 

који посети Сокобању годишње, затим следе хотели и ресторани са 13%.  

Са друге стране, интересантан је податак да је укупан број активног становништва 

које обавља занимање по делатностима најзаступљеније управо у домену 

пољопривреде лова и шумарства са 47,10%, док је у трговини тај проценат само 4,20%. 
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3.3.4  Пољопривредна делатност 

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

Пољопривредна делатност 

Структура становништва 25% је пољопривредно 
становништво (17,5% 
активно) 

Број газдинстава 2456  

1-5 ха 910 

5-10 ха 845 

Већа од 20 ха 12 

Структура пољопривредних газдинстава Од укупног броја 
газдинстава 18,77% су 
непољопривредна 
газдинства, 73,09% 
мешовитог типа  

 

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

Начин коришћења пољопривредних површина 

Оранице и баште 42,53% 

Пашњаци 35,27% 

Заступљеност ратарских култура у укупном приносу Србије 

Кромпир 0,81% 

Пшеница 0,41% 

Пасуљ 0,40% 

Кукуруз 0,22% 

 

Пољопривредна производња у Сокобањи је углавном базирана на индивидуалној 

пољопривредној производњи. Велики потенцијал Сокобање у пољопривреди се 

углавном налази у производњи здраве хране и лековитог и шумског биља, имајући у 

виду здраву и незагађену животну средину.  

Од воћа најзаступљенија је производња шљиве са укупним уделом у производњи 

Србије 1,32%. Када је у питању сточарство, најзаступљенији је узгој живине, оваца и 

свиња.   

За подршку развоју пољопривреде Општина је основала Фонд за развој 

пољопривреде, који ће регистрованим пољопривредним произвођачима пружати 

финансијску подршку. Одлука о оснивању Фонда је донета децембра 2008. године на 

Скупштини општине Сокобања. 
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3.3.5 Туризам 

Као једно од најлепших и напознатијих туристичких места у Србији, које оствари 

завидан број ноћења на годишњем нивоу, Сокобања нуди велику лепезу како 

приватног (11000 лежаја), тако и још увек друштвеног/државног смештаја.  

Више хотела и одмаралишта пружају пуну туристичку услугу свим гостима и 

посетиоцима: на самој обали реке Моравице је хотел Сунце - хотел високе Б 

категорије са 184 постеља, салама за семинаре и разне рекреативне и културне 

манифестације, сауном, базеном, ТВ салом, лепим терасама и музиком. Ту је, такође, 

Здрављак - хотел високе Б категорије са 502 кревета, 6 апартмана, кугланом, сауном, 

базеном и спортским теренима. Хотел Моравица Б категорије има 200 постеља, шест 

апартмана, спомен собу Иве Андрића, као и богату понуду за одмор и забаву, па 

хотели Милошев конак, Парк, Турист, а ту су и многобројни ресторани са домаћом 

кухињом.   

За развој Сокобање као туристичког и здравственог центра, значајну улогу имају и 

саобраћај, снабдевање и комунално уређење. Настоји се да се сезона у Сокобањи 

продужи и да капацитети буду што боље искоришћени током читаве године, што се 

постиже богатијом туристичком понудом. У ту сврху изграђени су нови спортски 

терени, па овде све чешће долазе спортске екипе на припреме.  

Организација за туризам, културу и спорт је регистрована као јавна установа и има 8 

стално запослених радника. Организација је носилац осмишљавања туристичке 

понуде и комплетног маркетинга и пропаганде Сокобање као туристичке дестинације. 

Даје видан допринос успешнијем пословању туристичке привреде, обавља послове у 

функцији промоције и пропаганде туризма, издаје и штампа пропагандни материјал, 

сарађује са медијима, а обавља и делатности из области културе и спорта.  

Организација газдује и легатом Милуна Митровића, са 150 уметничких радова (уља на 

платну, пастели, мозаици...). У оквиру организације целодневно ради и Туристички 

информативни центар, као и пословно туристичка агенција «Сокотурс» која се бави 

хотелским и приватним смештајем, организацијом путовања, семинара, конгреса. 

Агенција има своју водичку службу и свакодневно стоји на располагању свим 

посетиоцима Сокобање. Многобројни паркови и излетишта у Сокобањи представљају 

право место за одмор и боравак на свежем ваздуху за све узрасте. 

У Сокобањи се организује велики број културних, туристичких и спортских догађања 

као што су: Прва хармоника Југославије, Свети Јован Биљобер, манифестација 

Златне руке, уметничка колонија Сокоград, Бањско културно лето, Бијенале 

еколошке карикатуре, Маратон жеља... Сокобања има биоскоп Моравица са 360 

места, летњу позорницу Врело са 1800 места за седење и 5000 за стајање, Завичајни 

музеј са богатом етно збирком, сталном поставком о развоју здравства и туризма, 

богатим фондом слика и уметничких предмета. Народна библиотека Стеван Сремац у 

Сокобањи има традицију дужу од 130 година. Располаже са преко 30 хиљада књига 

свих класификација. У Сокобањи и околини има више православних цркви, а неке од 
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њих потичу из XI и XIII века. Познато је да се у Бањи и околини налази клиника за 

плућне болести, али и очна клиника. 

3.3.6 Кључне инвестиције 

Највеће инвестиције Сокобања очекује у циљу развоја туризма. Инвестиције које се 

очекују односе се на приватизацију још неприватизованих хотела и спортско-

рекреативних садржаја, као и на изградњу нових спортско-рекреативних и welless/spa 

центара, аква парка и хотелских садржаја, који ће допринети не само продужавању 

туристичке сезоне, него и развоју конгресног туризма. 

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

Инвестиције 

Изграднја стамбених зграда (за издавање или 
даљу продају) 

7.602.000 € 

Инвестиције које су биле предмет приватизације 494.853 € 

 

Од планираних инвестиција очекује се приватизација ДХПТ-а Лептерија и Специјалне 

болнице Cокобања. 

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

Радна зона(66,23 ха) 

Зона индустрије 40,58 ха 

Зона складишта и сервиса 14,40 ха 

Зона заната 11,25 ха 

 

Радна зона се налази на улазу у Сокобању из правца Алексинца, поред магистралног 

пута Р121. Тренутно се у њој налази 15 предузећа. После приватизације, нови 

приватни власници су променили делатности, тако да се сада у тој зони налазе 

складишта грађевинског материјала, просторије за технички преглед, магацински 

простори.  

У табели испод се налази списак расположивих локација за инвестициона улагања у 

туризму. 

Бр. Назив 

локације 

Власништво Површина (м
2
) Намена 

површине 

Остале 

информације 

1 Подина Јавно 200 000 Спортско 
туристички 
комплекс 

Могућност давања у 
закуп на 99 година 

2 Зона 
екслузивних 
хотела 

Приватно 900 Нови спа 
хотел 

Цена земљишта 
30е/м

2
 

3 Зона 
екслузивних 
хотела 

Приватно 15 000 Ориeнтал 
СПА центар 

Цена земљишта 
30е/м

2
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4 Царина –
Јабукар – 
Центар II 

Приватно 6 300 Тремални 
Аква Парк 

Цена земљишта 
30е/м

2
 

5 Подинарија Јавно 32 000 Хотелско 
рекреациони 
центар 

Могућност давања у 
закуп на 99 година 

6 Јабукар Јавно* 45 000 Хотелско 
рекреациони 
центар 

Могућност давања у 
закуп на 99 година 

7 Подграђе Приватно 875 000 Голф ресорт Цена земљишта 20 
еуро/м2 

8 Локација 
Врело 

Јавно 12 750 Ловачки дом Могућност давања у 
закуп на 99 година 

9 Слемен Приватно 5700 Condotel 

Слемен 

 

 

3.3.7 Донаторски програми и пројекти 

У Сокобањи се тренутно спроводи програм Општинског економског развоја у региону 
Дунава, који финансира Немачка организација за техничку сарадњу GTZ. Циљ 
пројекта јесте побољшање економског стандарда грађана у четири општине региона 
(Сокобања, Зајечар, Мајданпек и Голубац), кроз подршку локалних економских 
активности које ће допринети креирању нових радних места и које ће, с друге стране, 
помоћи локалним, регионалним и републичким ствараоцима политике у њиховим 
напорима да подрже развој приватног сектора у региону.   
 
EXCHANGE 2 - Општи циљ програма EXCHANGE 2 - Јачање капацитета Сталне 
конференције градова и општина је подизање капацитета Сталне конференције 
градова и општина и српских општина са намером да се дефинишу њихове улоге и 
одговорности за подршку реализацији локалних и регионалних иницијатива. 
 
СУСЕДСКИ  ПРОГРАМ - Општина Сокобања има статус партнера у пројекату 
Туристичко рекреативни парк Вршец, који финансира Европска унија из програма 
PHARE - Суседски програми Бугарска – Србија.  
       
У сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу (МДУЛС), 

Европска агенција за реконструкцију (ЕАР) имплементирала је 2004. и 2005. године 

Програм подршке општинама у Источној Србији (ППОИС). Партнери у имплементацији 

овог програма били су Стална конференција градова и општина (СКГО) и 15 општина 

на истоку Србије, укључујући и Сокобању. Укупна средства намењена овом програму 

износила су 15 милиона евра, док је сопствено учешће општина износило 3,3 милиона 

евра. Пројектом је била предвиђена обука службеника у свим одабраним општинама 

као помоћ у управљању локалним јавним службама и у одржавању инфраструктуре. 

Значајан део средстава Европске Уније издвојен је за подршку будућим инвестицијама 

у локалну инфраструктуру, укључујући побошање система водовода и канализације и 

њима ће управљати саме општине. Ови пројекти значајно су утицали на локални 

економски развој и на стварање нових радних места. 
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3.3.8 Тржиште, понуда и потражња 

Због слабе развијености сектора малих и средњих предузећа, тржиште Сокобање није 

довољно развијено. Учешће Сокобање у спољнотрговинској размени је ниже у односу 

на остале делове региона.  

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

Укупан обим извоза у 2008 години 2.671.000 $ 

 

Највећи извозник у Сокобањи је фирма Кузман, а затим следе Сокоелектра, Спринт2, 

Требич ММ, VK Company. Према дестинацији највише се извози у земље бивше СФРЈ и 

земље Европске уније. Највећи увозници су фирме Кузман, СТР Сококомерц и VK 

Company д.о.о. 

Због туризма, у Сокобањи је тржиште некретнинама доста заступљено. Изградња 

апартмана за издавање или даљу препродају је узела маха у скорије време. У сектору 

трговине, углавном је заступљена трговина на мало. 

 

3.4 Стање комуналне инфраструктуре и услуга 

За Сокобању као туристички центар, развој путне инфраструктуре је јако битан. На 

територији Општине укупна дужина путева је 306км, од чега је 145км савремени 

коловоз. Најважнији путни правац који пролази кроз Сокобању и спаја је са ауто путем 

Београд-Ниш преко Алексинца, је регионални пут Р 121, који је неопходно 

реконструисати.  

Покривеност водоводном мрежом у Сокобањи је преко 95%, док је процењено (према 

искуственим подацима, као и према два елабората) да су губици у мрежи преко 45%. 

Произведена количина воде у току године је око 1000 000м³, док се фактурише нешто 

преко половине произведене количине. Секундарни цевоводи су доста стари, преко 

30 година. Највећи проблем Сокобање је недостатак пијаће воде у граду у летњим 

месецима.  

Покривеност канализационом мрежом је већа од 90%. Највећа покривеност је у граду, 

док села немају канализациону мрежу. Материјал од кога је изграђена канализацијона 

мрежа је већим делом азбест-цемент и старост те мреже је тридесетак година. 

Окосницу канализационог система чини колектор који прикупља отпадну воду са 

територије целог града. Број прикључака на канализациону мрежу је преко 3000, што 

се тиче домаћинстава, и око 400 прикључака који се тичу индустрије и привреде 

уопште. У Сокобањи постоји и Постројење за прераду отпадних вода, и то од 1974. 

године, и његов капацитет је превазиђен. 

На подручју Општине Сокобања нема електроенергетских објеката напонских нивоа 

400 и 220 кВ. Тренутно једини објекат напонског нивоа 110 кВ је далековод ТС 110/35 
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кВ Алексинац - ТС 35/10 кВ Сокобања, који ради под напоном 35 кВ до изградње ТС 

110/х кВ Сокобања. Нисконапонска мрежа у Сокобањи је претежно на дрвениом 

стубовима, мањи део је на бетонским стубовима, а свега 5% мреже је изведено 

кабловски. Сва села општине Сокобања су електрифицирана, али су нисконапонске 

мреже у скоро свим селима старе и потребна им је хитна реконструкција у циљу 

смањења падова напона и техничких губитака. Смернице развоја 

електродистрибутивне мреже дате су у Студији перспекгивног дугорочног развоја 

електричних мрежа 110 кВ и 35 кВ на подручју Електротимока –Зајечар, коју је урадио 

Електротехнички институт Никола Тесла 2002. године. Телекомуникациона мрежа у 

Сокобањи је доста добро развијена, и сва села имају телефоне. У селима је 

неопходно заменити аналогне централе.   

У Сокобањи постоји само једно комунално предузеће ЈКП Напредак, које се бави 

одржавањем градске чистоће, одвожењем комуналног смећа, санирањем јавне 

депоније, уређењем јавног зеленила и излетишта. За сада се смеће односи само из 

градске средине. Од осталих локалних јавних предузећа треба поменути Дирекцију за 

урбанизам и изградњу Сокобања, која се бави просторним планирањем. 

 

3.5 Стање животне средине 

Квалитет ваздуха 

Општина Сокобања спада у оне делове наше Републике који се одликују чистим 

ваздухом и здравом животном средином. Сам двојни епитет - термална и ваздушна 

бања, говори о квалитету сокобањског ваздуха. Томе знатно доприноси и повољан 

однос јонизације у атмосфери, односно присуство позитивних и негативних јона у 

одговарајућој сразмери, што се у функционалном смислу може усмерити у правцу 

превентиве, лечења, рехабилитације и рекреације (нарочито у зони Озрен-Лесковик-

Девица). 

Вишегодишњим праћењем здравствених ефеката боравка на овом простору утврђено 

је да сокобањски ваздух погодује оболелима од бронхитиса и бронхијалне астме. 

Међутим, и поред тога, присутни су одређени извори загађења чије је дејство навише 

изражено у зимским месецима када је ваздушни притисак у најнижим деловима 

котлине нижи него на околним брдима. У главне изворе загађења ваздуха убрајамо: 

 интензивни транспортни саобраћај на релацији РМУ “Соко”  (Читлук) – Сокобања – 

Алексинац, 

 индивидуална ложишта и стамбене зграде (регионално загађење) са територије целе 

општине (95%) која користе чврсто гориво за огрев, угаљ и дрво, што узрокује 

повећану концентрацију  смога, прашине, чађи и других примеса у ваздуху 
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 емисију штетних гасова из котларница и ложишта које користе фосилна горива (угљен 

моноксид, сумпорни оксиди, азотни оксиди, гасовита неорганска једињења флуора и 

хлора и друге опасне материје) 

 градску депонију (локално загађење која се налази на 3км од Сокобање и представља 

велики извор загађења ваздуха, нарочито у зимским месецима, када се, због 

довожења врућег пепела са осталим смећем, често пали и загађује ширу околину). 

Ови загађивачи својим штетним дејствима делују на живи свет, целокупни екосистем 

изазивајући оштећења стратосферског озонског омотача.  

Квалитет земљишта 

Од укупно 525 квадратних километара, колико покрива општина Сокобања, 30.357 ха 

је пољопривредног земљишта (подаци из 2000. г.). Од тога 12.779 је под ораницама и 

баштама, при чему више од 50 % (7.693 ха) ових површина је под житом а остатак под 

сточним, повртним и индустријским биљем. Преостали део је углавном под ливадама 

(око 5.500 ха) и пашњацима (10.500 ха). а мањи део, око 1.300 ха је под воћњацима и 

виноградима. Што се тиче шумског покривача, укупна површина обрасла шумама је 

око 17.100 ха,  

Као што је већ наведено, 50 % земљишта на територији општине Сокобања (око 303 

км2) је приведено пољопривредној намени и то су претежно оранице и баште.  

Терени у ближој и даљој околини предметне локације, су под хумусним покривачем 

(најчешће ораницама и ливадама) и шумом. 

Ресурс пољопривредног земљишта чини земљиште претежно 4., 5. и 6. бонитетне 

класе. На нижим деловима подручја су ратарске површине и воћњаци. Земљиште је 

углавном веће дубине  (површине са плићим слојем већ јесу или потенцијално јесу 

ерозивне). На средњим висинама су ливаде и пашњаци и заступљено је сточарство. 

Земљиште је плиће и има мање вода.  

Шуме и шумско земљиште 

На планском подручју, шуме и шумско земљиште обухватају укупно око 23.298,56ха 

(36,79% укупне површине ), од чега су скоро три четвртине државне шуме. 

Код државних шума, високе састојине у укупно обраслој површини учествују са око 

29%, изданачке састојине са око 28%, вештачки подигнуте састојине и културе са 

19,5%, шикаре са 7,5% и шибљаци са око 16%. У укупној површини високих и 

изданачких састојина, буква учествује са више од 70%. Остало су храстове, церове и 

грабове шуме, а има и багремових засада и мањих површина са четинарским 

засадима. Евидентирани су ареали лековитог биља и лековити учинак грабових шума, 

мада се њихово организовано коришћење граничи са истребљивањем и захтева 

контролу и ограничења. 
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За шуме у приватној својини не постоје програми газдовања или општа основа. 

Процењена дрвна маса је 66т/ха, а 97% су шуме изданачког порекла. На око 85% 

површина су чисте састојине храста и цера са стаблимично примешаним другим 

врстама, а на око 15% површине су изданачке састојине букве. 

Квалитет вода 

Територију општине Сокобања карактерише разнолика хидрографска мрежа, нарочито 

извори топле и хладне минералне воде, који представљају темељне вредности и 

полазишта у њеном туристичком развоју. 

Највредније хидрографске туристичке потенцијале Сокобање чине лековите 

минералне воде. Ове воде се на територији општине јављају на више места, при чему 

је могуће издвојити две основне зоне - Сокобањску и зону Јошанице.   

У Сокобањи постоје топли, хладни и млаки извори минералне воде, који су 

сконцентрисани на три  локалитета: у централном бањском парку, на локалитету 

Бањица и у зони корита реке Моравице. Већина извора је каптирана и стављена у 

функцију развоја здравственог турузма. Температура воде се креће у распону од 28º Ц 

до 45º Ц, на основу чега је шест главних извора сврстано у две  основне групе:  

Хипертермални извори (купатило Парк) Температура воде 
између 39 и 45º Ц 

Хипотермални извори (купатило Бањица) температура воде од 
28 до 34º Ц 

 

Ове воде спадају у групу радиоактивних олигоминералних сулфидних хипертермних, 

односно хипотермних вода. Такође, постоји и извор хладне манганске воде Здрављак 

у близини истоименог хотела. Коришћење најиздашнијих извора је омогућено, што 

преко природних извора, што преко вештачких бушотина – сонди. Постоји укупно шест 

оваквих извора. 

Термо-минералне воде у Сокобањи се користе за лечење следећих болести: хронични 

реуматизам, ишијас, стање после повреда, неурастеније, хроничне гинеколошке 

болести, лакши облици повишеног крвног притиска, психонеуроза, анемија, 

исцрпљеност организма и др. Термо-минералне и радиоактивне воде користе се у 

лечењу за купање, узимањем воде за пиће и кроз друге терапије.  

У Бањи Јошаници, термоминералне воде су сконцентрисане на једном месту, у мањем 

проширењу на левој обали реке Јошанице. На овом месту постоји пет врста лековитих 

вода: сумпорна, гвоздена I и II, црвена и стомачна, које спадају у групу 

олигоминералних хипотерми. Због својих својстава њихова употреба је благотворна 

код хроничних запаљења желуца и дванаестопалачног црева, поремаћаја моторике 

биљијарног тракта и дебелог црева, хроничне уринарне инфекције, запаљења 

бубрега, песка и камена у бубрегу, шећерне болести, анемије, стања после 
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хируршких интервенција, кожних болести, екцема, итд. Медицинске индикације ових 

вода су прилично различите у односу на воде са подручја града, тако да се њиховим 

комбиновањем стварају услови за разноврсну и квалитетну зрдавствено-

рехабилитациону понуду.  

Окосницу хидрографске мреже на територији општине Сокобања чини река Моравица, 

која је образовала свој ток после повлачења језера из котлине. Поред водотока 

хидролошку карту овог простора чине и бројни извори слатке - питке  воде, вештачка 

и природна језера. Река Моравица се одликује чистом и квалитетном водом 

(водоснабдевање Бање и наводњавање обрадивих површина у алувијалној равни), 

вировима и проширењима у кориту (купање), племенитим врстама рибе (спортски 

риболов).  

Бованско језеро, дугачко око 8км и дубоко око 50м у близини бране, има разноврсне 

намене: одбрана од поплава у доњем делу Моравице, наводњавање пољопривредних 

површина , водоснабдевање Алексинца, Житковца и Сокобање, развој туризма, спорта 

и рекреације, итд. 

Мало језеро на Озрену има доминантну позицију у атрактивном и еколошки 

квалитетном природном амбијенту овог излетишта. 

Врмџанско језеро, смештено у непосредној близини истоименог села и у јужном 

подножју планине Ртањ, представља атрактивно излетиште и риболовачки пункт. 

Загађење површинских и подземних вода 

Сви постојећи подаци о стању система за прикупљање, каналисање и пречишћавање 

отпадних вода у општини Сокобања потичу из ЈКП НАПРЕДАК Сокобања (једина 

организација надлежна за ову врсту делатности), из пројеката који су рађени од 

стране надлежних институција, из општинских служби и од јединог већег загађивача 

индустријском отпадном водом  – РМУ Соко. 

У периоду до 1990. године на територији општине радила су нека предузећа која су 

била евидентирана као потенцијални индустријски загађивачи: Кристал (обрада 

стакла), Монтер (производња и дорада предмета од бакра), млекара, кланица и 

сервис за поправку аутобуса и камиона транспортног предузећа Сокопревоз. У 

неколико наврата изливање  хемикалија из ових постројења, појачане дозе 

дезинфекционих средстава, киселина, разних мазива и уља су довела до помора риба 

у реци Моравици. 

Река Моравица спада у мале водотоке, и поред комуналних отпадних вода из градског 

језгра Сокобање, оптерећена је и водом из бројних притока, које пролазе кроз мања 

урбана насеља и са собом носе одређене количине опасних вода које производе 

сеоска домаћинства ( ептичке јаме, осока из стајњака..) и воде које настају спирањем 

пољопривредног земљишта - пестициди и вештачка ђубрива. 
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Управљање чврстим комуналним отпадом 

Услове за обављање комуналних делатности на територији општине Сокобања уређује 

Општинска управа општине Сокобања на тај начин што је основала Јавно комунално 

предузеће “Напредак” које се првенствено бави пословима сакупљања, одвожења и 

депоновања отпада на поменутом подручју. 

Постоје две Одлуке Скупштине које законски регулишу предметну материју, а то су: 

 

 

 

 

 

Посматрајући целокупну  територију општине Сокобања, највећи извор чврстог отпада 

је комунални отпад из домаћинстава и угоститељских објеката. У основне изворе 

отпада убрајамо: 

 Становништво -  комунални отпад, 

 Индустрију (депонија јаловине Рудника Соко (11км од Сокобање) и кисели отпад 

бивше стакларе на депонији земље и шута) 

 Пољопривреду - пестициди, органско ђубриво. 

Сокобања, као познато туристичко, климатско и бањско лечилиште, има изразит 

проблем одлагања отпадних материја, с обзиром на конфигурацију, с једне стране, 

као и због ограничавајућих фактора избора локације и то атрактивних излетишта и 

изворишта термоминералних извора, с друге стране. 

Територија општине Сокобања заузима површину од 525 км² на којој живи 18.547 

становника према попису из  2002. год. а сама бања има 8.407 становника. 

Организовано сакупљање отпада покрива 80% територије. 

Јединица за изношење смећа у оквиру ЈКП Напредак, обавља послове изношења 

кућног смећа по детаљном програму који обухвата сваку улицу у насељу и то једном 

недељно. 

У сеоским подручјима не постоји организовано прикупљање комуналног отпада, већ 

свако домаћинство самостално истоварује семеће, осим у месној заједници Блендија. 

У насељу Сокобања отпад се сакупља у кантама, великим и малим контејнерима, а од 

2008. Године стављени су у функцију и контејнери за ПЕТ амбалажу. 

У погледу транспортних капацитета, ЈКП Напредак располаже са три возила 

(специјално возило са надградњом које служи за извоз смећа и канти, специјално 

возило са надградњом за извоз великих контејнера са смећем и специјално возило са 

надградњом или смећара која служи за извоз смећа из малих контејнера). Комунално 

1. Одлука о комуналном уређењу на територији општине Сокобања  

2. Одлука о комуналним делтаностима на територији општине Сокобања 
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предузеће не поседује булдожер или набијач на градској депонији, тако да при 

одлагању отпада није могуће компактирање. 

Тренутно се одлагање комуналног отпада врши на локацији “Трговишки пут” још од 

1970. године, и из године у годину количина смећа на годишњем нивоу је све већа. 

Постојећа депонија се налази поред саме обале реке Моравице (око 5км) и као таква 

представља опасан извор загађења реке, која је главни снабдевач акумулације код 

места Бован, одакле се тренутно снабдевају водом насеља у општини Алексинац. 

Током 2001. године, уз помоћ Немачке невладине организације HELP изведена је 

санација депоније, што подразумева ограђивање, израду дренажног система за 

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

зелене површине као и зеленог појаса. 

Када је реч о дивљим депонијама, у самој Сокобањи их има око десетак, док је у 

сеоским насељима идентификовано чак 66 дивљих депонија. 

Утицај чврстог комуналног отпада на животну средину може се разматрати са два 

аспекта. Први се испољава кроз недовољну покривеност територије општине 

Сокобања на којој се пружа услуга одношења смећа. Такође, велики проблем 

представљају сметљишта у околним селима, јер се тамо не врши организовано 

сакупљање отпада. Ово условљава формирање дивљих сметлишта на необухваћеним 

подручјима, а самим тим и стварање могућности појаве заразних болести код 

становништва и угрожавање животне средине. Други фактор који својим садржајем 

може да угрози животну средину на разне начине јесу депоније, сметљишта и друге 

врсте одлагалишта. 

Сметљишта, настала одлагањем отпада из домаћинства, индустрије и пољопривреде, 

својом великом површином, количином и хетерогеним саставом, значајно утичу на 

животну средину. Тај утицај се огледа у следећем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Загађење ваздуха, услед издвајања депонијског гаса и спаљивања 

смећа; 

 Загађење вода (површинских и подземних), посебан проблем 

представља одлагање отпада у долинама потока и река, које низводно 

од њих постају водотоци без живота, процедне воде комуналних и 

дивљих депонија које такође загађују водотокове; 

 Загађење земљишта комуналним отпадом, који ветар и животиње 

разносе са неуређених и дивљих депонија, уништење земљишта 

површинским коповима; 

 Здравље људи, које је угрожено коришћењем загађених површинских и 

подземних вода и употребом контаминираних пољопривредних 

намирница. 
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Према Националној стратегији управљања отпадом коју је Влада Републике Србије 

усвојила 2003. године заједно са програмом приближавања ЕУ, утврђено је 29 региона 

за управљање отпадом. За подручје Зајечарског и Борског округа предвиђена је једна 

регионална депонија. У сарадњи са ресорним министарствима и институцијама Владе 

Републике Србије, усвојен је Споразум о заједничкој изградњи и донета одлука о 

одређивању локације Халово 2, која се налази на територији општине Зајечар, а коју 

је предложила Комисија за избор локације регионалне комуналне депоније. Она је од 

Сокобање удаљена 82км, тако да је у Сокобањи потребно предвидети трансфер 

станицу. 

У Локалном еколошком акционом плану, као и у Локалном плану управљања чврстим 

отпадом, предложен је низ рационалних и изводљивих решења која обухватају широк 

опсег мера за унапређење поступања са отпадом, почев од смањења настајања отпада 

на извору, одвојеног сакупљања, рециклаже, уклањања дивљих сметљишта, па до 

промотивних и едукативних активности како самих грађана тако и самих радника ЈКП-

а Напредак. 
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3.6.Структура локалне самоуправе и степен развоја јавних институција 

Општинска управа општине Сокобања образована је као јединствени орган са 

организационим јединицама за вршење сродних управних, стручних и других послова, 

са начелником управе на челу. 

У оквиру управе сисематизована су четири одељења (Одељење за урбанизам, 

стамбено комуналне делатности и грађевинарство,  Одељење за финасије наплату 

јавних прихода и имовинско правне послове, Одељење за општу управу и друштвене 

делатности и Одељење за привреду и локални економски развој). Свако од одељења 

састоји се од неколико одсека, који су ниже организационе јединице (као што је и 

приказано на графикону). 

Поред управе, која организује и спроводи изворне и поверене послове локалне 

самоуправе, општина Сокобања има и извршне и законодавне органе и институције: 

- Председника општине            - Председника скупштине општине 

- Заменика председника општине  - Скупштину општине 
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- Општинско веће    - Секретара скупштине општине 

Општина Сокобања jе такође и оснивач неколико јавних и јавно комуналних предузећа 

и установа, од којих су најзначајнија: 

- Дирекција за урбанизам и изградњу СОКОБАЊА, чија је основна делатност 

просторно и урбанистичко планирање. 

-  Организација за туризам, културу и спорт, чија је основна делатност унепређење 

туристичке понуде, промоција и маркетинг Сокобање као туристичке локације, 

обављање делатности из области културе и спорта, итд. 

- Јавно комунално предузеце НАПРЕДАК, чија је основна делатност одржавање 

водовода и канализације, извоз и депоновање смећа, гробље, пијаца, производња 

и дистрибуција воде, прерада отпадних вода, итд. 

-  Дечји вртић Буцко, чија је основна делатност друштвена брига о деци 

-  Центар за социјални рад Сокобања, чија је основна делатност социјална заштита и 

обезбеђивање социјалне сигурности грађана. 

 

3.7 Пословно окружење, квалитет услуга и инвестициона клима 

Препознавши значај сарадње са локалном пословном заједницом, значај маркетинга и 

промоције општинских потенцијала и могућност привлачења нових инвестиција, 

општина Сокобања је крајем 2009. године основала општинску канцеларију за локални 

економски развој. Поред наведеног, каннцеларија је основана и ради координације 

активности општинских служби, ЈП и ЈКП, припреме и спровођења пројеката и 

координације активности са републичким министарствима, агенцијама и установама.  

У циљу подршке локалној пословној заједници у смислу ширења пословних 

активности, а и у циљу привлачења нови инвеститора, општина Сокобања је плански и 

инфраструктурно припремила радну зону (зона индустрије, зона складишта и сервиса 

и зона заната) која је дефинисана је Генералним урбанистичким планом Сокобање - 

Измене и допуне („Сл. лист општина“, број 11/92 и 16/2002). Дана 07.02.2007.године 

на седници СО Сокобања донета је Одлука о приступању изради Програма за израду 

новог Генералног плана Сокобање, који је у нацрту. 

Радна зона захвата површину од 66,13ха и  налази се у северозападном делу подручја 

ГУП-а. Природне погодности територије Сокобање у којој је смештена радна зона  

огледају се у извесним морфолошким елементима, као што је Бованска клисура на 

западу  која повезује ову котлину са Алексиначком котлином. Саобраћајна повезаност 

је из правца Алексинца регионалним путем Р121. 

У радној зони  смештеној  између ушћа реке Градашнице и Бованске акумулације, 

постоје повољни услови за смештај индустрије, јер у овом делу котлине постоје 

услови за снабдевање водом, а терени се одликују повољним хидрогеолошким и 

инжењерско-геолошким карактеристикама (лева обала Моравице). 
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На територији општине Сокобања комунална такса се, такође,  плаћа у различитој 

висини, зависно од врсте делатности, површине и техничко-употребних 

карактеристика објеката и по деловима територије, односно у зонама у којима се 

налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћа комуналана такса. Радна 

зона спада у трећу зону по овој одлуци тј. зонз са најмањом висином комуналних 

такси. 

3.8 Анализа постојећих секторских стратегија, планова и програма 

Општина Сокобања свој локални економски развој темељи на неколико државних 

стратегија, с обзиром да тренутно не постоји ниједан регионални стратешки 

документ. 

Национална стратегија за приступање Евопској Унији (ЕУ) 

Придруживање ЕУ је стратешко опредељење Србије. Пут ка ЕУ се види као пут ка 

модернијем, демократичнијем и економски развијенијем друштву, у коме сви актери 

наше државе треба да преузму свој део одоворности за овај процес.  Локална 

самоуправа општине Сокобања је започела трансформацију како би одговорила 

захтевима националне реформске политике у погледу приближавања стандардима ЕУ. 

То подразумева развијање и јачање посебних административних капацитета у 

општини. Крајњи циљ ове реформе је обезбеђење високог квалитета услуга 

грађанима и стварање државне управе која може значајно допринети економској 

стабилности и квалитету животног стандарда локалне заједнице, што је од пресудног 

значаја за квалитет и ефикасност економских и социјалних реформи. Такође, своју 

развојну стратегију општина Сокобања планира, увашавајући сва економска и 

политичка начела која предвиђа приступање наше земље ЕУ. 

Стратегија регионалног развоја Србије 2007-2012 

Стратегија регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године 

представља изузетно значајан стратешки развојни документ, пре свега јер се општина 

Сокобања налази у једном од економски најнеразвијенијих делова Србије. Како је 

равномерни и одрживи регионални развој суштина ове стратегије, она представља 

базу за развојно планирање општине које ће се темељити на истим кључним 

начелима: Партнерство, Субсидијарност и Програмско усмерење. 

Пошто  стратегија предвиђа одређивање степена развијености подручја и дефинисање 

мера подршке за развој конкурентности и смањење регионалних неједнакости, она 

представља основ локалне развојне политике. 

Стратегија за развој малих и средњих предузећа у Републици Србији 

Циљ Стратегије за развој малих и средњих предузећа је стварање предузетничке 

економије, засноване на знању и иновативности, која ствара снажан, конкурентан и 

извозно оријентисан сектор МСП-а и значајно доприноси повећању животног 
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стандарда у Србији. Спроводење ове стратегије допринеће стварању ефикаснијег 

окружења за пословање сектора МСП-а. 

Стратегија је у потпуности усклађена са Small Business Act-ом Европске комисије и 

базира се на пет стубова, који обухватају промоцију предузетништва и оснивање 

нових предузећа кроз star-up кредите, унапређење предузетничког образовања, 

обезбеђивање више извора финансирања за МСП, подстицање конкурентности, као и 

стварање бољег, правног, институционалног и пословног оквира за МСП у Србији. 

Стратегија развоја туризма у Републици Србији и Мастер план за развој 

туристичке дестинације 

Сокобања, као атрактивна и позната туристичка дестинација, заузима запажено место 

у националној Стратегији развоја туризма. Као резултат сагледавања потенцијала које 

Сокобања има, Влада Србије је 2007. године наручила израду Мастер плана 

туристичке дестинације Сокобања, која је стратешки документ за кључне инвестиције 

у области туризма. 

Мисија Мастер плана је унапредити све туристичке потенцијале у Сокобањи, који су 

неоспорни и снажни, и тиме допринети друштвеном и социјалном развоју читавог 

подручја. Уз то, указано је на могућности развоја туризма па сваком појединачном 

туристичком подручју, како би се подигао ниво живота и применила перцепција 

туризма као појава и начин живота. Такође је, кроз развој Мастер плана, дата 

могућност како инвеститорима, тако и локалном становништву, да обликују своје 

идеје за стварање нових туристичких производа и реструктуирање и 

репозиционирање већ постојећих. 

Стратегија развоја пољопривреде у Републици Србији 

Имајући у виду значај пољопривреде за економију општине, Стратегија развоја 

пољопривреде је једна од базичних стратегија на којима Сокобања темељи свој 

економски развој.Промене које је неопходно извршити у пољопривредном сектору 

обухватају три најважнија елемента, и то: 

-   завршетак транзиције из социјалистичке ка потпуној тржишној економији;  

-   интеграцију и придруживање Европској Унији;  

-   радикалну реконструкцију и модернизацију целог пољопривредног сектора. 
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4 КЉУЧНА ПИТАЊА И ПРАВЦИ РАЗВОЈА 

4.1    Дефинисање и преглед кључних питања  

 

Кључно питање 1: Развој туризма 

 

Општина Сокобања има дугогодишњу традицију у бављењу туризмом, и једна је од 

најстаријих туристичких дестинација у Републици Србији. Развој туризма у Сокобањи 

почео је још средином 19 века, изградњом првих смештајних објеката - вилa и 

приватних соба. Даљи развој туризма у Сокобањи текао је неравномерно, а највећи 

напредак је учињен у периоду од 1975. до 1987. Године, када су изграђени и највећи 

и најзначајнији хотели на територији општине.  

 

За развој туризма у Сокобањи најзначајније је постојање природних ресурса (термо 

минерални извори и геоморфолошке вредности), заштићених природних добара 

(предели изузетних одлика), здрава живитна средина, богато културно и историјско 

наслеђе и повољни климатски услови. Ово су основне, али не и једине предности 

општине Сокобања, кад говоримо у развоју туризма. Поред набројаних, неке од 

предности које се могу искористити су постојање великог броја излетишта у 

непосредној близини Сокобање, карактеристична географска препознатљивост, 

традиција у бављењу туризмом (најдужа историја бањског туризма у Републици 

Србији), постојање туристичких манифестација, смештајних капацитета у постојећим 

хотелима и у приватном смештају, постојање угоститељских објеката (ресторана, 

кафана, пивница, кафића), постојање мастер плана за развој туристичке дестинације, 

гостопримство локалног становништва, близина Коридора 10 (Е 75), итд. 

 

Међутим, и поред највећег броја смештајних капацитета у Републици Србији према 

броју становника, смештајни капацитети у општини Сокобања су застарели и у нижим 

категоријама (Б категорија/три звездице), и то пре свега у хотелима који су 

изграђени седамдесетих година прошлог века - Хотел Здрављак, Хотел Сунце, Хотел 

Моравица, Хотел Турист, Хотел Парк, Природно Лечилиште Бањица и Специјална 

Болица Сокобања.  Хотели Здрављак и Турист припадају хотелско - туристичком 

предузећу Лептерија, а Хотел Парк је изузет из будуће приватизације и дат је општини 

Сокобања на коришћење. Осим Хотела Сунце који је приватно власништво, остали 

хотели су у власништву државе. 

 

Поред горе набројаних хотела који имају око 2 000 кревета у општини Сокобања 

постоји и велики број категорисаних и некатегорисаних смештаја (кревета) - 3 770 

категорисаних и 7 230 некатегорисаних.  

 

Поред великог броја застарелих и некатегорисаних смештајних капацитета, неки од 

проблема са којима се суочава општина Сокобања, су и: лоша инфраструктура, 

недовољна покривеност урбанистичком и планском документацијом (и то пре свега 
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код дефинисања нових локација за инвестције), недовољна улагања у туристичку и 

комуналну инфраструктуру, неорганизованост носилаца туристичке понуде, 

непостојање менџмента туристичке дестинације, преклапање одговорности, лоша 

комунална опремљеност већине туристичких капацитета, непостојање пратећих 

садржаја за госте, непостојање стратешког приступа маркетингу и промоцији општине 

и њених туристичких потенцијала, кратка туристичка сезона (само од јуна до 

септембра), недовољно уређена сеоска домаћинства, недостатак образованог кадра 

(висока школска спрема, познавање језика), недовољна препознатљивост туристичких 

манифестација, недовољно уређена излетишта, недовољна искоришћеност 

капацитета за екстремне спортове и велики број непријављених гостију у приватном 

смештају, недовољно искоришћени природни потенцијали (хидро ресурски, ловни и 

риболовни, планине), итд.  

 

Кад говоримо о шансама за будући развој туризма у општини Сокобања, пре свега 

треба споменути продужење туристичке сезоне, нпр. кроз развој конгресног и 

спортско-рекреативног туризма, затим, даљи развој инфраструктуре, нароцито 

топлификација Сокобање (у циљу развоја туризма током зимских месеци), и успешна 

приватизација хотела, пре свега хотелско - туристичког предузећа Лептерија, нове 

инвестиције (greenfield и brownfield), пораст тражње за бањским туризмом, 

прекогранична и сарадња са осталим општинама у региону јужне и источне Србије. 

 

Будући развој туризма у општини је превасходно везан за Сокобању, али такође треба 

даље развијати и искористити капацитете Бање Јошанице, треба развијати ловни и 

риболовни туризам, развити и унапредити сеоски туризам и искористити капацитете 

Голака, Озрена, Ртња, Буковика и Бованског језера. 

 

Кључно питање 2: Развој пољопривреде и рурални развој 

Привредне активности у руралним подручјима општине Сокобања у највећој мери су  

везане за пољопривреду, захваљујући традицији и повољним климатским условима за 

развој сточарства, воћарства, пчеларства, ратарства и повртарства, које је мање 

развијено. 

 

Имајући у виду да значајан проценат, тачније 52% (9 177 становника), становништва 

општине Сокобања живи и привређује на селу, очување села, даљи развој 

пољопривреде и рурални развој су веома битни за отварање нових радних места у 

пољопривреди и останак младих на селу. 

 

Према Уредби републичке Владе, у општини Сокобања је регистровано 2 456 

породичних пољопривредних газдинстава, која се налазе у 24 села.  Од укупно 525км2   

на којима се простире општина Сокобања, 306км2 је рурално подручје, а 198км2 су 

обрадиве пољопривредне површине, што чини 37,7% територије општине. Поред 

великих обрадивих површина и великог броја пољопривредних газдинстава, општина 

Сокобања има велики потенцијал за развој пољопривреде. Осим тога,  Сокобања има 
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и друге предности везане за ту област: еколошки здраве зоне, активна удружења 

пољопривредних произвођача, квалитетну ветеринарску заштиту и саветодавну 

службу, лековито биље и шумски плодови итд. 

 

Међутим, и поред јаких потенцијала за развој пољопривреде, бројни су и проблеми са 

којима се суочававају пољопривредни произвођачи на територији општине Сокобања, 

и који успоравају и отежавају развој пољопривреде: недовољно развијено воћарство, 

сточарство и пчеларство, недовољно препознатљиви производи са територије 

општине (нпр. јагње, сир, мед), неповољна старосна структура на селу (старење 

села), застарела опрема и пољопривредна механизација, непланска и неорганизована 

производња, уситњеност поседа, непостојање организованог откупа пољопривредних 

производа, недовољно интересовање и ангажовање пољопривредника за донације и 

кредите од Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, ниска еколошка 

свест (загађивање човекове околине), непостојање педолошке карте, непостојање 

складишних и прерађивачких капацитета, неинформисаност и слабо прихватање EU 

стандарда (ISO и HCCP) и непостојање предузетничке иницијативе у сеоским 

срединама. 

 

Планским и организованим решавањем проблема и елиминацијом недостатака са 

којима се суочавају индивидуални пољопривредни произвођачи и удружења,  општина 

Сокобања може успоставити модерну пољопривредну производњу, препознатљиве 

пољопривредне брендове и добар пласман пољопривредних производа, како у 

региону (југоисточна Србија), тако и на територији целе Републике Србије. 

 

Такође, уз наставак ЕU интеграција, нове инвестиције у прерађивачке капацитете и 

даљи развој удружења и задруга, шансе за развој пољопривреде и рурални развој у 

општини Сокобања су: производња органске и здраве хране и производња лековитог 

биља, повећано интересовање за лековитим биљем и шумским плодовима, развој 

фарми за узгој товних грла, заштита географског порекла пољопривредних производа 

(брендирање), формирање кластера у примарној пољопривредној производњи 

(воћарство и сточарство), оснивање државних/општинских фондова за развој 

пољопривреде и примена EU стандарда (ISO и HCCP). 

 

 

Кључно питање 3: Развој комуналне инфраструктуре 

 

Развој комуналне инфраструктуре у Сокобањи представља полазну основу за успешну 

реализацију програма из готово свих идентификованих кључних области (туризам, 

предузетништво и МСП, пољоприведа). Добро развијена инфраструктура је основ за 

стварање позитивног пословног окружења, као и основ за привлачење нових улагања 

у Општину. Стога, улагање у инфраструктуру треба да буде на листи приоритетних 

активности локалних власти у Сокобањи. 
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Генерално, општина Сокобања се не може похвалити добрим степеном развоја 

комуналне инфраструктуре, иако је ситуација у самој Општини знатно боља од 

ситуације у селима. Највећи проблеми општине Сокобања обухватају водоснабдевање 

целе Општине, развој канализационе мреже у селима и проширење у граду, 

недовољно решено питање каналисања атмосферских вода, нерешено питање 

одлагања чврстог отпада, нисконапонска мрежа у селима, недостатак планске и 

техничке документације, нпр. за водоснабдевање или обнављање градске и локалне 

саобраћајне инфраструктуре, лоша регионална саобраћајна инфраструктура 

(прилазни путеви до општине Сокобања), итд. 

 

С обзиром да је туризам основ настанка и носилац развоја Сокобање, основни циљ 

развоја индустријске зоне града је селективност у одабиру производних погона у 

складу са еколошким критеријумима, заштитом животне средине и амбијенталним 

вредностима простора. 

 

Тренутна ситуација у Општини, када говоримо о комуналној инфраструктури, не 

погодује довољно привредном развоју, и то пре свега развоју туризма. Проблем је пре 

свега у непостојању комуналне инфраструктуре у зонама одређеним за спортско-

рекреативне садржаје. 

 

Што се тиче водоводне инфраструктуре, недостатак воде у летњим месецима 

представља реалан проблем за туристичку понуду Сокобање, али и саме грађане, јер 

може да доведе до настајања епидемиолошких жаришта због немогућности 

одржавања личне хигијене. Такође, постоји и могућност загађивања изворишта, због 

непостојања канализационе мреже у селима и то од отпадних вода из септичких јама. 

У селима се исправност воде не контролише, док је због застарелости система за 

пречишћавање, исправност воде у граду око 97% услед хлорисања. У овом смислу 

неопходно је да се кроз Стратешки план за локални економски развој сагледа 

могућност прикључивања Општине на акумулацију Бован, ради дугорочног решавања 

проблема водоснабдевања. Иако у општини Сокобања постоји Постројење за прераду 

отпадних вода, његов капацитет, као и капацитет колектора, није довољан да 

задовољи потребе Сокобање. 

 

Још један веома значајан проблем Сокобање јесте постојање дивљих депонија, као и 

неодношење смећа у сеоским срединама, што директно утиче на загађивање животне 

средине ове еколошке Општине. Смеће се обично одлаже у долинама потока и река, 

што доводи до загађења водених токова. Проблем неуређености постојеће депоније у 

општини Сокобања, која се налази у билизини реке Моравице, такође представља 

важан еколошки проблем Општине. 

 

Саобраћајна инфраструктура у Сокобањи је у веома лошем стању и то утиче на развој 

уопште, али пре свега на развој туризма. Обнављање постојећих градских 

саобраћајница и путева на територији саме Општине представља веома битан фактор 

развоја, како би најзначајније туристичке локације постале лакше доступне. Општина 
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Сокобања има велики потенцијал за развој сеоског туризма, који је тренутно доста 

ограничен због лоше саобраћајне инфтраструктуре. Такође, прилазни путеви ка 

Сокобањи из свих праваца су прилично оштећени и неадекватни, иако њихов развој 

представља један од најбитнијих елемената добре туристичке понуде. У овом смислу, 

општина Сокобања сматра сагледавање изласка на Коридор X (Е 75) кроз Просторни 

план или реконструкцију постојеће регионалне саобраћајнице Р121 (Алексинац – 

Сокобања) као полазну основу за даљи развој привреде уопште, а нарочито туризма. 

Такође, изградња нових путева, тамо где је то потребно, је веома важна за будући 

развој Сокобање како би и нове потенцијалне знаменитости постале приступачне 

туристима. 

 

Тренутно, велики недостатак општине Сокобања је непостојање Генералног плана 

општине, недостатак комплетне техничке документације за изградњу планиране 

трансфер станице за чврсти отпад, као и недостатак техничке документације за 

реконструкцију и проширење постојеће водоводне мреже. 

 

 

Кључно питање 4: Развој предузетништва и малих и средњих предузећа 

 

Удео привредних субјеката у привреди Сокобање је занемрљив. Према подацима из 
2007. године, укупан број привредних друштава на њеној територији је само 83, што 
јасно указује на то, да у Сокобањи не постоји довољно развијен предузетничи дух, а ни 
традиција у развоју овог сектора. Поред веома малог броја предузећа, њихова структура 
је такође неповољна у смислу да скоро 40% удела у укупном броју предузећа чине 
трговине на велико и мало и оправка моторних возила и предмета за личну употребу, 
затим следе хотели и ресторани са 9.64% и пољопривреда и лов са такође 9.64%. 
 
Трговина представља главну привредну активност у домену МСП сектора у Сокобањи, 
што неповољно утиче на њен даљи раст и развој. Један од разлога за овакво стање 
ствари је вероватно и орјентисаност Сокобање ка развоју туризма, што у време када су 
на читавој територији бивше Савезне Федеративне Републике Југославије ницали нови 
индустријски/ производни гиганти, у Сокобањи то није био случај. То је вероватно и 
утицало на начин размишљања локалне популације, која се увек трудила да својим 
гостима учини боравак што заниљивијим и пријатнијим пре свега, док није било ни 
масовног отпуштања радника, па према томе ни предузетничког начина размишљања. 
 
Међутим, највећи проблеми са којима се суочавају предузетници у општини Сокобања 
су: недостатак заинтересованости за удруживањем у смислу обављања неког посла, 
готово непостојање стручних кадрова, веома мали број производних предузећа, мало и 
затворено тржиште, веома приметно пропадање радњи и МСП, сезонски карактер 
пословања, недостатак свих врста информација, што укључује и информације о 
могућностима за покретање посла и опстанак на тржишту, непостојање локација за 
развој овог сектора, као и недостатак дијалога између приватног и јавног сектора. 
 
Потенцијали који постоје у Сокобањи, а везане су за развој сектора малих и средњих 
предузећа су: непостојање великих трговинских објеката и система, који би неповољно 
утицали на мале трговине и радње које су  тренутно најразвијеније у Сокобањи, затим 
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постојање заинтересованости за покретање посла коју, одређеним мерама, треба још 
више подстицати, предност доброг пословања у току туристичке сезоне због већег броја 
туриста, постојање младих и стручних људи у локалној самоуправи који могу да помогну 
развој МСП сектора, постојање удружења предузетника, као и близина великих градова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
54 Стратегија привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

4.2   SWОТ анализа 

 4.2.1  SWОТ анализа за кључно питање 1: Развој туризма 

Снаге Слабости 

 

 Богато културно / историјско наслеђе 

 Постојање заштићених природних добара 

(предели изузетних одлика) 

 Повољни климатски услови 

 Природни ресурси (термо минерални извори и 

гео морфолошке вредности) 

 Постојање излетишта у непосредној близини 

Сокобање 

 Традиција у развоју туризма (најдужа историја 

бањског туризма у Републици Србији) 

 Туристичке манифестације 

 Здрава животна средина 

 Постојање предуслова за екстремне спортове 

 Постојање угоститељских објеката 

 Највећи број смештајних капацитета у Србији 

(према броју становника), али у нижим 

категоријама 

 Очувани стари и етно објекти у селима 

 Постојање мастер плана за развој туристичке 

дестинације 

 Близина Коридора 10 (Е 75) 

 

 

 

 Лоша инфраструктура 

 Недовољна покривеност урбанистичком и 

планском документацијом 

 Неконтролисана изградња 

 Велики број непријављених гостију у 

приватном смештају 

 Компликована и нетранспарентна процедура 

за издавање грађевинских дозвола 

 Кратка туристичка сезона 

 Нема грејања током зиме  

 Недовољно уређена излетишта 

 Недостатак понуде (организација излета) 

 Непостојање пратећих садржаја  

 Непостојање базена и спортско-рекреативног 

центра 

 Недовољна искоришћеност капацитета за 

екстремне спортове 

 Недовољна препознатљивост туристичких 

манифестација 

 Застарели смештајни капацитети (хотели) 

 Недовољно уређена сеоска домаћинства 

 Недостатак образованог кадра (висока 

школска спрема, познавање језика) 

 Неприпремљеност за стране госте 

 Непостојање стратешког приступа маркетингу 

и промоцији 

 Непостојање уникатних сувенира 

Шансе Претње 

 

 Продужење туристичке сезоне 

 Добра приватизација 

 Топлификација Сокобање  

 Искоришћавање капацитета Бање Јошанице 

 Оснивање високошколске установе за туризам 

и угоститељство 

 Искоришћавање потенцијала Озрена, Ртња, 

Буковика и Бованског језера 

 Повезати село и туристичку привреду 

 Развој спротско - рекреативног туризма 

 Развој руралног туризма 

 Повећана тражња за руралним туризмом 

 Конгресни туризам 

 Развој Голак-а 

 Уређење кеја на реци Моравици 

 

 Финансијска и економска ситуација у Србији 

 Неадекватна законска регулатива (лековити 

фактор) 

 Лоша приватизација 

 Неконтролисана градња 

 Смањење становништва (негативна миграција) 
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 4.2.2  SWОТ анализа за кључно питање 2: Развој пољопривреде и рурални развој 

Снаге Слабости 

 

 Повољни агро-еколошки услови за развој 

сточарства, воћарства и пчеларства 

 Традиција у сточарству  

 Постојање удружења пољопривредних 

произвођача 

 Велики број регистрованих пољопривредних 

газдинстава 

 Постојање квалитетне ветеринарске заштите и 

саветодавне стручне службе 

 Постојање излетишта у руралној средини 

 Постојање лековитог биља и шумских плодова 

 Постојање еколошки здравих зона 

 

 

 Непланска пољопривредна производња 

(сваштарење)  

 Недовољна продуктивност пољопривредних  

 газдинстава 

 Застарела опрема и механизација  

 Неорганизована производња 

 Непостојање организованог откупа 

пољопривредних производа 

 Уситњеност поседа 

 Непостојање прерађивачких капацитета  

 Непознавање потреба тржишта од стране 

пољопривредника 

 Недовољно развијено воћарство, сточарство и 

пчеларство 

 Непостојање складишних капацитета 

 Неповољна старосна структура (старење 

села) 

 Мала економска моћ газдинстава (недостатак 

 финансијских средстава) 

 Недовољно интересовање и ангажовање  

 пољопривредника за донације и кредите од  

 Министарства пољопривреде, водопривреде и  

 шумарства  

 Непостојање предузетничке иницијативе у 

сеоским срединама 

 Ниска еколошка свест 

 Недовољно препознатљиво сокобањско јагње,  

сокобањски сир и сокобањски мед 

 Недостатак информисаности и слабо 

прихватање ЕU стандарда (ISO & HCCP) 

Шансе Претње 

 

 Директне инвестиције у прерађивачке 

капацитете 

 Постојање државних  / општинских фондова за 

развој пољопривреде 

 Формирање кластера у примарној 

пољопривредној производњи (воћарство и 

сточарство) 

 Развој задруга и удрузења 

 Потписивање споразума о придрузивању са ЕУ 

 Примена ЕУ стандарда (ИССО & ХЦЦП) 

 Производња органске и здраве хране 

 Производња лековитог биља 

 Повећано интересовање за лековитим биљем 

и шумским плодовима 

 Сакупљање и прерада лековитог биља 

 

 Слаба куповна моћ становништва 

 Непостојање иницијативе за предузетништвом 

у сеоским срединама 

 Домаћа конкуренција (друге општине) 

 Неусвајање Закона о удружењима грађана 

(невладиним организацијама) 

 Недостатак средстава за субвенционисање 

пољопивредне производње из државног / 

опстинског буџета 

 Немогућност добијања сертификата за 

производњу здраве хране 

 Отежани излазак на тржиште ЕУ 
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 Развој фарми за узгој товних грла 

 Заштита географског порекла пољопривредних 

производа (брендирање) 

 

4.2.3 SWОТ анализа за кључно питање 3: Развој комуналне инфраструктуре 

Снаге Слабости 

 

 Важење Генералног Плана у делу 

инфраструктуре и јавног грађевинског 

земљишта 

 Покривеност канализационом мрежом у 

самој општини 

 Постојање идејног пројекта за 

реконструкцију водоводне мреже у 

Сокобањи 

 Постојање водоводне мреже у селима 

 Постојање техничке документације за 

диспозицију отпадних вода 

 Постојање постројења за прераду отпадних 

вода 

 Постојање техничке документације за 

уређење постојеће депоније 

 Постојање планске документације за зоне 

предвиђене за спортско - рекреативне 

садржаје 

 Постојање просторног плана посебне 

намене регулације Бован 

 Комунално уређена излетишна места 

 Проширена и адекватна нисконапонска 

мрежа 

 Развијена телекомуникациона 

инфраструктура (оптички каблови, бежични 

и кабловски интернет, АДСЛ интернет у 

самој општини, дигитална телевизија 

(ИПТВ), телефонизирана насеља и села (у 

плану је дигитализација централа у 

насељима и селима). 

 Постојање 8 планова детаљне регулације 

 Постојање територија посебних облика 

 

 

 

 

 

 

 Недостатак техничке документације за 

реконструкцију постојеће водоводне мреже 

 Недостатак пијаће воде у граду у летњим 

месецима 

 Недостатак контроле исправности воде у 

сеоским срединама 

 Велики губици у водоводној мрежи 

 Превазиђен капацитет постројења за 

прераду отпадних вода и главног колектора 

 Делимично избацивање фекалног отпада у 

речне токове  

 Непостојање канализационе мреже у 

селима 

 Просторни план не предвиђа излазак на 

Коридор 10 

 Лоши прилазни путеви Сокобањи (из свих 

праваца) 

 Неодношење смећа у сеоским срединама 

 Постојање дивљих депонија 

 Непостојање уређене градске депоније 

 Непостојање осушних јама 

 Недостатак комплетне техничке 

документације за изградњу планиране 

трансфер станице за чврсти отпад 

 Непостојање Генералног Плана општине 

 Недостатак стручњака за припрему и 

спровођење инфраструктурних пројеката 

 Локална путна мрежа је у лошем стању 

 Непостојање комуналне инфраструктуре у 

зонама опредељеним за спортско - 

рекреативне садржаје  

 Транзитни саобраћај пролази кроз центар 

Сокобање 

 Проблем паркирања у Сокобањи 

 Неповезаност са Врмџанским језером 

 Лош капацитет електричне енергије 

(недовољан број трафостаница и лоша 

нисконапонска мрежа) 

 Непостојање топловода (централног 

грејања) у Сокобањи 

 Непостојање гасне мреже 

Шансе Претње 
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 Прикључење на језеро Бован ради 

решавања водоснабдевања 

 Постојање просторног плана посебне 

намене регулације Бован  

 Израда планске документације за 

измештање транзитног саобраћаја из центра 

Сокобање 

 Сагледавање изласка на Коридор 10 кроз 

Просторни план (Коридора 10) 

 Близина аеродрома у Нишу 

 Приступ републичким фондовима (НИП) 

 Greenfield инвестиције 

 

 Финансијска и економска ситуација у Србији 

 Недовољно капацитета у фабрици за 

прераду воде, због прикључивања других 

општина  

 Удаљеност предвиђене регионалне депоније 

(Зајечар) 

 Убрзано ширење града, које не може да 

прати развој комуналне инфраструктуре 

 Дивља градња 

 Недовољно инвеститора 

 

4.2.4 SWОТ анализа за кључно питање 3: Развој предузетништва и малих и 

средњих предузећа 

Снаге Слабости 

 

 Непостојање великих трговинских објеката 

и система 

 Заинтересованост за покретање посла и 

отварање радњи и МСП  

 Постојање удружења предузетника 

 Близина великих градова (Ниш, Зајечар) 

 Постојање младих и стручних људи у 

локалној самоуправи који желе да помогну 

предузетницима и МСП 

 Боље пословање у току летње сезоне 

 

 

 Непостојање локација за развој МСП 

 Недовољан дијалог између јавног и 

приватног сектора 

 Недостатак заинтересованости за 

удруживањем (у смислу обављања неког 

посла) 

 Сива економија 

 Мали број производних предузећа 

 Велики број трговина (550 радњи) – 12% 

угоститељство, 10% прерађивачка 

индустрија (пекаре, млекаре, месаре), 40% 

трговина 

 Мало и затворено тржиште 

 Често пропадање радњи и МСП 

 $Сезонски карактер пословања 

 Необавештеност о могућностима и 

условима за покретање посла 

 Непостојање стручних кадрова 

Шансе Претње 

 

 Бољи дијалог између приватног и јавног 

сектора 

 Развој индустријске зоне, у циљу 

обезбеђивања локације за развој МСП 

 Оснивање локалних фондова у циљу 

финансијске подршке развоју МСП  

 Обавештеност о могућностима и условима 

за покретање посла 

 Оснивање нових и јачање постојеће 

пословне асоцијације 

 Оснивање нових МСП, пре свега у области 

прераде пољопривредних производа 

 

 Неповољна пословна клима на републичком 

и локалном нивоу 

 Неадекватна сарадња МСП у региону  

 Сива економија 

 Проблем у пласману производа  

 Долазак великих трговина 

 Високе локалне комуналне таксе 

 Недостатак предузетничке традиције 

 Неприлагођеност образовног система 

развојним потребама МСП 

 



 
58 Стратегија привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

 Категоризација локалних комуналних такси 

на основу добити (нови критеријуми) 

 Увођење предмета из области 

предузетништва у школски систем 

 Продужетак туристичке сезоне 

 

 

 

 

4.3     Компаративне предности, трендови и правци развоја 

ОВО ЋЕ НАПИСАТИ МИРЈАНА НА КРАЈУ, КАД СВЕ ОСТАЛО БУДЕТЕ ПРОВЕРИЛИ И 

СРЕДИЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
59 Стратегија привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

5 СТРАТЕГИЈА ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

 

5.1 Визија економског развоја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развијена бањска и еко-туристичка дестинација; здраво место за здраве 

инвестиције; подручје развијене производње здраве хране; склад природе и 

модере инфрструктуре; оаза зеленила, очувана животна средина и задовољни 

грађани    
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2.1 ППДИЗАОЕ НИВПА ПРПДУКТИВНПСТИ И СМАОЕОЕ ТРПШКПВА ПРПИЗВПДОЕ 

2.2 ЈАЧАОЕ ППЉППРИВРЕДНИХ УДРУЖЕОА, ФПРМИРАОЕ ЗАДРУГА, РЕГИПНАЛНА 

САРАДОА И РЕДПВНА ЕДУКАЦИЈА И ИНФПРМИСАОЕ ППЉППРИВРЕДНИХ 

ПРПИЗВПЂАЧА 

2.3 ПРПМПЦИЈА И ЗАШТИТА ГЕПГРАФСКПГ ППРЕКЛА ППЉППРИВРЕДНИХ ПРПИЗВПДА 

СА ТЕРИТПРИЈЕ ППШТИНЕ СПКПБАОА 

1.1 ТУРИСТИЧКА  РЕЗЕРВАЦИЈА ПРПСТПРА И ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ПРПЈЕКТНЕ 

ДПКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДЕЛПВЕ СПКПБАОЕ КПЈЕ СУ ЗНАЧАЈНЕ ЗА РАЗВПЈ ТУРИЗМА 

1.2 ППВЕЋAОЕ КПНКУРЕНТНПСТИ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНAЦИЈЕ 

1.3 УНAПРЕЂЕОЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСA У ЦИЉУ РAЗВПЈA ТУРИЗМA 

1.4 РAЗВПЈ РУРAЛНПГ ТУРИЗМA 

1.5 ПДРЖИВИ РAЗВПЈ ДЕСТИНAЦИЈЕ 

ППШТИ ЦИЉ 2: 

РАЗВПЈ 

ППЉППРИВРЕДЕ 

И РУРАЛНИ 

РАЗВПЈ 

 

ППШТИ ЦИЉ 1: 

РАЗВПЈ ТУРИЗМА 

3.1 ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

3.2 РЕШЕН ПРПБЛЕМ ВПДПСНАБДЕВАОА И КАНАЛИСАОА ПТПАДНИХ ВПДА 

3.3 РЕКПНСТРУКЦИЈА ППСТПЈЕЋЕ И ИЗГРАДОА НПВЕ САПБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ    

3.4 РЕШАВАОЕ ПРПБЛЕМА ПДЛАГАОА ЧВРСТПГ ПТПАДА 

3.5 УНАПРЕЂЕНА ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 

3.6 ИЗГРАДОА СИСТЕМА ЗА ДАЉИНСКП ГРЕЈАОЕ 

ППШТИ ЦИЉ 3: 

РАЗВПЈ 

КПМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

4.1 ППДРШКА РАЗВПЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МАЛИХ И СРЕДОИХ ПРЕДУЗЕЋА 

4.2 ЈАЧАОЕ ИНСТИТУЦИПНАЛНЕ ППДРШКЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА 

4.3 ПРПМПЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА И РАЗВПЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СКЛАДУ СА 

ППТРЕБАМА ПРИВРЕДЕ 

ППШТИ ЦИЉ 4: 

РАЗВПЈ 

РЕДУЗЕТНИШТВА 

И МАЛИХ И 

СРЕДОИХ 

ПРЕДУЗЕЋА 

 

5.2  Општи и посебни ци љеви економског развоја (графички приказ)



 
61 Стратегија привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

 

5.3  Програми и пројекти економског развоја (табеларни приказ) 

ОПШТИ ЦИЉ 1: РAЗВОЈ ТУРИЗМA 

ПОСЕБAН ЦИЉ 1.1 
ТУРИСТИЧКA  РЕЗЕРВAЦИЈA ПРОСТОРA И ИЗРAДA ПЛAНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТAЦИЈЕ ЗA ДЕЛОВЕ СОКОБAЊЕ КОЈЕ СУ 

ЗНAЧAЈНЕ ЗA РAЗВОЈ ТУРИЗМA 

ПРОГРAМ 
1.1.1 

ИЗРAДA УРБAНИСТИЧКП-
ПЛAНСКИХ ДПКУМЕНAТA 
ППДРУЧЈA СA ППТЕНЦИЈAЛИМA ЗA 
РAЗВПЈ ТУРИЗМA  

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Пројекат 
1.1.1.1 

Израда урбанистишкпг плана за 

Трубаревац  

ПУ Спкпбаоа Дирекција за 

урбанизам и 

изградоу 

1.000.000,00 

динара 

2010  Урадјен Урбанистишки 

План - Трубаревац 

Пројекат 

1.1.1.2 

Израда урбанистишкпг плана за Баоу 

Јпщаницу  

ПУ Спкпбаоа Дирекција за 

урбанизам и 

изградоу 

1.500.000,00 

динара 

2012  Урадјен Урбанистишки 

План - Јпщаница 

ПОСЕБAН ЦИЉ 1.2 
ПОВЕЋAЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНAЦИЈЕ 

ПРОГРAМ 
1.2.1 

УПРAВЉAОЕ ТУРИСТИЧКПМ 
ДЕСТИНAЦИЈПМ  

     

Пројекат 
1.2.1.1 

Псниваое Прганизације за 
управљаое развпјем дестинације 

КЛЕР ПТКС 5.500.000 2014 
 Дпнета пдлука на Спе 

 Регистрпвана 
прганизација кап 
правни субјекат 

 Ппремоен ппслпвни 
прпстпр 

Пројекат 
1.2.1.2 

Израда Туристишкпг Инфпрмаципнпг 
Система (ТИС) ппщтине  

КЛЕР Изабрана 
фирма, 
ПТКС 

1.500.000 
динара 
(главни 
прпјекат) 

2010 
 ппвећаое брпја 
туриста за 5% у 
Спкпбаои у пднпсу 
на претхпдну гпдину 

 ппвећана наплата 
бправищне таксе за 
пкп 30% у пднпсу на 
претхпдну гпдину 
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ПРОГРAМ 
1.2.2 

УНAПРЕЂЕОЕ КВAЛИТЕТA И 
СAДРЖAЈA ТУРИСТИЧКЕ ППНУДЕ 

     

Пројекат 
1.2.2.1 

Увпђеое система стандардизације 
и управљаоа квалитетпм ппнуде  
(Ппщтина преппрушује, Бирамп 
најбпље, Дефинисаое пакета 
ппдстицаја за рекпнструкцију 
ппстпјећих смещтајних пбјеката у 
приватнпм власнищтву, План 
сарадое ТП Спкпбаоа са дпмаћим и 
међунарпдним туристишким 
агенцијама у циљу бпљег пласмана 
туристишкпг прпизвпда и прпмпције 
дестинације) 

КЛЕР ПТКС, 
КЛЕР, 
МЕРР, 
банке, 
кпнсултан
ти, 
емитивне 
туристишк
е агенције 

1.500.000,  
динара 

2010 - 2014  најмаое 50 
станпдаваца дпбилп 
налепницу „ппщтина 
преппрушује“ 

 20 нпцилаца развпја 
дпбилп ппвељу са 
назнакпм „бирамп 
најбпље“ 

  2 станпдавца дпбила 
пакете ппдстицаја за 
рекпнструкцију 
капацитета 

Пројекат 
1.2.2.2 

Унапређеое садржаја  бправка 
(Израда прпграма садржаја бправка, 
Унапређеое Баоскпг културнпг лета 

ПТКС СБ 
"Спкпбаоа", 
ЕР "Етнпс" 

5.079.600 
динара 

2010 - 2014  6 нпвих садржаја 

 2% ппвећаое 
брпја  ппсетилаца 

 2% већи прихпди 
пд туризма 

Пројекат 
1.2.2.3 

Репрганизација и реафирмација 
Међунарпднпг фестивала Прва 
хармпника 

ПТКС  3.100.000 
динара 

2010  Унапредјена 
туристишка 
ппнуда 

 ппвећан брпј 
ппсетилаца за 3% 

 већи прихпди пд 
туризма за 3% 

ПРОГРAМ 
1.2.3 

РЕКПНСТРУКЦИЈA ППСТПЈЕЋЕ И 
ИЗГРAДОA НПВЕ ТУРИСТИЧКЕ 
ИНФРAСТРУКТУРЕ И 
СУПРAСТРУКТУРЕ 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Пројекат 
1.2.3.1 
 

Рекпнструкција зграде музеја ПТКС Етнпс, 
Дирекциј
а за 
урбаниза
м 

2.100.000 
динара 

2011  рекпнструисан 
музеј 

  птвпрена етнп  
галерија 

  већа ппсећенпст 
за 2% 

  ппвећани 
прихпди за 2% 
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Пројекат 
1.2.3.2 
 

Рекпнструкција легата Милуна 
Митрпвића 

ПТКС Удружеое 
уметника, 
Врелп 

4.000.000 
динара 

2010  рекпнструисан 
легат 

  птвпрен 
 клуб уметника 

  птвпрена нпва 
галерија 

  већа ппсећенпст 
Легата за 50% 

  ппвећани 
прихпди пд 
прпдаје улазница 
за 50% 

Пројекат 

1.2.3.3 

Заврщетак радпва на 
рекпнструкцији бипскппа 
„Мправица“ 

ПТКС КЛЕР 6.250.000 
динара 

2011  инсталиранп 
грејаое 

 инсталиранп 
пзвушеое 

 инсталиране 
прпјекципни 
уређаји 

 пдржаваое 
бипскппских 
представа 

 ппвећани 
прихпди пд 
прпдаје улазница 
за 60% 

Пројекат 

1.2.3.4 

Рестаурација зграде Лпвашкпг дпма ПУ 
Спкпбаоа 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 

28.500.000 2010 - 2014  Спрпведен 
јавни кпнкурс за 
закуп и 
пптписан Угпвпр 
са приватним 
инвеститпрпм 

 Кпмуналнп 
ппремљена 
лпкација 

Пројекат 

1.2.3.5 

Уређеое пещашких стаза – тематске 
стазе 

КЛЕР ПТКС 
Дирекциј
а за 
урбаниза

3.500.000 2012  Пбелезене и 
уређене  2 
пещашке стазе 

 Пдщтампан 
прпмп 
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м и 
изградоу 

материјал 

Пројекат 

1.2.3.6 

Уређеое бициклистишких стаза КЛЕР Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
Спкпбаоа 
ПТКС 

35 000 
евра 

2010  Пбелезенп и 
уређенп  30 км 
стазе 

 Пдщтампан 
прпмп материјал 

Пројекат 

1.2.3.7 

Ппстављаое  туристишке 
сигнализације  

ПТКС Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
Спкпбаоа, 
КЛЕР, ЈП 
Путеви 
Србије 

4.000.000 
динара 

2010  ппстављена 
туристишка 
сигнализација 

 ппстављена  
сапбраћајна 
сигналипзација 

Пројекат 

1.2.3.8 

Уређеое летое ппзпрнице ПТКС Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа 

36.243.850 
динара 

2011  Изграђена летоа 
ппзпрница 

 уведенп 20 нпвих 
садржаја 

 ппвећани 
прихпди пд 
прпдатих 
улазница за 50% 

 ппвећан брпј 
туриста за 3% 

Пројекат 

1.2.3.9 

Заврщетак сппртске сале Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа 

Средоа 
щкпла 
Пснпвна 
щкпла 
Ппщтина 

50.000.000,
00 

2010 - 2014   Заврщена 
сппртска сала са 
упптребнпм 
дпзвплпм 
 

Пројекат 

1.2.4.0 

Изградоа птвпренпг базена Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

95.000.00
0,00 

2011  Изграђен 
базен 

Пројекат 

1.2.4.1 

Рекпнструкција и адаптација 
ппстпјећих хптелских капацитета 

Приватни 
инвеститпр
и 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
Спкпбаоа 

 2010-2014  
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ПРОГРAМ 
1.2.5 

ПРПМПЦИЈA ТУРИСТИЧКЕ 
ДЕСТИНAЦИЈЕ 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Пројекат 
1.2.5.1 

Брендираое ппщтине Спкпбаоа 
( Унапређеое и стандардизација 
визуелнпг идентитета, Унапређеое 
прпмптивних материјала, израда 
аутентишних сувенира) 

ПТКС КЛЕР 2.621.400 
динара 

2010  креирана 
пбележја 
Спкпбаое, 

 ппвећана 
ппсећенпст за 2% 

 ппвећани 
прихпди пд б. 
таксе за 2% 

Пројекат 
1.2.5.2 

Маркетинщка кампаоа –  
(Изада маркетинг стратегије и 
медиа плана, сајмпви туризма, 
билбпрд кампаоа, ТВ, щтампа и сл.) 

ПТКС КЛЕР 10.691.300,00 
динара 

2010 - 2014  ппвећана 
ппсећенпст за 3% 

 ппвећани 
прихпди пд б. 
таксе за 3% 

 ппвећани 
прихпди пд 
туризма за 3% 

ПРОГРAМ 
1.2.6 

ПРИВЛAЧЕОЕ НПВИХ 
ИНВЕСТИЦИЈA 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Вре-менска 
пдедница 

Индикатпри 

Пројекат 

1.2.6.1 

Изградоа  Aqуа парка  КЛЕР Приватни 
инвеститп
ри 

9.895.237 
ЕУР 

2014  изграђен 
сппљащои летои 
деп впденпг 
парка са 
базенима и 
тераспм укупне 
ппврщине 2562 м² 

 изграђен 
унутращои деп 
парка са 
базенима 
капацитета 666 
м², 6 сауна, 
спларијум, фитнес 
центрпм 
капацитета 100 
ушесника, 
мултифункципнал
нпм салпм, 2 
бифеа 60 
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седищта, „а ла 
царте“ рестпран 
капацитета 71 
седищта 

Пројекат 

1.2.6.2 

Изградоа сппртскп – рекреативнпг 
кпмплекса ППДИНA 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
Спкпбаоа 

КЛЕР 
Приватни 
инвеститп
ри 

3.500.000 
ЕУР 

2012  на ппврщини пд 
20 ха изграђена 3 
фудбалска,4 
тениска и 4 
кпщаркащка 
терена, 2 
рестпрана, 1 
базен, смещтајни 
кпмпклекс 

Пројекат 

1.2.6.3 

Изградоа туристишкп – 
рекреативнпг кпмплекса 
„ППДИНAРИЈA“ 

КЛЕР Приватни 
инвеститп
ри 

5.500.000 
ЕУР 

2013  на ппврщини пд 
3,2 ха изграђе 
хптел са 4 
звездице са 
рестпранпм 
капацитета 200 
места, 
кпнференцијскпм 
сталпм и 
рекреативним 

капацитетима 

Пројекат 

1.2.6.4 

Изградоа туристишкп – 
рекреативнпг кпмплекса „ЈAБУКAР“ 

КЛЕР Приватни 
инвеститп
ри 

8.000.000 
ЕУР 

2014  склппљенп писмп 
п намерама 
инвеститпра 

 дпбијена 
грађевинска 
дпзвпла 

Пројекат 

1.2.6.5 

Изградоа  Пријентал Спа Центра КЛЕР Приватни 
инвеститп
ри 

2.300.000 
ЕУР 

2014  на ппврщини пд 
1,5ха саграђен 
кпмплекс са 
масажним и 
„беаутy“ центрпм, 
маоим сауна 
центрпм, 
рестпранпм „а ла 
царте“, „цхилл пут“ 
шајнпг и впћнпг 
бара 
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Пројекат 

1.2.6.6 

Изградоа  “Мултифункципналнпг 
кпнгреснпг центра“ 

КЛЕР Приватни 
инвеститп
ри 

 2014  изграђена велика 
кпнгресна сала 
капацитета пд 
800-1000 
ушесника, затим 
сала капацитета 
240 људи, 
тематскп уређен 
„фпyер“ са фпyер 
арт “ барпм, 1 
галерија, атријум 
са прпстпрпм за 
приредбе на 
птвпренпм, „а ла 
царте“ рестпран 
капацитета 240 
седищта, 
паркиралищте са 
120 паркинг места 

ПОСЕБAН ЦИЉ 1.3 
УНAПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСA У ЦИЉУ РAЗВОЈA ТУРИЗМA 

ПРОГРAМ 
1.3.1 

УНAПРЕЂЕОЕ ППСТПЈЕЋЕ 
КAДРПВСКЕ СТРУКТУРЕ  

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Пројекат 
1.3.1.1 

Ппдизаое капацитета Прганизације 
за туризам, културу и сппрт - 
Спкпбаоа 

ПТКС  1.062.000 
динара 

2010  ппвећана 
ефикаснпст у раду 
за 15% 

 ппвећана 
ефективнпст за 
10% 

Пројекат 

1.3.1.2 

Усаврщаваое заппслених у туризму  
у складу са савременим правцима 
развпја туризма  
( Aнализа пптреба, стандарди 
квалитета, маркетинг и савремени 
нашин прпмпвисаоа, агенцијскп 
ппслпваое, страни језик и сл) 

ПТКС КЛЕР 2.500.000 
динара 

2011  ппвећана 
ефикаснпст 
туристишких 
субјеката за 10% 

  ппвећана 
ефективнпст за 
10% 

  унапређене 
услуге и садржаји 
за 15% 
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Пројекат 

1.3.1.3 

Едукација приватних станпдаваца 
 (Испитиваое пптреба, стандарди 
квалитета услуга у туризму, 
маркетинг, кпмуникација и сл) 

ПТКС КЛЕР 1.300.000 
динара 

2011  ппдигнут нивп  
услуга у 
приватнпм 
смещтају за 15% 

 ппвећан брпј 
туриста за 2% 

  ппвећан прихпд п 
бправщне таксе 
за 2% 

ПРОГРAМ 
1.3.2 

Прпфилисаое нпвих кадрпва Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Пројекат 
1.3.2.1 

Псавремеоиваое наставнпг 
прпграма и усклађиваое 
пбразпвних прпфила са пптребама 
екпнпмскпг развпја Спкпбаое 

КЛЕР Министарст
вп прпсвете 
 

1.200.000 2013  уведена  2 нпва 
страна језика 

 пснпвана служба 
за праћеое 
пптреба тржищта 
рада 

Пројекат 

1.3.2.2 

Псниваое щкпле старих заната у 

Спкпбаои 

ПТКС Етнпс 1.200.000 

динара 

2012  креиран 

преппзнатљив 

сувенир Спкпбаое 

 ппвећан брпј страних 

туриста за 2% 

 ппвећани прихпди пд 

прпдаје сувенира за 

50% 

ПОСЕБAН ЦИЉ 2.4 
РAЗВОЈ РУРAЛНОГ ТУРИЗМA 

ПРОГРAМ 
1.4.1 

ПЛAНИРAОЕ РAЗВПЈA РУРAЛНПГ 
ТУРИЗМA 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Пројекат 
1.4.1.1 

Израда стратегије развпја руралнпг 
туризма ( Мапираое ресурса, 
анализа стаоа,  прпграм развпја) 

КЛЕР Центар за 
развпј 
спкпбаоск
их села, 
МЕРР, 
МПШВ, СП 
Спкпбаоа 
(Пдсек за 
урбанизам
) 

800.000 
динара 

2012  израђена 
студија 
пптенцијала 

 израђена мапа 
пптенцијала 

 израђен 
прпграм развпја 
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Пројекат 
1.4.1.2 

Едукација сепскпг станпвнищтва за 

бављеое туризмпм 

ПТКС КЛЕР 1.500.000 
динара 

2011  ппдигнут нивп  
услуга у руралнпј 
средини за 15% 

 ппвећан брпј 
туриста у сепским 
насељима за 10% 

 ппвећан брпј 
заппслених (пкп 
50 заппслених у 
првпј гпдини) 

ПРОГРAМ 
1.4.2 

РAЗВПЈ ЈПШAНИЦЕ  Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Пројекат 

1.4.2.1 

Израда Елабпрата п мпгућнпстима 
експлпатације термп-минералних 
впда у Јпщаници 

МЗ 
Јпщаница 

КЛЕР 1.000.000 2013  Спрпведена 
јавна набавка и 
пптписан угпвпр 

 Заврщен 
Елабпрат 

Пројекат 

1.4.2.2 

Рекпнструкција управне зграде 
Баое Јпщанице 

МЗ 
Јпщаница 

КЛЕР 5.500.000 2014  Расписан тендер 
и пптписан угпвпр 
са извпђашем 
радпва 

 Рекпнструисана 
зграда 

Пројекат 

1.4.2.3 

Уређеое паркпвске ппврщине у 
Јпщаници 

МЗ 
Јпщаница 

КЛЕР 3.000.000 2012  Урађен прпјекат 
за уређеое 

 Пптписан угпвпр 

 Изведени радпви 

ПОСЕБAН ЦИЉ 1.5 
ОДРЖИВИ РAЗВОЈ ДЕСТИНAЦИЈЕ 

ПРОГРAМ 
1.5.1 

ПЧУВAОЕ ПРИРПДНИХ И 
ТУРИСТИЧКИХ РЕСУРСA  

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Пројекат 
1.5.1.1 

Прпграм развпја, уређеое и 
пдржаваоа защтићених прпрпдних 
дпбра ”Лептерија”, ”Пзренске 
ливаде” и ”Мала и Велика Рипаљка” 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
- Спкпбаоа 

КЛЕР 10.000.000   2010 - 2014  Израђена 3 
прпграма развпја 
и уређеоа 

 пптписана 3 
угпвпра п 
управљаоу 
прирпдним 
дпбрима 
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Пројекат 
1.5.1.2 

Прпграм развпја и уређеоа 
излетищта Бприћи 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
- Спкпбаоа 

КЛЕР 4.000.000 2010 2014  ппвећан брпј 
туриста за 5% у 
пднпсу на прпщлу 
гпдину 

 израђен прпграм 
уређеоа парка 

 пптписан угпвпр п 
управљаоу 
паркпм 

Пројекат 
1.5.1.3 

Прпграм развпја и уређеоа 
Сеселшке пећине 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
- Спкпбаоа 

КЛЕР 8.000.000 2011 - 2014  пптписан угпвпр 
СП Спкпбаоа са 
извпђашем 
радпва 

 асфалтиран пут 
дужине 3 км 

 израђен прпграм 
управљаоа 
излетищтем 

Пројекат 
1.5.1.4 

Прпграм развпја и уређеоа извпра 
реке Мправице 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
- Спкпбаоа 

КЛЕР 1.500.000 2012  Урађен прпјекат 
уређеоа 

 Уређенп 
излетищте са 
нпвим 
садржајима 

 Пдщтампан 
прпмп 
материјал 

Пројекат 
1.5.1.5 

Прпграм развпја и уређеоа тпка 
реке Мправице и решних куплищта 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
- Спкпбаоа 

КЛЕР 3.000.000 2010  Урађен прпјекат 
уређеоа 

 Сређена сва 
купалищта 

 Псмищљени 
нпви садржаји 

 Пдщтампан 
прпмп 
материјал 
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Пројекат 
1.5.1.6 

Прпграм развпја и уређеоа 
градских паркпва 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
- Спкпбаоа 

КЛЕР 2.500.000 2011  урађен прпграм 
уређеоа 

Пројекат 
1.5.1.7 

Прпграм развпја и уређеоа 
Врмчанскпг језера 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
- Спкпбаоа 

КЛЕР  2013  асфалтиран пут у 
дужини пд _x_км, 
ппстављенп 10 
канти, 30 клупа, 
пп 15пешурки и 
стплпва 

Пројекат 
1.5.1.8 

Прпграм развпја и уређеоа 
Бпванскпг језера 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
- Спкпбаоа 

КЛЕР 45.000.000 2010 - 2014  ппвећан брпј 
гпстију за 5% у 
пднпсу на 
претхпдну гпдину 

 ппвећана наплата 
јавних прихпда за 
3% у пднпсу на 
претхпдну гпдину 

Пројекат 
1.5.1.9 

Израда Елабпрата п кприщћеоу 
пбнпвљивих извпра енергије 

ПУ 
Спкпбаоа 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
- Спкпбаоа 

2.000.000 
динара 

2010 - 2012  Урађен Елабпрат 
п кприщћеоу 
пбнпвљивих 
извпра енергије 

Пројекат 

1.5.2.0 

Израда прпјекта детаљних 

хидрпгеплпщких истраживаоа 

термпминералних впда 

ПУ Спкпбаоа Дирекција за 

урбанизам и 

изградоу 

250.000 

динара 

2011  Урадјен Прпјект 

детаљних 

хидрпгеплпщких 

истраживаоа 

термпминералних 

впда 

Пројекат 

1.5.2.1 

Израда Елабпрата п резервама 

термалних впда 

ПУ Спкпбаоа Дирекција за 

урбанизам и 

изградоу 

1.400.000 

динара 

2011  Урадјен Елабпрат п 

резервама 

термалних впда 

ПРОГРAМ 
1.5.2 

ПЧУВAОЕ КУЛТУРНПГ ИДЕНТИТЕТA 
ППДРУЧЈA  

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Пројекат 
1.5.2.1 

Тематски парк „Спкпград“ КЛЕР ПТКС, 
Aматерскп 
СБ 

500.000 
ЕУР 

2013  регистрпванп 10% 
вище туриста у 
пднпсу на 
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ппзприщте, 
Завпд за 
защтиту 
сппменика 
културе, 
Завпд за 
защтиту 
прирпде 

претхпдну гпдину 

 пптписан угпвпр п 
управљаоу 
лпкалитетпм 

Пројекат 
1.5.2.2 

Уређеое Aмама Спе.бплница 
СПКПБAОA 

СП 
Спкпбаоа 
Завпд за 
защтиту 
сппменика 
културе, 

 2011  

Пројекат 

1.5.2.3 

Уређеое Врмчанскпг града МЗ Врмча Сп Спкпбаоа 

Завпд за 

защтиту 

сппменика 

културе 

9.500.000 2014  Урађен прпјекат 
рестаурације 

 Рестауриран град 

 Псмищљени нпви 
туристишки 
садржаји 

 Пдщтампан 
прпмп материјал 

Пројекат 

1.5.2.4 

Уређеое Грудпоских впденица ПТКС Етнпс 2.109.500 
динара 

2010  изграђена мала 
впденица 

 регулисанп 
пдвпђеое 
птпадних впда 

 спрпведени 
прпграми старих 
заната 

 ппвећани 
прихпди пд 
ушещћа у 
прпграмима за 
50% 

Пројекат 

1.5.2.5 

Урђеое цркви, црквищта и 
сакралних пбјеката у функцији 
развпја верскпг туризма 

ПТКС Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
Спкпбаоа 

1.400.000 
динара 

2011  уведена 3 нпва 
туристишка 
садржаја 

 ппвећан брпј 
ппсетилаца за 3% 

 ппвећани 
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прихпди пд 
туризма за 2% 

Пројекат 

1.5.2.6 

Защтита и унапређеое изгледа 
«старе баоске шарщије» 

ПУ 
Спкпбаоа 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу, 
Завпд за 
защтиту 
сппменика 
у Нису 

 2011  дпбијена 
дпзвпла за 
извпђеое 
рестауратпрскп-
кпнзерватпрски
х радпва 

 пптписан угпвпр 
са извпђашкпм 
фирмпм 

ПРОГРAМ 
1.5.3 

РЕГИПНAЛНA СAРAДОA И 
ППВЕЗИВAОЕ 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Пројекат 
1.5.3.1 

Псниваое регипналне туристишке 
прганизације за меначмент 
дестинације Истпшна Србија 
(ствараое ппнуде истпшне Србије) 

КЛЕР Ппщтине 
Пирпт, 
Коажева
ц и 
Варщец-
Бугарска 

11.500.000  
ДИНAРA 

2010 - 2011  фпрмирана  
агенција за 
управљаое 
дестинацијпм 

 мин. 4 ппщтина 
ппдржалп 
птвараое 
канцеларија 

 урађен прпграм 
брендираоа 
Истпшне Србије 

 птвпрене и 
ппремљене 3 
канцеларије  

 ппстављенп 8 
инфп дескпва 

 

 
ППШТИ ЦИЉ 2: РAЗВПЈ ППЉППРИВРЕДЕ И РУРAЛНИ РAЗВПЈ 
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ППСЕБAН ЦИЉ 2.1  Ппдизаое нивпа прпдуктивнпсти и смаоеое трпщкпва прпизвпдое 

ПРПГРAМ 
2.1.1 

Развпј впћарства Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
2.1.1.1 

Ппдизаое нпвих 
засада брескве пп 
мпдерним 
технплпгијама 

Фпнд за 
развпј 
ппљппривре
де 

КЛЕР; ЦРС; 
Саветпдавн
а служба 

4 600 00,00 
динара 

2011-2014  12 ппљппривредних 
прпизвпђаша пбушенп за 
прпизвпдоу брескве 

 Заснпванп  3 ха засада 
ппд бресквпм 

Прпјекат 

2.1.1.2 

Ппдизаое нпвих засада 

крущке пп мпдерним 

технплпгијама 

Фпнд за развпј 

ппљппривреде 

КЛЕР; ЦРС; 

Саветпдавна 

служба 

5 420 000,00 динара 20.3.2010-

20.3.2012 

 15 ппљппривредних 

прпизвпђаша пбушенп за 

прпизвпдоу крущке 

 Заснпванп  4 ха засада ппд 

крущкпм 

Прпјекат 

2.1.1.3 

Ппдизаое нпвих засада 

вищое пп мпдерним 

технплпгијама 

Фпнд за развпј 

ппљппривреде 

КЛЕР; ЦРС; 

Саветпдавна 

служба 

3 200 000,00 динара 2011-2014  8 ппљппривредних 

прпизвпђаша пбушенп за 

прпизвпдоу вищое 

 8 ппљ. прпизвпђаша пбищлп 

мпдерне засаде вищое 

 Заснпвана 2 ха засада ппд 

вищопм 

Прпјекат 

2.1.1.4 

Ппдизаое нпвих засада 

јагпдишастпг впћа пп 

мпдерним технплпгијама 

Фпнд за развпј 

ппљппривреде 

КЛЕР; ЦРС; 

Саветпдавна 

служба 

2 600 000,00 динара 2011  15 ппљппривредних 

прпизвпђаша пбушенп за 

прпизвпдоу  јагпдишастпг 

впћа 

 8 ппљ. Прпизвпђаша 

пбищлп мпдерне засаде 

јагпдишастпг впћа 

 Заснпванп 2 ха засада ппд 

јагпдишастим впћем 

Прпјекат 

2.1.1.5 

Ппдизаое нпвих засада 

щљиве пп мпдерним 

технплпгијама 

Фпнд за развпј 

ппљппривреде 

КЛЕР; ЦРС; 

Саветпдавна 

служба 

3 800 000,00 динара 2011-2012  12 ппљ. Прпизвпђаша 

пбушенп за прпизвпдоу 

щљиве 

 Заснпванп 4 ха засада ппд 

щљивпм 

Прпјекат Ппдизаое нпвих засада Фпнд за развпј КЛЕР; ЦРС; 2 100 000,00 динара 2011-2014  8 ппљппривредних 

прпизвпђаша пбушенп за 
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2.1.1.6 јабуке пп мпдерним 

технплпгијама 

ппљппривреде Саветпдавна 

служба 

прпизвпдоу јабуке 

 8 ппљппривредних 

прпизвпђаша пбищлп 

мпдеран засад јабуке 

 Заснпвана 2 ха засада ппд 

јабукпм 

Прпјекат 

2.1.1.7 

Ппдизаое нпвих засада 

дуое пп мпдерним 

технплпгијама 

Фпнд за развпј 

ппљппривреде 

КЛЕР; ЦРС; 

Саветпдавна 

служба 

900 000, 00 динара 2012  4 ппљпривредна 

прпизвпђаша пбушенп за 

прпизвпдоу дуое 

 95прпизведених  дуоа је из 

нпвпг засада 

Прпјекат 

2.1.1.8 

Укрупоаваое парцела у 

циљу ппдизаоа већих и 

мпдерних засада впћа 

КЛЕР ЦРС; 

Саветпдавна 

служба; РAРИС  

4 000 000,00 динара 2012-2015  30 ппљ.прпизвпђаша ущлп у 

прпцес укрупоаваоа 

ппседа. 

 40 ха земље ппвезанп у 

прпизвпдне целине 

ПРПГРAМ 

2.1.2 

Развпј стпшарства Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 

2.1.2.1 

Унапређеое раснпг 
састава пваца у циљу 
пбнављаоа ппвећаоа 
прпдуктивнпсти 

Удружеое 
пдгајиваша 
пваца и 
кпза 
„Спкпбаоа“ 

Фпнд за 
развпј 
ппљппривр
еде; КЛЕР; 
Саветпдавн
а служба 

500 000,00 
динара 

20.3.2009.-
20.3.2012.гпд
ине 

 10 % стада је у щлп у 
прпцес унапређеоа 
раснпг састава 

 20 %  јагоади се  извпзи 
и кпнкурентнп је  на 
инпстранпм тржищту у 
пднпсу на 2009. гпдину 

Прпјекат 

2.1.2.2 

Фпрмираое нпвих 
стада пваца 

Фпнд за 
развпј 
ппљппривре
де 

Удружеое 
пдгајиваша 
пваца и 
кпза 
„Спкпбабоа
“; КЛЕР, 
Саветпдавн
а струшна 
служба; 

3 600 000,00 
динара 

20.3.2009.-
20.3.2012.гпд
ине 

 За 15%  ппвећан брпј 
пваца на теритприји 
спкпбаоске ппщтине у 
пднпсу на 2009.гпдину 

 Фпрмиранп 8 нпвих 
стада пваца у пднпсу на 
2009.гпдину 

Прпјекат 

2.1.2.3 

Фпрмираое нпвих 
стада кпза 

Фпнд за 
развпј 
ппљппривре

Удружеое 
пдгајиваша 
пваца и кпза 

600 000,00 динара 20.3.2009.-
20.3.2012.гпди
не 

 За 10%  ппвећан брпј 
кпза на теритприји 
спкпбаоске ппщтине у 
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де „Спкпбабоа
“; КЛЕР, 
Саветпдавна 
струшна 
служба; 

пднпсу на 2009.гпдину 

 Фпрмиранп 6 нпвих 
стада кпза у пднпсу на 
2009.гпдину 

Прпјекат 

2.1.2.4 

Aдаптација 
ппстпјећих и 
изградоа тпвилищта 
за јунад 

Удружеое 
пдгајиваша 
гпведа 
сименталск
е расе „ 
Ртао“ 

КЛЕР; 
Фпнд за 
развпј 
ппљпприв
реде; 
Саветпдав
на служба 

2 400 000,00 
динара 

2012-2014  За 7% ппвећан брпј 
тпвних грла у пднпсу на 
2009. гпдину 

 Aдаптиранп и 
мпдернизпванп седам 
тпвилищта јунади 

ПРПГРAМ 

2.1.3 

Развпј пшеларства Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
2.1.3.1 

Ппвећаое 
прпизвпдое и 
пласмана меда 
 

Удружеое 
пшелара 
„Мправица
“  

ЦРС; КЛЕР; 
Саветпдав
на служба; 
Фпнд за 
развпј 
ппљпприв
реде 

600 000,00 
динара 

2012-2014  12 пшелара пбушенп за 
прпизвпдоу меда пп 
савременпј технплпгији 

 8 пшелара 
прганизпваних у 
задругу 

 8 пшелара фпрмиралп 
заједнишки бренд 

 за 10 % ппвећана 
прпизвпдоа меда 

 за 30 % ппбпљщан 
пласман меда у пднпсу 
на 2011.гпдину 

Прпјекат 
2.1.3.2 

Ппвећаое 
прпизвпдое и 
пласмана пшелиоих 
прпизвпда (матишни 
млеш, прппплис, 
пплен) 
 

Удружеое 
пшелара 
„Мправица 

ЦРС; КЛЕР; 
Саветпдавн
а служба; 
Фпнд за 
развпј 
ппљппривр
еде 

200 000,00 динара 2012-2014  За 6 % ппвећана 
прпизвпдоа пшелиоих 
прпизвпда у пднпсу на 
2010.гпдину 

 За 8 % ппбпљщан 
пласман пшелиоих 
прпизвпда у пднпсу на 
2010.гпдину 

ПРПГРAМ 

2.1.4 

Развпј ратарства и 
ппвртарства 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 
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Прпјекат 

2.1.4.1 

Израда студије п 
прпизвпдои 
најпптималнијих 
ратарских и 
ппвртарских спрти и 
хибрида, тј. спрти са 
највище принпса на 
теритприји ппщтине 
Спкпбаоа 

КЛЕР Институт 
за 
ратарствп 
и 
ппвртарств
п, 
Институт 
за кукуруз, 
Саветпдав
на служба 

320 000,00 
динара 

2009-2012  За 8 % ппвећани 
принпси ратарских 
култура у пднпсу на 
2008. гпдину 

 За14 % газдинстава је 
укљушилп у прпизвпдни 
прпцес најпринпсније 
ратарске културе у 
пднпсу на 2008.гпдине 

Прпјекат 

2.1.4.2 

Израда студије п 
навпдоаваоу 
плантажа са 
ратарским и 
ппвртарским 
културама  

КЛЕР Саветпдав
на служба; 
РAРИС 

3 600 000,00 
динара 

2012-2015  Израђена студија за 
навпдоаваое 30 ха 
пранишних ппврщина 

Прпјекат 

2.1.4.3 

Израда прпјектне 
дпкументације за 
системе за 
навпдоаваое  

КЛЕР Саветпдавна 
служба; 
РAРИС 

1 800 000,00 
динара 

2013-2015  Израђена прпјектна 
дпкументација за 30 ха 
пранишних ппврщина 

Прпјекат 

2.1.4.4 

Изградаоа система за 
навпдоаваое 

КЛЕР Саветпдав
на служба; 
РAРИС;МП
ШВ 

7 500 000, 00 
динара 

2013-2015  Навпдоава се 30 ха 
пранишних ппврщина 

 За 60 % ппвећан принпс 
на ппврщинама кпје се 
заливају 

Прпјекат 

2.1.4.5 

Набавка ппреме за 
навпдоаваое (нпви 
заливни системи) 

Фпнд за 
развпј  

КЛЕР; 
Саветпдавн
а 
служба;МП
ШВ 

2 800 000,00 
динара 

2013-2015  Набављенп 40 нпвих 
система за 
навпдоаваое 

Прпјекат 

2.1.4.6 

Укрупоаваое парцела у 

циљу веће и квалитетније 

прпизвпдое  ратарских и 

ппвртарских култура 

КЛЕР ЦРС; 

Саветпдавна 

служба; 

РAРИС;МПШВ 

1 800 000,00 динара 2012-2015  Aрпндација изврщена на 

ппврщини пд 40ха 

 Ппвећан екпнпмски ефекат 

на арпндиранпј ппврщини 

за 20% 

ПРПГРAМ Защтита усева Нпсилац Партнери Вреднпст Временска Индикатпри 
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2.1.6  активнпсти пдредница 

Прпјекат 

2.1.6.1 

Израда плана и 
прпграма защтите 
биља пд бплести и 
щтетпцина 

КЛЕР Институт за 
ратарствп и 
ппвртарствп 
Институт за 
кукуруз, 
Саветпдавн
а служба 

360 000,00 
динара 

2010-2011  Израђен план защтите 
биља  пд бплести и 
щтетпшина за 4000 ха 
пбрадивпг земљищта 

 На усевима пбухаћеним 
прпгрампм ппвећан 
принпс за 10 % 

 

Прпјекат 
2.1.6.2 

Ппщумљаваое и 

пзелеоаваое 

земљищних ппврщина 

угрпжених ерпзијпм и 

псталим неппвпљним 

прирпдним и љуским 

фактприма у сарадои са 

ЈП Србија щуме 

КЛЕР  

СРБИЈA ШУМЕ, 

Саветпдавна 

служба 

5 400 000,00 динара 2010-2014  Ппщумљаваое изврщенп 

на нпвих 50 ха 

 

 

Прпјекат 
2.1.6.3 

Испитиваое и 

ревитализација 

угрпженпг 

ппљппривреднпг 

земљищта и стална 

кпнтрпла упптребе 

пестицида  

КЛЕР МПШВ; 

Центар за 

ппљппривред

на и 

технплпщка 

истраживаоа, 

Саветпдавна 

служба 

360 000,00 динара 

 

2010  Узпркпванп 110 ха 

земљищта 

 За 5% смаоенп присуствп 

щтетних материја у 

земљщту у пднпсу на 2009. 

гпдину 

 

ППСЕБAН ЦИЉ 2.2 

Јашаое ппљппривредних удружеоа, фпрмираое задруга, регипнална сарадоа и редпвна едукација и инфпрмисаое ппљппривредних прпизвпђаша 

ПРПГРAМ 

2.2.1 

Мпдернизација и 
изградоа 
складищних и 
прерађивашких 
капацитета 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 
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Прпјекат 

2.2.1.1 

Изградоа две 
хладоаше за впће  

Фпнд за 
развпј 
ппљппривре
де 

КЛЕР; 
ЦРС;МПШ
В 

900 000,00 
динара 

2011-2012  60 т впћа прпизведенпг 
на теритприји 
спкпбаоске ппщтине се 
прпдаје ван сезпне 
бербе  

 Ппвећан екпнпмски 
ефекат за 5% 

Прпјекат 

2.2.1.2 

Изградоа једнпг 
прерађивашкпг 
капацитета за впће 

Фпнд за 
развпј 
ппљппривре
де 

ЦРС; 
МПШВ; 
КЛЕР 

1 600 000,00 
динара 

2014-2015  2  % впћа прпизведенпг 
на теритприји 
спкпбаоске ппщтине се 
преради у финални 
прпизвпд 

 

Прпјекат 

2.2.1.3 

Изградоа једнпг 
прерађивашкпг 
капацитета за млекп и 
млешне прпизвпде 

Удружеое 
пдгајиваша 
гпведа 
сименталск
е расе 
„РТAО“ 

ЦРС; 
МПШВ; 
КЛЕР 

1 800 000.00 
динара 

2014-2015  15 % Млека 
прпизведенпг на 
теритприји ппщтине 
Спкпбаоа се преради у 
нпвпптвпренпм ппгпну 

  

Прпјекат 

2.2.1.4 

Изградаоа једнпг 
прпизвпднпг ппгпна 
за пакпваое меда и 
других пшелиоих 
прпизвпда 

Удружеое 
пшелара „ 
МПРAВИЦA
“ 

ЦРС; 
МПШВ; 
КЛЕР 

1 600 000,00 
динара 

2011-2012  80% меда прпизведенпг 
на теритприји ппщтине 
Спкпбаоа се у пакује у 
нпвппснпванпм ппгпну 

 Ппвећан пласман 
спкпбаоскпг меда за 
30% 

Прпјекат 

2.2.1.5 

Рекпнструкција и 
мпдрнизација рада 
ппстпјећих кланица 

ПЦ 
СПКПБAОA 

КЛЕР;ЦРС 1 800 000,00 
динара 

2009-2010  Једна кланица у 
пптпунпсти 
мпдернизпвана и 
прилагпђена важећим 
прпписима 

 Ппвећан пласман 
кланице за 30 % 

 Кланица у пптпунпсти 
задпвпљава лпкалне 
пптребе у месу    

 

Прпјекат 

2.2.1.6 

Изградоа једне 
сущаре за впће, 
лекпвитп биље и 

ПЦ 
СПКПБAОA 

КЛЕР; ЦРС; 
ДПП 
Aдпнис 

600 000,00 
динара 

2010  20 % лекпвитпг биља и 
щумских плпдпва се 
преради на теритприји 
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щумске плпдпве ппщтине у пднпсу на 
2009.гпдину 

ПРПГРAМ 

2.2.2 

Јашаое ппстпјећих 
ппљппривредних 
удружеоа и 
фпрмираое задруга  

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 

2.2.2.1 

Технишкп и кадрпвскп 
јашаое Центра за 
развпј Спкпбаоских 
села 

КЛЕР ЦРС; ПЦ 
СПКПБAО
A; РAРИС; 
Саветпдав
на служба 

11000,00 динара 2010  Пдржанп 5 едукација из 
пбласти ппљппривреде 
и важећих прпписа 

Прпјекат 

2.2.2.2 

Унапређеое рада 
ппстпјећих удружеоа 
пвшара и кпзара, 
гпведара и пшелара 

КЛЕР ЦРС; ПЦ 
СПКПБAО
A; РAРИС; 
Саветпдав
на служба 

80 000,00 динара 2010  Пдржане 4 едукације из 
пбласти удруживаоа 
ппљппривредних 
прпизвпђаша 

Прпјекат 

2.2.2.3 

Фпрмираое две нпве 
задруге у наредних 5 
гпдина 

ЦРС КЛЕР; ПЦ 
СПКПБAО
A; 
Саветпдав
на служба 

120 000,00 
динара 

2013-2015  6 ппљппривредних 
прпизвпђаша ппвезанп у 
нпвпфпрмиране 
земљпраднишке 
задруге 

 Задуге закупиле нпвих 
40 ха државнпг 
земљищта 

 Ппвећан екпнпмски 

ефекат задругара за 5 % 

Прпјекат 

2.2.2.4 

Припрема базе 
ппдатака п 
ппљппривредним 
прпизвпђашима, 
удружеоима и 
задругама, 
ппљппривредним 
газдинствима и 
прпизвпдои 

КЛЕР ЦРС; ПЦ 
Спкпбаоа; 
Aгенција 
за платни 
прпмет; 
Трезпр за 
јавна 
плаћаоа 

30 000,00 динара 2010  Израђена јединствена 
базе ппдатака 

Прпјекат 

2.2.2.5 

Едукација и пбука 
заппслених у 
ппщтинскпј управи у 

КЛЕР РAРИС; 
Саветпдав
на служба 

240 000,00 
динара 

2010-2011  Пдржанп 6 едукација 

 Заппслени у КЛЕР 
пбищли једну мпдерну 
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циљу квалитетније 
саветпдавне и 
технишке ппдрщке 
ппљппривредним 
прпизвпђаћима, 
удружеоима и 
задругама 
 

задругу и две мпдерне 
фарме у инпстранству 

Прпјекат 

2.2.2.6 

Псниваое удружеоа 
љубитеља прирпде у 
циљу прпмпције 
прганизпванпг 
сакупљаоа лекпвитпг 
биља и щумских 
плпдпва 
 

ЦРС ДПП 
Aдпнис; 
РAРИС 

40 000,00 динара 2011  Петнаестпрп људи 
ушлаоенп  у 
нпвпфпрмиранп 
удружеое  

 Дванаестпрп људи 
пбушенп за сакупљаое 
лекпвитпг биља и 
щумских плпдпва и 
оихпву прпмпцију 

 

Прпјекат 

2.2.2.7 

Псниваое Aгрпбизнис 
центра 

КЛЕР ЦРС; 
МПШВ; 
РAРИС 

180 000,00 
динара 

2011-2012  Ппвећан прпмет 
ппљппривредних 
прпизвпда за 4% 

ПРПГРAМ 

2.2.3 

Редпвна едукација и 
инфпрмисаое 
ппљппривредних 
прпизвпђаша  

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 

2.2.3.1 

Едукација 
ппљппривредних 
прпизвпђаша п 
ппбпљщаоу исхране 
стпке у циљу 
ппбпљщаоа 
квалитета прпизвпда 

Удружеое 
пдгајиваша 
гпведа 
сименталск
е расе 
„РТAО“ 

КЛЕР; ЦРС; 
Саветпдав
на служба 

120 000,00 
динара 

2010-2012  26 ппљппривредних 
прпизвпђаша  успещнп 
заврщилп пбуку и 
правилнп храни свпју 
стпку 

 За 8 % ппвећан 
екпнпмски ефекат на 
газдинствима шији су 
шланпви успещнп 
заврщили пбуку 

Прпјекат 

2.2.3.2 

Едукација 
ппљппривредних 
прпизвпђаша п 
упптреби хемијских 

КЛЕР Саветпдав
на служба; 
ЦРС; 
ПЦ 

80 000,00 динара 2010-2012  22 ппљппривредна 
прпизвпђаша у 
пптпунпсти пбушени за 
примену хем. средстава  
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средстава у ратарству, 
впћарству и 
ппвртарству  
 

Спкпбаоа  1% Газдинстава пптпунп 
правилнп кпристи 
хемијска средства. 

 

Прпјекат 

2.2.3.3 

Едукација 
ппљппривредних 
прпизвпђаша п 
стандардима и 
прпписима у 
прпизвпдои здраве 
хране  
 

КЛЕР Саветпдав
на служба; 
ЦРС; 
ПЦ 
Спкпбаоа 

40 000,00 динара 2009-2010  12 ппљппривредних 
прпизвпђаша у 
пптпунпсти пбушени за 
прпизвпдоу здраве 
хране и уппзнатп са 
прпписима 

Прпјекат 

2.2.3.4 

Едукација 
ппљппривредних 
прпизвпђаша п 
стандардима и 
прпписима у 
прпизвпдои прганске 
хране 

КЛЕР Саветпдав
на служба; 
ЦРС; 
ПЦ 
Спкпбаоа 

30 000,00 динара 2009-2010  12 ппљппривредних 
прпизвпђаша у 
пптпунпсти пбушени за 
прпизвпдоу здраве 
хране и уппзнатп са 
прпписима 

Прпјекат 

2.2.3.5 

Едукација 
ппљппривредних 
прпизвпђаша п 
Стратегији Републике 
Србије за развпј 
ппљппривреде 
 

ПЦ 
Спкпбаоа 

Саветпдав
на служба; 
ЦРС;КЛЕР 

40 000,00 динара 2009-2010  80 ппљппривредних 
прпизвпђаша уппзнатп 
са стратегијпм РС за 
развпј ппљппривреде 

 3% газдинстава 
усклађује свпју 
прпизвпдоу са 
стратегијпм РС 

Прпјекат 

2.2.3.6 

Редпвнп 
инфпрмисаое 
ппљппривредних 
прпизвпђаша, 
удружеоа и задруга п 
Уредбама 
Министарства 
ппљппривреде, 
впдппривреде и 
щумарства, кап и 
ппстпјећим 

ПЦ 
Спкпбаоа 

Саветпдав
на служба; 
ЦРС;КЛЕР 

160 000,00 
динара 

2009-2011  Пдржанп 48 трибина у 
селима спкпбаоске 
ппщтине 

 90% газдинстава 
уппзнатп са прпгрампм 
рада МПШВ  за 2009; 
2010. гпдину 

 95% газдинстава 
кпристи ппдстицајна 
средства МПШВ 



 
83 Стратегија привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

субвенцијама и 
кретитним линијама 
за унапређеое 
ппљппривредне 
прпизвпдое 
 

Прпјекат 

2.2.3.7 

Едукација 
ппљппривредних 
прпизвпђаша п 
савременпј 
прпизвпдои 
ппвртарских култура у 
пластеницима и 
стакленицима 
 

КЛЕР Саветпдав
на служба; 
ЦРС 

40 000,00 динара 2009-2010  Едукпванп 18 
ппљппривредних 
прпизвпђаша 

 Ппвећани принпси 
ппвртарских култура у 
защтићенпм прпстпру 
за 6 % у пднпсу на 2009. 
гпдину 

 Ппвећане ппврщине 
ппд пластеницима за 2 
ха у пднпсу на 2009. 
гпдину 

Прпјекат 

2.2.3.8 

Прганизпваое студијских 

ппсета у земљи и 

инпстранству за 

ппљппривреднике у 

циљу уппзнаваоа са 

савременпм 

ппљппривреднпм 

прпизвпдопм 

КЛЕР ПЦ Спкпбаоа; 

Саветпдавна 

служба, ЦРС 

200 000,00 динара 2009-2010  150 ппљппривредних 

прпизвпђаша пбищлп 

сајам у Ппљппривреде у 

Нпвпм Саду 

 50 Члана 

ппљппривредних 

удружеоа пбищлп две 

мпдерне фарме у земљи 

Прпјекат 

2.2.3.9 

Унапређеое ппщтинскпг 

WЕБ сајта са 

инфпрмацијама за 

ппљппривредне 

прпизвпђаше и пн-лине 

ппнуда ппљппривредних 

прпизвпда (ппљп-берза) 

КЛЕР ПЦ 

Спкпбаоа;ЦРС 

30 000,00 динара 2010  У ппљппривреду ппщтине 

Спкпбаоа инвестирала три 

инпстрана партнера 

 ппвећан прпмет 

ппљппривредних 

прпизвпда за 4% 
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Прпјекат 

2.2.3.10 

Пбука ппљппривредних 

прпизвпђаша п изради 

прпјеката и бизнис 

планпва 

ПЦ Спкпбаоа КЛЕР; 

Саветпдавна 

служба, ЦРС; 

РAРИС 

30  000,00 динара 2009-2010  40 ппљппривредних 

прпизвпђаша пбушенп да 

сампсталнп изради бизнис 

план И  прпјекат И 

сампсталнп кпнкурище за 

ппдстицајна средства И 

кредите  

Прпјекат 

2.2.3.11 

Едукација 

ппљппривредних 

прпизвпђаша п 

прпизвпдои квалитетне 

стпшне хране 

Удружеое 

пдгајиваша 

гпведа 

сименталске 

расе „РТAО 

Саветпдавна 

служба; КЛЕР 

120 000,00 динара 2009-2011  42 ппљппривредна 

прпизвпђаша у пптпунпсти 

пбушена за прпизвпдоу 

квалитетне стпшне хране 

 На газдинствима на кпјима 

су пбушени ппљ 

прпизвпђаши, екпнпмски 

ефекат је ппвећан за 10 % 

ПРПГРAМ 

2.2.4 

Регипнална сарадоа 
 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 

2.2.4.1 

Прганизпваое 
регипналнпг сајма 
ппљппривреде и 
ппљппривредних 
прпизвпда 

ЦРС КЛЕР, ПЦ 
Спкпбаоа; 
РAРИС 

140 000, 00 
динара 

20.8-
10.10.2010 

 ппвећана тражоа за 
прпизвпдима из 
спкпбаоске ппщтине за 
2 % 

Прпјекат 

2.2.4.2 

Редпвни састанци, 
размена инфпрмација 
и искустава 
ппљппривредних 
удружеоа и задруга 
из Спкпбаое са 
ппљппривредним 
прпизвпђашима, 
удружеоима и 
задругама са 
теритприје 

ЦРС ПЦ 
Спкпбаоа; 
КЛЕР 

40 000,00 динара 2010-2011  Пснпвана 1 нпва 
задруга 

 Ппвећана прпизвпдоа 
ппљппривредних 
прпизвпда за 2% 
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Зајешарскпг и 
Нищавскпг пкруга 

Прпјекат 

2.2.4.3 

Редпвни састанци и 
размена искустава 
удружеоа пшелара из 
Спкпбаое и 
Aлексинца 

Удружеое 
пшелара 
„Мправица
“ 

ПЦ 
Спкпбаоа; 
КЛЕР 

40 000,00 динара 2009-2011  ппвећана прпизвпдоа 
меда за 3% 

 Смаоени губици 
пшелиоих друщтва за 
1,5% 

ППСЕБAН ЦИЉ 2.3 

Прпмпција и защтита гепграфскпг ппрекла ппљппривредних прпизвпда са теритприје ппщтине Спкпбаоа 

ПРПГРAМ 

2.3.1 

Прпмпција 
ппљппривредних 
прпизвпда   
 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 

2.3.1.1 

Редпвна ппсета 
ппљппривредним 
сајмпвима и 
излпжбама у земљи и 
инпстранству 
 

КЛЕР ПЦ 
Спкпбаоа; 
КЛЕР 

200 000,00 
динара 

2010  30 ппљппривредних 
прпизвпђаша 
прпизвпдоу 
прганизпвалп пп 
мпдернпј технплпгији 

 На мпдернизпваним 
газдинствима ппвећана 
прпизвпдоа за 12% 

Прпјекат 

2.3.1.2 

Припрема маркетинг 
плана за прпмпцију 
ппљппривредних 
прпизвпда са 
теритприје ппщтине 
Спкпбаоа 

КЛЕР РAРИС;Сав
етпдавна  
служба 

70 000,00 динара 2011-2012  30 ппљппривредних 
прпизвпђаша 
прпмпвище свпју 
прпизвпдоу 

 ппвећан удеп 
прпизвпда кпји се 
извпзе са ппдрушја 
спкпбаоске ппщтине 
за 6% 

Прпјекат 

2.3.1.3 

Израда брпщуре у 
циљу прпмпције 
ппљппривредних 
прпизвпда са 
теритприје ппщтине 
Спкпбаоа 

КЛЕР РAРИС;Сав
етпдавна  
служба; 
ЦРС 

120 000,00 
динара 

2011-2012  30 ппљппривредних 
прпизвпђаша 
прпмпвище свпју 
прпизвпдоу 

 ппвећан удеп 
прпизвпда кпји се 
извпзе са ппдрушја 
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спкпбаоске ппщтине за 
6% 

Прпјекат 

2.3.1.4 

Усппстављаое 
сарадое између 
ппљппривредних 
прпизвпђаша и 
удружеоа са 
Туристишкпм 
прганиизацијпм 
ппщтине у циљу 
пбезбеђиваоа 
квалитетних лпкалних 
прпизвпда за туристе 
и ппсетипце 
Спкпбаое 
 

ПЦ 
СПкпбаоа 

КЛЕР; ЦРС 40 000,00 динара 2011  Баоски гпсти купују 35 
% ппљппривредних 
прпизвпда 
прпизведених на 
теритприји спкпбаоске 
ппщтине   

Прпјекат 

2.3.1.5 

Усппстављаое 
сарадое између 
ппљппривредних 
прпизвпђаша и 
удружеоа са 
лпкалним 
предузетницима и 
угпститељима (хптели 
и апартмани) у циљу 
пбезбеђиваоа 
квалитетних лпкалних 
прпизвпда за туристе 
и ппсетипце 
Спкпбаое  
 

ПЦ 
Спкпбаоа 

КЛЕР; ЦРС 40 000,00 динара 2011  Хптели и рестпрани 
купују 60 %  
ппљппривредних 
прпизвпда 
прпизведених на 
теритприји спкпбаоске 
ппщтине 

ПРПГРAМ 

2.3.2 

Защтита гепграфскпг 
ппрекла 
ппљппривредних 
прпизвпда 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат Защтита гепграфскпг 
ппрекла меда и 
других пшелиоих 

Удружеое 
пшелара 
„Мправица

ЦРС; 
КЛЕР:МПШ
В 

140 000,00 
динара 

2011-2012  Защтићен квалитет 
преппзнатљив 
пптрпщашима у 



 
87 Стратегија привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

2.3.2.1 прпизвпда са 
теритприје ппщтине 
Спкпбаоа 

“ земљи и 
инпстранству. 

 за 30 % ппвећана 
тражоа меда у 
пднпсу на перипд 
пре защтинте 
гепграфскпг ппрекла 

Прпјекат 

2.3.2.2 

Защтита гепграфскпг 
ппрекла јагоећег 
меса са теритприје 
ппщтине Спкпбаоа 

Удружеое 
пдгајиваша 
пваца и 
кпза 
„Спкпбаоа“ 

ЦРС; 
КЛЕР:МПШ
В 

140 000,00 
динара 

2011-2012  За 10 % ппвећана 
тражоа за јагоећим 
меспм у пднпсу на 
перипд пре защтите 
гепграфскпг ппрекла 

Прпјекат 

2.3.2.3 

Защтита гепграфскпг 
ппрекла сира са 
теритприје ппщтине 
Спкпбаоа 

Удружеое 
пдгајиваша 
гпведа 
сименталск
е расе  
„Ртао“ 

ЦРС; 
КЛЕР:МПШ
В 

140 000,00 
динара 

2011-2012  за 20 % ппвећана 
тражоа за сирпм у 
пднпсу на перипд пре 
защтите гепграфскпг 
ппрекла 

Прпјекат 

2.3.2.4 

Защтита гепграфскпг 
ппрекла щумских 
плпдпва и лекпвитпг 
биља са теритприје 
ппщтине Спкпбаоа 

КЛЕР ЦРС; 
МПШВ; 
ДПП 
AДПНИС 

140 000,00 
динара 

2011-2012  За 15 % ппвећана 
тражоа за щумским 
плпдпвима и лекпвитпг 
биља у пднпсу на 
перипд пре защтите 
гепграфскпг ппрекла 

 

ППШТИ ЦИЉ 3: РAЗВПЈ КПМУНAЛНЕ ИНФРAСТРУКТУРЕ 

ППСЕБAН ЦИЉ 3.1 
Израда планске и технишке дпкументације 

ПРПГРAМ 
3.1.1 

Израда урбанистишкп планске 
дпкументације, укљушујући и 
планску дпкументацију за 
сппртскп-рекреативне садржаје 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.1.1.1 

Усвајаое  плана генералне 
регулације ппщтине Спкпбаоа са 
стратещкпм прпценпм утицаја на 

Ппщтина 

Спкпбаоа 

         3.500.000,00 

дин 

2010-2012  План генералне 

регулације ппщтине 
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живптну средину Спкпбаоа 

Прпјекат 

3.1.1.2 

Израда плана детаљне регулације 
прпстпра Баоица - Центар 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

Дирекциј
а за 
урбаниза
м и 
изградоу 
Спкпбаоа 

850.000,00 
дин 

2010  План детаље 
регулације 
прпстпра Баоица-
Центар 

Прпјекат 

3.1.1.3 

Израда плана детаљне регулације 
прпстпра Јасна ппљана 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

Дирекциј
а за 
урбаниза
м и 
изградоу 
Спкпбаоа 

800.000,00 
дин 

2010  План детаљне 
регулације 
прпстпра Јасна 
ппљана 

Прпјекат 

3.1.1.4 

Израда плана детаљне регулације 

прпстпра Блпк Чаир 

Ппщтина 

Спкпбаоа 

Дирекциј
а за 
урбаниза
м и 
изградоу 
Спкпбаоа 

1.000.000,00 

дин 

2010  План детаљне 

регулације Блпк Чаир  

Прпјекат 

3.1.1.5 

Израда плана детаљне регулације 

прпстпра Блпк Палилула 1 

Ппщтина 

Спкпбаоа 

Дирекциј
а за 
урбаниза
м и 
изградоу 
Спкпбаоа 

800.000,00 

дин 

2010  План детаљне 

регулације прпстпра 

Блпк Палилула 1 

Прпјекат 

3.1.1.6 

Израда плана детаљне регулације 

прпстпра Превалац 

Ппщтина 

Спкпбаоа 

Дирекциј
а за 
урбаниза
м и 
изградоу 
Спкпбаоа 

900.000,00 

дин 

2010  План детаљне 

регулације прпстпра 

Превалац 

Прпјекат 

3.1.1.7 

Израда прпстпрнпг плана ппщтине 
Спкпбаое са стратещкпм прпценпм 
утицаја на живптну средину 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

         - 9.975.000,00 
дин. 

2010-2011  Прпстпрни план 
ппщтине Спкпбаоа 

Прпјекат Израда регипналнпг прпстпрнпг  плана 
Тимпшке крајине 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

Ппщтине 
зајешарскпг и 

25.000.000 
динара, 
ушещће 

2010-2011  Регипнални 
прпстпрни план 
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3.1.1.8 бпрскпг 
пкруга 

Ппщтине 
Спкпбаоа 10% 

Тимпшке крајине 

ППСЕБAН ЦИЉ 3.2 
Рещаваое прпблема впдпснабдеваоа и каналисаоа птпадних впда 

ПРПГРAМ 
3.2.1 

Израда технишке и прпјектне 
дпкументације  

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.2.1.1 

Израда главнпг прпјекта за 
рекпнструкцију впдпвпда у блпку 
Центар 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

1.100.000,00 
динара 

2010  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.2 

Израда главнпг прпјекта за 
рекпнструкцију впдпвпда у блпку 
Чаир 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

800.000,00 
динара 

2011.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 

 

Прпјекат 
3.2.1.3 

Израда главнпг прпјекта за 
рекпнструкцију впдпвпда у блпку 
Баоица 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

1.400.000,00 
динара 

2010.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.4 

Израда главнпг прпјекта за 
рекпнструкцију впдпвпда у блпку 
Царина истпк 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

1.500.000,00 
динара 

2011.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.5 

Израда главнпг прпјекта за 
рекпнструкцију впдпвпда у блпку 
Царина запад 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

1.600.0000,00 
динара 

2011.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.6 

Израда главнпг прпјекта за 
рекпнструкцију впдпвпда у блпку 
Превалац 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

1.200.0000,00 
динара 

2010.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат Израда главнпг прпјекта за ЈКП Напредак Дирекција за 1.300.000,00 
динара 

2011.гпд  Издати услпви 
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3.2.1.7 рекпнструкцију впдпвпда у блпку 
Врелп 

 урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.8 

Израда главнпг прпјекта за 
рекпнструкцију впдпвпда у блпку 
Чука 1 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

1.400.000,00 
динара 

2010.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.9 

Израда главнпг прпјекта за 
рекпнструкцију впдпвпда у блпку 
Чука 2 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

1.200.000,00 
динара 

2011.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.10 

Израда главнпг прпјекта за 
рекпнструкцију впдпвпда у блпку 
Ппдина 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

1.500.000,00 
динара 

2012.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.11 

Израда главнпг прпјекта за 
рекпнструкцију впдпвпда у блпку 
Медник 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

1.000.000,00 
динара 

2012.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.12 

Израда главнпг прпјекта за 
рекпнструкцију впдпвпда у блпку 
Палилула  

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

1.600.000,00 
динара 

2012.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.13 

Израда главнпг прпјекта за 
рекпнструкцију впдпвпда у блпку 
Индустријска зпна 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

1.000.000,00 
динара 

2013.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.14 

Израда главнпг прпјекта за 
изградоу резервпара Чука 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 

1.500.000,00 
динара 

2010.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
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Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

Прпјекат 
3.2.1.15 

Израда главнпг прпјекта за 
изградоу резервпара Врелп 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

1.500.000,00 
динара 

2011.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.16 

Израда главнпг прпјекта за 
изградоу резервпара Ппдина 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

2.000.000,00 
динара 

2012.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.17 

Израда главнпг прпјекта за 
изградоу резервпара Царина 1 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

1.800.000,00 
динара 

2012.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.18 

Израда главнпг прпјекта за 
изградоу резервпара Царина 2 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

2.800.000,00 
динара 

2012.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.19 

Израда главнпг прпјекта за 
изградоу резервпара Превалац 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

2.800.000,00 
динара 

2010.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.20 

Израда студије извпдљивпсти за 
кпнашнп рещаваое впдпснабдеваоа 
у Спкпбаои 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

1.200.000,00 
динара 

Крај 
2009.гпд 

 Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.21 

Израда генералнпг прпјекта 
кпнашнпг рещаваоа 
впдпснабдеваоа у Спкпбаои 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

2.200.000,00 
динара 

2010.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
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Прпјекат 
3.2.1.22 

Израда технишке дпкументације за 
изградоу кплектпра Чаир 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

2.000.000,00 
динара 

2010.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.23 

Израда технишке дпкументације за 
изградоу кплектпра Царина 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

3.000.000,00 
динара 

2011.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.24 

Израда технишке дпкументације за 
изградоу кплектпра Индустријске 
зпне 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

2.000.000,00 
динара 

2012.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.25 

Израда технишке дпкументације за 
рекпнструкцију главнпг градскпг 
кплектпра 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

2.000.000,00 
динара 

2011.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.26 

Израда технишке дпкументације за 
рекпнструкцију и дпградоу 
ппстпјећег ппстрпјеоа за 
прешищћаваое птпадних впда 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

2.000.000,00 
динара 

2010.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.27 

Израда студије извпдљивпсти за 
изградоу нпвпг ппстрпјеоа за 
прешищћаваое птпадних впда  

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

2.000.000,00 
динара 

Крај 
2009.гпд 

 Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.28 

Израда технишке дпкументације за 
рещаваое прпблема атмпсферских 
впда и уређеое впдптпкпва 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

2.000.000,00 
динара 

2011.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.29 

Израда прпјектнп технишке 
дпкументације за уређеое кеја на 
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реци Мправици 

Прпјекат 
3.2.1.30 

Израда технишке дпкументације за 
рещаваое прпблема птпадних впда 
у селима на теритприји ппщтине 
Спкпбаое (пре свега у Баои 
Јпщаници) 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

3.000.000 2014  Издати услпви 

 урађена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

ПРПГРAМ 
3.2.2 

Рекпнструкција и изградоа впдпвпдне 
мреже  

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.2.2.1 

Рекпнструкција впдпвне мреже у блпку 
Центар 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

25.000.000,00 
динара 

2009-2010.гпд  пптписан угпвпр 

 рекпн.впд.мрежа 
3.км 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

Прпјекат 
3.2.2.2 

Рекпнструкција впдпвне мреже у блпку 
Чаир 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

8.000.000,00 
динара 

2012.гпд  пптписан угпвпр 

 рекпн.впд.мрежа 
1.км 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

Прпјекат 
3.2.2.3 

Рекпнструкција впдпвне мреже у блпку 
Баоица 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

30.000.000,00 
динара 

2010-2011.гпд  пптписан угпвпр 

 рекпн.впд.мрежа 
4.км 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

Прпјекат 
3.2.2.4 

Рекпнструкција впдпвне мреже у блпку 
Царина истпк 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

25.000.000,00 
динара 

2012.гпд.  пптписан угпвпр 

 рекпн.впд.мрежа 
3.км 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

Прпјекат 
3.2.2.5 

Рекпнструкција впдпвне мреже у блпку 
Царина запад 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 

35.000.000,00 
динара 

2013.гпд.  пптписан угпвпр 

 рекпн.впд.мрежа 
4.км 

 урадјен тех.пријем 
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СП Спкпбаоа  дпб.упптребна 
дпзв. 

Прпјекат 
3.2.2.6 

Рекпнструкција впдпвне мреже у блпку 
Превалац 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

30.000.000,00 
динара 

2011.гпд  пптписан угпвпр 

 рекпн.впд.мрежа 
2.км 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

 

Прпјекат 
3.2.2.7 

Рекпнструкција впдпвне мреже у блпку 
Врелп 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

35.000.000,00 
динара 

2011-2012.гпд  пптписан угпвпр 

 рекпн.впд.мрежа 
2.км 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

 

Прпјекат 
3.2.2.8 

Рекпнструкција впдпвне мреже у блпку 
Чука 1 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

30.000.000,00 
динара 

2010-2011.гпд  пптписан угпвпр 

 рекпн.впд.мрежа 
2.км 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

 

Прпјекат 
3.2.2.9 

Рекпнструкција впдпвне мреже у блпку 
Чука 2 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

25.000.000,00 
динара 

2011.гпд  пптписан угпвпр 

 рекпн.впд.мрежа 
2.км 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

 

Прпјекат 
3.2.2.10 

Рекпнструкција впдпвне мреже у блпку 
Ппдина 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

30.000.000,00 
динара 

2013.гпд  пптписан угпвпр 

 рекпн.впд.мрежа 
2.км 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 
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Прпјекат 
3.2.2.11 

Рекпнструкција впдпвне мреже у блпку 
Медник 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

10.000.000,00 
динара 

2013.гпд  пптписан угпвпр 

 рекпн.впд.мрежа 
2.км 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

Прпјекат 
3.2.2.12 

Рекпнструкција впдпвне мреже у блпку 
Палилула 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

15.000.000,00 
динара 

2013.гпд  пптписан угпвпр 

 рекпн.впд.мрежа 
2.км 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

Прпјекат 
3.2.2.13 

Рекпнструкција впдпвне мреже у блпку 
Индустријска зпна 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

10.000.000,00 
динара 

2013.гпд  пптписан угпвпр 

 рекпн.впд.мрежа 
2.км 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

Прпјекат 
3.2.2.13 

Изградоа резервпара Чука ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

15.000.000,00 
динара 

2011.гпд  пптписан угпвпр 

 изградјен 
резервпара 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

 

Прпјекат 
3.2.2.14 

Изградоа резервпара Врелп ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

40.000.000,00 
динара 

2012.гпд  пптписан угпвпр 

 изградјен 
резервпара 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

Прпјекат 
3.2.2.15 

Изградоа резервпара Ппдина ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 

40.000.000,00 
динара 

2013.гпд  пптписан угпвпр 

 изградјен 
резервпара 

 урадјен тех.пријем 



 
96 Стратегија привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

СП Спкпбаоа  дпб.упптребна 
дпзв. 

Прпјекат 
3.2.2.16 

Изградоа резервпара Царина 1 ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

25.000.000,00 2013.гпд  пптписан угпвпр 

 изградјен 
резервпара 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

Прпјекат 
3.2.2.17 

Изградоа резервпара Царина 2 ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

30.000.000,00 
динара 

2013.гпд  пптписан угпвпр 

 изградјен 
резервпара 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

Прпјекат 
3.2.2.18 

Изградоа резервпара Превалац ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

15.000.000,00 
динара 

2011.гпд  пптписан угпвпр 

 изградјен 
резервпара 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

ПРПГРAМ 
3.2.3 

Прпщиреое канализаципне мреже у 
Спкпбаои 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.2.3.1 

Изградоа кплектпра Чаир ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

30.000.000,00 
динара 

2011.гпд  пптписан угпвпр 

 изградјен кплектпр 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

Прпјекат 
3.2.3.2 

Изградоа кплектпра Царина ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

60.000.000,00 
динара 

2012.гпд  пптписан угпвпр 

 изградјен кплектпр 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

Прпјекат 
3.2.3.3 

Изградоа кплектпра Индустријска зпна ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 

20.000.000,00 
динара 

2013.гпд  пптписан угпвпр 

 изградјен кплектпр 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
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СП Спкпбаоа дпзв. 

Прпјекат 
3.2.3.4 

Рекпнструкција главнпг градскпг 
кплектпра 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

10.000.000,00 
динара 

2011-2013  пптписан угпвпр 

 рекпн.кплектпр  
3.км 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

ПРПГРAМ 
3.2.4 

Рещаваое прпблема птпадних впда у 
Спкпбаои 

     

Прпјекат 
3.2.4.1 

Рекпнструкција ппстпјећег ппстрпјеоа 
за прешищћаваое птпадних впда 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

20.000.000,00 
динара 

2010.гпд  пптписан угпвпр 

 рекпн.ппстрпјеое 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

Прпјекат 
3.2.4.2 

Припрема прпјектне апликације за 
рекпнструкцију ппстрпјеоа за 
прешищћаваое птпадних впда према 
еврппским дпнатприма 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

 2011.гпд  

ПРПГРAМ 
3.2.5 

Раздвајаое и пдвпђеое атмпсферских 
впда у Спкпбаои и уређеое 
впдптпкпва 

     

Прпјекат 
3.2.5.1 

Изградоа мреже кищне канализације у 
насељима Царина истпк и Царина запад 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

20.000.000,00 
динара 

2011-2013 гпд.  

Прпјекат 
3.2.5.2 

Уређеое Врцаревпг пптпка      

Прпјекат 
3.2.5.3 

Уређеое кеја на реци Мправици       

ПРПГРAМ 
3.2.6 

Рещаваое прпблема птпадних впда у 
селима 

     

Прпјекат 
3.2.6.1 

Изградоа канализаципне мреже у Баои 
Јпщаници 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 

15.000.000,00 
динара 

2011.гпд  Издати услпви 

 урадјен прпјекат 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
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СП Спкпбаоа  експрппријација 
земљ. 

 урадјена 
канализација 

 

Прпјекат 
3.2.6.2 

Изградоа канализаципне мреже у селу 
Жушкпвац 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

10.000.000,00 
динара 

2012.гпд  Издати услпви 

 урадјен прпјекат 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 

 експрппријација 
земљ. 

 урадјена 
канализација 

 

Прпјекат 
3.2.6.3 

Изградоа канализаципне мреже у селу 
Трубаревац 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

10.000.000,00 
динара 

2012.гпд  Издати услпви 

 урадјен прпјекат 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 

 експрппријација 
земљ. 

 урадјена 
канализација 

 

Прпјекат 
3.2.6.4 

Изградоа канализаципне мреже у селу 
Врбпвац 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

5.000.000,00 
динара 

2013.гпд  Издати услпви 

 урадјен прпјекат 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 

 експрппријација 
земљ. 

 урадјена 
канализација 

 

Прпјекат 
3.2.6.5 

Изградоа канализаципне мреже у селу 
Рујевица 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

3.000.000,00 
динара 

2012.гпд  Издати услпви 

 урадјен прпјекат 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
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 експрппријација 
земљ. 

 урадјена 
канализација 

 

Прпјекат 
3.2.6.6 

Изградоа канализаципне мреже у селу 
Врмча и Тргпвищте 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

15.000.000,00 
динара 

2013.гпд  Издати услпви 

 урадјен прпјекат 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 

 експрппријација 
земљ. 

 урадјена 
канализација 

 

Прпјекат 
3.2.6.7 

Изградоа канализаципне мреже у селу 
Ресник 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

15.000.000,00 
динара 

2013.гпд  Издати услпви 

 урадјен прпјекат 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 

 експрппријација 
земљ. 

 урадјена 
канализација 

 

Прпјекат 
3.2.6.8 

Изградоа канализаципне мреже у селу 
Ппружница 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

5.000.000,00 
динара 

2013.гпд  Издати услпви 

 урадјен прпјекат 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 

 експрппријација 
земљ. 

 урадјена 
канализација 

 

ППСЕБAН ЦИЉ 3.3 
Рекпнструкција ппстпјеће и изградоа нпве сапбраћајне инфраструктуре    

ПРПГРAМ 
3.3.1 

Израда технишке и прпјектне 
дпкументације 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 
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Прпјекат 
3.3.1.1 

Израда технишке дпкументације за 
изградоу брзе градске сапбраћајнице 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

ЈП Путеви 
Србије, 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградо-
Спкпбаоа 

10.000.000 
динара 

2010-2011  Лпкацијска дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на главни 
прпјекат, 

 Технишка кпнтрпла 
главнпг прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 

3.3.1.2 

Израда технишке дпкументације за 
трасу регипналнпг пута Р 121 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

ЈП Путеви 
Србије, 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградо-
Спкпбаоа 

5.000.000 
динара 

2010  Лпкацијска дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на главни 
прпјекат, 

 Технишка кпнтрпла 
главнпг прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 

3.3.1.3 

Израда технишке дпкументације за 
рекпнструкцију и изградоу градске 
сапбраћајне мреже у дужини пд 30км 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ Спкпбаоа 300.000.000 
динара 

2010-2013  Лпкацијска дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на главни 
прпјекат, 

 Технишка кпнтрпла 
главнпг прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 

3.3.1.4 

Израда технишке дпкументације за 
рекпнструкцију лпкалних путева 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ Спкпбаоа 5.000.000 
динара 

2010  Лпкацијска дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на главни 
прпјекат, 

 Технишка кпнтрпла 
главнпг прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 

3.3.1.5 

Израда технишке дпкументације за 
изградоу пута Сесалац – Сесалашка 
пећина 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ Спкпбаоа, 
МЗ Сесалац 

100.000 
динара 

2010  Лпкацијска дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на главни 
прпјекат, 

 Технишка кпнтрпла 
главнпг прпјекта, 

 Пдпбреое за 
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изградоу 

Прпјекат 

3.3.1.6 

Израда технишке дпкументације за 
изградоу пута Врмча – Врмчанскп 
језерп 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ Спкпбаоа, 
МЗ Врмча 

100.000 
динара 

2010  Лпкацијска дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на главни 
прпјекат, 

 Технишка кпнтрпла 
главнпг прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 

3.3.1.7 

Израда технишке дпкументације за 
нпвппрпјектпване сапбраћајнице према 
планпвима (Чука,Врелп, Ппдина, 
Царина, Медник)  

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ Спкпбаоа 3.000.000 
динара 

2010-2012  Лпкацијска дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на главни 
прпјекат, 

 Технишка кпнтрпла 
главнпг прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 

3.3.1.8 

Израда технишке дпкументације за 
изградоу паркиралищта 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ Спкпбаоа 3.000.000 
динара 

2010-2011  Лпкацијска дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на главни 
прпјекат, 

 Технишка кпнтрпла 
главнпг прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

ПРПГРAМ 

3.3.2 

Рекпнструкција ппстпјеће сапбраћајне 
инфраструктуре 
 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.3.2.1 

Рекпнструкција трасе регипналнпг 
пута Р 121 (улице Aлексе 
Маркищића, Превалац, Радета 
Жикпвића и Миладина Живанпвића) 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

ЈП Путеви 
Србије, 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградо-
Спкпбаоа 

200.000.000 
динара 

2010-2011  Рекпнструисана 
кплпвпзна 
кпнструкција дужине 
5км, 

 уређенп пдвпђеое 
атмпсферских впда на 
дужини пд 5км 

  вертикална и 
хпризпнтална 
сапбраћајна 
сигнализација 

  изграђени трптпари 
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дужине 5км, 
упптребна дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.2.2 

Рекпнструкција лпкалнпг пута 
Тргпвищте - Врмча  

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа, 
МЗ 
Тргпвищте, 
МЗ Врмча 

40.000.000 
динара 

2010  Рекпнструисана 
кплпвпзна 
кпнструкција 
дужине 4км 

  уређени канали 
дужине 4км 

  сапбраћајна 
сигнализација 

  упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.2.3 

Рекпнструкција лпкалнпг пута 
Спкпбаоа – Бели Пптпк 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа, 
МЗ Бели 
Пптпк 

25.000.000 
динара 

2010  Рекпнструисана 
кплпвпзна 
кпнструкција 
дужине 2.7км 

 уређени канали 
дужине 2.7км 

  сапбраћајна 
сигнализација 

  упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.2.4 

Рекпнструкција лпкалнпг пута Пзрен 
– Груднп - Пшнп 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

20.000.000 
динара 

2010  Рекпнструисана 
кплпвпзна 
кпнструкција 
дужине 4 км 

  уређени канали 
дужине 4 км 

  сапбраћајна 
сигнализација 

  упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.2.5 

Рекпнструкција лпкалнпг пута 
Спкпбаоа - Шарбанпвац 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

80.000.000 
динара 

2010  Рекпнструисана 
кплпвпзна 
кпнструкција 
дужине 8 км 

  уређени канали 
дужине 8 км 

  сапбраћајна 
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сигнализација 

  упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.2.6 

Рекпнструкција лпкалнпг пута Р 121 
- Врелп 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

20.000.000 
динара 

2010  Рекпнструисана 
кплпвпзна 
кпнструкција 
дужине 2 км 

 уређени канали 
дужине 2 км 

  сапбраћајна 
сигнализација 

  упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.2.7 

Рекпнструкција лпкалнпг пута Р 121а 
(Жушкпвац-Јпщаница) 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

ЈП Путеви 
Србије, 
Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

184.000.000 
динара 

2011  Рекпнструисана 
кплпвпзна 
кпнструкција 
дужине 9.2 км 

 уређени канали 
дужине 9.2 км 

  сапбраћајна 
сигнализација 

  упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.2.8 

Рекпнструкција лпкалнпг пута 
Језерп – Нпвп селп - Раденкпвац 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

60.000.000 
динара 

2010  Рекпнструисана 
кплпвпзна 
кпнструкција 
дужине 6 км 

 уређени канали 
дужине 6 км 

  сапбраћајна 
сигнализација 

  упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.2.9 

Рекпнструкција лпкалнпг пута дп 
Милущинца 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

25.000.000 
динара 

2010  Рекпнструисана 
кплпвпзна 
кпнструкција 
дужине 2-5 км 

 уређени канали 
дужине 2.5 км 

  сапбраћајна 
сигнализација 
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  упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.3.10 

Рекпнструкција лпкалнпг пута Р 121 
- Ппружница 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

25.000.000 
динара 

2010  Рекпнструисана 
кплпвпзна 
кпнструкција 
дужине 6 км 

 уређени канали 
дужине 6 км 

  сапбраћајна 
сигнализација 

  упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.3.11 

Рекпнструкција лпкалнпг пута 
Спкпбаоа - Ресник 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

65.000.000 
динара 

2011  Рекпнструисана 
кплпвпзна 
кпнструкција дужине 
2.2 км 

 уређени канали 
дужине 2.2 км 

  сапбраћајна 
сигнализација 

  упптребна дпзвпла 

ПРПГРAМ 

3.3.3 

Изградоа нпве сапбраћајне 
инфраструктуре 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.3.3.1 

Изградоа брзе градске 
сапбраћајнице 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

300.000.000 
динара 

2011-2013  Пткупљенп 

земљищте, пбјекати и 

трајни засада на траси 

сапбраћајнице 

  изграђена 

сапбраћајница 

дужине 2.5км 

  изграђен мпст 

расппна 40м 

  изграђени трптпари и 

бициклистишка стаза 
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дужине 2.5км 

  хпризпнтална и 

вертикална 

сапбраћајна 

сигнализација 

  упптребна дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.3.2 

Изградоа нпве улишне мреже у 
насељу Чука 2, Врелп, Ппдина, 
Медник и Царина 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

150.000.000 
динара 

2010-2013  Рещени импвинскп 

птавни пднпси 

 пткупљенп земљищте 

  изграђена улишна 

мрежа дужине 7км 

 упптребна дпзвпла 

ПРПГРAМ 

3.3.4 

Изградоа паркинг прпстпра и щирпј 
градскпј зпни 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.3.4.1 

Изградоа паркинг прпстпра према 
плану Ппдина 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

50.000.000 
динара 

2010-2011  Рещени импвинскп 

правни пднпси 

 изграђен паркинг 

прпстпр са 950 

паркинг места 

  упптребна дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.4.2 

Изградоа паркинг прпстпра према 
плану Царина 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

70.000.000 
динара 

2010-2011  Рещени импвинскп 

правни пднпси 

 изграђен паркинг 

прпстпр са 350 

паркинг места 
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  упптребна дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.4.3 

Прпмпција јавнп – приватнпг 
партнерства у изградои паркинг 
прпстпра у Спкпбаои 

ПУ 
Спкпбаоа 

Дирекциа 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

 2010-2011  

ППСЕБAН ЦИЉ 3.4 
Рещаваое прпблема пдлагаоа шврстпг птпада 

ПРПГРAМ 
3.4.1 

Израда технишке и прпјектне 
дпкументације  
 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.4.1.1 

Израда прпјектнп технишке 
дпкументације за изградоу 
трансфер станице 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

Дирекциј
а за 
урбаниза
м и 
изградоу  

600.000,0
0 дин. 

2010  Главни прпјекат 
изградое 
трансфер станице 
у Спкпбаои 

Прпјекат 
3.4.1.2 

Израда и усвајаое регипналнпг 
плана управљаоа птпадпм 

РAРИС Ппщтине 
зајешарск
пг и 
бпрскпг 
пкруга 

200.000,0
0 дин. 

2010  Регипнални план 
управљаоа 
птпадпм 

ПРПГРAМ 
3.4.2 

Рещаваое прпблема шврстпг 
птпада у сепским срединама 
 

     

Прпјекат 
3.4.2.1 

Едукација лпкалнпг станпвнищтва п 
управљаоу птпадпм 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

Релевантне 
институције
, медији 

100.000,0
0 дин 

2010  Едукпванп 10 
станпвнищтва 

Прпјекат 
3.4.2.2 

Чищћеое дивљих деппнија у 
сепским срединама и рекултивација 
прпстпра 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

ЈКП 
"Напредак
" 
Спкпбаоа, 
Фпнд за 
защтиту 
живптне 
средине 
Републике 
Србије, 

1.200.000,
00 дин. 

2009  66 пшищћених 
дивљих деппнија 
на теритприји 
ппщтине 
Спкпбаоа 
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медији 

Прпјекат 
3.4.2.3 

Припрема и уређеое лпкација за 
пдлагаое кпмуналнпг птпада у 
сепским срединама 

Ппщтина 
Спкпбаоа  

Месне 
заједнице, 
ЈКП 
"Напредак
" 
Спкпбаоа, 
медији 

500.000,0
0 дин. 

2010-2011  50 ппремљених 
лпкације 

Прпјекат 
3.4.2.4 

Припрема и уређеое лпкација за 
пдлагаое кабастпг птпада у сепским 
срединама 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

Месне 
заједнице, 
ЈКП 
"Напредак
"Спкпбаоа
", медији 

500.000,0
0 дин. 

2010-2011  25 ппремљене 
лпкације 

Прпјекат 
3.4.2.5 

Набавка  ппреме за пдвпжеое и 
сакупљаое птпада у сепским 
срединама  

Ппщтина 
Спкпбаоа 

Месне 
заједнице, 
ЈКП 
"Напредак
" 
Спкпбаоа, 
дпнатпри, 
медији 

1.000.000,
00 дин. 

2011  Ппстављенп 50 
кпнтејнера и 
усппстављен 
систем 
адекватнпг 
пдвпжеоа птпада 
у сепским 
срединама 

Прпјекат 
3.4.2.6 

Набавка ппреме за издвајаое 
рециклабилних сирпвина из птпада 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

Месне 
заједнице, 
ЈКП 
"Напредак
" 
Спкпбаоа, 
дпнатпри, 
медији 

600.000,0
0 дин. 

2011  Ппстављенп 25 
кпнтејнера за 
издвајаое 
рециклабилних 
сирпвина 

ПРПГРAМ 
3.4.3 

Управљаое шврстим птпадпм у 
Спкпбаои 
 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.4.3.1 

Едукација станпвнищтва п 
издвајаоу рециклабилних сирпвина 
из птпада 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

Релевантне 
институциј
е, медији 

100.000,0
0 дин 

2010-2011  Едукпванп 25% 
станпвнищтва 

Прпјекат 
3.4.3.2 

Изградоа трансфер станице за 
шврсти птпад 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

ЈКП 
"Напредак
" 
Спкпбаоа, 
дпнатпри, 

2.000.000,
00 дин. 

2011-2012  Изграђена 
трансфер станица 
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медији 

Прпјекат 
3.4.3.3 

Набавка впзила за прикупљаое и 
трансппрт шврстпг птпада 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

ЈКП 
"Напредак
" 
Спкпбаоа, 
дпнатпри, 
медији 

25.000.00
0,00 дин. 

2010-2011  Набављена два 
камипна 
аутпсмећара за 
пдвпжеое 
птпада 

Прпјекат 
3.4.3.4 

Набавка ппреме за издвајаое 
рециклабилних сирпвина из птпада 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

ЈКП 
"Напредак
"Спкпбаоа
", 
дпнатпри, 
медији 

1.200.000,
00 дин. 

2010-2011  Набављенп 
впзилп 

Прпјекат 
3.4.3.5 

Прганизпваое шищћеоа 
излетищних лпкација 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградоу 

Спкпбаоа 

ЈКП 

"Напредак" 

Спкпбаоа 

2.000.000,00 

дин. 

2010  Пшищћене 30 

лпкација на 

излетищтима 

Прпјекат 
3.4.3.6 

Припрема и уређеое лпкације за 
пдлагаое грађевинскпг, кабастпг и 
др.птпада 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

ЈКП 
"Напредак
"Спкпбаоа
", медији 

500.000,0
0 дин. 

2010  Ппремљенп 20 
лпкација 

Прпјекат 
3.4.3.7 

Пдређиваое лпкације и изградоа 
стпшне јаме 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

ЈКП 
"Напредак
" 
Спкпбаоа 

 

900.000,0
0 дин. 

2010  Изграђена стпшна 
јама 

Прпјекат 
3.4.3.8 

Санација и рекултивација ппстпјећег 

пдлагалищта птпада на лпкацији 

Тргпвищки пут у Спкпбаои 

Ппщтина 

Спкпбаоа и 

ЈКП "Напредак" 

из Спкпбаое 

Фпнд за 

защтиту 

живптне 

средине 

Републике 

Србије 

17.340.000,00 

дин. 

2010-2011  Саниран прпстпр  

ппстпјећег  

пдлагалищта птпада у 

Спкпбаои 

ППСЕБAН ЦИЉ 3.5 
Унапређеое електрпенергетске мреже 

ПРПГРAМ 
3.5.1 

Израда технишке и прпјектне 
дпкументације за рекпнструкцију 
електрпенергетске мреже, 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 
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изградоу трафпстаница и 
рекпнструкцију система јавне 
расвете у Ппщтини  

Прпјекат 
3.5.1.1 

Израда прпјектне дпкументције за 
изградоу трафпстанице "27. март" 
 

ЈП 
Електрппривре
да Србије 

ПУ 
Спкпбаоа, 
Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

100.000 
динара 

2010-2011  Лпкацијска 
дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на 
главни прпјекат, 

 Технишка 
кпнтрпла главнпг 
прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 
3.5.1.2 

Израда прпјектне дпкументације за 
изградоу трафпстанице "Парк" 

ЈП 
Електрппривре
да Србије 

ПУ 
Спкпбаоа, 
Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

100.000 
динара 

2010-2011  Лпкацијска 
дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на 
главни прпјекат, 

 Технишка 
кпнтрпла главнпг 
прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 
3.5.1.3 

Израда прпјектне дпкументације за 
изградоу трафпстанице 
"Драгпвићева" 

ЈП 
Електрппривре
да Србије 

ПУ 
Спкпбаоа, 
Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

100.000 
динара 

2010-2011  Лпкацијска 
дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на 
главни прпјекат, 

 Технишка 
кпнтрпла главнпг 
прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 
3.5.1.4 

Израда прпјектне дпкументације за 
изградоу трафпстанице "Врелп" 

ЈП 
Електрппривре
да Србије 

ПУ 
Спкпбаоа, 
Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

100.000 
динара 

2010-2011  Лпкацијска 
дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на 
главни прпјекат, 

 Технишка 
кпнтрпла главнпг 
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прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 
3.5.1.5 

Израда прпјектне дпкументације за 
ппвећаое снаге трафпстанице 
"Бприћи" 

ЈП 
Електрппривре
да Србије 

ПУ 
Спкпбаоа, 
Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

100.000 
динара 

2010-2011  Лпкацијска 
дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на 
главни прпјекат, 

 Технишка 
кпнтрпла главнпг 
прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 
3.5.1.6 

Израда прпјектне дпкументације за 
рекпнструкцију ппстпјећих 
електрпенергетских впдпва  

ЈП 
Електрппривре
да Србије 

ПУ 
Спкпбаоа, 
Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

3.000.000 
динара 

2010-2011  Лпкацијска дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на 
главни прпјекат, 

 Технишка кпнтрпла 
главнпг прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 
3.5.1.7 

Израда технишке дпкументације за 
рекпнструкцију система јавне 
расвете у делу регипналнпг пута Р 
121 (Aлексинац, Спкпбаоа, 
Коажевац, Кална) у делу крпз 
насељенп местп Спкпбаоа 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

ЈП 
Електрпприв
реда Србије, 
ЈП Путеви 
Србије, 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

2.500.000 
динара 

2010  Лпкацијска 
дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на 
главни прпјекат, 

 Технишка 
кпнтрпла 
главнпг 
прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 
3.5.1.8 

Израда технишке дпкументације за 
рекпнструкцију јавне расвете у 
Спкпбаои у дужини пд 35км 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа, 
ЈП 
Електрпприв
реда Србије 

1.500.000 
динара 

2010-2011  Лпкацијска 
дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на 
главни прпјекат, 

 Технишка 
кпнтрпла главнпг 
прпјекта, 
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 Пдпбреое за 
изградоу 

ПРПГРAМ 
3.5.2 

Рекпнструкција ппстпјећих 
електрпенергетских впдпва  

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.5.2.1 

Пјашаое нискпнаппнских 
електрпенергетских впдпва у селу 
Левпвик, заменпм дптрајалих 
дрвених неинтегрисаних стубпва 
бетпнским 
 

ЈП 
Електрппривр
еда Србије 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

5.000.000 
динара 

2011  Упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.5.2.2 

Пјашаое нискпнаппнских 
електрпенергетских впдпва у селу 
Тргпвищте, заменпм дптрајалих 
дрвених неинтегрисаних стубпва 
бетпнским 
 

ЈП 
Електрппривр
еда Србије 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

5.000.000 
динара 

2011  Упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.5.2.3 

Пјашаое нискпнаппнских 
електрпенергетских впдпва у селу 
Врмча, заменпм дптрајалих дрвених 
неинтегрисаних стубпва бетпнским 
 

ЈП 
Електрппривр
еда Србије 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

5.000.000 
динара 

2011  Упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.5.2.4 

Пјашаое нискпнаппнских 
електрпенергетских впдпва на 
периферији Спкпбаое, заменпм 
дптрајалих дрвених неинтегрисаних 
стубпва бетпнским 
 

ЈП 
Електрппривр
еда Србије 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

15.000.000 
динара 

2010  Упптребна 
дпзвпла 

ПРПГРAМ 
3.5.3 

Изградоа трафпстаница  Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.5.3.1 

Рещаваое импвинскп-правних 
пднпса за изградоу трафпстаница 
"27. март" и "Парк" у Спкпбаои 

ПУ  Спкпбаоа Дирекција за 

урбанизам и 

изградоу-

Спкпбаоа 

   

Прпјекат 
3.5.3.2 

Изградоа трафпстанице "27. март" 
10/04кв, 630 ква у Спкпбаои 

Дирекција 
за 
урбанизам 

ПУ 
Спкпбаоа, 
ЈП 
Електрпприв

8.000.000 
динара 

2011-2012  Изграђена 
трафпстаница 
снаге 630кВа 

 упптребна 
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и 
изградоу-
Спкпбаоа 

реда Србије дпзвпла 

  упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.5.3.3 

Изградоа трафпстанице "Парк" 
10/04кв, 630 ква у Спкпбаои 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа, 
ЈП 
Електрпприв
реда Србије 

8.000.000 
динара 

2011-2012  Изграђена 
трафпстаница 
снаге 630кВа 

 упптребна 
дпзвпла 

 упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.5.3.4 

Изградоа трафпстанице 
"Драгпвићева" 10/04кв, 630 ква  

Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа, 
ЈП 
Електрпприв
реда Србије 

8.000.000 
динара 

2011-2012  Изграђена 
трафпстаница 
снаге 630кВа 

 упптребна 
дпзвпла 

 упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.5.3.5 

Изградоа трафпстанице "Врелп" 
10/04кв, 1000 ква  

Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа, 
ЈП 
Електрпприв
реда Србије 

8.000.000 
динара 

2011-2012  Изграђена 
трафпстаница 
снаге 1000 кВа 

 упптребна 
дпзвпла 

 упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.5.3.6 

Ппвећаое снаге трафпстанице 
"Бприћи" на 10/04кв, 630 ква (са 
250ква) 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа, 
ЈП 
Електрпприв
реда Србије 

5.000.000 
динара 

2011-2012  Ппвећана снага 
ппстпјеће 
трафпстанице за 
380кВа 

 упптребна 
дпзвпла 

ПРПГРAМ 
3.5.4 

Рекпнструкција јавнпг псветљеоа      

Прпјекат 
3.5.4.1 

Прпмена светиљки на стубпвима 
базираним на натријум виспкпг 
притиска или метал халпгенима 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградоу-

Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

30.000.000 
динара 

2010-2011  1250 савремених 
светиљки, 
адекватан нивп 
псветљеоа 
градских улица 
дужине пкп 30км, 
упптребна 
дпзвпла 
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Прпјекат 
3.5.4.2 

Рекпнструкција система јавне 
расвете у на делу  регипналнпг пута 
Р 121 крпз насељенп местп 
Спкпбаоа 

Ппщтина 

Спкпбаоа 

ЈП 
Електрпприв
реда Србије, 
ЈП Путеви 
Србије, 
Диртекција 
за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

50.000.000 
динара 

2010  90 стубпва јавне 
расвете расвете и 
савремених 
светиљки 

 адекватан нивп 
псветљеоа дела 
регипналнпг пута 
дужине пкп 5км 

  упптребна дпзвпла 

ППСЕБAН ЦИЉ 3.6 
Изградоа система за даљинскп грејаое 

ПРПГРAМ 
3.6.1 

Израда дпкументације Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.6.1.1. 

Израда Физибилити студије п 
систему даљинскпг грејаоа за 
Спкпбаоу ( Гасификација Вс. 
Тпплана) 

     

 
ППШТИ ЦИЉ 4: РAЗВПЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВA И МAЛИХ И СРЕДОИХ ПРЕДУЗЕЋA 

ППСЕБAН ЦИЉ 4.1 
ППДРШКA РAЗВПЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВA, МAЛИХ И СРЕДОИХ ПРЕДУЗЕЋA 

ПРПГРAМ 
4.1.1 

ППДРШКA ППСТПЈЕЋИМ 
ПРЕДУЗЕТНИЦИМA И 
ВЛAСНИЦИМA МСП 

Нпсилац 
активнпст

и 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
4.1.1.1 

Ппдизаое капацитета људских 
кадрпва у бизнис сектпру( 
Прганизпваое семинара п ПЦМ и 
писаое бизнис планпва за МСП 
сектпр) 

Удружеое 
предузетника 

КЛЕР 60.000.00 2010  Пбушенп 10 предузетника за 
ПЦМ; 

 Пбушенп 30 предузетника за 
писаое бизнис планпва 

Прпјекат 

4.1.1.2 

Бизнис – инфп центар ( Центар за 

пбавещтаваое, Прпмпција јавнп-

приватних партнерстава, Ппдизаое 

свести и уппзнаваое власника МСП-а п 

пптреби и прпцедури увпђеоа 

стандарда квалитета и сл) 

Удружеое 
предузетника 

КЛЕР 150.000.00 2010  Фпрмиран Центар за 

пбавещтаваое у пквиру 

удружеоа предузетника 

 Склппљен 1 ППП 

 Уведенп 5 стандарда 

квалитета у МСП 
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Прпјекат 

4.1.1.3 

Прганизпваое сусрета предузетника из 
Нищавскпг и Зајешарскпг пкруга 

Удружеое 
предузетника 

 КЛЕР 

 РAРИС 

 ПКЗ и ПКН 

 МСП Тимпк 

 Удружеое 
предуз из 
Нища 

50.000.00 2011 - 2013  Прганизпван 1сусрет 
гпдищое 

ПРПГРAМ 
4.1.2 

УНAПРЕЂЕОЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ 
ИНФРAСТРУКТУРЕ 

     

Прпјекат 
4.1.2.1 

Развпј индустријске зпне ( Израда 
прпјектне дпкументације за 
Индустријску зпну предвиђену за развпј 
предузетнищтва, Израда базе ппдатака 
власника парцела у Индустријскпј зпни, 
Прпмпција Индустријске зпне) 

КЛЕР  Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 

 Пдељеое за 
урбанизам ПУ 
Спкпбаоа 

2.500.000,00 2012 - 2013  Урађена прпјекта 
дпкументација за ИЗ 

 Урађена база ппдатака 
власника парцела 

 Прпмпвисана зпна у 
щтампанпм материјалу и 
сајму 

Прпјекат 
4.1.2.2 

Прпмпција и фпрмираое кластера 
(грађевинара, фпрмираое 
туристишкпг кластера) 

Удружеое 
предузетник
а 

КЛЕР 

РAРИС 

МСП Тимпк 

500.000,00 2010 - 
2013 

 Фпрмиран и прпмпвисан 
туристишки кластер( са 
мин 15 шланпва) 

 Пбнпвљен и прпмпвисан 
кластер грађевинара( 
мин 15шланпва) 

ПРПГРAМ 
4.1.3 

УНAПРЕЂЕОЕ ДПСТУПНПСТИ И 
КВAЛИТЕТA УСЛУГA ЗA МСП СЕКТПР 

     

Прпјекат 
4.1.3.1 

Развпј и ппдизаое капацитета 
Удружеоа предузетника (Едукација 
заппслених у Удружеоу у изради 
бизнис планпва и изради прпјеката, 
Ппвезиваое са другим регипналним и 
наципналним агенцијама, удружеоима 
и сл) 

КЛЕР Удружеое 
предузетника 

80.000,00 2010  Пбушен радник 
удружеоа предузетника 
за ПЦМ; 

 Пбушен радник 
удружеоа за писаое 
бизнис планпва 

Прпјекат 
4.1.3.2 

Спкпбаоа „ бусинесс фриендлy“ 
ппщтина ( Студија инвестиципних 
пптенцијала, израда каталпга дпступних 
парцела и земљищта у јавнпм и 
приватнпм власнищтву, креираое 
лпкалних ппреских плакщица кап 
ппдрщка развпју МСП и привлашеоу 
инвестиција, израда веб ппртала за 

привлашеое инвестиција ) 

КЛЕР  Удружеое 
предузетник
а 

 РAРИС 

 ГТЗ 

 

1.900.000,00 2009  Урађена Студија 
инвестиципних 
пптенцијала 

 Урађен каталпг 
дпступних парцела 
ЛЕДИС 

 Урађен инвестиципни 
wеб ппртал 

 Креиране ппреске 
плакщице 
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Прпјекат 
4.1.3.3 

Оне – стоп - схоп КЛЕР МЕРР 
Донатор
и 

1.500.000,00 2012  Умрежене све 
релевантне службе; 

 Набављен спфтвер кпји 
недпстаје 

 Дпнет правилник п 
центру за издаваое 
дпзвпла 

ППСЕБAН ЦИЉ 4.2 
ЈAЧAОЕ ИНСТИТУЦИПНAЛНЕ ППДРШКЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИМA 

ПРПГРAМ 
4.2.1 

ЈAЧAОЕ КAПAЦИТЕТA ППШТИНСКЕ 
УПРAВЕ  

Нпсилац 
активнпст

и 

Партнер
и 

Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
4.2.1.1 

Ппдизаое капацитета заппслених у 
КЛЕР и Пдељеоу за урбанизам, 
грађевинарствп и стамбенп-
кпмуналне делатнпсти 

КЛЕР ГТЗ 
РAРИС 
СКГП 

350.000,00 2009  Сви заппслени 
заврщили пбуку за 
ПЦМ 

 Сви заппслени 
заврщили пбуку за 
ЛЕР 

Прпјекат 
4.2.1.2 

Гепграфски инфпрмаципни систем 
(ГИС) 

КЛЕР  Пдељеое 
за 
урбанизам 

 Дирекција 

 ЈКП 
„Напредак“ 

 Катастар 
неппкретнп
сти 
Спкпбаоа 

2.000.000,00 2009-2013  Набављен спфтвер за 
ГИС 

 Набављене 
катастарске ппдлпге и 
пртпфптп снимак 

 Уцртана кпмунална 
инфраструктура 

 Уцртана сапбраћајна 
инфраструктура 

 Умрежени кприсници 
ГИС 

Прпјекат 
4.3.1.3 

Фпрмираое ппщтинскпг Фпнда за 
развпј МСП-а (Гарантни фпнд) 

КЛЕР Дпнатпри 
МЕРР 

3.000.000,00 2013  Фпрмиран Фпнд 

 Пбезбеђена средства у 
бучету 

ППСЕБAН ЦИЉ 4.3 
ПРПМПЦИЈA ПРЕДУЗЕТНИШТВA И РAЗВПЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСA У СКЛAДУ СA ППТРЕБAМA ПРИВРЕДЕ 

ПРПГРAМ 
4.3.1 

ППДСТИЦAОЕ РAЗВПЈA НПВИХ МСП И 
РAДОИ  

Нпсилац 
активнпст

и 

Партнер
и 

Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 



 
116 Стратегија привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

Прпјекат 
4.3.1.1. 

Ппдрщка развпју пмладинскпг 
предузетнищтва   

Канцеларија 
за младе 

КЛЕР 
Удружеое  
предузетника 

50.000,00 2009  50 пмладинаца успещнп 
едукпванп из пбласти 
предузетнищтва 

 Пдщтампан флајер 

Прпјекат 
4.3.1.2 

Ппдрщка женскпм предузетнищтву КЛЕР Удружеое 
предузетника 

50.000,00 2011  25 жена заврщилп 
едукацију 
 

Прпјекат 
4.3.1.3 

Израда впдиша за старт-уп предузећа КЛЕР Удружеое 
предузетника 

15.000,00 2010  Пдщтампанп 150 
примерака впдиша 

Прпјекат 
4.3.1.4 

Фпрмираое виртуелнпг инкубатпра Удружеое 
предузетника 

КЛЕР 
МЕРР 

1.650.000,00 2013  Мин 5 нпвппснпваних 
фирми  су деп инкубатпра 

 Пружене саветпдавне, 
рашунпвпдствене и 
административне услуге  

 2 заппслена пружају 
услуге за шланпве 
инкубатпра 

ПРПГРAМ 
4.3.2 

ПСППСПБЉAВAОЕ РAДНЕ СНAГЕ ЗA 
ППТРЕБЕ МСП-A  

Нпсилац 
активнпст

и 

Партнер
и 

Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
4.3.2.1 

Дпквалификација, преквалификација и 
унапређеоа знаоа и вещтина власника 
фирми, заппслених и незаппслених у 
сарадои са НСЗ-пм   

КЛЕР  НСЗ 
 Удружеое 
предузетник
а 

250.000,00 2009 - 2013  Испитане пптребе 
тржищта 

 Преквалификпванп/дпк
валификпванп 150 
људи 

Прпјекат 
4.3.2.2 

Прпмпција предузетнищтва у щкпли и 
увпђеое пгледнпг пдељеоа у складу са 
пптребама тржищта 

КЛЕР  Средоа 
щкпла 

 Удружеое 
предузетник
а 

 Министарст
вп прпсвете 

1.200.000,00 2013  Пптписан прптпкпл п 
сарадои са щкплпм и 
Министарствпм 

 5 прпфеспра заврщилп 
дпдатну пбуку 

 Птвпренп пгледнп 
пдељеое са мин 25 
ушеника 
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5.4   Приоритетни програми и пројекти 

5.4.01 Објашњење критеријума за приоритизацију 

1. За приоритизацију пројеката утврђених процесом стратешког планирања користи 

се шест критеријума за оцењивање. Приоритет пројекта ће зависити од збира 

оцена коју је пројекат добио по сваком критеријуму. Што је број поена пројекта 

већи, виши ће бити и његов приоритет. Критеријуми који се користе за 

приоритизацију су следећи: 

2. Критеријум 1: Степен утицаја резултата пројекта на дефинисану визију и општи и 

посебан циљ. Уколико пројекат има већи утицај добиће већи број поена.  

3. Критеријум 2: Изводљивост пројекта и процена доступности финансијских и 

људских ресурса неопходних за имплементацију пројекта. Што су извори 

финасирања и други услови за реализацију пројекта извеснији, пројекат треба да 

добије већи број поена. Због важности прибављања извора финансирања и 

степена изводљивости самог пројекта, овај критеријум има највише утицаја на 

приоритизацију.  

4. Критеријум 3: Временски оквир неопходан за реализацију пројекта и утврђивање 

мерљивих резултата пројекта. Уколико је време потребно за реализацију дуже, 

пројекат ће добити мање бодова и обрнуто. 

5. Критеријум 4: Позитиван утицај пројекта на креирање и задржавање радних 

места, привлачење инвестиција и квалитет живота. Што је већи позитиван утицај 

на креирање радних места, привлачење инвестиција и квалитет живота, то 

пројекат треба да добије више бодова.  

6. Критеријум 5: Спремност појединачног члана комисије да се ангажује у 

имплементацији пројекта. Што је ваша лична спремност да се ангажујете на 

пројекту већа, пројекат треба да добије већи број бодова.  

7. Критеријум 6: Позитиван утицај и усклађеност пројекта са другим пројектима и 

циљевима. Уколико пројекат директно или посредно доприноси остварењу и 

компатибилан је са другим пројектима и циљевима, треба да добије већи број 

бодова.   

8. Оцењивање пројеката се врши у табели за оцењивање у којој се налази списак 

свих утврђених пројеката, као и посебних и општих циљева развоја којима они 

доприносе. 

9. Претходна табела утврђује четири нивоа оцене (0-3). Пројекте ћете оцењивати 

тако што ћете унети оцену у ћелији матрице коју чине ред Пројекта и колона 

Критеријума.  
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КРИТЕРИЈУМ 1 

Утицај на општи 

циљ 

У којој мери овај пројекат утиче на остварење општег циља из кога 

произилази? 

 

3 – Много 

2 – Средње 
1 – Мало 
0 – Нимало  

КРИТЕРИЈУМ 2 

Изводљивост 

Колика је вероватноћа да ће финансијски и људски ресурси неопходни 

за имплементацију посебног циља (пројекта) бити доступни? 

 

 

 

3 – Велика вероватноћа, већ су обезбеђена 2 – Вероватноћа постоји, познати су извори  
1 – Постоји вероватноћа, али извори још нису утврђени 
0 – Вероватноћа је јако мала или никаква 

КРИТЕРИЈУМ 3 

Временски оквир 

Након колико времена ће бити могуће измерити резултате и утицај 

пројекта? 

 

3 – Краткорочно (мање од једне године) 2 – Средњорочно (1 до 3 године) 
1 – Дугорочно (3 до 5 година) 
0 – Више од 5 година  

КРИТЕРИЈУМ 4 

Креирање и 

задржавање радних 

места и привлачење 

инвестиција 

На који начин ће пројекат утицати на развој заједнице у смислу 

стварања нових радних места, задржавања радних места, капиталних 

инвестиција и квалтета живота? 

3 – Много позитивних ефеката 

2 – Средње 
1 – Делимичан ефекат (нпр. нова радна места, али краткорочна) 
0 – Нема ефеката 

КРИТЕРИЈУМ 5 

Спремност за 

учесће (подршка) 

У којој мери сте спремни да лично учествујете у реализацији овог 

конкретног посебног циља? 

3 – Спреман сам да учествујем 

2 – Делимично сам спреман 
1 – Подржаћу пројекат, али нисам спреман да учествујем 
0 – Нисам спреман да подржим пројекат 

КРИТЕРИЈУМ 6 

Компатибилност са 

осталим посебним 

циљевима 

Да ли ће остварење овог пројекта допринети остварењу других 

посебних и општих циљева ? 

3 – Да 

2 – Делимично 
1 – Утицај је мали 
0 – Пројекат нема никаквог ефекта на друге циљеве и пројекте 
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5.4.02 Приоритети за годину 1 

 

ОПШТИ ЦИЉ 1: РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

ПОСЕБАН ЦИЉ 1.1 ТУРИСТИЧКА  РЕЗЕРВАЦИЈА ПРОСТОРА И ИЗРАДА 
ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДЕЛОВЕ 
СОКОБАЊЕ КОЈЕ СУ ЗНАЧАЈНЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

ПРОГРAМ 1.1.1 ИЗРAДA УРБAНИСТИЧКО-ПЛAНСКИХ ДОКУМЕНAТA ПОДРУЧЈA 
СA ПОТЕНЦИЈAЛИМA ЗA РAЗВОЈ ТУРИЗМA 

Пројекат 1.1.1.1 Израда урбанистичког плана за Трубаревац 

ПОСЕБАН ЦИЉ 1.2 ПОВЕЋАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ 
ДЕСТИНАЦИЈЕ 

Пројекат 1.2.1.2 Израда Туристичког Информационог Система (ТИС) општине 

ПРОГРAМ 1.2.2 УНAПРЕЂЕЊЕ КВAЛИТЕТA И СAДРЖAЈA ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 

Пројекат 1.2.2.1 Увођење система стандардизације и управљања квалитетом понуде  
(Општина препоручује, Бирамо најбоље, Дефинисање пакета 
подстицаја за реконструкцију постојећих смештајних објеката у 
приватном власништву, План сарадње ТО Сокобања са домаћим и 
међународним туристичким агенцијама у циљу бољег пласмана 
туристичког производа и промоције дестинације) 

Пројекат 1.2.2.2 Унапређење садржаја  боравка ( Израда програма садржаја боравка, 
Унапређење Бањског културног лета) 

Пројекат 1.2.2.3 Реорганизација и реафирмација Међународног фестивала Прва 
хармоника 

ПРОГРAМ 1.2.3 РЕКОНСТРУКЦИЈA ПОСТОЈЕЋЕ И ИЗГРAДЊA НОВЕ 
ТУРИСТИЧКЕ ИНФРAСТРУКТУРЕ И СУПРAСТРУКТУРЕ 

Пројекат 1.2.3.2 Реконструкција легата Милуна Митровића 

Пројекат 1.2.3.4 Рестаурација зграде Ловачког дома 

Пројекат 1.2.3.5 Уређење пешачких стаза – тематске стазе 

Пројекат 1.2.3.6 Уређење бициклистичких стаза 

Пројекат 1.2.3.7 Постављање  туристичке сигнализације 

Пројекат 1.2.3.9 Завршетак спортске сале 

Пројекат 1.2.4.1 Реконструкција и адаптација постојећих хотелских капацитета 

ПРОГРAМ 1.2.5 ПРОМОЦИЈA ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНAЦИЈЕ 

Пројекат 1.2.5.1 Брендирање општине Сокобања - ( Унапређење и стандардизација 
визуелног идентитета, Унапређење промотивних материјала, израда 
аутентичних сувенира) 

Пројекат 1.2.5.2 Маркетиншка кампања – (Изада маркетинг стратегије и медиа плана, 
сајмови туризма, билборд кампања, ТВ, штампа и сл.) 

ПОСЕБАН ЦИЉ 1.3 УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЦИЉУ РАЗВОЈА 
ТУРИЗМА 

ПРОГРAМ 1.3.1 УНAПРЕЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ КAДРОВСКЕ СТРУКТУРЕ 

Пројекат 1.3.1.1 Подизање капацитета Организације за туризам, културу и спорт - 
Сокобања 

ПОСЕБАН ЦИЉ 1.5 РАЗВОЈ РУРАЛНОГ ТУРИЗМА 

ПРОГРAМ 1.5.1 ОЧУВAЊЕ ПРИРОДНИХ И ТУРИСТИЧКИХ РЕСУРСA 

Пројекат 1.5.1.1 Програм развоја, уређење и одржавања заштићених прородних добра 
”Лептерија”, ”Озренске ливаде” и ”Мала и Велика Рипаљка” 
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Пројекат 1.5.1.2 Програм развоја и уређења излетишта Борићи 

Пројекат 1.5.1.3 Програм развоја и уређења Сеселчке пећине 

Пројекат 1.5.1.4 Програм развоја и уређења извора реке Моравице 

Пројекат 1.5.1.5 Програм развоја и уређења тока реке Моравице и речних куплишта 

Пројекат 1.5.1.6 Програм развоја и уређења градских паркова 

Пројекат 1.5.1.7 Програм развоја и уређења Врмџанског језера 

Пројекат 1.5.1.8 Програм развоја и уређења Бованског језера 

Пројекат 1.5.1.9 Израда Елабората о коришћењу обновљивих извора енергије 

ПРОГРAМ 1.5.2 ОЧУВAЊЕ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТA ПОДРУЧЈA 

Пројекат 1.5.2.4 Уређење Грудоњских воденица 

ПРОГРAМ 2.5.3 РЕГИОНAЛНA СAРAДЊA И ПОВЕЗИВAЊЕ 

Пројекат 1.5.3.1 Оснивање регионалне туристичке организације за менаџмент 
дестинације Источна Србија (стварање понуде источне Србије) 

 

ОПШТИ ЦИЉ 2: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

ПОСЕБАН ЦИЉ 2.1 ПОДИЗАЊЕ НИВОА ПРОДУКТИВНОСТИ И СМАЊЕЊЕ 
ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ 

ПРОГРАМ 2.1.1 РАЗВОЈ ВОЋАРСТВА  

Пројекат 2.1.1.2 Подизање нових засада крушке по модерним технологијама 

ПРОГРAМ 2.1.2 РАЗВОЈ СТОЧАРСТВА 

Пројекат 2.1.2.1 Унапређење расног састава оваца у циљу обнављања повећања 
продуктивности 

Пројекат 2.1.2.2 Формирање нових стада оваца 

Пројекат 2.1.2.3 Формирање нових стада коза 

ПРОГРAМ 2.1.4 РАЗВОЈ РАТАРСТВА И ПОВРТАРСТВА 

Пројекат 2.1.4.1 Израда студије о производњи најоптималнијих ратарских и 
повртарских сорти и хибрида, тј. сорти са највише приноса на 
територији општине Сокобања 

ПРОГРАМ 2.1.6 ЗАШТИТА УСЕВА 

Пројекат 2.1.6.1 Израда плана и програма заштите биља од болести и штеточина 

Пројекат 2.1.6.2 Пошумљавање и озелењавање земљишних површина угрожених 
ерозијом и осталим неповољним природним и љуским факторима у 
сарадњи са ЈП Србија шуме 

Пројекат 2.1.6.3 Испитивање и ревитализација угроженог пољопривредног земљишта 
и стална контрола употребе пестицида 

ПОСЕБАН ЦИЉ 2.2 ЈАЧАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ УДРУЖЕЊА, 
ФОРМИРАЊЕ ЗАДРУГА, РЕГИОНАЛНА САРАДЊА И 
РЕДОВНА ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИСАЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 

ПРОГРАМ 2.2.1 МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊА СКЛАДИШНИХ И 
ПРЕРАЂИВАЧКИХ КАПАЦИТЕТА 

Пројекат 2.2.1.5 Реконструкција и модрнизација рада постојећих кланица 

Пројекат 2.2.1.6 Изградња једне сушаре за воће, лековито биље и шумске плодове 

ПРОГРАМ 2.2.2 ЈАЧАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ УДРУЖЕЊА И 
ФОРМИРАЊЕ ЗАДРУГА 

Пројекат 2.2.2.1 Техничко и кадровско јачање Центра за развој Сокобањских села 

Пројекат 2.2.2.2 Унапређење рада постојећих удружења овчара и козара, говедара и 
пчелара 
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Пројекат 2.2.2.4 Припрема базе података о пољопривредним произвођачима, 
удружењима и задругама, пољопривредним газдинствима и 
производњи 

Пројекат 2.2.2.5 Едукација и обука запослених у општинској управи у циљу 
квалитетније саветодавне и техничке подршке пољопривредним 
произвођаћима, удружењима и задругама 

ПРОГРАМ 2.2.3 РЕДОВНА ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ПРОИЗВОЂАЧА 

Пројекат 2.2.3.1 Едукација пољопривредних произвођача о побољшању исхране стоке 
у циљу побољшања квалитета производа 

Пројекат 2.2.3.2 Едукација пољопривредних произвођача о употреби хемијских 
средстава у ратарству, воћарству и повртарству 

Пројекат 2.2.3.3 Едукација пољопривредних произвођача о стандардима и прописима 
у производњи здраве хране 

Пројекат 2.2.3.4 Едукација пољопривредних произвођача о стандардима и прописима 
у производњи органске хране 

Пројекат 2.2.3.5 Едукација пољопривредних произвођача о Стратегији Републике 
Србије за развој пољопривреде 

Пројекат 2.2.3.6 Редовно информисање пољопривредних произвођача, удружења и 
задруга о Уредбама Министарства пољопривреде, водопривреде и 
шумарства, као и постојећим субвенцијама и кредитним линијама за 
унапређење пољопривредне производње 

Пројекат 2.2.3.7 Едукација пољопривредних произвођача о савременој производњи 
повртарских култура у пластеницима и стакленицима 

Пројекат 2.2.3.8 Организовање студијских посета у земљи и иностранству за 
пољопривреднике у циљу упознавања са савременом 
пољопривредном производњом 

Пројекат 2.2.3.9 Унапређење општинског WЕБ сајта са информацијама за 
пољопривредне произвођаче и он-лине понуда пољопривредних 
производа (пољо-берза 

Пројекат 2.2.3.10 Обука пољопривредних произвођача о изради пројеката и бизнис 
планова 

Пројекат 2.2.3.11 Едукација пољопривредних произвођача о производњи квалитетне 
сточне хране 

ПРОГРAМ 2.2.4 РЕГИОНАЛНА САРАДЊА 

Пројекат 2.2.4.1 Организовање регионалног сајма пољопривреде и пољопривредних 
производа 

Пројекат 2.2.4.2 Редовни састанци, размена информација и искустава 
пољопривредних удружења и задруга из Сокобање са 
пољопривредним произвођачима, удружењима и задругама са 
територије Зајечарског и Нишавског округа 

Пројекат 2.2.4.3 Редовни састанци и размена искустава удружења пчелара из 
Сокобање и Aлексинца 

ПОСЕБАН ЦИЉ 2.3 ПРОМОЦИЈА И ЗАШТИТА ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СА ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРОГРAМ 2.3.1 ПРОМОЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА   

Пројекат 2.3.1.1 Редовна посета пољопривредним сајмовима и изложбама у земљи и 
иностранству 

  

ОПШТИ ЦИЉ 3: РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ПОСЕБАН ЦИЉ 3.1 ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
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ПРОГРAМ 3.1.1 ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ И ПЛАНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА СПОРТСКО-
РЕКРЕАТИВНЕ САДРЖАЈЕ 

Пројекат 3.1.1.1 Усвајање  плана генералне регулације општине Сокобања са 
стратешком проценом утицаја на животну средину 

Пројекат 3.1.1.2 Израда плана детаљне регулације простора Бањица - Центар 

Пројекат 3.1.1.3 Израда плана детаљне регулације простора Јасна пољана 

Пројекат 3.1.1.4 Израда плана детаљне регулације простора Блок Чаир 

Пројекат 3.1.1.5 Израда плана детаљне регулације простора Блок Палилула 1 

Пројекат 3.1.1.6 Израда плана детаљне регулације простора Превалац 

Пројекат 3.1.1.7 Израда просторног плана општине Сокобање са стратешком 
проценом утицаја на животну средину 

Пројекат 3.1.1.8 Израда регионалног просторног  плана Тимочке крајине 

ПОСЕБАН ЦИЉ 3.2 РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА И 
КАНАЛИСАЊА ОТПАДНИХ ВОДА 

ПРОГРAМ 3.2.1 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Пројекат 3.2.1.1 Израда главног пројекта за реконструкцију водовода у блоку Центар 

Пројекат 3.2.1.3 Израда главног пројекта за реконструкцију водовода у блоку Бањица 

Пројекат 3.2.1.8 Израда главног пројекта за реконструкцију водовода у блоку Чука 1 

Пројекат 3.2.1.14 Израда главног пројекта за изградњу резервоара Чука 

Пројекат 3.2.1.19 Израда главног пројекта за изградњу резервоара Превалац 

Пројекат 3.2.1.20 Израда студије изводљивости за коначно решавање водоснабдевања 
у Сокобањи 

Пројекат 3.2.1.21 Израда генералног пројекта коначног решавања водоснабдевања у 
Сокобањи 

Пројекат 3.2.1.22 Израда техничке документације за изградњу колектора Чаир 

Пројекат 3.2.1.26 Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу 

Пројекат 3.2.1.27 Израда студије изводљивости за изградњу новог постројења за 
пречишћавање отпадних вода 

ПРОГРAМ 3.2.2 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 

Пројекат 3.2.2.1 Реконструкција водовне мреже у блоку Центар 

Пројекат 3.2.2.3 Реконструкција водовне мреже у блоку Бањица 

Пројекат 3.2.2.8 Реконструкција водовне мреже у блоку Чука 1 

ПРОГРAМ 3.2.4 РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ОТПАДНИХ ВОДА У СОКОБАЊИ 

Пројекат 3.2.4.1 Реконструкција постојећег постројења за пречишћавање отпадних 
вода 

ПОСЕБAН ЦИЉ 3.3 РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ И ИЗГРАДЊА НОВЕ 
САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ    

ПРОГРAМ 3.3.1 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Пројекат 3.3.1.1 Израда техничке документације за изградњу брзе градске 
саобраћајнице 

Пројекат 3.3.1.2 Израда техничке документације за трасу регионалног пута Р 121 

Пројекат 3.3.1.3 Израда техничке документације за реконструкцију и изградњу градске 
саобраћајне мреже у дужини од 30км 

Пројекат 3.3.1.4 Израда техничке документације за реконструкцију локалних путева 

Пројекат 3.3.1.5 Израда техничке документације за изградњу пута Сесалац – 
Сесалачка пећина 

Пројекат 3.3.1.6 Израда техничке документације за изградњу пута Врмџа – Врмџанско 
језеро 
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Пројекат 3.3.1.7 Израда техничке документације за новопројектоване саобраћајнице 
према плановима (Чука,Врело, Подина, Царина, Медник) 

Пројекат 3.3.1.8 Израда техничке документације за изградњу паркиралишта 

ПРОГРAМ 3.3.2 РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ САОБРАЋАЈНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Пројекат 3.3.2.1 Реконструкција трасе регионалног пута Р 121 (улице Aлексе 
Маркишића, Превалац, Радета Жиковића и Миладина Живановића) 

Пројекат 3.3.2.2 Реконструкција локалног пута Трговиште - Врмџа 

Пројекат 3.3.2.3 Реконструкција локалног пута Сокобања – Бели Поток 

Пројекат 3.3.2.4 Реконструкција локалног пута Озрен – Грудно - Очно 

Пројекат 3.3.2.5 Реконструкција локалног пута Сокобања - Шарбановац 

Пројекат 3.3.2.6 Реконструкција локалног пута Р 121 - Врело 

Пројекат 3.3.2.8 Реконструкција локалног пута Језеро – Ново село - Раденковац 

Пројекат 3.3.2.9 Реконструкција локалног пута до Милушинца 

Пројекат 3.3.3.10 Реконструкција локалног пута Р 121 - Поружница 

ПРОГРAМ 3.3.3 Изградња нове саобраћајне инфраструктуре 

Пројекат 3.3.3.2 Изградња нове уличне мреже у насељу Чука 2, Врело, Подина, 
Медник и Царина 

ПРОГРAМ 3.3.4 ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА И ШИРОЈ ГРАДСКОЈ ЗОНИ 

Пројекат 3.3.4.1 Изградња паркинг простора према плану Подина 

Пројекат 3.3.4.2 Изградња паркинг простора према плану Царина 

Пројекат 3.3.4.3 Промоција јавно – приватног партнерства у изградњи паркинг 
простора у Сокобањи 

ПОСЕБAН ЦИЉ 3.4 РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ОДЛАГАЊА ЧВРСТОГ ОТПАДА 
ПРОГРAМ 3.4.1 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Пројекат 3.4.1.1 Израда пројектно техничке документације за изградњу трансфер 
станице 

Пројекат 3.4.1.2 Израда и усвајање регионалног плана управљања отпадом 

ПРОГРAМ 3.4.2 РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ЧВРСТОГ ОТПАДА У СЕОСКИМ  
СРЕДИНАМА 

Пројекат 3.4.2.1 Едукација локалног становништва о управљању отпадом 

Пројекат 3.4.2.2 Чишћење дивљих депонија у сеоским срединама и рекултивација 
простора 

Пројекат 3.4.2.3 Припрема и уређење локација за одлагање комуналног отпада у 
сеоским срединама 

Пројекат 3.4.2.4 Припрема и уређење локација за одлагање кабастог отпада у сеоским 
срединама 

ПРОГРAМ 3.4.3 УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ ОТПАДОМ У СОКОБАЊИ 

Пројекат 3.4.3.1 Едукација становништва о издвајању рециклабилних сировина из 
отпада 

Пројекат 3.4.3.2 Изградња трансфер станице за чврсти отпад 

Пројекат 3.4.3.3 Набавка возила за прикупљање и транспорт чврстог отпада 

Пројекат 3.4.3.4 Набавка опреме за издвајање рециклабилних сировина из отпада 

Пројекат 3.4.3.5 Организовање чишћења излетишних локација 

Пројекат 3.4.3.6 Припрема и уређење локације за одлагање грађевинског, кабастог 
и др.отпада 

Пројекат 3.4.3.7 Одређивање локације и изградња сточне јаме 

Пројекат 3.4.3.8 Санација и рекултивација постојећег одлагалишта отпада на локацији 

Трговишки пут у Сокобањи 

ПОСЕБAН ЦИЉ 3.5 УНАПРЕЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ МРЕЖЕ 
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ПРОГРAМ 3.5.1 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ МРЕЖЕ, ИЗГРАДЊУ 
ТРАФОСТАНИЦА И РЕКОНСТРУКЦИЈУ СИСТЕМА ЈАВНЕ 
РАСВЕТЕ У ОПШТИНИ 

Пројекат 3.5.1.1 Израда пројектне документције за изградњу трафостанице "27. март" 

Пројекат 3.5.1.2 Израда пројектне документације за изградњу трафостанице "Парк" 

Пројекат 3.5.1.3 Израда пројектне документације за изградњу трафостанице 
"Драговићева" 

Пројекат 3.5.1.4 Израда пројектне документације за изградњу трафостанице "Врело" 

Пројекат 3.5.1.5 Израда пројектне документације за повећање снаге трафостанице 
"Борићи" 

Пројекат 3.5.1.6 Израда пројектне документације за реконструкцију постојећих 
електроенергетских водова 

Пројекат 3.5.1.7 Израда техничке документације за реконструкцију система јавне 
расвете у делу регионалног пута Р 121 (Aлексинац, Сокобања, 
Књажевац, Кална) у делу кроз насељено место Сокобања 

Пројекат 3.5.1.8 Израда техничке документације за реконструкцију јавне расвете у 
Сокобањи у дужини од 35км 

ПРОГРAМ 3.5.2 РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 
ВОДОВА 

Пројекат 3.5.2.4 Ојачање нисконапонских електроенергетских водова на периферији 
Сокобање, заменом дотрајалих дрвених неинтегрисаних стубова 
бетонским 

ПРОГРAМ 3.5.4 РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

Пројекат 3.5.4.1 Промена светиљки на стубовима базираним на натријум високог 
притиска или метал халогенима 

Пројекат 3.5.4.2 Реконструкција система јавне расвете у на делу  регионалног пута Р 
121 кроз насељено место Сокобања 

  

ОПШТИ ЦИЉ 4: РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И МАЛИХ И СРЕДЊИХ 
ПРЕДУЗЕЋА 

ПОСЕБАН ЦИЉ 4.1 ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МАЛИХ И 
СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 

ПРОГРAМ 4.1.1 ПОДРШКA ПОСТОЈЕЋИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМA И ВЛAСНИЦИМA 
МСП 

Пројекат 4.1.1.1 Подизање капацитета људских кадрова у бизнис сектору( 
Организовање семинара о ПЦМ и писање бизнис планова за МСП 
сектор) 

Пројекат 4.1.1.2 Бизнис – инфо центар ( Центар за обавештавање, Промоција јавно-
приватних партнерстава, Подизање свести и упознавање власника 
МСП-а о потреби и процедури увођења стандарда квалитета и сл) 

ПРОГРAМ 4.1.2 УНAПРЕЂЕЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ИНФРAСТРУКТУРЕ 

Пројекат 4.1.2.2 Промоција и формирање кластера (грађевинара, формирање 
туристичког кластера) 

ПРОГРAМ 4.1.3 УНAПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ И КВAЛИТЕТA УСЛУГA ЗA МСП 
СЕКТОР 

Пројекат 4.1.3.1 Развој и подизање капацитета Удружења предузетника (Едукација 
запослених у Удружењу у изради бизнис планова и изради пројеката, 
Повезивање са другим регионалним и националним агенцијама, 
удружењима и сл) 

Пројекат 4.1.3.2 Сокобања „ бусинесс фриендлy“ општина ( Студија инвестиционих 
потенцијала, израда каталога доступних парцела и земљишта у 
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јавном и приватном власништву, креирање локалних пореских 
олакшица као подршка развоју МСП и привлачењу инвестиција, 
израда веб портала за привлачење инвестиција ) 

ПОСЕБАН ЦИЉ 4.2 ЈAЧAЊЕ ИНСТИТУЦИОНAЛНЕ ПОДРШКЕ 
ПРЕДУЗЕТНИЦИМA 

ПРОГРAМ 4.2.1 ЈAЧAЊЕ КAПAЦИТЕТA ОПШТИНСКЕ УПРAВЕ 

Пројекат 4.2.1.1 Подизање капацитета запослених у КЛЕР и Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-комуналне делатности 

Пројекат 4.2.1.2 Географски информациони систем (ГИС) 

ПОСЕБАН ЦИЉ 4.3 ПРОМОЦИЈA ПРЕДУЗЕТНИШТВA И РAЗВОЈ ЉУДСКИХ 
РЕСУРСA У СКЛAДУ СA ПОТРЕБAМA ПРИВРЕДЕ 

ПРОГРAМ 4.3.1 ПОДСТИЦAЊЕ РAЗВОЈA НОВИХ МСП И РAДЊИ 

Пројекат 4.3.1.1 Подршка развоју омладинског предузетништва   

Пројекат 4.3.1.3 Израда водича за старт-уп предузећа 

ПРОГРAМ 4.3.2 ОСПОСОБЉAВAЊЕ РAДНЕ СНAГЕ ЗA ПОТРЕБЕ МСП-A 

Пројекат 4.3.2.1 Доквалификација, преквалификација и унапређења знања и вештина 
власника фирми, запослених и незапослених у сарадњи са НСЗ-ом   
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5.5   План имплементације (акциони план) за годину 1 

ППШТИ ЦИЉ 1: РAЗВПЈ ТУРИЗМA 

ППСЕБAН ЦИЉ 1.1 
ТУРИСТИЧКA  РЕЗЕРВAЦИЈA ПРПСТПРA И ИЗРAДA ПЛAНСКЕ И ПРПЈЕКТНЕ ДПКУМЕНТAЦИЈЕ ЗA ДЕЛПВЕ СПКПБAОЕ КПЈЕ СУ ЗНAЧAЈНЕ ЗA РAЗВПЈ 

ТУРИЗМA 

ПРПГРAМ 
1.1.1 

ИЗРAДA УРБAНИСТИЧКП-
ПЛAНСКИХ ДПКУМЕНAТA 
ППДРУЧЈA СA ППТЕНЦИЈAЛИМA ЗA 
РAЗВПЈ ТУРИЗМA  

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
1.1.1.1 

Израда урбанистишкпг плана за 

Трубаревац  

ПУ Спкпбаоа Дирекција за 

урбанизам и 

изградоу 

1.000.000,00 

динара 

2010  Урадјен Урбанистишки 

План - Трубаревац 

ППСЕБAН ЦИЉ 1.2 
ППВЕЋAОЕ КПНКУРЕНТНПСТИ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНAЦИЈЕ 

ПРПГРAМ 
1.2.1 

УПРAВЉAОЕ ТУРИСТИЧКПМ 
ДЕСТИНAЦИЈПМ  

     

Прпјекат 
1.2.1.2 

Израда Туристишкпг Инфпрмаципнпг 
Система (ТИС) ппщтине  

КЛЕР Изабрана 
фирма, 
ПТКС 

1.500.000 
динара 
(главни 
прпјекат) 

2010 
 ппвећаое брпја 
туриста за 5% у 
Спкпбаои у пднпсу 
на претхпдну гпдину 

 ппвећана наплата 
бправищне таксе за 
пкп 30% у пднпсу на 
претхпдну гпдину 

ПРПГРAМ 
1.2.2 

УНAПРЕЂЕОЕ КВAЛИТЕТA И 
СAДРЖAЈA ТУРИСТИЧКЕ ППНУДЕ 

     

Прпјекат 
1.2.2.1 

Увпђеое система стандардизације 
и управљаоа квалитетпм ппнуде  
(Ппщтина преппрушује, Бирамп 
најбпље, Дефинисаое пакета 
ппдстицаја за рекпнструкцију 
ппстпјећих смещтајних пбјеката у 
приватнпм власнищтву, План 

КЛЕР ПТКС, 
КЛЕР, 
МЕРР, 
банке, 
кпнсултан
ти, 
емитивне 

1.500.000,  
динара 

2010  најмаое 50 
станпдаваца дпбилп 
налепницу „ппщтина 
преппрушује“ 

 20 нпцилаца развпја 
дпбилп ппвељу са 
назнакпм „бирамп 
најбпље“ 
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сарадое ТП Спкпбаоа са дпмаћим и 
међунарпдним туристишким 
агенцијама у циљу бпљег пласмана 
туристишкпг прпизвпда и прпмпције 
дестинације) 

туристишк
е агенције 

  2 станпдавца дпбила 
пакете ппдстицаја за 
рекпнструкцију 
капацитета 

Прпјекат 
1.2.2.2 

Унапређеое садржаја  бправка ( 
Израда прпграма садржаја бправка, 
Унапређеое Баоскпг културнпг лета 

ПТКС СБ 
"Спкпбаоа", 
ЕР "Етнпс" 

5.079.600 
динара 

2010  6 нпвих садржаја 

 2% ппвећаое 
брпја  ппсетилаца 

 2% већи прихпди 
пд туризма 

Прпјекат 
1.2.2.3 

Репрганизација и реафирмација 
Међунарпднпг фестивала Прва 
хармпника 

ПТКС  3.100.000 
динара 

2010  Унапредјена 
туристишка 
ппнуда 

 ппвећан брпј 
ппсетилаца за 3% 

 већи прихпди пд 
туризма за 3% 

ПРПГРAМ 
1.2.3 

РЕКПНСТРУКЦИЈA ППСТПЈЕЋЕ И 
ИЗГРAДОA НПВЕ ТУРИСТИЧКЕ 
ИНФРAСТРУКТУРЕ И 
СУПРAСТРУКТУРЕ 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
1.2.3.2 
 

Рекпнструкција легата Милуна 
Митрпвића 

ПТКС Удружео
е 
уметника, 
Врелп 

4.000.000 
динара 

2010  рекпнструисан 
легат 

  птвпрен 
 клуб уметника 

  птвпрена нпва 
галерија 

  већа ппсећенпст 
Легата за 50% 

  ппвећани 
прихпди пд 
прпдаје улазница 
за 50% 

Прпјекат 

1.2.3.4 

Рестаурација зграде Лпвашкпг дпма ПУ 
Спкпбаоа 

  2010  

Прпјекат 

1.2.3.5 

Уређеое пещашких стаза – тематске 
стазе 

КЛЕР ПТКС  2010  2 нпва прпграма 
излета у пднпсу 
на претхпдну 



 
129 Стратегија привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

гпдину 

 уппщљена 2 
впдиша за 
пбилазак 

Прпјекат 

1.2.3.6 

Уређеое бициклистишких стаза КЛЕР Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
Спкпбаоа 

35 000 
евра 

2010  асфалтиранп 30 
км стазе 

Прпјекат 

1.2.3.7 

Ппстављаое  туристишке 
сигнализације  

ПТКС Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
Спкпбаоа, 
КЛЕР, ЈП 
Путеви 
Србије 

4.000.000 
динара 

2010  ппстављена 
туристишка 
сигнализација 

 ппстављена  
сапбраћајна 
сигналипзација 

Прпјекат 

1.2.3.9 

Заврщетак сппртске сале Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа 

Средоа 
щкпла 
Пснпвна 
щкпла 
Ппщтина 

50.000.000,
00 

2010   Упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 

1.2.4.1 

Рекпнструкција и адаптација 
ппстпјећих хптелских капацитета 

Приватни 
инвеститпр
и 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
Спкпбаоа 

 2010-2014  

ПРПГРAМ 
1.2.5 

ПРПМПЦИЈA ТУРИСТИЧКЕ 
ДЕСТИНAЦИЈЕ 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
1.2.5.1 

Брендираое ппщтине Спкпбаоа 
( Унапређеое и стандардизација 
визуелнпг идентитета, Унапређеое 
прпмптивних материјала, израда 
аутентишних сувенира) 

ПТКС КЛЕР 2.621.400 
динара 

2010  креирана 
пбележја 
Спкпбаое, 

 ппвећана 
ппсећенпст за 2% 

 ппвећани 
прихпди пд б. 
таксе за 2% 

Прпјекат 
1.2.5.2 

Маркетинщка кампаоа –  
(Изада маркетинг стратегије и 
медиа плана, сајмпви туризма, 

ПТКС КЛЕР 10.691.300,00 
динара 

2010 - 2014  ппвећана 
ппсећенпст за 3% 

 ппвећани 
прихпди пд б. 
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билбпрд кампаоа, ТВ, щтампа и сл.) таксе за 3% 

 ппвећани 
прихпди пд 
туризма за 3% 

ППСЕБAН ЦИЉ 1.3 
УНAПРЕЂЕОЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСA У ЦИЉУ РAЗВПЈA ТУРИЗМA 

ПРПГРAМ 
1.3.1 

УНAПРЕЂЕОЕ ППСТПЈЕЋЕ 
КAДРПВСКЕ СТРУКТУРЕ  

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
1.3.1.1 

Ппдизаое капацитета Прганизације 
за туризам, културу и сппрт - 
Спкпбаоа 

ПТКС  1.062.000 
динара 

2010  ппвећана 
ефикаснпст у раду 
за 15% 

 ппвећана 
ефективнпст за 
10% 

ППСЕБAН ЦИЉ 1.5 
ПДРЖИВИ РAЗВПЈ ДЕСТИНAЦИЈЕ 

ПРПГРAМ 
1.5.1 

ПЧУВAОЕ ПРИРПДНИХ И 
ТУРИСТИЧКИХ РЕСУРСA  

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
1.5.1.1 

Прпграм развпја, уређеое и 
пдржаваоа защтићених прпрпдних 
дпбра ”Лептерија”, ”Пзренске 
ливаде” и ”Мала и Велика Рипаљка” 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
- Спкпбаоа 

КЛЕР 100.000.0
00. 
ДИНAРA 

2010  Израђена 3 
прпграма развпја 
и уређеоа 

 пптписана 3 
угпвпра п 
управљаоу 
прирпдним 
дпбрима 

Прпјекат 
1.5.1.2 

Прпграм развпја и уређеоа 
излетищта Бприћи 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
- Спкпбаоа 

КЛЕР 50.000.00
0 ДИНAРA 

2010  ппвећан брпј 
туриста за 5% у 
пднпсу на прпщлу 
гпдину 

 израђен прпграм 
уређеоа парка 

 пптписан угпвпр п 
управљаоу 
паркпм 

Прпјекат 
1.5.1.3 

Прпграм развпја и уређеоа 
Сеселшке пећине 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 

КЛЕР 70.000.00
0 ДИНAРA 

2010  пптписан угпвпр 
СП Спкпбаоа са 
извпђашем 
радпва 
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- Спкпбаоа  асфалтиран пут 
дужине 3 км 

 израђен прпграм 
управљаоа 
излетищтем 

Прпјекат 
1.5.1.4 

Прпграм развпја и уређеоа извпра 
реке Мправице 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
- Спкпбаоа 

КЛЕР 10.000.00
0 ДИНAРA 

2010  

Прпјекат 
1.5.1.5 

Прпграм развпја и уређеоа тпка 
реке Мправице и решних куплищта 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
- Спкпбаоа 

КЛЕР 150.000.0
00 
ДИНAРA 

2010  

Прпјекат 
1.5.1.6 

Прпграм развпја и уређеоа 
градских паркпва 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
- Спкпбаоа 

КЛЕР 30.000.00
0. 
ДИНAРA 

2010  урађен прпграм 
уређеоа 

Прпјекат 
1.5.1.7 

Прпграм развпја и уређеоа 
Врмчанскпг језера 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
- Спкпбаоа 

КЛЕР  2010  асфалтиран пут у 
дужини пд _x_км, 
ппстављенп 10 
канти, 30 клупа, 
пп 15пешурки и 
стплпва 

Прпјекат 
1.5.1.8 

Прпграм развпја и уређеоа 
Бпванскпг језера 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
- Спкпбаоа 

КЛЕР 114.927.780 
ДИНAРA 

2010  ппвећан брпј 
гпстију за 5% у 
пднпсу на 
претхпдну гпдину 

 ппвећана наплата 
јавних прихпда за 
3% у пднпсу на 
претхпдну гпдину 

Прпјекат 
1.5.1.9 

Израда Елабпрата п кприщћеоу 
пбнпвљивих извпра енергије 

ПУ 
Спкпбаоа 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и изградоу 
- Спкпбаоа 

2.000.000 
динара 

2010  Урадјен 

Елабпрат п 
кприщћеоу 
пбнпвљивих 
извпра енергије 
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ПРПГРAМ 
1.5.2 

ПЧУВAОЕ КУЛТУРНПГ ИДЕНТИТЕТA 
ППДРУЧЈA  

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 

1.5.2.4 

Уређеое Грудпоских впденица ПТКС Етнпс 2.109.500 
динара 

2010  изграђена мала 
впденица 

 регулисанп 
пдвпђеое 
птпадних впда 

 спрпведени 
прпграми старих 
заната 

 ппвећани 
прихпди пд 
ушещћа у 
прпграмима за 
50% 

ПРПГРAМ 
1.5.3 

РЕГИПНAЛНA СAРAДОA И 
ППВЕЗИВAОЕ 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
1.5.3.1 

Псниваое регипналне туристишке 
прганизације за меначмент 
дестинације Истпшна Србија 
(ствараое ппнуде истпшне Србије) 

КЛЕР Ппщтине 
Пирпт, 
Коажева
ц и 
Варщец-
Бугарска 

11.500.000  
ДИНAРA 

2010 - 2011  фпрмирана  
агенција за 
управљаое 
дестинацијпм 

 мин. 4 ппщтина 
ппдржалп 
птвараое 
канцеларија 

 урађен прпграм 
брендираоа 
Истпшне Србије 

 птвпрене и 
ппремљене 3 
канцеларије  

 ппстављенп 8 
инфп дескпва 
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ППШТИ ЦИЉ 2: РAЗВПЈ ППЉППРИВРЕДЕ И РУРAЛНИ РAЗВПЈ 

ППСЕБAН ЦИЉ 2.1  Ппдизаое нивпа прпдуктивнпсти и смаоеое трпщкпва прпизвпдое 

ПРПГРAМ 
2.1.1 

Развпј впћарства Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 

2.1.1.2 

Ппдизаое нпвих засада 

крущке пп мпдерним 

технплпгијама 

Фпнд за развпј 

ппљппривреде 

КЛЕР; ЦРС; 

Саветпдавна 

служба 

5 420 000,00 динара 20.3.2010-

20.3.2012 

 15 ппљппривредних 

прпизвпђаша пбушенп за 

прпизвпдоу крущке 

 Заснпванп  4 ха засада ппд 

крущкпм 

ПРПГРAМ 

2.1.2 

Развпј стпшарства Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 

2.1.2.1 

Унапређеое раснпг 
састава пваца у циљу 
пбнављаоа ппвећаоа 
прпдуктивнпсти 

Удружеое 
пдгајиваша 
пваца и 
кпза 
„Спкпбаоа“ 

Фпнд за 
развпј 
ппљппривр
еде; КЛЕР; 
Саветпдавн
а служба 

500 000,00 
динара 

20.3.2009.-
20.3.2012.гпд
ине 

 10 % стада је у щлп у 
прпцес унапређеоа 
раснпг састава 

 20 %  јагоади се  извпзи 
и кпнкурентнп је  на 
инпстранпм тржищту у 
пднпсу на 2009. гпдину 

Прпјекат 

2.1.2.2 

Фпрмираое нпвих 
стада пваца 

Фпнд за 
развпј 
ппљппривре
де 

Удружеое 
пдгајиваша 
пваца и 
кпза 
„Спкпбабоа
“; КЛЕР, 
Саветпдавн
а струшна 
служба; 

3 600 000,00 
динара 

20.3.2009.-
20.3.2012.гпд
ине 

 За 15%  ппвећан брпј 
пваца на теритприји 
спкпбаоске ппщтине у 
пднпсу на 2009.гпдину 

 Фпрмиранп 8 нпвих 
стада пваца у пднпсу на 
2009.гпдину 

Прпјекат 

2.1.2.3 

Фпрмираое нпвих 
стада кпза 

Фпнд за 
развпј 
ппљппривре
де 

Удружеое 
пдгајиваша 
пваца и кпза 
„Спкпбабоа
“; КЛЕР, 
Саветпдавна 
струшна 
служба; 

600 000,00 динара 20.3.2009.-
20.3.2012.гпди
не 

 За 10%  ппвећан брпј 
кпза на теритприји 
спкпбаоске ппщтине у 
пднпсу на 2009.гпдину 

 Фпрмиранп 6 нпвих 
стада кпза у пднпсу на 
2009.гпдину 
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ПРПГРAМ 

2.1.4 

Развпј ратарства и 
ппвртарства 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 

2.1.4.1 

Израда студије п 
прпизвпдои 
најпптималнијих 
ратарских и 
ппвртарских спрти и 
хибрида, тј. спрти са 
највище принпса на 
теритприји ппщтине 
Спкпбаоа 

КЛЕР Институт 
за 
ратарствп 
и 
ппвртарств
п, 
Институт 
за кукуруз, 
Саветпдав
на служба 

320 000,00 
динара 

2009-2012  За 8 % ппвећани 
принпси ратарских 
култура у пднпсу на 
2008. гпдину 

 За14 % газдинстава је 
укљушилп у прпизвпдни 
прпцес најпринпсније 
ратарске културе у 
пднпсу на 2008.гпдине 

ПРПГРAМ 
2.1.6 

Защтита усева 
 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 

2.1.6.1 

Израда плана и 
прпграма защтите 
биља пд бплести и 
щтетпцина 

КЛЕР Институт за 
ратарствп и 
ппвртарствп 
Институт за 
кукуруз, 
Саветпдавн
а служба 

360 000,00 
динара 

2010-2011  Израђен план защтите 
биља  пд бплести и 
щтетпшина за 4000 ха 
пбрадивпг земљищта 

 На усевима пбухаћеним 
прпгрампм ппвећан 
принпс за 10 % 

 

Прпјекат 
2.1.6.2 

Ппщумљаваое и 

пзелеоаваое 

земљищних ппврщина 

угрпжених ерпзијпм и 

псталим неппвпљним 

прирпдним и љуским 

фактприма у сарадои са 

ЈП Србија щуме 

КЛЕР  

СРБИЈA ШУМЕ, 

Саветпдавна 

служба 

5 400 000,00 динара 2010-2014  Ппщумљаваое изврщенп 

на нпвих 50 ха 

 

 

Прпјекат 
2.1.6.3 

Испитиваое и 

ревитализација 

угрпженпг 

ппљппривреднпг 

КЛЕР МПШВ; 

Центар за 

ппљппривред

на и 

360 000,00 динара 

 

2010  Узпркпванп 110 ха 

земљищта 

 За 5% смаоенп присуствп 

щтетних материја у 
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земљищта и стална 

кпнтрпла упптребе 

пестицида  

технплпщка 

истраживаоа, 

Саветпдавна 

служба 

земљщту у пднпсу на 2009. 

гпдину 

 

ППСЕБAН ЦИЉ 2.2 

Јашаое ппљппривредних удружеоа, фпрмираое задруга, регипнална сарадоа и редпвна едукација и инфпрмисаое ппљппривредних прпизвпђаша 

ПРПГРAМ 

2.2.1 

Мпдернизација и 
изградоа 
складищних и 
прерађивашких 
капацитета 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 

2.2.1.5 

Рекпнструкција и 
мпдрнизација рада 
ппстпјећих кланица 

ПЦ 
СПКПБAОA 

КЛЕР;ЦРС 1 800 000,00 
динара 

2009-2010  Једна кланица у 
пптпунпсти 
мпдернизпвана и 
прилагпђена важећим 
прпписима 

 Ппвећан пласман 
кланице за 30 % 

 Кланица у пптпунпсти 
задпвпљава лпкалне 
пптребе у месу    

 

Прпјекат 

2.2.1.6 

Изградоа једне 
сущаре за впће, 
лекпвитп биље и 
щумске плпдпве 

ПЦ 
СПКПБAОA 

КЛЕР; ЦРС; 
ДПП 
Aдпнис 

600 000,00 
динара 

2010  20 % лекпвитпг биља и 
щумских плпдпва се 
преради на теритприји 
ппщтине у пднпсу на 
2009.гпдину 

ПРПГРAМ 

2.2.2 

Јашаое ппстпјећих 
ппљппривредних 
удружеоа и 
фпрмираое задруга  

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 

2.2.2.1 

Технишкп и кадрпвскп 
јашаое Центра за 
развпј Спкпбаоских 
села 

КЛЕР ЦРС; ПЦ 
СПКПБAО
A; РAРИС; 
Саветпдав
на служба 

11000,00 динара 2010  Пдржанп 5 едукација из 
пбласти ппљппривреде 
и важећих прпписа 
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Прпјекат 

2.2.2.2 

Унапређеое рада 
ппстпјећих удружеоа 
пвшара и кпзара, 
гпведара и пшелара 

КЛЕР ЦРС; ПЦ 
СПКПБAО
A; РAРИС; 
Саветпдав
на служба 

80 000,00 динара 2010  Пдржане 4 едукације из 
пбласти удруживаоа 
ппљппривредних 
прпизвпђаша 

Прпјекат 

2.2.2.4 

Припрема базе 
ппдатака п 
ппљппривредним 
прпизвпђашима, 
удружеоима и 
задругама, 
ппљппривредним 
газдинствима и 
прпизвпдои 

КЛЕР ЦРС; ПЦ 
Спкпбаоа; 
Aгенција 
за платни 
прпмет; 
Трезпр за 
јавна 
плаћаоа 

30 000,00 динара 2010  Израђена јединствена 
базе ппдатака 

Прпјекат 

2.2.2.5 

Едукација и пбука 
заппслених у 
ппщтинскпј управи у 
циљу квалитетније 
саветпдавне и 
технишке ппдрщке 
ппљппривредним 
прпизвпђаћима, 
удружеоима и 
задругама 
 

КЛЕР РAРИС; 
Саветпдав
на служба 

240 000,00 
динара 

2010-2011  Пдржанп 6 едукација 

 Заппслени у КЛЕР 
пбищли једну мпдерну 
задругу и две мпдерне 
фарме у инпстранству 

ПРПГРAМ 

2.2.3 

Редпвна едукација и 
инфпрмисаое 
ппљппривредних 
прпизвпђаша  

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 

2.2.3.1 

Едукација 
ппљппривредних 
прпизвпђаша п 
ппбпљщаоу исхране 
стпке у циљу 
ппбпљщаоа 
квалитета прпизвпда 

Удружеое 
пдгајиваша 
гпведа 
сименталск
е расе 
„РТAО“ 

КЛЕР; ЦРС; 
Саветпдав
на служба 

120 000,00 
динара 

2010-2012  26 ппљппривредних 
прпизвпђаша  успещнп 
заврщилп пбуку и 
правилнп храни свпју 
стпку 

 За 8 % ппвећан 
екпнпмски ефекат на 
газдинствима шији су 
шланпви успещнп 
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заврщили пбуку 

Прпјекат 

2.2.3.2 

Едукација 
ппљппривредних 
прпизвпђаша п 
упптреби хемијских 
средстава у ратарству, 
впћарству и 
ппвртарству  
 

КЛЕР Саветпдав
на служба; 
ЦРС; 
ПЦ 
Спкпбаоа 

80 000,00 динара 2010-2012  22 ппљппривредна 
прпизвпђаша у 
пптпунпсти пбушени за 
примену хем. средстава  

 1% Газдинстава пптпунп 
правилнп кпристи 
хемијска средства. 

 

Прпјекат 

2.2.3.3 

Едукација 
ппљппривредних 
прпизвпђаша п 
стандардима и 
прпписима у 
прпизвпдои здраве 
хране  
 

КЛЕР Саветпдав
на служба; 
ЦРС; 
ПЦ 
Спкпбаоа 

40 000,00 динара 2009-2010  12 ппљппривредних 
прпизвпђаша у 
пптпунпсти пбушени за 
прпизвпдоу здраве 
хране и уппзнатп са 
прпписима 

Прпјекат 

2.2.3.4 

Едукација 
ппљппривредних 
прпизвпђаша п 
стандардима и 
прпписима у 
прпизвпдои прганске 
хране 

КЛЕР Саветпдав
на служба; 
ЦРС; 
ПЦ 
Спкпбаоа 

30 000,00 динара 2009-2010  12 ппљппривредних 
прпизвпђаша у 
пптпунпсти пбушени за 
прпизвпдоу здраве 
хране и уппзнатп са 
прпписима 

Прпјекат 

2.2.3.5 

Едукација 
ппљппривредних 
прпизвпђаша п 
Стратегији Републике 
Србије за развпј 
ппљппривреде 
 

ПЦ 
Спкпбаоа 

Саветпдав
на служба; 
ЦРС;КЛЕР 

40 000,00 динара 2009-2010  80 ппљппривредних 
прпизвпђаша уппзнатп 
са стратегијпм РС за 
развпј ппљппривреде 

 3% газдинстава 
усклађује свпју 
прпизвпдоу са 
стратегијпм РС 

Прпјекат 

2.2.3.6 

Редпвнп 
инфпрмисаое 
ппљппривредних 
прпизвпђаша, 
удружеоа и задруга п 

ПЦ 
Спкпбаоа 

Саветпдав
на служба; 
ЦРС;КЛЕР 

160 000,00 
динара 

2009-2011  Пдржанп 48 трибина у 
селима спкпбаоске 
ппщтине 

 90% газдинстава 
уппзнатп са прпгрампм 
рада МПШВ  за 2009; 
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Уредбама 
Министарства 
ппљппривреде, 
впдппривреде и 
щумарства, кап и 
ппстпјећим 
субвенцијама и 
кретитним линијама 
за унапређеое 
ппљппривредне 
прпизвпдое 
 

2010. гпдину 

 95% газдинстава 
кпристи ппдстицајна 
средства МПШВ 

Прпјекат 

2.2.3.7 

Едукација 
ппљппривредних 
прпизвпђаша п 
савременпј 
прпизвпдои 
ппвртарских култура у 
пластеницима и 
стакленицима 
 

КЛЕР Саветпдав
на служба; 
ЦРС 

40 000,00 динара 2009-2010  Едукпванп 18 
ппљппривредних 
прпизвпђаша 

 Ппвећани принпси 
ппвртарских култура у 
защтићенпм прпстпру 
за 6 % у пднпсу на 2009. 
гпдину 

 Ппвећане ппврщине 
ппд пластеницима за 2 
ха у пднпсу на 2009. 
гпдину 

Прпјекат 

2.2.3.8 

Прганизпваое студијских 

ппсета у земљи и 

инпстранству за 

ппљппривреднике у 

циљу уппзнаваоа са 

савременпм 

ппљппривреднпм 

прпизвпдопм 

КЛЕР ПЦ Спкпбаоа; 

Саветпдавна 

служба, ЦРС 

200 000,00 динара 2009-2010  150 ппљппривредних 

прпизвпђаша пбищлп 

сајам у Ппљппривреде у 

Нпвпм Саду 

 50 Члана 

ппљппривредних 

удружеоа пбищлп две 

мпдерне фарме у земљи 

Прпјекат 

2.2.3.9 

Унапређеое ппщтинскпг 

WЕБ сајта са 

инфпрмацијама за 

КЛЕР ПЦ 

Спкпбаоа;ЦРС 

30 000,00 динара 2010  У ппљппривреду ппщтине 

Спкпбаоа инвестирала три 

инпстрана партнера 
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ппљппривредне 

прпизвпђаше и пн-лине 

ппнуда ппљппривредних 

прпизвпда (ппљп-берза) 

 ппвећан прпмет 

ппљппривредних 

прпизвпда за 4% 

Прпјекат 

2.2.3.10 

Пбука ппљппривредних 

прпизвпђаша п изради 

прпјеката и бизнис 

планпва 

ПЦ Спкпбаоа КЛЕР; 

Саветпдавна 

служба, ЦРС; 

РAРИС 

30  000,00 динара 2009-2010  40 ппљппривредних 

прпизвпђаша пбушенп да 

сампсталнп изради бизнис 

план И  прпјекат И 

сампсталнп кпнкурище за 

ппдстицајна средства И 

кредите  

Прпјекат 

2.2.3.11 

Едукација 

ппљппривредних 

прпизвпђаша п 

прпизвпдои квалитетне 

стпшне хране 

Удружеое 

пдгајиваша 

гпведа 

сименталске 

расе „РТAО 

Саветпдавна 

служба; КЛЕР 

120 000,00 динара 2009-2011  42 ппљппривредна 

прпизвпђаша у пптпунпсти 

пбушена за прпизвпдоу 

квалитетне стпшне хране 

 На газдинствима на кпјима 

су пбушени ппљ 

прпизвпђаши, екпнпмски 

ефекат је ппвећан за 10 % 

ПРПГРAМ 

2.2.4 

Регипнална сарадоа 
 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 

2.2.4.1 

Прганизпваое 
регипналнпг сајма 
ппљппривреде и 
ппљппривредних 
прпизвпда 

ЦРС КЛЕР, ПЦ 
Спкпбаоа; 
РAРИС 

140 000, 00 
динара 

20.8-
10.10.2010 

 ппвећана тражоа за 
прпизвпдима из 
спкпбаоске ппщтине за 
2 % 

Прпјекат 

2.2.4.2 

Редпвни састанци, 
размена инфпрмација 
и искустава 
ппљппривредних 
удружеоа и задруга 
из Спкпбаое са 

ЦРС ПЦ 
Спкпбаоа; 
КЛЕР 

40 000,00 динара 2010-2011  Пснпвана 1 нпва 
задруга 

 Ппвећана прпизвпдоа 
ппљппривредних 
прпизвпда за 2% 
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ппљппривредним 
прпизвпђашима, 
удружеоима и 
задругама са 
теритприје 
Зајешарскпг и 
Нищавскпг пкруга 

Прпјекат 

2.2.4.3 

Редпвни састанци и 
размена искустава 
удружеоа пшелара из 
Спкпбаое и 
Aлексинца 

Удружеое 
пшелара 
„Мправица
“ 

ПЦ 
Спкпбаоа; 
КЛЕР 

40 000,00 динара 2009-2011  ппвећана прпизвпдоа 
меда за 3% 

 Смаоени губици 
пшелиоих друщтва за 
1,5% 

ППСЕБAН ЦИЉ 2.3 

Прпмпција и защтита гепграфскпг ппрекла ппљппривредних прпизвпда са теритприје ппщтине Спкпбаоа 

ПРПГРAМ 

2.3.1 

Прпмпција 
ппљппривредних 
прпизвпда   
 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 

2.3.1.1 

Редпвна ппсета 
ппљппривредним 
сајмпвима и 
излпжбама у земљи и 
инпстранству 
 

КЛЕР ПЦ 
Спкпбаоа; 
КЛЕР 

200 000,00 
динара 

2010  30 ппљппривредних 
прпизвпђаша 
прпизвпдоу 
прганизпвалп пп 
мпдернпј технплпгији 

 На мпдернизпваним 
газдинствима ппвећана 
прпизвпдоа за 12% 
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ППШТИ ЦИЉ 3: РAЗВПЈ КПМУНAЛНЕ ИНФРAСТРУКТУРЕ 

ППСЕБAН ЦИЉ 3.1 
Израда планске и технишке дпкументације 

ПРПГРAМ 
3.1.1 

Израда урбанистишкп планске 
дпкументације, укљушујући и 
планску дпкументацију за 
сппртскп-рекреативне садржаје 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.1.1.1 

Усвајаое  плана генералне 
регулације ппщтине Спкпбаоа са 
стратещкпм прпценпм утицаја на 
живптну средину 

Ппщтина 

Спкпбаоа 

         3.500.000,00 

дин 

2010-2012  План генералне 

регулације ппщтине 

Спкпбаоа 

Прпјекат 

3.1.1.2 

Израда плана детаљне регулације 
прпстпра Баоица - Центар 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

Дирекциј
а за 
урбаниза
м и 
изградоу 
Спкпбаоа 

850.000,00 
дин 

2010  План детаље 
регулације 
прпстпра Баоица-
Центар 

Прпјекат 

3.1.1.3 

Израда плана детаљне регулације 
прпстпра Јасна ппљана 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

Дирекциј
а за 
урбаниза
м и 
изградоу 
Спкпбаоа 

800.000,00 
дин 

2010  План детаљне 
регулације 
прпстпра Јасна 
ппљана 

Прпјекат 

3.1.1.4 

Израда плана детаљне регулације 

прпстпра Блпк Чаир 

Ппщтина 

Спкпбаоа 

Дирекциј
а за 
урбаниза
м и 
изградоу 
Спкпбаоа 

1.000.000,00 

дин 

2010  План детаљне 

регулације Блпк Чаир  

Прпјекат 

3.1.1.5 

Израда плана детаљне регулације 

прпстпра Блпк Палилула 1 

Ппщтина 

Спкпбаоа 

Дирекциј
а за 
урбаниза
м и 
изградоу 
Спкпбаоа 

800.000,00 

дин 

2010  План детаљне 

регулације прпстпра 

Блпк Палилула 1 
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Прпјекат 

3.1.1.6 

Израда плана детаљне регулације 

прпстпра Превалац 

Ппщтина 

Спкпбаоа 

Дирекциј
а за 
урбаниза
м и 
изградоу 
Спкпбаоа 

900.000,00 

дин 

2010  План детаљне 

регулације прпстпра 

Превалац 

Прпјекат 

3.1.1.7 

Израда прпстпрнпг плана ппщтине 
Спкпбаое са стратещкпм прпценпм 
утицаја на живптну средину 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

         - 9.975.000,00 
дин. 

2010-2011  Прпстпрни план 
ппщтине Спкпбаоа 

Прпјекат 

3.1.1.8 

Израда регипналнпг прпстпрнпг  плана 
Тимпшке крајине 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

Ппщтине 
зајешарскпг и 
бпрскпг 
пкруга 

25.000.000 
динара, 
ушещће 
Ппщтине 
Спкпбаоа 10% 

2010-2011  Регипнални 
прпстпрни план 
Тимпшке крајине 

ППСЕБAН ЦИЉ 3.2 
Рещаваое прпблема впдпснабдеваоа и каналисаоа птпадних впда 

ПРПГРAМ 
3.2.1 

Израда технишке и прпјектне 
дпкументације  

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.2.1.1 

Израда главнпг прпјекта за 
рекпнструкцију впдпвпда у блпку 
Центар 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

1.100.000,00 
динара 

Крај 2009  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.3 

Израда главнпг прпјекта за 
рекпнструкцију впдпвпда у блпку 
Баоица 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

1.400.000,00 
динара 

2010.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.6 

Израда главнпг прпјекта за 
рекпнструкцију впдпвпда у блпку 
Превалац 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

1.200.0000,00 
динара 

2010.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.8 

Израда главнпг прпјекта за 
рекпнструкцију впдпвпда у блпку 
Чука 1 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

1.400.000,00 
динара 

2010.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
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Прпјекат 
3.2.1.14 

Израда главнпг прпјекта за 
изградоу резервпара Чука 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

1.500.000,00 
динара 

2010.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.19 

Израда главнпг прпјекта за 
изградоу резервпара Превалац 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

2.800.000,00 
динара 

2010.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.20 

Израда студије извпдљивпсти за 
кпнашнп рещаваое впдпснабдеваоа 
у Спкпбаои 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

1.200.000,00 
динара 

Крај 
2009.гпд 

 Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.21 

Израда генералнпг прпјекта 
кпнашнпг рещаваоа 
впдпснабдеваоа у Спкпбаои 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

2.200.000,00 
динара 

2010.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.22 

Израда технишке дпкументације за 
изградоу кплектпра Чаир 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

2.000.000,00 
динара 

2010.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.26 

Израда технишке дпкументације за 
рекпнструкцију и дпградоу 
ппстпјећег ппстрпјеоа за 
прешищћаваое птпадних впда 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

2.000.000,00 
динара 

2010.гпд  Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.27 

Израда студије извпдљивпсти за 
изградоу нпвпг ппстрпјеоа за 
прешищћаваое птпадних впда  

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

2.000.000,00 
динара 

Крај 
2009.гпд 

 Издати услпви 

 урадјена ревизија 

 дпбијена дпзвпла 
 

Прпјекат 
3.2.1.29 

Израда прпјектнп технишке 
дпкументације за уређеое кеја на 
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реци Мправици 

Прпјекат 
3.2.1.30 

Израда технишке дпкументације за 
рещаваое прпблема птпадних впда 
у селима на теритприји ппщтине 
Спкпбаое (пре свега у Баои 
Јпщаници) 

     

ПРПГРAМ 
3.2.2 

Рекпнструкција и изградоа впдпвпдне 
мреже  

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.2.2.1 

Рекпнструкција впдпвне мреже у блпку 
Центар 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

25.000.000,00 
динара 

2009-2010.гпд  пптписан угпвпр 

 рекпн.впд.мрежа 
3.км 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

Прпјекат 
3.2.2.3 

Рекпнструкција впдпвне мреже у блпку 
Баоица 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

30.000.000,00 
динара 

2010-2011.гпд  пптписан угпвпр 

 рекпн.впд.мрежа 
4.км 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

Прпјекат 
3.2.2.8 

Рекпнструкција впдпвне мреже у блпку 
Чука 1 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

30.000.000,00 
динара 

2010-2011.гпд  пптписан угпвпр 

 рекпн.впд.мрежа 
2.км 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

 

ПРПГРAМ 
3.2.4 

Рещаваое прпблема птпадних впда у 
Спкпбаои 

     

Прпјекат 
3.2.4.1 

Рекпнструкција ппстпјећег ппстрпјеоа 
за прешищћаваое птпадних впда 

ЈКП Напредак 
 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа , 
СП Спкпбаоа 

20.000.000,00 
динара 

2010.гпд  пптписан угпвпр 

 рекпн.ппстрпјеое 

 урадјен тех.пријем 

 дпб.упптребна 
дпзв. 

ПРПГРAМ 
3.2.5 

Раздвајаое и пдвпђеое атмпсферских 
впда у Спкпбаои и уређеое 
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впдптпкпва 

Прпјекат 
3.2.5.2 

Уређеое Врцаревпг пптпка      

Прпјекат 
3.2.5.3 

Уређеое кеја на реци Мправици       

ППСЕБAН ЦИЉ 3.3 
Рекпнструкција ппстпјеће и изградоа нпве сапбраћајне инфраструктуре    

ПРПГРAМ 
3.3.1 

Израда технишке и прпјектне 
дпкументације 
 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.3.1.1 

Израда технишке дпкументације за 
изградоу брзе градске сапбраћајнице 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

ЈП Путеви 
Србије, 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградо-
Спкпбаоа 

10.000.000 
динара 

2010-2011  Лпкацијска дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на главни 
прпјекат, 

 Технишка кпнтрпла 
главнпг прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 

3.3.1.2 

Израда технишке дпкументације за 
трасу регипналнпг пута Р 121 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

ЈП Путеви 
Србије, 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградо-
Спкпбаоа 

5.000.000 
динара 

2010  Лпкацијска дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на главни 
прпјекат, 

 Технишка кпнтрпла 
главнпг прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 

3.3.1.3 

Израда технишке дпкументације за 
рекпнструкцију и изградоу градске 
сапбраћајне мреже у дужини пд 30км 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ Спкпбаоа 300.000.000 
динара 

2010-2013  Лпкацијска дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на главни 
прпјекат, 

 Технишка кпнтрпла 
главнпг прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 

3.3.1.4 

Израда технишке дпкументације за 
рекпнструкцију лпкалних путева 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ Спкпбаоа 5.000.000 
динара 

2010  Лпкацијска дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на главни 
прпјекат, 

 Технишка кпнтрпла 
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главнпг прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 

3.3.1.5 

Израда технишке дпкументације за 
изградоу пута Сесалац – Сесалашка 
пећина 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ Спкпбаоа, 
МЗ Сесалац 

100.000 
динара 

2010  Лпкацијска дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на главни 
прпјекат, 

 Технишка кпнтрпла 
главнпг прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 

3.3.1.6 

Израда технишке дпкументације за 
изградоу пута Врмча – Врмчанскп 
језерп 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ Спкпбаоа, 
МЗ Врмча 

100.000 
динара 

2010  Лпкацијска дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на главни 
прпјекат, 

 Технишка кпнтрпла 
главнпг прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 

3.3.1.7 

Израда технишке дпкументације за 
нпвппрпјектпване сапбраћајнице према 
планпвима (Чука,Врелп, Ппдина, 
Царина, Медник)  

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ Спкпбаоа 3.000.000 
динара 

2010-2012  Лпкацијска дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на главни 
прпјекат, 

 Технишка кпнтрпла 
главнпг прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 

3.3.1.8 

Израда технишке дпкументације за 
изградоу паркиралищта 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ Спкпбаоа 3.000.000 
динара 

2010-2011  Лпкацијска дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на главни 
прпјекат, 

 Технишка кпнтрпла 
главнпг прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

ПРПГРAМ 

3.3.2 

Рекпнструкција ппстпјеће сапбраћајне 
инфраструктуре 
 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.3.2.1 

Рекпнструкција трасе регипналнпг 
пута Р 121 (улице Aлексе 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

ЈП Путеви 
Србије, 

200.000.000 
динара 

2010-2011  Рекпнструисана 
кплпвпзна 
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Маркищића, Превалац, Радета 
Жикпвића и Миладина Живанпвића) 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградо-
Спкпбаоа 

кпнструкција дужине 
5км, 

 уређенп пдвпђеое 
атмпсферских впда на 
дужини пд 5км 

  вертикална и 
хпризпнтална 
сапбраћајна 
сигнализација 

  изграђени трптпари 
дужине 5км, 
упптребна дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.2.2 

Рекпнструкција лпкалнпг пута 
Тргпвищте - Врмча  

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа, 
МЗ 
Тргпвищте, 
МЗ Врмча 

40.000.000 
динара 

2010  Рекпнструисана 
кплпвпзна 
кпнструкција 
дужине 4км 

  уређени канали 
дужине 4км 

  сапбраћајна 
сигнализација 

  упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.2.3 

Рекпнструкција лпкалнпг пута 
Спкпбаоа – Бели Пптпк 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа, 
МЗ Бели 
Пптпк 

25.000.000 
динара 

2010  Рекпнструисана 
кплпвпзна 
кпнструкција 
дужине 2.7км 

 уређени канали 
дужине 2.7км 

  сапбраћајна 
сигнализација 

  упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.2.4 

Рекпнструкција лпкалнпг пута Пзрен 
– Груднп - Пшнп 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

20.000.000 
динара 

2010  Рекпнструисана 
кплпвпзна 
кпнструкција 
дужине 4 км 

  уређени канали 
дужине 4 км 

  сапбраћајна 
сигнализација 
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  упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.2.5 

Рекпнструкција лпкалнпг пута 
Спкпбаоа - Шарбанпвац 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

80.000.000 
динара 

2010  Рекпнструисана 
кплпвпзна 
кпнструкција 
дужине 8 км 

  уређени канали 
дужине 8 км 

  сапбраћајна 
сигнализација 

  упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.2.6 

Рекпнструкција лпкалнпг пута Р 121 
- Врелп 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

20.000.000 
динара 

2010  Рекпнструисана 
кплпвпзна 
кпнструкција 
дужине 2 км 

 уређени канали 
дужине 2 км 

  сапбраћајна 
сигнализација 

  упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.2.8 

Рекпнструкција лпкалнпг пута 
Језерп – Нпвп селп - Раденкпвац 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

60.000.000 
динара 

2010  Рекпнструисана 
кплпвпзна 
кпнструкција 
дужине 6 км 

 уређени канали 
дужине 6 км 

  сапбраћајна 
сигнализација 

  упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.2.9 

Рекпнструкција лпкалнпг пута дп 
Милущинца 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

25.000.000 
динара 

2010  Рекпнструисана 
кплпвпзна 
кпнструкција 
дужине 2-5 км 

 уређени канали 
дужине 2.5 км 

  сапбраћајна 
сигнализација 
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  упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.3.10 

Рекпнструкција лпкалнпг пута Р 121 
- Ппружница 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

25.000.000 
динара 

2010  Рекпнструисана 
кплпвпзна 
кпнструкција 
дужине 6 км 

 уређени канали 
дужине 6 км 

  сапбраћајна 
сигнализација 

  упптребна 
дпзвпла 

ПРПГРAМ 

3.3.3 

Изградоа нпве сапбраћајне 
инфраструктуре 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.3.3.2 

Изградоа нпве улишне мреже у 
насељу Чука 2, Врелп, Ппдина, 
Медник и Царина 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

150.000.000 
динара 

2010-2013  Рещени импвинскп 

птавни пднпси 

 пткупљенп земљищте 

  изграђена улишна 

мрежа дужине 7км 

 упптребна дпзвпла 

ПРПГРAМ 

3.3.4 

Изградоа паркинг прпстпра и щирпј 
градскпј зпни 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.3.4.1 

Изградоа паркинг прпстпра према 
плану Ппдина 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

50.000.000 
динара 

2010-2011  Рещени импвинскп 

правни пднпси 

 изграђен паркинг 

прпстпр са 950 

паркинг места 

  упптребна дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.4.2 

Изградоа паркинг прпстпра према 
плану Царина 

Дирекција 
за 

ПУ 
Спкпбаоа 

70.000.000 
динара 

2010-2011  Рещени импвинскп 
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урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

правни пднпси 

 изграђен паркинг 

прпстпр са 350 

паркинг места 

  упптребна дпзвпла 

Прпјекат 
3.3.4.3 

Прпмпција јавнп – приватнпг 
партнерства у изградои паркинг 
прпстпра у Спкпбаои 

ПУ 
Спкпбаоа 

Дирекциа 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

 2010-2011  

ППСЕБAН ЦИЉ 3.4 
Рещаваое прпблема пдлагаоа шврстпг птпада 

ПРПГРAМ 
3.4.1 

Израда технишке и прпјектне 
дпкументације  
 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.4.1.1 

Израда прпјектнп технишке 
дпкументације за изградоу 
трансфер станице 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

Дирекциј
а за 
урбаниза
м и 
изградоу  

600.000,0
0 дин. 

2010  Главни прпјекат 
изградое 
трансфер станице 
у Спкпбаои 

Прпјекат 
3.4.1.2 

Израда и усвајаое регипналнпг 
плана управљаоа птпадпм 

РAРИС Ппщтине 
зајешарск
пг и 
бпрскпг 
пкруга 

200.000,0
0 дин. 

2010  Регипнални план 
управљаоа 
птпадпм 

ПРПГРAМ 
3.4.2 

Рещаваое прпблема шврстпг 
птпада у сепским срединама 
 

     

Прпјекат 
3.4.2.1 

Едукација лпкалнпг станпвнищтва п 
управљаоу птпадпм 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

Релевантне 
институције
, медији 

100.000,0
0 дин 

2010  Едукпванп 10 
станпвнищтва 

Прпјекат 
3.4.2.2 

Чищћеое дивљих деппнија у 
сепским срединама и рекултивација 
прпстпра 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

ЈКП 
"Напредак
" 

1.200.000,
00 дин. 

2009  66 пшищћених 
дивљих деппнија 
на теритприји 
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Спкпбаоа, 
Фпнд за 
защтиту 
живптне 
средине 
Републике 
Србије, 
медији 

ппщтине 
Спкпбаоа 

Прпјекат 
3.4.2.3 

Припрема и уређеое лпкација за 
пдлагаое кпмуналнпг птпада у 
сепским срединама 

Ппщтина 
Спкпбаоа  

Месне 
заједнице, 
ЈКП 
"Напредак
" 
Спкпбаоа, 
медији 

500.000,0
0 дин. 

2010-2011  50 ппремљених 
лпкације 

Прпјекат 
3.4.2.4 

Припрема и уређеое лпкација за 
пдлагаое кабастпг птпада у сепским 
срединама 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

Месне 
заједнице, 
ЈКП 
"Напредак
"Спкпбаоа
", медији 

500.000,0
0 дин. 

2010-2011  25 ппремљене 
лпкације 

ПРПГРAМ 
3.4.3 

Управљаое шврстим птпадпм у 
Спкпбаои 
 

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.4.3.1 

Едукација станпвнищтва п 
издвајаоу рециклабилних сирпвина 
из птпада 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

Релевантне 
институциј
е, медији 

100.000,0
0 дин 

2010-2011  Едукпванп 25% 
станпвнищтва 

Прпјекат 
3.4.3.3 

Набавка впзила за прикупљаое и 
трансппрт шврстпг птпада 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

ЈКП 
"Напредак
" 
Спкпбаоа, 
дпнатпри, 
медији 

25.000.00
0,00 дин. 

2010-2011  Набављена два 
камипна 
аутпсмећара за 
пдвпжеое 
птпада 

Прпјекат 
3.4.3.4 

Набавка ппреме за издвајаое 
рециклабилних сирпвина из птпада 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

ЈКП 
"Напредак
"Спкпбаоа
", 
дпнатпри, 
медији 

1.200.000,
00 дин. 

2010-2011  Набављенп 
впзилп 

Прпјекат 
3.4.3.5 

Прганизпваое шищћеоа 
излетищних лпкација 

Дирекција за ЈКП 2.000.000,00 2010  Пшищћене 30 
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урбанизам и 

изградоу 

Спкпбаоа 

"Напредак" 

Спкпбаоа 

дин. лпкација на 

излетищтима 

Прпјекат 
3.4.3.6 

Припрема и уређеое лпкације за 
пдлагаое грађевинскпг, кабастпг и 
др.птпада 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

ЈКП 
"Напредак
"Спкпбаоа
", медији 

500.000,0
0 дин. 

2010  Ппремљенп 20 
лпкација 

Прпјекат 
3.4.3.7 

Пдређиваое лпкације и изградоа 
стпшне јаме 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

ЈКП 
"Напредак
" 
Спкпбаоа 

 

900.000,0
0 дин. 

2010  Изграђена стпшна 
јама 

Прпјекат 
3.4.3.8 

Санација и рекултивација ппстпјећег 

пдлагалищта птпада на лпкацији 

Тргпвищки пут у Спкпбаои 

Ппщтина 

Спкпбаоа и 

ЈКП "Напредак" 

из Спкпбаое 

Фпнд за 

защтиту 

живптне 

средине 

Републике 

Србије 

17.340.000,00 

дин. 

2010-2011  Саниран прпстпр  

ппстпјећег  

пдлагалищта птпада у 

Спкпбаои 

ППСЕБAН ЦИЉ 3.5 
Унапређеое електрпенергетске мреже 

ПРПГРAМ 
3.5.1 

Израда технишке и прпјектне 
дпкументације за рекпнструкцију 
електрпенергетске мреже, 
изградоу трафпстаница и 
рекпнструкцију система јавне 
расвете у Ппщтини  

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.5.1.1 

Израда прпјектне дпкументције за 
изградоу трафпстанице "27. март" 
 

ЈП 
Електрппривре
да Србије 

ПУ 
Спкпбаоа, 
Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

100.000 
динара 

2010-2011  Лпкацијска 
дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на 
главни прпјекат, 

 Технишка 
кпнтрпла главнпг 
прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 
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Прпјекат 
3.5.1.2 

Израда прпјектне дпкументације за 
изградоу трафпстанице "Парк" 

ЈП 
Електрппривре
да Србије 

ПУ 
Спкпбаоа, 
Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

100.000 
динара 

2010-2011  Лпкацијска 
дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на 
главни прпјекат, 

 Технишка 
кпнтрпла главнпг 
прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 
3.5.1.3 

Израда прпјектне дпкументације за 
изградоу трафпстанице 
"Драгпвићева" 

ЈП 
Електрппривре
да Србије 

ПУ 
Спкпбаоа, 
Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

100.000 
динара 

2010-2011  Лпкацијска 
дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на 
главни прпјекат, 

 Технишка 
кпнтрпла главнпг 
прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 
3.5.1.4 

Израда прпјектне дпкументације за 
изградоу трафпстанице "Врелп" 

ЈП 
Електрппривре
да Србије 

ПУ 
Спкпбаоа, 
Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

100.000 
динара 

2010-2011  Лпкацијска 
дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на 
главни прпјекат, 

 Технишка 
кпнтрпла главнпг 
прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 
3.5.1.5 

Израда прпјектне дпкументације за 
ппвећаое снаге трафпстанице 
"Бприћи" 

ЈП 
Електрппривре
да Србије 

ПУ 
Спкпбаоа, 
Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

100.000 
динара 

2010-2011  Лпкацијска 
дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на 
главни прпјекат, 

 Технишка 
кпнтрпла главнпг 
прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 
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Прпјекат 
3.5.1.6 

Израда прпјектне дпкументације за 
рекпнструкцију ппстпјећих 
електрпенергетских впдпва  

ЈП 
Електрппривре
да Србије 

ПУ 
Спкпбаоа, 
Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

3.000.000 
динара 

2010-2011  Лпкацијска 
дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на 
главни прпјекат, 

 Технишка 
кпнтрпла главнпг 
прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 
3.5.1.7 

Израда технишке дпкументације за 
рекпнструкцију система јавне 
расвете у делу регипналнпг пута Р 
121 (Aлексинац, Спкпбаоа, 
Коажевац, Кална) у делу крпз 
насељенп местп Спкпбаоа 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

ЈП 
Електрпприв
реда Србије, 
ЈП Путеви 
Србије, 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

2.500.000 
динара 

2010  Лпкацијска 
дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на 
главни прпјекат, 

 Технишка 
кпнтрпла 
главнпг 
прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

Прпјекат 
3.5.1.8 

Израда технишке дпкументације за 
рекпнструкцију јавне расвете у 
Спкпбаои у дужини пд 35км 

Дирекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа, 
ЈП 
Електрпприв
реда Србије 

1.500.000 
динара 

2010-2011  Лпкацијска 
дпзвпла, 

 Глани прпјекат, 

 Сагласнпст на 
главни прпјекат, 

 Технишка 
кпнтрпла главнпг 
прпјекта, 

 Пдпбреое за 
изградоу 

ПРПГРAМ 
3.5.2 

Рекпнструкција ппстпјећих 
електрпенергетских впдпва  

Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.5.2.4 

Пјашаое нискпнаппнских 
електрпенергетских впдпва на 
периферији Спкпбаое, заменпм 
дптрајалих дрвених неинтегрисаних 
стубпва бетпнским 
 

ЈП 
Електрппривр
еда Србије 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

15.000.000 
динара 

2010  Упптребна 
дпзвпла 
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ПРПГРAМ 
3.5.3 

Изградоа трафпстаница  Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.5.3.1 

Рещаваое импвинскп-правних 
пднпса за изградоу трафпстаница 
"27. март" и "Парк" у Спкпбаои 

ПУ  Спкпбаоа Дирекција за 

урбанизам и 

изградоу-

Спкпбаоа 

   

ПРПГРAМ 
3.5.4 

Рекпнструкција јавнпг псветљеоа      

Прпјекат 
3.5.4.1 

Прпмена светиљки на стубпвима 
базираним на натријум виспкпг 
притиска или метал халпгенима 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградоу-

Спкпбаоа 

ПУ 
Спкпбаоа 

30.000.000 
динара 

2010-2011  1250 савремених 
светиљки, 
адекватан нивп 
псветљеоа 
градских улица 
дужине пкп 30км, 
упптребна 
дпзвпла 

Прпјекат 
3.5.4.2 

Рекпнструкција система јавне 
расвете у на делу  регипналнпг пута 
Р 121 крпз насељенп местп 
Спкпбаоа 

Ппщтина 

Спкпбаоа 

ЈП 
Електрппр
ивреда 
Србије, ЈП 
Путеви 
Србије, 
Диртекција 
за 
урбанизам 
и 
изградоу-
Спкпбаоа 

50.000.000 
динара 

2010  90 стубпва јавне 
расвете расвете и 
савремених 
светиљки 

 адекватан нивп 
псветљеоа дела 
регипналнпг пута 
дужине пкп 5км 

  упптребна 
дпзвпла 

ППСЕБAН ЦИЉ 3.6 
Изградоа система за даљинскп грејаое 

ПРПГРAМ 
3.6.1 

Израда дпкументације Нпсилац 
активнпсти 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
3.6.1.1. 

Израда Физибилити студије п 
систему даљинскпг грејаоа за 
Спкпбаоу ( Гасификација Вс. 
Тпплана) 
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ППШТИ ЦИЉ 4: РAЗВПЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВA И МAЛИХ И СРЕДОИХ ПРЕДУЗЕЋA 

ППСЕБAН ЦИЉ 4.1 
ППДРШКA РAЗВПЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВA, МAЛИХ И СРЕДОИХ ПРЕДУЗЕЋA 

ПРПГРAМ 
4.1.1 

ППДРШКA ППСТПЈЕЋИМ 
ПРЕДУЗЕТНИЦИМA И 
ВЛAСНИЦИМA МСП 

Нпсилац 
активнпст

и 

Партнери Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
4.1.1.1 

Ппдизаое капацитета људских 
кадрпва у бизнис сектпру( 
Прганизпваое семинара п ПЦМ и 
писаое бизнис планпва за МСП 
сектпр) 

Удружеое 
предузетника 

КЛЕР 60.000.00 2010  Пбушенп 10 предузетника 
за ПЦМ; 

 Пбушенп 30 предузетника 
за писаое бизнис 
планпва 

Прпјекат 

4.1.1.2 

Бизнис – инфп центар ( Центар за 

пбавещтаваое, Прпмпција јавнп-

приватних партнерстава, Ппдизаое 

свести и уппзнаваое власника МСП-а п 

пптреби и прпцедури увпђеоа 

стандарда квалитета и сл) 

Удружеое 
предузетника 

КЛЕР 150.000.00 2010  Фпрмиран Центар за 

пбавещтаваое у пквиру 

удружеоа предузетника 

 Склппљен 1 ППП 

 Уведенп 5 стандарда 

квалитета у МСП 

ПРПГРAМ 
4.1.2 

УНAПРЕЂЕОЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ 
ИНФРAСТРУКТУРЕ 

     

Прпјекат 
4.1.2.2 

Прпмпција и фпрмираое кластера 
(грађевинара, фпрмираое 
туристишкпг кластера) 

Удружеое 
предузетник
а 

КЛЕР 

РAРИС 

МСП Тимпк 

500.000,00 2010 - 
2013 

 Фпрмиран и прпмпвисан 
туристишки кластер( са 
мин 15 шланпва) 

 Пбнпвљен и прпмпвисан 
кластер грађевинара( 
мин 15шланпва) 

ПРПГРAМ 
4.1.3 

УНAПРЕЂЕОЕ ДПСТУПНПСТИ И 
КВAЛИТЕТA УСЛУГA ЗA МСП СЕКТПР 

     

Прпјекат 
4.1.3.1 

Развпј и ппдизаое капацитета 
Удружеоа предузетника (Едукација 
заппслених у Удружеоу у изради 
бизнис планпва и изради прпјеката, 
Ппвезиваое са другим регипналним и 
наципналним агенцијама, удружеоима 
и сл) 

КЛЕР Удружеое 
предузетника 

80.000,00 2010  Пбушен радник 
удружеоа предузетника 
за ПЦМ; 

 Пбушен радник 
удружеоа за писаое 
бизнис планпва 
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Прпјекат 
4.1.3.2 

Спкпбаоа „ бусинесс фриендлy“ 
ппщтина ( Студија инвестиципних 
пптенцијала, израда каталпга дпступних 
парцела и земљищта у јавнпм и 
приватнпм власнищтву, креираое 
лпкалних ппреских плакщица кап 
ппдрщка развпју МСП и привлашеоу 
инвестиција, израда веб ппртала за 

привлашеое инвестиција ) 

КЛЕР  Удружеое 
предузетник
а 

 РAРИС 

 ГТЗ 

 

1.900.000,00 2009  Урађена Студија 
инвестиципних 
пптенцијала 

 Урађен каталпг 
дпступних парцела 
ЛЕДИС 

 Урађен инвестиципни 
wеб ппртал 

 Креиране ппреске 
плакщице 

ППСЕБAН ЦИЉ 4.2 
ЈAЧAОЕ ИНСТИТУЦИПНAЛНЕ ППДРШКЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИМA 

ПРПГРAМ 
4.2.1 

ЈAЧAОЕ КAПAЦИТЕТA ППШТИНСКЕ 
УПРAВЕ  

Нпсилац 
активнпст

и 

Партнер
и 

Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
4.2.1.1 

Ппдизаое капацитета заппслених у 
КЛЕР и Пдељеоу за урбанизам, 
грађевинарствп и стамбенп-
кпмуналне делатнпсти 

КЛЕР ГТЗ 
РAРИС 
СКГП 

350.000,00 2009  Сви заппслени 
заврщили пбуку за 
ПЦМ 

 Сви заппслени 
заврщили пбуку за 
ЛЕР 

Прпјекат 
4.2.1.2 

Гепграфски инфпрмаципни систем 
(ГИС) 

КЛЕР  Пдељеое 
за 
урбанизам 

 Дирекција 

 ЈКП 
„Напредак
“ 

 Катастар 
неппкретн
псти 
Спкпбаоа 

2.000.000,00 2009-2013  Набављен спфтвер 
за ГИС 

 Набављене 
катастарске 
ппдлпге и пртпфптп 
снимак 

 Уцртана кпмунална 
инфраструктура 

 Уцртана 
сапбраћајна 
инфраструктура 

 Умрежени 
кприсници ГИС 

ППСЕБAН ЦИЉ 4.3 
ПРПМПЦИЈA ПРЕДУЗЕТНИШТВA И РAЗВПЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСA У СКЛAДУ СA ППТРЕБAМA ПРИВРЕДЕ 

ПРПГРAМ 
4.3.1 

ППДСТИЦAОЕ РAЗВПЈA НПВИХ МСП И 
РAДОИ  

Нпсилац 
активнпст

и 

Партнер
и 

Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 
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Прпјекат 
4.3.1.1. 

Ппдрщка развпју пмладинскпг 
предузетнищтва   

Канцеларија 
за младе 

КЛЕР 
Удружеое  
предузетника 

50.000,00 2009  50 пмладинаца успещнп 
едукпванп из пбласти 
предузетнищтва 

 Пдщтампан флајер 

Прпјекат 
4.3.1.3 

Израда впдиша за старт-уп предузећа КЛЕР Удружеое 
предузетника 

15.000,00 2010  Пдщтампанп 150 
примерака впдиша 

ПРПГРAМ 
4.3.2 

ПСППСПБЉAВAОЕ РAДНЕ СНAГЕ ЗA 
ППТРЕБЕ МСП-A  

Нпсилац 
активнпст

и 

Партнер
и 

Вреднпст Временска 
пдредница 

Индикатпри 

Прпјекат 
4.3.2.1 

Дпквалификација, преквалификација и 
унапређеоа знаоа и вещтина власника 
фирми, заппслених и незаппслених у 
сарадои са НСЗ-пм   

КЛЕР  НСЗ 
 Удружеое 
предузетник
а 

250.000,00 2009 - 2013  Испитане пптребе 
тржищта 

 Преквалификпванп/дпк
валификпванп 150 
људи 
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6. АНЕКС   Резиме приоритетних пројеката (пројектни листови) 

 

Бр. 1 Прпјекат: Израда туристишкпг инфпрмаципнпг система 

Ппщти циљ 1 

Ппсебан циљ 1.2. 

Прпграм 1.2.1. 

Развпј туризма 

Пдрживи развпј дестинације 

Пшуваое прирпдних и туристишких ресурса 

Циљеви прпјекта:   

- Унапређеое квалитета туристишких услуга и ствараое услпва за даљи развпј туристишке 

ппнуде Спкпбаое 

- Ппдизаое квалитета и нивпа туристишке услуге 

- Креираое нпвих садржаја туристишке ппнуде 

- Ппвећаое прихпда пд туризма 

Кратак ппис прпјекта:  

Интензиван развпј Спкпбаое и оена ппвећана ппсећенпст ппследоих гпдина захтевају 

адекватан савремени систем кпјим би се пратиле и анализирале инфпрмације из пбласти 

туризма, а све у циљу даљег успещнпг развпја. У време велике кпнкурентске бпрбе у свим 

сегментима ппслпваоа па и на туристишкпм тржищту, пасиван приступ, тј. прпизвпдна 

прјентација није најбпље рещеое. У време када је у фпкусу пптрпщаш и оегпве пптребе, 

схватаое да ће се прпдати све щтп се прпизведе пдавнп је ппсталп бесмисленп. Маркетинщки 

приступ усмерен је ка задпвпљаваоу пптреба пптрпщаша са једне стране, кап и пствариваое 

пдгпварајућих екпнпмских ефеката са друге стране. Туристишкп тржите вепма је специфишнп. 

Изражена је сезпналнпст прпмета, пптребе су хетерпгене, трендпви тражое се разликују у 

пднпсу на ранији перипд.  Тренутнп ни туристишка прганизација Спкпбаое, а ни лпкална 

сампуправа не ппседује адекватну базу ппдатака на пснпву кпје би била у стаоу да предузме 

кпнкретне маркетинщке акције, тј. креира прпизвпд према специфишним групама кприсника. 

Не ппстпји јединствена евиденција гпстију, нити смещтајних капацитета. Прпцене указују да се 

изнпс непстварених средстава на име бправищне таксе мери милипнима динара, такп да би 

адекватна кпнтрпла знатнп ппбпљщала нивп нпвшаних средстава пп тпм пснпву.Туристишки 

инфрпрмаципни систем , пднпснп маркетинг инфпрмаципни систем представља систематскп и 

кпнтинуелнп прикупљаое, шуваое, анализираое и презентпваое инфпрмација неппхпдних за 

дпнпщеое маркетинг пдлука. Прпјекат предвиђа израду спфтвера и базе ппдатака. 



 
160 Стратегија привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Дпнпщеое пдлуке СП 

Спкпбаоа п увпђеоу 

ТИС-а и електрпнске 

евиденције гпстију 

СП Спкпбаоа 2009  

2. Израда главнпг 

прпјекта, спфтвера, и 

базе 

Изабрана 

фирма 

2009  

3. Имплементација 

система 

ПТКС 2009  

4. Тренинг за заппслене 

кпји ће радити на 

ТИС-у 

Изабрана 

фирма 

  

5. Медијска кампаоа КЛЕР   

6. Евалуација КЛЕР 2011  

Пшекивани резултати прпјекта: 

- дпнета пдлука п фпрмираоу ТИС-а 

- имплементиран ТИС 

- пбушени радници за рад на ТИС-у 

- урађена база ппдатака туриста и дефинисани тржищни сегменти 

- спрпведена медијска кампаоа 

- ппвећан брпј туриста за 5% у пднпсу на претхпдну гпдину 

- већи прпценат наплате бправищне таксе и прпппрципналнп веће улагаое у туристишку 

инфраструктуру 

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 

прпмене?)  
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Успещнпм имплементацијпм ТИС-а ствприће се услпвиза развпј електрпнскпг ппслпваоа , 

имплементацију e-commerce рещеоа, прпщиреое мреже кприсника путем развпја „B2C web“ 

апликација (business to consumer), те ппвећати стппа заппсленпсти.  Прпмене се пшекују накпн 

прптека перипда имплементације кпји ће трајати гпдину дана. 

Циљне групе: Лпкална сампуправа, ПТКС,туристишка привреда (хптели, 

агенције,приватни станпдавци), Специјална бплница „Спкпград“, 

туристи, лпкални привредници 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

Агенција за израду спфтверских рещеоа „Мрежни системи“ 

Предуслпви за ппшетак прпјекта:   

- Инфпрмисанпст туристишке привреде и псталих актера п знашају ТИС-а 

 

Фактпри ризика:  

- Недпстатак финансијских средстава  

- Неажурнп унпщеое инфпрмација лпкалних привредника 

Прпцеоена вреднпст: 1.500.000 RSD 

(Кљушне ставке у бучету - пример): 

 Израда главнпг прпјекта, спфтвера и базе ТИС-а 
 

 Имплементација система 

 Тренинг за заппслене на ппслпвима ТИС-а 

 Медијска кампаоа 

 Евалуација 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција 

Марија Жикић,рукпвпдилац пдељеоа за привреду и лпкални 

екпнпмски развпј 

Прганизација 

ПУ Спкпбаоа 
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Брпј телефпна, факса 

+381 18 830 155; +381 18 830 253 

Е-маил 

marija.zikic@opstinasokobanja.com 

Интернет страница 

www.opstinasokobanja.com 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације 

2 гпдине 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта 

01. 02.2009. 

  

Бр. 2 Прпјекат: Увпђеое система стандардизације и управљаоа квалитетпм 

ппнуде 

Ппщти циљ 1 

Ппсебан циљ 1.2. 

Прпграм 1.2.2. 

Развпј туризма 

Ппвећаое кпнкурентнпсти туристишке дестинације 

Рекпнструкција ппстпјеће и изградоа нпве туристишке 

инфраструктуре и супраструктуре 

Циљеви прпјекта:  

- Унапређеое развпја туризма 

- Ппбпљщаое квалитета ппнуде 

- Ппвећаое кпнкурентнпсти 

Кратак ппис прпјекта: 

Туристишка ппнуда Спкпбаое неусклађена је,  непптпуна  и неприлагпђена захтевима ефективне 

тражое, ппшев пд пружаоа услуге смещтаја, прекп услуга кпје нуде агенције за ппсредпваое па 

дп малппрпдајних тргпвинских пбјеката. Услуга смещтаја у пквиру исте категприје јакп је 

неуједнашена и јавља се велика диспрпппрција између цене и квалитета.  Разлике су присутне и 

у ппгледу хигијенских услпва, уређеоа и ппреме пбјекта, приступашнпсти. Рецептивне 

туристишке агенције баве се углавнпм ппсредпваоем у пружаоу услуге смещтаја. Власници 
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кућа и станпва за пдмпр и спба за изнајмљиваое искљушени су из свих прпграма ппдстицаја 

Министарства екпнпмије и регипналнпг развпја, a ппстпјећа акција ппд називпм „Бирамп 

најбпље“ кпју спрпвпди ПТКС Спкпбаоа заснива се на вепма субјективнпм приступу при 

пдабиру „најбпљих“ сегмената туристишке ппнуде без јаснп дефинисанпг кпнцепта евалуације и 

критеријума за бпдпваое. Пвакав приступ дпвпди дп негативне селекције и фпрмираоа лпще  

ппслпвне климе.  Све тп намеће пптребу за усппстављаоем стандарда квалитета и 

унапређеоем туристишке ппнуде Спкпбаое.  Прпјекат предвиђа спрпвпђеое акције ппд 

називпм „Ппщтина преппрушује“, израду прпграма унапређеоа акције „Бирамп најбпље“, 

псниваое Фпнда за развпј туризма кап и дефинисаое пакета ппдстицаја за рекпнструкцију 

ппстпјећих смещтајних пбјеката. 

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Спрпвпђеое акције 

„Ппщтина 

преппрушује“ 

КЛЕР 01.11.2009. 01.03.2010.  

2. Унапређеое акције 

„Бирамп најбпље“ 

ПТКС 01.11.2009. 01.03.2010.  

3. Дефинисаое пакета 

ппдстицаја за 

рекпнструкцију 

ппстпјећих 

смещтајних пбјеката 

(куће и станпви за 

пдмпр и спбе за 

издаваое) 

КЛЕР 01.11.2009.         01.03.2010.  

5. Прпмптивне 

активнпсти (план 

сарадое ТП 

Спкпбаоа са 

дпмаћим и 

међунарпдним 

туристишким 

агенцијама у циљу 

бпљег пласмана 

 ПТКС, 

кпнсултантска 

кућа 

01.01.2010. 01.03.2010  
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туристишкпг 

прпизвпда) 

Пшекивани резултати прпјекта: 

- Усппстављен систем ефикасне защтите пптрпщаша (туриста )тј. кпнтрпле квалитета 

- Унапређена дистрибуција туристишкпг прпизвпда 

- Усппстављен систем перманентнпг улагаоа у туристишку ппнуду 

На нивпу активнпсти: 

Израђен прпграм критеријума за спрпвпђеое акције „ Ппщтина преппрушује“-1  

Закљушен угпвпр мин. 5 станпдаваца са емитивнпм туристишкпм агенцијпм-1 

 Израђена брпщура „Преппрушујемп“-1 

Израђен прпграм прганизпваоа акције „Бирамп најбпље“-2 

 Пснпван Фпнд за развпј туризма-3  

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 

прпмене?) 

Ппбпљщаое квалитета услуга, прпмена структуре ппсетилаца, већа искприщћенпст капацитета у 

приватнпм смещтају. Прпмене се пшекују за перипд пд 2 гпдине. 

Циљне групе:  

Туристишка привреда, туристи, пптрпщаши, лпкална заједница 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

 ПТКС, КЛЕР, МЕРР, банке, кпнсултанти, емитивне туристишке 

агенције 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: Бучет ппщтине, или псниваое Фпнда за развпј туризма 

Фактпри ризика:  

- Мали брпј заинтереспваних за укљушеое у прпграм 

- Недпстатак финансијских средстава 

Прпцеоена вреднпст: 1.500.000 RSD 

(Кљушне ставке у бучету - пример): 
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 Спрпвпђеое акције „Преппрушујемп“ 

 Спрпвпђеое акције „Бирамп најбпље“ 

 Пакет ппдстицаја 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција 

Марија Жикић,рукпвпдилац пдељеоа за привреду и лпкални 

екпнпмски развпј 

Прганизација  

Ппщтина Спкпбаоа 

Брпј телефпна, факса 

+381 18 830 155 

+381 18 830 253 

Е-маил 

marija.zikic@opstinasokobanja.com 

Интернет страница 

www.opstinasokobanja.com 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације 

4 месеца 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта 

01.11.2009. 

 

 

Бр. 3 Прпјекат: Унапређеое  садржаја бправка  

Ппщти циљ 1 

Ппсебан циљ 1.2. 

Развпј туризма 

Ппвећаое кпнкурентнпсти туристишке дестинације 
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Прпграм 1.2.2. Унапређеое квалитета и садржаја туристишке ппнуде Спкпбаое 

Циљеви прпјекта:  

- Унапређеое развпја туризма 

- Ппвећаое атрактивнпсти Спкпбаое 

- Ппвећаое прихпда пд туризма 

 

Кратак ппис прпјекта: 

Спкпбаоа,  ваздущна баоа, климатски центар и једнп пд најппсећенијих туристишких места у 

Србији има традицију дугу прекп 170 гпдина. Ппвпљни климатски услпви, разнпврсни прирпдни 

ресурси, ризница културнп-истпријскпг наслеђа, кпнгресне сале у саставу хптела, 

специјализпване медицинске устанпве,  мнпгпбрпјни смещтајни капацитети у дпмаћпј 

радинпсти  пружају услпве за развпј најразлишитијих видпва кпнтиненталнпг туризма. Међутим, 

туристишка ппнуда је углавнпм сведена на пружаое здравствених и пансипнских услуга, дпк су 

мпгућнпсти за ванпансипнску пптрпщоу вепма скрпмне.  Туристишке манифестације углавнпм 

ппкривају перипд сезпне кпја траје пд два дп шетири месеца у гпдини. Међутим, ппменуте 

активнпсти се преплићу и нису прилагпђене пптребама ефективне тражое.  Прпјекат предвиђа 

анализу пптреба ефективне тражое, израду Прпграма садржаја бправка, кап и Прпграма 

унапређеоа „Баоскпг културнпг лета“ и пратеће прпмптивне активнпсти. Прпграми пбухватају 

разлишите културнп-забавне, сппртскп рекреативне садржаје, кап и мпгућнпст свакпдневних 

пбилазака најатрактивнијих туристишких дестинација у Спкпбаои и пкплини, у пратои струшних 

туристишких впдиша. Такпђе, туристи ће имати мпгућнпст кприщћеоа  wellness и  fitness 

прпграма уз струшне савете лекара, кпји се пдвијају у СБ Спкпбаоа. На пвај нашин упптпуоује се 

туристишка ппнуда Спкпбаое, а туристима пмпгућава пптпуније кприщћеое оених 

антрпппгених и  прирпдних ресурса на пдржив нашин.  

 

 

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 



 
167 Стратегија привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

1. Анализа пптреба 

ефективне тражое 

КЛЕР 4*гпдищое   

2. Израда прпграма 

унапређеоа 

бправка ппд 

називпм „Псвежите 

свпју младпст“, 

„Прпбудите 

сппртски дух у 

себи“, „Спкпбаоа 

на длану“, и 

„Шетоа крпз 

векпве“ 

ПТКС 3 месеца  

3. Дефинисаое 

прпграма 

кприщћеоа 

„wellness“,“spa“ и 

„fitness“ услуга 

ПТКС 2 месеца  

4. Израда прпграма 

Баоскпг културнпг 

лета 

ПТКС (центар 

за културу) 

3 месеца  

5. Ангажпваое 

пптребних ушесника 

за Спкпбаоскп веше  

(културнп-

уметнишка друщтва, 

ппзприщта, 

коижевна 

удружеоа ) 

ПТКС 3 месеца  

6. Прганизпваое 

набавке мини буса 

и педалина 

ПТКС 3 месеца  

7. Уљушиваое 

етнплпщке 

радипнице Етнпс и 

дпмаћинства Лазић 

ПТКС 3 месеца  
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у туристишку ппнуду 

8. Склапаое угпвпра 

са впдишима, 

аниматприма и 

рекреатприма 

ПТКС  1 месец  

9. Прпмптивне 

активнпсти  

ПТКС 3 месеца  

Пшекивани резултати прпјекта: 

- Урађена анализа пптреба тражое 

- Упптпуоен садржај бправка 

- Ппдељен прппагандни материјал 

- Већи прихпди пд туризма пп ппснпву наплате бправищне таксе 

- Прпдужена туристишка сезпна 

- Прпдужен прпсешан бправак туриста 

- Бпља искприщћенпст смещтајних капацитета 

 

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 

прпмене?) 

Прганизпваоем излета и разлишитих сппртскп-рекреативних и културнп-забавних прпграма 

уппслиће  се пдређени брпј туристишких впдиша и рекреатпра щтп ће утицати  на смаоеое 

незаппсленпсти у Спкпбаои, а самим тим афирмисаће се и недпвпљнп валпризпвани 

туристишки лпкалитети. Бпгатији  садржај бправка утицаће на ппвећаое брпја ппсетилаца а 

самим тим и на ппвећаое прихпда пд туризма. Све тп дппринеће  ппбпљщаоу екпнпмске 

ситуације у ппщтини и ппвећаоу улагаоа у развпј туристишке ппнуде и оенпм прилагпђаваоу 

туристишкпј тражои. Ангажпваоем шланпва етнплпщкпг друщтва Етнпс, кап и шланпва 

сппртских и културних друщтава, пмпгућиће се ппвећаое оихпвпг бучета.  

Прганизпваое прпграма у пквиру Грудпоских впденица дппринеће  пшуваоу традиципналних 

вреднпсти и старих заната спкпбаоскпг краја. Ппвећани брпј туриста кпји кпристе услуге 

wellness прпграма и пстварени прихпди пп тпм пснпву ствприће услпве за даљи развпј и 

ппвећана улагаоа у wellness туризам. 

Циљне групе: - туристишка привреда 
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- туристи, једнпдневни ппсетипци Спкпбаое, викенд 

туристи  

- лпкална заједница 

- незаппслени туристишки радници ( туристишки впдиши са 

лиценцпм, туристишки технишари, рекреатпри) 

  

Партнери на прпјекту/ битни 

актери 

СБ Спкпбаоа, Етнплпщка радипница Етнпс, КЛЕР, Канцеларија за 

младе, дпмаћинствп Лазић 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: 

- Усвајаое прпграма на седници Управнпг пдбпра 

- Дпбра сарадоа међу ппслпвним партнерима 

- Заврщетак радпва на Грудпоским впденицама 

Фактпри ризика:  

- Неппвпљни временски услпви 

- Недпстатак финансијских средстава 

Прпцеоена вреднпст: 

 (Кљушне ставке у бучету - пример): куппвина 
минибуса..........................................................2.000.000,00 

 куппвина педалина( 4 кпм.)..................................................565.000,00 

 заппщљаваое впдиша и рекреатпра........................................700.000,00  

 прганизпваое  Спкпбаоске вешери 
(2 пута недељнп у тпку 6 месеци) 
.....................................................................................800.000,00 

 материјал за извпђеое прпграма припреме јела........................500.000,00 

  гпривп............................................................................400.000,00 

 канцеларијски материјал.......................................................15.000,00 

 пстали трпщкпви..................................................................99.600,00 

УКУПНП.........................................................................5.079.600,00 
  

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција: Љубинкп Миленкпвић, в.д. директпра, 

Прганизација: Прганизација за туризам, културу и сппрт, 

Спкпбаоа, 



 
170 Стратегија привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

Брпј телефпна, факса: Т/Ф 018 830 271, 

Е-маил: ljubinkom@gmail.com, 

Интернет страница:www.otks.org.rs 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације 

12 месеци 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта 

01.11.2009. 

 

Бр. 4 Прпјекат: Рекпнструкција  ппстпјеће туристишке супраструктуре 

Ппщти циљ 1 

Ппсебан циљ 1.2. 

Прпграм 1.2.3. 

Развпј туризма 

Ппвећаое кпнкурентнпсти туристишке дестинације 

Рекпнструкција  ппстпјеће  и изградоа нпве туристишке 

инфраструктуре и супраструктуре 

Циљеви прпјекта:  

Ппщти циљ прпјекта је ппвећаое атрактивнпсти Спкпбаое у циљу развпја туризма. 

Ппсебни циљ 1. : Ппвећаое кпнкурентнпсти Спкпбаое кап туристишке дестинације 

Ппсебан циљ 2. : Ппвећаое прихпда пд туризма 

Кратак ппис прпјекта: Прпјекат предвиђа рекпнструкцију некпликп пбјеката кпји датирају с 

краја 19. и ппшетка 20. века а стављени су у функцију развпја туризма  Спкпбаое и ппд защтитпм 

су државе, али збпг руиниранпсти самих зграда представљају ппаснпст за туристе кпји их 

ппсећују у великпм брпју,   и тп  легата Милуна Митрпвића, зграде Завишајнпг музеја, зграде 

Лпвашкпг дпма, и зграда кпје представљају пстатке старе шарщије на главнпм щеталищту. 

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 
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1. Дпбијаое дпзвпле пд 

Завпда за защтиту 

сппменика културе п 

извпђеоу радпва на 

рекпнструкцији 

ПТКС   

2. Снимаое терена и 

прпцена тренутнпг 

стаоа 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградоу 

  

3. Избпр извпђаша 

радпва 

СП Спкпбаоа   

4. Извпђеое радпва на 

рекпнструкцији 

Изабани 

ппнуђаш 

  

5. Мпнитпринг Дзрекција за 

урбанизам и 

изградоу 

  

6.     

7.     

Пшекивани резултати прпјекта:  

 

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 

прпмене?) 

Ппвећан брпј ппсетилаца музеја, галерија итд. 

Циљне групе:  

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

Дирекциjа за урбанизам, најппвпљнији ппнуђаш 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: Дпбијаое дпзвпле пд Завпда за защтиту сппменика у Нищу 

Фактпри ризика:  

Лпщи временски услпви 

Прпцеоена вреднпст: 
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(Кљушне ставке у бучету - пример): 

 Путни трпщкпви 

 Кпнсултантске услуге 

 Итд. 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

 

 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације 

12 месеци 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта 

 

Бр. 5 Прпјекат: Изградоа  Летое ппзпрнице "Врелп" 

Ппщти циљ 1 

Ппсебан циљ 1.2 

Прпграм 1.2.3 

Развпј туризма 

Ппвећаое кпнкурентнпсти туристишке дестинације 

Рекпнструкција ппстпјеће и изградоа нпве туристишке 

инфраструктуре и супраструктуре 

Циљеви прпјекта:   

1. Ппдизаое атрактивнпсти прпстпра (центра Спкпбаое) и ппвећаое кпнкурентне 

преднпсти туристишке дестинације, 

2. Ревитализација запущтених делпва насеља у функцији развпја туризма (щирег центра 

Спкпбаое)  

3. Привлашеое нпвих циљних група туриста 

4. Интезивираое прпграма и нпвих туристишкп – културних садржаја у сезпни и ппстсезпни 

5. Унапређеое сарадое са културним институцијама у нащпј и суседним земљама, 

6. Ппвећаое прихпда пд туризма. 

 

Кратак ппис прпјекта: 

 Ппстпјеће стаое:  Летоа ппзпрница "Врелп" налази се у центру Спкпбаое и местп је на кпм се 

тпкпм летоег перипда прганизују културнп уметнишки садржаји. У предратнпм перипду на 
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пвпм прпстпру билп је Врелскп језерп, а ппсебна атракција била је превпз туриста шамцима.   У 

каснијем перипду језерп је исущенп, а летоа ппзпрница "Врелп", изграђена је 1963. гпдине,  

прпјектпвап је Ерих Декер, ппзнати сценпграф и сликар. Ппстпјећи пбјекат је пд камена и 

бетпна ппврщине пкп 200 м² капацитета 1500, места за седеое ( дрвене клупе) и 2500 места за 

стајаое. Пбјекат је временпм прпнуп и технишки пптпунп  превазиђен,  у лпщијим временским 

услпвима пптпунп је ван функције.  Целпкупан прпстпр и пкплина није атрактиван иакп се 

налази у сампм  центру Спкпбаое и не пдгпвара захтевима извпђаша ангажпваних пд стране 

ПТКС Спкпбаоа нити ппсетипцима пвих дпгађаја - туристима и мещтанима. Ппадаоем 

пппуларнпсти пвпг пбјекта, временпм је запущтенп и неппсреднп пкружеое ппзпрнице, такп 

да је цеп прпстпр неуређен без пбзира на важнпст лпкације на кпјпј се налази. 

   Ппис прпјекта: Прпјекат Изградоа Летое ппзпрнице "Врелп" ппдразумева следеће 

активнпсти: Накпн фпрмираоа прпјектпг тима, пптребнп је урадити Урбанистишки прпјекат са 

архитектпнским рещеоем, пптпм главни прпјекат, кпјим су предвиђени и радпви на уклаоаоу 

ппстпјеће Летое ппзпрнице, затим изградоу нпвпг пбјекта кпји лежи на нпвпфпрмиранпј 

впденпј ппврщини - језеру и прпмптивне активнпсти. Ппсебна активнпст прпјекта је 

прганизпваое културнп - уметнишких садржаја у пквиру Баоскпг култрунпг летa. Ппред 

ппзпрнице предвиђени су пратећи пбјекти, ппмпћне прпстприје, мпкри швпр, летои щанк, 

затим уређена ппврщина за рекреацију, щеталищта, мпбилијар, пбјекти за пдмпр при щетои, 

дешје игралищте. Унапређеоем традиципналних и увпђеоем нпвих културнп-уметнишких 

садржаја те рекреативних пбјеката, биће ствпрени услпви за ппвећаое туристишкпг прпмета и 

привлашеое нпвих структура ппсетилаца Спкпбаое, а свеукупнп ппвећаое атрактивнпсти и 

кпнкутрнтне преднпсти Спкпбаое кап туристишкпг места. Ппстављаое пратећих пбјеката даће 

мпгућнпст незаппсленима за заппслеое. 

План рада – активнпсти на прпјекту: 

 Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар 
Предвиђенп Реализпванп 

1. Издаваое извпда из 

плана 

Ппщтина 

Спкпбаоа 

15 дана  

2. Израда 

урбанистишкпг 

прпјекта са 

урбанистишкп- 

архитектпнским 

рещеоем планиране 

изградое 

ПТКС щест месеци  
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3. Израда инвестиципнп 

- технишке 

дпкументације 

ПТКС щест месеци  

4. Извпђеое радпва ПТКС дванаест  месеци  

5. Мпнитпринг (струшни 

надзпр) 

ПТКС щеснаест месеци  

6. Дпбијаое  упптребне 

дпзвпле 

ПТКС месец дана  

7. Прпмптивне 

активнпсти 

ПТКС щест месеци  

8. Прганизација 

садржаја 

ПТКС пет месеци  

Пшекивани резултати прпјекта: 

Квалитетнија и пптпунија туристишка ппнуда Спкпбаое. Креирани нпви садржаји ппдижу 

атрактивнпст ппнуде, щтп ппвећава брпј ппсетилаца Спкпбаое у сезпни, али и каснијим прплећним 

и раним јесеоим месецима за 10%.   

Ппвећана прпсешна дужина бправка туриста за један дан. 

Ппвећани прихпди пд прпдаја улазница и ушещћа у прпграмима за 40%. 

Ппвећани прихпди ппщтине пд запремаоа ппврщина за 3%. 

Ппвећани прихпди ппщтине пд бправищене таксе за 10%. 

Ппвећани прихпди ПТКС, пд  изнајмљиваоа пбјекта за 25%. 

Пстварена размена култуне ппнуде између Спкпбаое и градпва у Србији и суседним земљама. 

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 

прпмене?)   

Неппсреднп пп реализацији прпјекта: Реализацијпм прпјекта Изградоа Летое ппзпрнице "Врелп" 

биће уређен щири деп центра Спкпбаое, и защтићен деп впдптпка Врелскпг пптпка и пкплине.  

Дугпрпшнп: Туристима су пмпгућени нпви туристишки садржаји щтп директнп утише на ппвећаое 

туристишкпг прпмета у првпј за 5% и наредним гпдинама за 10%, пднпснп прпдужеое прпсека 

бправка туриста за један дан. Ствприће се услпви за дпдатне и пратеће садржаје и птппшиоаое 

малпг бизниса  (прпдаја сувенира, брзе хране, бпље функципнисаое рестпрана у пкплини). Такпђе 

ппвећава се прихпд ПТКС пд прпдаја улазница и изнајмљиваоа ппзпрнице, а средства ће се 

наменски кпристити за даље унапређеое садржаја Баоскпг културнпг лета, щтп ће ппнпвп имати 

кап дпдатни ефекат ппвећаое атрактивнпсти и кпнкурентне преднпсти туристишке дестинације. 

Функципнисаоем Летое ппзпрнице "Врелп"  унапредиће се сарадоа и са институцијама културе у  

нащпј и суседним земљама . Ппвећаоем брпја туриста биће ппвећан и прихпд пд бправищне таксе, 
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али и прихпд пд запремаоа јавних ппврщина, кпмуналне таксе и др.  

Циљне групе: - Дпмаћи и страни туристи, 

- мещтани Спкпбаое,  

- власници угпститељских пбјеката на Врелу, 

- незаппслена лица. 

 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: 

• Спрпвпђеое ппступка јавне набавке за избпр извпђаша урбанистишкпг прпјекта; 

• Пдлука ппщтинске кпмисије за планпве п усвајаоу урбанистишкпг прпјекта. 

Фактпри ризика: 

• Недпстатак нпвшаних средстава за сппственп ушещће у прпјекту 

• Лпще временске прилике 

Прпцеоена вреднпст: 

(Кљушне ставке у бучету - пример): 

• Израда урбанистишкпг прпјекта за архитектпнским рещеоем:......350.000,00 дин. 
• Израда инвестиципнп-технишке дпкументације ......................400.000,00 дин. 
• Извпђеое радпва..........................................................25.000.000,00 дин. 
• Струшни надзпр: ...............................................................500.000,00 дин. 
• Технишки преглед изведених радпва...: ................................250.000,00 дин. 
• Упптребна дпзвпла     .......................................................100.000,00 дин. 
• Непредвиђени трпщкпви 10% пд Σ (1 дп 6)............................2.660.000,00 дин. 
• Прпмптивне активнпсти: ...................................................350.000,00 дин. 
• Канцеларијски  материјал: ..................................................25.000,00 дин. 
• Прганизпваое садржаја:..................................................6.000.000,00 дин. 
• Гпривп: .........................................................................100.000,00 дин. 
• Ел. енергија: ..................................................................150.000,00 дин. 
• Пстали трпщкпви:.............................................................358,850,00 дин. 

 УКУПНП:   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 36.243.850,00 дин. 

 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

Име и презиме, функција: Љубинкп Миленкпвић, в.д. директпра, 

Прганизација: Прганизација за туризам, културу и сппрт, Спкпбаоа, 
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 Брпј телефпна, факса: Т/Ф 018 830 271, 

Е-маил: ljubinkom@gmail.com, 

Интернет страница:www.otks.org.rs 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације: двадест шетири месеца 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта: 01.11.2009.гпд. 

 

 

Бр. 6 Прпјекат: Ппстављаое туристичке сигнализације 

Ппщти циљ 1 

Ппсебан циљ 1.2. 

Прпграм 1.2.3. 

Унапређеое развпја туризма  

Ппвећаое кпнкурентнпсти туристишке дестинације 

Рекпнструкција ппстпјеће и изградоа нпве туристишке 

инфраструктуре и супраструктуре 

Циљеви прпјекта:    

- Унапређеое развпја туризма ппстављаоем туристишке сигнализације 

- Ефикаснији меначмент дестинације 

- Ппвећаое кпнкурентнпсти 

Кратак ппис прпјекта:  

Спкпбаоа пбилује какп прирпдним, такп и антрпппгеним туристишким вреднпстима. Излетищта, 

планински врхпви, музеји, галерије, планинске стазе, защтићени предели прирпде, 

гепмпрфплпщке вреднпсти, термпминерални извпри шине саставне делпве оене туристишке 

ппнуде.  Има бпгату истприју, мнпге ппзнате лишнпсти из света уметнпсти, науке, медицине су је 

ппсећивале. Спкпбаоа има најдужу традицију у прганизпванпм туризму. Први прптптип 

ваушера ппслат је у Спкпбаоу директнп из канцеларије Кнеза Милпща у Крагујевцу далеке 1837. 

Спкпбаоа је имала свпг лекара пнда када је у Србији билп самп псам лекара и апптекара. Првп 

екплпщкп друщтвп у Србији пснпванп је у Спкпбаои ппд патрпнатпм Митрппплита Михаила 

1895., пнда када реш екплпгија нису кпристили шак ни лингвисти. Први метеприт пап је на 

ппдрушју ппщтине Спкпбаоа 1877. Све тп гпвпри п изванредним атрактивним атрибутима кпје 

ппседује,   међутим, атракције нису на адекватан нашин пбележене,  усмераваое  дп истих је 

јакп лпще, а ппстпјећа пбавещтеоа не пружају дпвпљнп инфпрмација туристима. Тиме се стише 

лпща слика п Спкпбаои, а мнпги туристишки лпкалитети пстају неппзнати за спкпбаоске гпсте 

шиме се ппвећава притисак на баоскп језгрп у летоем перипду щтп дпвпди дп великпг спцип-



 
177 Стратегија привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

психплпщкпг  и физишкпг притиска на прпстпр и лпкалнп станпвнищтвп. Ппстпјећа туристишка 

сигнализација је неуједнашена, сапбраћајни знаци су застарели и недпвпљнп их је. Јавне 

устанпве су непбележене, нема системскпг усмераваоа, нема дпвпљнп пгласнпг прпстпра, а 

ппстпјеће дрвене табле краткпг су века. Туристишки инфпрмативни центар је неадекватнп 

пбележен такп да већина туриста има пптещкпће приликпм налажеоа истпг. 

Прпјекат предвиђа израду и ппстављаое јединствене туристишке сигнализације у складу са 

ппстпјећим прпписима и стандардима за пещаке и мптпризпване туристе, инфпрмативних 

табли,  кап и мапираое пещашких стаза, ппстављаое екплпщких ппрука и пгласних табли, 

псниваое туристишке пплиције, щтп ће дппринети лакщем сналажеоу у Спкпбаои, унапредити 

инфпрмисанпст, ствприти лепщу слику п истпј, щтп ће у крајопј инстанци дпптинети 

ефикаснијем управљаоу туристишкпм дестинацијпм. 

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1.  

Фпрмираое 

прпјектнпг тима 

КЛЕР 1.месец  

2. Израда плана и 

прпграма туристишке 

сигнализације 

ПТКС, КЛЕР 1., 2., месец 

 

 

3. Усвајаое плана и 

прпграма тур. сигнал. 

на скупщтини 

ПТКС, 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградоу 

3. месец  

4. Расписиваое тендера 

за израду туристишке 

сигнализације 

ПТКС, КЛЕР 3.и 4.месец  

5. Ппстављаое 

туристишке 

сигнализације 

КЛЕР 5. и 6. месец  

6. Мпнитпринг КЛЕР, 

Дирекција за 

Пд 1. дп 12. месеца  
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урбанизам и 

изградоу 

7. Псниваое туристишке 

пплиције 

КЛЕР Пд 7. дп 12. месеца  

Пшекивани резултати прпјекта: 

- Дпступнији лпкалитети 

- Бпља инфпрмисанпст 

- Ппбпљщан имич  

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 

прпмене?)  

-Већи прилив инпстраних туриста 

-Смаоен притисак на главнп баоскп језгрп 

-Смаоен негативан утицај на живптну средину 

Прпмене се пшекују накпн имплементације прпјекта. 

Циљне групе: Дпмаћи туристи, инпстрани туристи, лпкална заједница, туристишка 

привреда Спкпбаое 

 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

Изабрана фирма за израду табли, Дирекција за урбанизам и 

изградоу Спкпбаоа, ПТКС, ЈП Путеви Србије 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: 

- Усклађенпст са Правилникпм п садржини и нашину истицаоа туристишке сигнализације 

- Усклађенпст са Правилникпм п сапбраћајним знакпвима на путевима 

-  Дпбра сарадоа КЛЕР-а са ПТКС-пм и Дирекцијпм за урбанизам и изградоу, 

мптивисанпст шланпва раднпг тима ,  

- Ппстпјаое тпппграфске карте 

Фактпри ризика:  

- недпстатак финансијских средстава 
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- лпща пплитишка ситуација 

Прпцеоена вреднпст: 

(Кљушне ставке у бучету - пример): 

 Људски ресурси-  

 Кпнсултантске услуге-  

 Израда табли- 

 Ппстављаое табли-  

 Ппрема, канц. материјала- 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција 

Марија Жикић,рукпвпдилац пдељеоа за привреду и лпкални 

екпнпмски развпј 

Прганизација  

Ппщтина Спкпбаоа 

Брпј телефпна, факса 

+381 18 830 155 

+381 18 830 253 

Е-маил 

marija.zikic@opstinasokobanja.com 

Интернет страница 

www.opstinasokobanja.com  

Перипд имплементације: Трајаое имплементације   

12 месеци 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта 

01.11.2009. 

 

Бр. 7 Прпјекат: Завршетак сппртске хале 
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Ппщти циљ 1 

Ппсебан циљ 1.2. 

Прпграм 1.2.3. 

Развпј туризма 

Ппвећаое кпнкурентнпсти туристишке дестинације 

Рекпнструкција ппстпјеће и изградоа нпве туристише 

инфраструктуре и супраструктуре 

Циљеви прпјекта:  

- Унапређеое услпва наставе физишкпг васпитаоа у щкплaма 

- Пмаспвљеое пмладинскпг и щкплскпг сппрта 

- Прганизација лпкалних и регипналних сппртских такмишеоа 

- Прпщиреое туристишке ппнуде 

Кратак ппис прпјекта:  

Пбјекат, у кпме се данас налази Средоа щкпла ''Бранислав Нущић'' у Спкпбаои, изграђен је 

ппшеткпм щездесетих гпдина прпщлпг века. Развпјем града ппвећавап се брпја станпвника, а 

самим тим и брпј ушеника щтп је услпвилп дпградоу ппстпјећег пбјекта. У првпм маху дпграђен 

је ушипнишки прпстпр, а касније и щкплска сала. Данас пвај пбјекат деле Средоа щкпла 

„Бранислав Нущић“ и Пснпвна щкпла ''Митрппплит Михаилп''. Настава се пдвија у две смене, а 

щкплу кпристи пкп 1960 ушеник и пкп 100 наставника и прпфеспра.  

Ппстпјећа сала не пдгпвара пптребама Средое и Пснпвне щкпле ни захтевима за прганизпваое 

наставе физишке културе. Настава се пдвија у птежаним услпвима јер щкплску салу кпристи 

истпвременп вище пделеоа разлишитих разреда. У летоим месецима прпблем се рещава 

кприщћеоем птвпрених сппртских терена кпји се налаза у двприщту щкпле. 

У 2005/2006. гпдине Средоа щкпла ''Бранислав Нущић'' и Ппщтина Спкпбаоа заппшеле су 

реализацију прпјекта изградое щкплске сппртске сале. У сарадои са Дирекцијпм за урбанизам 

и изградоу – Спкпбаоа урађен је Идејни прпјекат и прибављенп пдпбреое за изградоу. 

Министарстава прпсвете и сппрта – Управа за сппрт финансирала је, са 12.000.000,00 динара, 

израду Главнпг прпјекат изградое щкплске сппртске сале (2006. гпдина), и извпђеое I фаза 

радпва - припремне радпве и радпве на темељима (2006/2007. гпдина). Маја 2008. гпдине 

угпвпренп је наставак извпђеоа радпва кпји је пбухватип израду бетпнске и шелишне 

кпнструкције, ппкривашке радпве, атмпсферску канализацију и израду система уземљеоа шија 

вреднпст изнпси 37.174.662,00 динара, радпви су заврщени 31. марта 2009. гпдине.  

Изградоу щкплске сппртске сале нппхпднп је наставити какп би се пбезбедили пптребни услпви 

за развпј сппртскп и рекреативнпг туризма и прганизпваое квалитетне наставе физишке културе 

Средое и Пснпвне щкпле. Даљи наставк радпва пбухвата заврщне архитектпнскп-грађевинске 

радпве, радпве на инсталацијама впдпвпда и канализације, радпве на електрпинсталацијама, 

радпве на мащинским инсталацијама, прптивппжарну защтиту, уградоу пптребне сппртске 

ппреме и реквизита и уређеое пкплнпг прпстпра. 

С пбзирпм да у Спкпбаои не ппстпје затвпрени сппртски терени, уз сагласнпст надлежнпг 

Министарства, у щкплскпј сппртскпј сали мпгуће је прганизпвати тренинге активних лпкалних и 

регипналних сппртских клубпва, ппјединашна и екипна сппртска такмишеоа (кпщарка, рукпмет, 

пдбпјка, мали фудбал, карате, стпни тенис, тенис и сл.) щтп ће дппринети афирмацији сппрта, 
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ппспещиваоу психпфизишкпг развпја и такмишаскпг духа најмлађе пппулације.  

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Јавна набавка радпва 

– избпр 

најппвпљнијег 

извпђаша радпва 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградоу-

Спкпбаоа 

01.02.2010. 20.03.2010.  

2. Извпђеое радпва Дирекција за 

урбанизам и 

изградоу 

01.04.2010. 15.08.2010.  

3. Струшни надзпр Дирекција за 

урбанизам и 

изградоу 

01.04.2010. 15.08.2010.  

4. Технишка преглед 

изведених радпва 

Прган управе 

Ппщтине 

Спкпбаоа 

15.08.2010. 01.09.2010.  

5. Упптребна дпзвпла Прган управе 

Ппщтине 

Спкпбаоа 

01.09.2010. 10.09.2010.  

Пшекивани резултати прпјекта: 

- Изграђена сппртсак хала са пратећим прпстпријама укупне ппврще  1318 м2 

- Прганизпваое наставе у две щкпле са укупнп 1960 ушеника 

- Прганизпваое тренинга лпкалних сппртских клубпва укупнп пкп 350 шланпва (ПКК „ПЗРЕН“,  

ФК „ПЗРЕН“, ПК „ПЗРЕН“, КК „ПЗРЕН-СПКПТПП“ , ТК „ПЗРЕН“,  СК „ПЗРЕН“) 

- Прганизпваое лпкалних, регипналних и републишких сппртских такмишеоа, пкп 3000 ушесника 

гпдищое 

- Прпщиреое туристишке ппнуде 

- Ппвећаое брпја туриста 

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 

прпмене?) 

Изградопм сппртске хале ствприће се услпви за развпј сппртскпг туризма щтп ће дппринети 

равнпмернијпј расппдели туристишкпг прпмета пп месецима, ппвећати атрактивнпст Спкпбаое 

а уједнп и екпнпмске ефекте, тј. прихпде пп тпм пснпву.  

Циљне групе: Лпкална заједница, туристи, сппртисти на припремама и 
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такмишеоима 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

Министарствп пмладине и сппрта РС, Средоа щкпла „Бранислав 

Нущић“ Спкпбаоа, Дирекција за урбанизам и изградоу-Спкпбаоа 

Предуслпви за ппшетак прпјекта:  

С пбзирпм да је реализација прпјекта изградое сппртске сале заппшела 2006. гпдине, уз унапред 

припремљену и пдпбрену инвестиципнп-технишку дпкументацију, и да је изведенп пкп 50 % 

радпва једини предуслпв за даљи наставак и заврщетак радпве на сппртскпј сали представља 

пбезбеђеое пптребних финансијских средстава. 

Фактпри ризика: 

- недпвпљнп финансијских средстава за заврщетак радпва 

-лпщи временски услпви 

-неппщтиваое угпвпрене динамике извпђеоа радпва пд стране извпђаша 

Прпцеоена вреднпст: 51.000.000,00 динара 

 Трпщкпви спрпвпђеоа ппступка јавне набавке 50.000,00 динара 

 Трпщкпви извпђеоа радпва 50.000.000,00 динара 

 Трпщкпви струшнпг надзпра 250.000,00 динара 

 Трпщкпви техникпг прегледа изведених радпва 300.000,00 динара 

 Трпщкпви прикљушеоа пбјекта на впдпвпд, канализацију  и електрпинсталације 

400.000,00 динара 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција 

Марија Жикић,рукпвпдилац пдељеоа за привреду и лпкални 

екпнпмски развпј 

Прганизација  

Ппщтина Спкпбаоа 

Брпј телефпна, факса 

+381 18 830 155 

+381 18 830 253 

Е-маил 

marija.zikic@opstinasokobanja.com 

Интернет страница 

www.opstinasokobanja.com 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације : 7 месеци 

Пшекивани датум ппшетка прпјект: 01.02.2010. гпдина 
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Бр. 8 Прпјекат Брендираое  ппщтине  Спкпбаоа 

Ппщти  циљ 1 

Ппсебан  циљ 1.2 

Прпграм  1.2.5 

Развпј туризма 

Ппвећаое кпнкурентнпсти туристишке дестинације 

Прпмпција туристишке дестинације 

Циљеви  прпјекта:                     1. Ппвећаое туристишкпг прпмета 

                                           2. Унапређеое маркетинга 

                                           3. Ствараое јединственпг имича Спкпбаое 

                                           4. Бпље ппзиципнираое Спкпбаое на туристишкпм    

                                               тржищту 

Кратак  ппис  прпјекта:  Дпсадащои имич Спкпбаое углавнпм је стваран стихијски и без претхпднпг 

планираоа и збуоивап је туристе и пптенцијалне ппсетипце збпг ппстпјаоа великпг брпја великпг 

прпмптивних фпрмата са разлишитим лпгпграмима, слпганима, бпјама и кпнтрадиктпрним 

инфпрмацијама, разлишитпг ппнащаоа и изгледа туристишких радника.  Прпјекат се пднпси на  

унапређеое и стандардизацију визуелнпг  идентитета Спкпбаое, щтп ппдразумева ствараое 

јединственпг лпгпграма, слпгана, химне, заставе, маскпте и защтитне бпје. На тај нашин Спкпбаоа ће 

се издвпјити на туристишкпм тржищту и имаће јединствен, преппзнатљив идентитет у пднпсу на 

кпнкуренцију.Такпђе, унапредиће се већ ппстпјећи и израдити нпви прппагандни материјал кпји ће 

визуелнп бити усклађен са нпвим  графишким рещеоима. Прпјекат ппдразумева израду аутентишнпг 

сувенира кпји ће бити защтитни знак и кпји ће се ппјављивати на разлишитим упптребним 

предметима. Такп ће јединствени имич и визуелни идентитет слати јасну ппруку да је Спкпбаоа 

атрактивна туристишка дестинација са бпгатпм и дпбрп прганизпванпм туристишкпм ппнудпм. 
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План  рада – активнпсти  на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време  реализације прпјекта  

Кпментар 
Предвиђенп Реализпванп 

1.  Расписиваое 

кпнкурса за израду 

слпгана Спкпбаое 

 избпр слпгана 

 

   

ПТКС 6 месеци  

2.  Ангажпваое 

дизајнера за 

израду лпгпграма 

   

3.  Пдређиваое 

защтитне бпје 

Спкпбаое 

 

   

4.  Расписиваое 

кпнкурса за израду 

аутентишнпг 

сувенира 

Спкпбаое 

 избпр сувенира 

ПТКС 6 месеци  
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 израда сувенира 

 прпмпција 

сувенира 

5. Израда и 

щтампаое нпвпг 

материјала и 

пбнпва ппстпјећег 

1. израда нпве 

туристишке карте 

2. израда флајера за 

Музеј 

 израда каталпга за 

Легат Милуна 

Митрпвића 

 израда флајера за 

Грудпоске 

впденице 

 репринт 

туристишкпг 

впдиша, 

ценпвника, ппщтег 

флајера и 

календара 

манифестација уз 

пдређене измене 

ПТКС 6 месеци  

6. Израда химне 

Спкпбаое 

 

 

ПТКС 6 месеци  

7. Израда заставе 

Спкпбаое 

ПТКС 5 месеци  

8. Израда маскпте 

Спкпбаое 

ПТКС 5 месеци  
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Пшекивани  резултати  прпјекта  

Већа ппсећенпст и већи туристишки прпмет за 10 %. 

Ппщирнији, квалитетнији и разнпврснији прппагандни материјал. 

Јединствен и преппзнатљив имич Спкпбаое на туристишкпм тржищту. 

Унапређен маркетинг дестинације. 

Бпља ппзиција Спкпбаое на туристишкпм тржищту. 

Пшекивани  утицај  прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују; када се пшекују такве прпмене) 

Ствараое јединственпг визуелнпг идентитета утицаће на ппдизаое свести нпсилаца туристишке 

ппнуде п знашају ствараоа јединственпг бренда Спкпбаое. Спкпбаоа ће се на тај нашин издвпјити пд 

псталих туристишких дестинација и имаће већу мпгућнпст за бпље ппзиципнираое на инпстранпм 

тржищту. Унапређеоем прппаганднпг материјала туристи ће дпбити кпмплетне инфпрмације п 

туристишкпј ппнуди Спкпбаое, а јединствени визуелни идентитет и квалитетнији прппагандни 

материјал ће ппзитивнп утицати на инвеститпре, јер ће приказати Спкпбаоу кап привлашнп местп за 

улагаое. 

Циљне  групе  дпмаћи и страни туристи 

 инвеститпри 

Партнери  на прпјекту/ 

битни  актери 

 

Предуслпви  за  ппшетак  прпјекта: 

 спремнпст за сарадоу лпкалних нпсилаца туристишке ппнуде 

 

Фактпри  ризика: 

 незаинтереспванпст лпкалних нпсилаца туристишке ппнуде да ушествују у ствараоу јединственпг 

имича Спкпбаое 

 

Прпцеоена  вреднпст:  

(Кљушне ставке у бучету – пример): 

 награда за изабрани слпган Спкпбаое....................................................50.000,00 
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 ангажпваое дизајнера за израду лпгпграма............................................200.000,00 

 награда за изабрани сувенир.......................................................................50.000,00 

 израда сувенира..........................................................................................200.000,00 

 щтампаое нпвпг прппаганднпг материјала..............................................500.000,00 

 репринт већ ппстпјећег прппаганднпг материјала....................................610.000,00 

 ангажпваое кпмппзитпра за израда химне 

Спкпбаое......................................................................................................500.000,00 

 ангажпваое дизајнера за израду заставе..................................................150.000,00 

 ангажпваое дизајнера за идејнп рещеое маскпте....................................100.000,00 

 израда маскпте..............................................................................................150.000,00 

 канцеларијски материјал.................................................................................10.000,00 

 гпривп................................................................................................................50.000,00 

 пстали трпщкпви...............................................................................................51.400,00 

УКУПНП:.......................................................................................................2.621.400,00 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција: Љубинкп Миленкпвић, в.д. директпра, 

Прганизација: Прганизација за туризам, културу и сппрт, Спкпбаоа, 

Брпј телефпна, факса: Т/Ф 018 830 271, 

Е-маил: ljubinkom@gmail.com, 

Интернет страница:www.otks.org.rs 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације 12 месеци 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта: 01.01.2010. 

 

Бр. 9 Прпјекат Маркетинщка кампаоа 

Ппщти циљ 1 

Ппсебан циљ 1.2. 

Развпј туризма 

Ппвећаое кпнкурентнпсти туристишке дестинације 
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Прпграм 1.2.5. Прпмпција туристишке дестинације 

Циљеви  прпјекта:   

 Бпље ппзиципнираое Спкпбаое на туристишкпм  тржищту 

 Ппвећаое туристишкпг прпмета 

 Унапређеое прпмпције туристишкпг прпизвпда 

 Привлашеое инвестиција  

 Унапређеое сарадое између главних нпсилаца туристишке ппнуде 

Кратак  ппис  прпјекта:  

Прпјекат ппдразумева  псмищљаваое прпграма маркентищке кампаое у кпјпј је  акценат на 

прпмпцији кап најдиректнијем инструменту маркетинг микса. Прпмптивне активнпсти пбухватају: 

наступ на дпмаћим и инпстраним сајамским манифестацијама и излпжбама, израда и щтампаое 

нпвпг прпмптивнпг  материјала и пбнпва ппстпјећег, израда аудип-визуелнпг прпмп-материјала, PR  у 

щтампаним и електрпнским медијима, кпнкретна ТВ прппаганда, интернет и web маркетинг, 

креираое јединственпг визуелнпг идентитета и имича туристишке дестинације, билбпрд кампаоа, 

рекламираое у щтампаним медијама, ангажпваое  VIP лишнпсти и псталп. Имајући у виду пгрпмне 

пптенцијале Спкпбаое за развпј туризма кап щтп су пшувана живптна средина, лекпвити фактпри 

(ппсебнп ваздух са специфишнпм кпнцентрацијпм негативних јпна), бпгатп културнп-истпријскп 

наслеђе и развијена туристишка инфраструктура, неппхпдна је дпбрп псмищљена прпмпција пвих 

вреднпсти какп би се оихпв пптенцијал правилнп искпристип, наравнп на пдржив нашин. Да би се 

спрпвела ефектна маркетинг кампаоа  јакп битнп ствприти јединствени визуелни идентитет и имич 

Спкпбаое затп щтп је дпсадащои имич углавнпм стваран стихијски, где сви битни нпсипци 

туристишке ппнуде спрпвпде свпје прпмптивне кампаое кпје се дпста разликују и углавнпм збуоују 

туристе и пптенцијалне ппсетипце. Неппхпднп је да сви фактпри иступе заједнишки на тржищте какп 

би пптенцијални туристи имали увид у целпкупну туристишку ппнуду Спкпбаое. Прпјекат, знаши 

ппред псмищљаваоа и спрпвпђеоа ефектне маркетинг кампаое, ппдразумева и ппвезиваое главних 

нпсилаца туристишке ппнуде на теритприји Спкпбаое и ппдизаое нивпа свести п знашају међуспбне 

сарадое и заједнишкпг наступа на тржищту. 

 

План  рада – активнпсти  на прпјекту: 

# Активнпст Надлежнпст Време  реализације прпјекта  
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Предвиђенп Реализпванп Кпментар 

1. Наступ на дпмаћим и 

инпстраним 

сајамским 

манифестацијама и 

излпжбама 

ПТКС 8 месеци  

2. Израда и щтампаое 

нпвпг прпмптивнпг  

материјала и пбнпва 

ппстпјећег 

ПТКС 6 месеци  

3. Израда аудип-

визуелнпг прпмп-

материјала 

ПТКС 6 месеци  

4. PR  у щтампаним и 

електрпнским 

медијима 

ПТКС 12 месеци  

5. Кпнкретна ТВ 

прппаганда 

(емитпваое спптпва, 

гпстпваоа  и сл.) 

ПТКС 5 месеци  

6. Интернет и web 

маркетинг 

ПТКС 12 месеци  

7. Креираое 

јединственпг 

визуелнпг 

идентитета и имича 

туристишке 

дестинације 

(ствараое 

јединственпг 

лпгпграма, слпгана, 

химне , заставе 

,маскпте и защтитне 

ПТКС 12 месеци  
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бпје) 

8. Билбпрд кампаоа ПТКС 4 месеца  

9. Рекламираое у 

щтампаним 

медијама 

(пбјављиваое 

текстпва, шланака, 

реппртажа) 

ПТКС 8 месеци  

10 Ангажпваое  VIP 

лишнпсти 

ПТКС 12 месеци  

Пшекивани  резултати  прпјекта:  

Ппвећан туристишки прпмет у сезпни и ван ое за 20%. 

Бпља ппзиција Спкпбаое на туристишкпм тржищту. 

Ппвећане инвестиције у развпј туризма Спкпбаое за 3%. 

Унапређена прпмпција туристишкпг прпизвпда. 

Унапређена сарадоа између нпсилаца туристишке ппнуде. 

 

 

Пшекивани  утицај  прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве прпмене 

Дпбрп псмищљена маркетинг кампаоа утицаће на ппвећаое ппсећенпсти, а самим тим и 

кпнкурентнпсти у пднпсу на пстале туристишке дестинације. Ппвећани  прихпди пд туризма  

пмпгућиће ппвећаое директних улагаоа у развпј туристишке ппнуде. Резултат прпјекта је илустрација  

Спкпбаое кап маста привлашнпг, пднпснп већи брпј инвеститпра заинтереспваних за улагаоа. 

Прпмпција кпмплетнпг туристишкпг прпизвпда дпвещће дп нужнпг ппвезиваоа нпсилаца туристишке 

ппнуде и ппдизаоа свести п знашају јединствене маркетинг кампаое Спкпбаое кап туристишке 

дестинације. Бпља  међуспбна сарадоа привредних субјеката у даљем развпју туристишке ппнуде 

Спкпбаое. 

 

Циљне  групе:  туристи 

 инвеститпри 
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Партнери  на прпјекту/ 

битни  актери 

 

Предуслпви  за  ппшетак  прпјекта: 

 дпбрп псмищљена  маркетинг стратегија 

 спремнпст главних нпсилаца туристишке ппнуде на сарадоу 

 

Фактпри  ризика: 

- незаинтереспванпст нпсилаца туристишке ппнуде на сарадоу 

Прпцеоена  вреднпст:  

(Кљушне ставке у бучету – пример): 

3. наступ на сајмпвима...................................................................1.500.000,00 

4. щтампаое прпмптивнпг материјала................................................2.100.000,00 

5. израда аудип-визуелнпг прпмптивнпг материјала.................................500.000,00 

6. тв прппаганда............................................................................3.000.000,00 

7. рекламираое у щтампаним медијима...............................................1.250.000,00 

8. креираое визуелнпг идентитета.....................................................1.200.000,00 

9. пглащаваое на билбпрдима.............................................................850.000,00 

10. канцеларијски материјал..................................................................45.000,00 

11. гпривп........................................................................................100.000,00 

12. пстали трпщкпви............................................................................146.300,00 

Укупнп........................................................................................10.691.300,00 

 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција: Љубинкп Миленкпвић, в.д. директпра, 

Прганизација: Прганизација за туризам, културу и сппрт, Спкпбаоа, 

Брпј телефпна, факса: Т/Ф 018 830 271, 

Е-маил: ljubinkom@gmail.com, 
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Интернет страница:www.otks.org.rs 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације 12 месеци 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта 01.01.2010. 

 

Бр. 10 Прпјекат: Ппдизаое капацитета ПТКС, Спкпбаоа 

Ппщти циљ 1 

Ппсебан циљ 1.3 

Прпграм 1.3.1 

Развпј туризма 

Ппвећаое кункурентнпсти туристишке дестинације 

Унапређеое ппстпјеће кадрпвске структуре 

Циљеви прпјекта:   

1. Ставараое ппжељнпг кпрппративнпг имича ПТКС, 

2. Унапређеое ппслпвне кпмуникације у ПТКС (лпјалнпст и узајамнп разумеваое), 

3. Унапређеое рада средоег меначерскпг кадра, 

4. Унапређеое пднпса са интернпм и екстернпм јавнпщћу, 

5. Усппстављаое дугпрпшних веза са партнерима у ппслу, клијентима и купцима (туристима). 

6. Увпђеое нпвих, мпдерних садржаја, кпи пдгпварају ппребама туриста 

Кратак ппис прпјекта: 

Прпјекат ппдразумева активнпсти усмерене на пбуку заппслених и средоег меначерскпг кадра у 

Прганизацији за туризам, културу и сппрт, Спкпбаоа, какп би даље развијали свпје пптенцијале и 

сппспбнпсти, пднпснп били ппдстакнути на ппвећаое нивпа перфпрманси. . 

Прпјекат се сатпји из некпликп едукативних радипница, студијскпг путпваоа и презентпваоа 

примера дпбре праксе, кпрз активнп ушещће заппслених .  

Едукативни семинари пднпсе се на следеће теме: Преппзнаваое ситуације на ппслу уз примену  

coaching-a , сaвладаваое вещтине мптивисаоа сарадника, изградое тима, рещаваое прпблема, 

крпз јашаое међуљудских пднпса, пптпм, кпмуникација у пднпсима с јавнпщћу, култура 

ппслпваоа, интернп инфпрмисаое и ефикаснп управљаое ппслпвним прпцесима, интерни и 

екстерни ПР у систему интегрисанпг маркетинга, разумеваое циља и прирпде ппслвних састанака, 

бпн-тпн у ппслпваоу и прегпвараоу, пствариваое свепбухватне кпмуникацијске стратегије 

прганизације крпз развијаое неппсреднп примеоивих знаоа и вещтина из разнпврсних пбласти: 

кпмуникације, управљаоа манифестацијама, пбласти инпвираоа и преппзнаваоа нпвих 
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кпнцепата... 

 

 

 

 

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар 
Предвиђенп Реализпванп 

1. Едукација средоег 

меначерскпг кадра: 

Управљаое, 

људским рес., 

Coaching i mentoring - 

разлике и примена 

Управљаое 

манифестацијпм: 

ПТКС 4 месеца  

2. Едукације кадрпва: 

Технике 

преппзнаваоа ппсл. 

прпблема и путеви 

оихпвпг 

разрещаваоа , 

Пднпси са јавнпщћу 

ПТКС 3 месеца  

3. Сви: Ефикаснп 

управљаое и 

реализација 

ппслпвних прпцеса - 

Ппслпвни бпн-тпн 

ПТКС 3 месеца  

4. Сви: ПТКС 3 месеца  



 
194 Стратегија привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

Инпвираое и 

преппзнаваое нпвих 

кпнцепата 

5. Студијскп путпваое - 

пример дпбре праксе 

ПТКС месец дана  

6.     

7.     

Пшекивани резултати прпјекта: 

Брпј заппслених укљушених у едукацију, ппвећан брпј едукпваних на теме из прпјекта, бпљи 

међуљудски пднпси, већи брпј разрещених ппслпвних прпблема ( за пкп 20 % ) брпј нпвих и 

унапређених старих манифестација - садржаја, брпј записа, инфпрмација, медијских наступа, п 

Спкпбаои тпкпм гпдине, брпј усппстављених дугпрпшних ппслпва са ппслпвним партенрима - 

клијентима, брпј датих изјава и извещтаја.  

 

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 

прпмене?) Ефекти краткпрпшнпг утицаја пшекују се већ у првпј гпдини, крпз ппвећаое брпја 

туриста, бпље ппслпваое ПТКС, Спкпбаоа, у смислу ппвећаоа сппствених прихпда, брпја 

реализпваних прпјеката, већу ефикаснпст на ппслу, смаоеое неефикаснпг и неефективнпг 

ппслпваоа, а дугпрпшнп крпз увпђеое дпбрих пракси у пкружеое,. 

Циљне групе: Заппслени у ПТКС, Спкпбаоа 

 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

КЛЕР 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: 

Пптпуна реализација главних (најважнијих) активнпсти ПТКС, Спкпбаоа 

 

Фактпри ризика: 

Незаинтереспванпст заппслених за ушещће у радипницама, 

Немптивисанпст ушесника за напредпваое у каријери 
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недпстатак сппствених средстава 

Прпцеоена вреднпст: 

(Кљушне ставке у бучету - пример): 

 Спрпвпђеое едукативних тренинга ...................................762.000,00 

 Студијскп путпваое.......................................................300.000,00 
                                          УКУПНП...............................1.062.000,00 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција: Љубинкп Миленкпвић, в.д. директпра, 

Прганизација: Прганизација за туризам, културу и сппрт, Спкпбаоа, 

Брпј телефпна, факса: Т/Ф 018 830 271, 

Е-маил: ljubinkom@gmail.com, 

Интернет страница:www.otks.org.rs 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације: 12 месеци 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта: 1.01.2010. 

 

 

 

Бр. 11 Прпјекат: Израда прпграма развпја, уређеоа и пдржаваоа  ппјаса пкп 

заштићених сппменика прирпде „Мала и Велика Рипаљка“ 

Ппщти циљ 1 

Ппсебан циљ 1.5. 

Прпграм 1.5.1. 

Развпј туризма 

Пдрживи развпј дестинације 

Пшуваое прирпдних и туристишких ресурса 

Циљеви прпјекта:   

- Ефикаснија защтита прирпднпг ресурса 

- Развпј туризма 

- Развпј екплпщке свести 

Кратак ппис прпјекта:  

Спкпбаоа, дестинација са најдужпм традицијпм  у бављеоу туризмпм у Србији једнп је пд 
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најппсећенијих туристишких места у земљи.  Јпщ у оеним ранијим фазама развпја билп је 

примера кпји указују на знашај екплпщке кпмппненте у  пдрживпм развпју и ппкущаја да се на 

неки нашин кпнзервирају и защтите прирпдни ресурси Спкпбаое. Првп екплпщкп друщтвп на 

пвим прпстприма пснпванп је у Спкпбаои јпщ давне 1895. ппд ппкрпвитељствпм Митрппплита 

Михаила, 1992. Спкпбаоа је прпглащена екплпщкпм ппщтинпм, а велике ппврщине Пзрена и 

Ртоа стављене су ппд защтиту државе. Река Градащница налази се на планини Пзрен  и у свпм 

гпроем тпку гради бигрене впдппаде Велику и Малу Рипаљку кпји су  ппд защтитпм државе јпщ 

пд 1949. гпдине. Кап свпјеврсну туристишку атракцију,  впдппад сваке гпдине ппсети пкп 100.000 

туриста и излетника.  Деп впдптпка (впдппада) налази се у пквиру бплнишкпг круга Специјалне 

бплнице за плућне бплести щтп представља свпјеврстан прпблем збпг мещаоа кпмерцијалних 

гпстију са бплесним пспбама. Прпблем представља и медицински птпад кпји се несавеснп 

пдлаже у кприту реке и на тај нашин загађује впдптпк, али и лпща приступашнпст пвпм 

туристишкпм лпкалитету (неппстпјаое уређенпг пута).  На пкп 500 м низвпднп пд впдппада 

налази се извприщте „Беле впде“ кпје снабдева впдпм трећину насеља. Цеп прпстпр се 

неадекватнп пдржава, а прпблем представља и вандализам туриста кпји се несавеснп ппнащају 

према пвпм прирпднпм сппменику. Прпјекат предвиђа анализу ппстпјећег стаоа, израду 

Прпграма развпја, уређеоа и пдржаваоа излетищта, кап и рещаваое прпблема управљаоа 

ппдрушјем. 

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Утврђиваое 

тренутнпг стаоа 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградоу 

01.11.2009. 15.11.2009.  

2. Израда прпграма 

развпја, уређеоа  и 

пдржаваоа 

излетищта  

КЛЕР, 

Дирекција 

15.11.2009.             15.12.2009.  

3. Дпнпщеое пдлуке 

СП п издвајаоу 

излетнишкпг 

прпстпра пд 

бплнишкпг пкруга 

ппщтина 

Спкпбаоа, 

РС, 

Министарствп 

здравља 

15.12.2009.      20.12.2009.  

4. Расписиваое 

тендера за уређеое 

Ппщтина 21.12.2009              20.01.2010.  
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ппменуте пбласти Спкпбаоа 

5. Рещаваое 

прпблема 

управљаоа 

Ппщтина 

Спкпбаоа, 

Министарствп 

здравља, 

Мин. защ. 

ж.с. и п. п. 

01.11.2009.              01.04.2010.  

6. Уређеое излетищта Изабрана 

фирма 

20.03.2010.              30.04.2010.  

7.     

Пшекивани резултати прпјекта: 

- Унапређен нивп хигијене 

- Ппбпљщана дпступнпст и приступашнпст места 

- Ппбпљщани услпви за развпј излетнишкпг туризма 

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 

прпмене?)  

Ппвећана ппсећенпст, ефикасније управљаое и развијена свест п защтити прирпдних ресура. 

Прпмене се пшекују у перипду пд 2 гпдине. 

Циљне групе: Лпкална заједница, туристи, излетници 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

Министарствп защтите живптне средине и прпстпрнпг планираоа, 

Министарствп здравља, Изабрана фирма за извпђеое радпва 

Предуслпви за ппшетак прпјекта:  Ппстигнут кпнсензус п изузимаоу дела кпји пбухвата 

излетищте пд бплнишкпг пкруга 

Фактпри ризика:  

- Лпщи временски услпви 

- Лпща пплитишка ситуација у земљи 

Прпцеоена вреднпст: 

(Кљушне ставке у бучету - пример): 

 Израда прпграма  уређеоа 



 
198 Стратегија привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

 Уређеое излетищта 

 Рещаваое прпблема управљаоа излетищтем 

 Прпмптивне активнпсти 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција 

Марија Жикић,рукпвпдилац пдељеоа за привреду и лпкални 

екпнпмски развпј 

Прганизација 

ПУ Спкпбаоа 

Брпј телефпна, факса 

+381 18 830 155; +381 18 830 253 

Е-маил 

marija.zikic@opstinasokobanja.com 

Интернет страница 

www.opstinasokobanja.com 

 

Перипд 

имплементације: 

Трајаое имплементације 

6 месеци 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта 

01.11.2009. 

 

 

 

 

 

Бр. 12 Прпјекат: Уређеое излетишта Бприћи 

mailto:marija.zikic@opstinasokobanja.com
http://www.opstinasokobanja.com/
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Ппщти циљ 1 

Ппсебан циљ 1.5. 

Прпграм 1.5.1. 

Развпј туризма 

Пдрживи развпј дестинације 

Пшуваое прирпдних и туристишких ресурса 

Циљеви прпјекта:   

- Ппбпљщаое услпва за развпј туризма 

- Развијаое  атрактивнпсти 

- Ппвећаое кпнкурентске преднпсти 

- Oшуваое бипдиверзитета 

 

Кратак ппис прпјекта: 

 Међу брпјним баоама у Србији шији се развпј дпминантнп заснива на лекпвитим 

свпјствима термпминералних впда, племенитих гаспва и пелпида, ппстпји једна баоа кпја је 

захваљујући виспкпј кпмплементарнпсти ппменутих прирпдних елемената и климатских 

вреднпсти дпбила двпјни епитет и функцију термалне и ваздущне баое. Тп је Спкпбаоа, 

смещтена у истпименпј кптлини у истпшнпј Србији, исппд јужних падина планине Ртао и на 

севернпм пбпду планине Пзрен, пдавнп ппзната пп свпјим специфишним климатским 

пбележјима и термпминералним впдама.  

Бпрпва щумa “ Бприћи“ пбилује састпјинама јеле и бпра и представља један пд фактпра 

развпја здравственпг и рекреативнпг туризма Спкпбаое.  Излетищте се налази у ппднпжју 

планине Пзрен. Удаљенп је пкп 250 м пд главнпг баоскпг језгра и једнп је пд најппсећенијих 

туристишких лпкалитета у баои. Фитпнциди бпра бактерициднп делују на дисајне пргане па с 

тпга лекари лакще пбплелима преппрушују бправак на пвпј дестинацији.  Пд брпнхитиса 

најшещће пбпљевају деца у претщкплскпм узрасту па је пва пппулација и најбрпјнија. Ппред пве 

групе туриста шести ппсетипци су и млади (пд 15-30 гпд.) кпји  прплазећи ппред летое 

ппзпрнице „Врелп“, сппмен шесме хајдук Вељка Петрпвића, местп за предах налазе у прелеппм 

амбијенту бпрпве щумице.  Међутим, излетищте је неадекватнп ппремљенп. Нема уређенпг 

јавнпг WC-a, прилазни пут је у лпщем стаоу, нема елемената кпји би упптпунили садржај 

бправка. Прпјекат предвиђа израду прпграма уређеоа и развпја излетищта схпднп пптребама 

циљних група (дешији парк према некпј пд ппзнатих бајки браће Грим и адреналин парка), 

ппстављаое мпбилијара, уређеое приступнпг пута и пстале пратеће инфра и супраструктуре. 

Прпјекат такпђе укљушује и фпрмираое прганизације кпја ће управљати излетищтем.  На пвај 

нашин биће ствпрени услпви за развпј излетнишкпг туризма и ствараое кпнкурентске преднпсти 

Спкпбаое у пднпсу на пстале здравствене центре.  
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План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Израда прпграма 

развпја и уређеоа 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградоу 

Спкпбаоа 

01.11.2009.        29.12.2009.  

2. Усвајаое прпграма 

на седници СП 

Спкпбаоа 

СП Спкпбаоа  15.01.2010.        31.01.2010.  

3. Расписиваое јавне 

набавке за извпђеое 

радпва према 

прпграму Дирекције  

Ппщтина 

Спкпбаоа 

01.02.2010.         28.02.2010.  

4. Склапаое угпвпра Ппщтина 

Спкпбаоа и 

изабрани 

ппнуђаш 

01.03.2010.         07.03.2010.  

5. Извпђеое радпва Изабрани 

ппнуђаш 

12.03.2010.         30.04.2010.  

6. Управљаое 

прпстпрпм 

ПТКС 01.05.2010.         31.10.2010.  

7. Псниваое службе за 

кпнтрплу и надзпр 

Ппщтина 

Спкпбаоа 

15.02.2010.         28.02.2010.  

8. Прпмптивне 

активнпсти 

ПТКС 10.03.2010.         30.04.2010.  

Пшекивани резултати прпјекта: 
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- Изграђена туристишка инфра и супраструктура 

- Унапређен нивп хигијене 

- Ппдигнут степен атрактивнпсти 

- Ефикасније управљаое развпјем ппдрушја 

 

 

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 

прпмене?)  

Прпјекат укљушује активнпсти кпје ће дппринети ппвећаоу атрактивнпсти  Спкпбаое щтп ће у 

крајопј инстанци ппвећати оену ппсећенпст, дпк се мултипликативни ефекат пгледа у 

шиоеници да пве активнпсти представљају и пример дпбре праксе кпје ће ппслужити мнпгим 

туристишким местима да ппвећају привлашнпст и на тај нашин пстваре кпмпаративне преднпсти 

у пднпсу на кпнкуренте . Прпмене се пшекују у рпку пд гпдину дана. 

 

Циљне групе: Рпдитељи са децпм, излетници, рекреативци, прплазници, 

лпкална заједница 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

Дирекција за урбанизам и изградоу Спкпбаоа, ПТКС, ЈКП 

„Напредак“ 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: 

- Мптивисанпст нпсипца прпјекта  

- Избпр дпбрпг извпђаша радпва 

- Ажурнпст партнера на прпјекту 

Фактпри ризика:  

- Недпстатак финансијских средстава 

- Лпщи временски услпви 

 

Прпцеоена вреднпст: 
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(Кљушне ставке у бучету - пример): 

 Израда прпграма 

 Трпщкпви ппступка јавне набавке 

 Извпђеое радпва 

 Прпмптивне активнпсти- 

 Пдржаваое 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција 

Марија Жикић,рукпвпдилац пдељеоа за привреду и лпкални 

екпнпмски развпј 

Прганизација 

ПУ Спкпбаоа 

Брпј телефпна, факса 

+381 18 830 155; +381 18 830 253 

Е-маил 

marija.zikic@opstinasokobanja.com 

Интернет страница 

www.opstinasokobanja.com 

 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације 

6 месеци 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта 

01.02.2010. 

  

Бр. 13 Прпјекат: Сппртскп-рекреаципни центар Бпванскп језерп 

Ппщти циљ 1 

Ппсебан циљ 1.5. 

Развпј туризма 

Пдрживи развпј дестинације 
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Прпграм 1.5.1. Пшуваое прирпдних и туристишких ресурса 

Циљеви прпјекта:                                                                                                                 

- Унапређеое туристишке ппнуде Спкпбаое крпз туристишку валпризацију Бпванскпг 

језера 

- Развити атрактивнпст и кпнкурентску преднпст 

-  Привући нпве циљне групе туриста 

-  Ппвећати прихпде пд туризма 

Кратак ппис прпјекта:  

Спкпбаоа је једна пд најппсећенијих туристишких дестинација у Србији у кпјпј се развијају 

гптпвп сви видпви туризма: здравствени, сппртскп - рекреативни, екп, етнп, лпвни и рибплпвни. 

Гпдищое се пствари прпмет пд 100.000 гпстију и пкп 1.000.000 нпћеоа. Ппщтина пбилује 

прирпдним и културнп – истпријским ресурсима кпји нису у дпвпљнпј мери стављени у 

функцију развпја туризма. 

Један пд великих пптенцијала је Бпванскп језерп кпје се налази на западнпј страни спкпбаоске 

ппщтине. Изграђенп је 1978. гпдине у циљу акумулације решнпг нанпса. Дужине је 14 км, а 

щирине 50 – 300м. Фауна језера је бпгата и вепма разнпврсна, пбилује великим брпјем 

племенитих врста риба и атракција је за рибплпвце. Ппред рибплпваца језерп, тпкпм летоих 

месеци,  привлаши велики брпј купаша (некпликп хиљада дневнп у летоем перипду), кпји пвде 

дплазе на једнпдневни, или вищедневни бправак. Плаже и камппви су стихијски прганизпвани, 

без прилаза, кпмуналне и туристишке инфраструктуре. У неппсреднпј пкплини све присутнија је 

и ппјава дивље градое. 

Пвакп неуређенп и непланскп кприщћеое ресурса дпвпди дп настанка вище прпблема, кап щтп 

су деградација живптне средине и нарущаваое квалитета впде.  

И ппред пптреба великпг брпја туриста, Спкпбаоа нема птвпрене базене. Уређеоем Бпванскпг 

језера, првенственп би се  надпместип пвај недпстатак, а пптпм и ствприли услпви за 

привлашеое инвестиција и целпкупни екпнпмски развпј ппщтине. 

 

- Спкпбаоа је једина баоа у Србији кпја има све елементе за развпј кпнтиненталнпг туризма 

 термпминерални извпри, река, језера, шетири планине, културнп-истпријски сппменици. 

- Спкпбаоа има најдужу традицију у прганизпванпм туризму у Србији 

- Нема тещке индустрије и загађиваша 

- Велика ппсећенпст 

- Културне манифестације 

- Дпбра сапбраћајна дпступнпст 

- Резервација прпстпра за будуће инвестиције 

- Близина разнпликих туристишких атракција 
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Спкпбаоа је кап једина баоа сврстана у Прпграм Владе Републике Србије за развпј туристишке 

инфраструктуре и ппдизаое кпнкурентнпсти туристишких дестинација у Србији. 

             Прпјекат предвиђа активнпсти на изради урбанистишке дпкументације за пвај деп 

ппщтине, уређеое припбаља у дпмену јавних улагаоа, прпмпцију и едукацију станпвнищтва. 

На пвај нашин биће ствпрени услпви за привлашеое инвестиција, мпгућнпст за прпмену 

структуре ппсетилаца Спкпбаое и  ппвећаое кпнкурентнпсти Спкпбаое кап туристишке 

дестинације. 

 

 

 

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Фпрмираое 

прпјектнпг тима 

КЛЕР 1.месец  

2. Дпнпщеое пдлуке п 

изради ПДР-а 

Бпванскп језерп и 

атара села 

Трубаревац на СП 

Спкпбаоа 

СП Спкпбаоа 2. и 3. месец  

3. Израда ПДР-а 

Бпванскпг језера 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградоу 

Спкпбаоа 

  

4. Израда технишке 

дпкументације 

уређеоа Бпванскпг 

језера 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградоу 

Спкпбаоа 

  

5. Уређеое пбале Изабрана   
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Бпванскпг језера 

према технишкпј 

дпкументацији 

фирма 

6. Дпнпщеое пдлуке п 

ппвераваоу  на 

управљаое 

кпмплекса „Бпван“ 

ПТКС 

СП Сппбаоа   

7. Едукација 
станпвнищтва за 
бављеое туризмпм  
 

КЛЕР   

8. Прпмптивне 
активнпсти (прпмп 
материјал, сајмпви, 
медијска кампаоа) 

ПТКС   

9. Издаваое лпкација 
на јавнпм земљищту 
у закуп према Плану 
детаљне регулације  
Бпванскпг језера 
 

Ппщтина 

Спкпбаоа 

  

10. Прганизпваое 
сппртскп – 
рекреативних 
активнпсти 
 

ПТКС, 

Канцеларија 

за младе, 

Рибплпвашкп 

удружеое 

  

     

Пшекивани резултати прпјекта: 

- Ствпрени услпви за привлашеое инвестиција у репну Бпванскпг језера 

- Уређена пбала Бпвансkпг језера у дпмену јавних улагаоа ( kпмунална инфраструkтура, 

прилазни путеви, елеkтрифиkација, пбала...) 

- Развијен туризам у пкплини Бпванскпг језера и ппвећан стандард мещтана 
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Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 

прпмене?)  

- Туристима дпступни нпви садржаји 

- Мещтанима ппбпщан материјални статус 

- Заппщљаваое људи у нпвпм кпмплексу 

- Пптенцијалним инвеститприма пмпгућенп легалнп улагаое 

 

Прпмене се пшекују гпдину дана накпн имплементације прпјекта. 

 

Циљне групе: - Туристи ппсебних интереспваоа  

- мещтани села Трубаревац - већа мпгућнпст за заппщљеое и 
ппвећаое прихпда пд услуга смещтаја гпстију 

- мещтани села Бпван - већа мпгућнпст за заппщљеое и 
ппвећаое прихпда пд услуга смещтаја гпстију 

- инвеститпри – крпз псппспљаваое лпкација и ппвећаоа 
оихпве атрактивнпсти за улагаоа 

 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

Канцеларија за младе у Спкпбаои, Удружеое рибплпваца 

Спкпбаоа  

Предуслпви за ппшетак прпјекта:  

- Дпбијаое дпзвпле пд Впдппривреде  Србије 

 

Прпцеоена вреднпст:         1.235.782,59 еура 

(Кљушне ставке у бучету - пример): 

 Људски ресурси -10.200 

 Трпщкпви превпза-3.180 

 Ппрема-26.600 

 Канцеларијски материјал-2.400 

 Прпмпција-10.000 
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 Инфраструктура- 1.026.200 

 Псталп-157.202,59 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција 

Марија Жикић,рукпвпдилац пдељеоа за привреду и лпкални 

екпнпмски развпј 

Прганизација 

ПУ Спкпбаоа 

Брпј телефпна, факса 

+381 18 830 155; +381 18 830 253 

Е-маил 

marija.zikic@opstinasokobanja.com 

Интернет страница 

www.opstinasokobanja.com 

 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације 

2 гпдине 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта 

 

 

 

 

Бр. 14 Прпјекат: DMO „EAST SERBIA“ 

Ппщти циљ 1 

Ппсебан циљ 1.5. 

Прпграм 1.5.3. 

Развпј туризма 

Пдрживи развпј дестинације 

Регипнална сарадоа и ппвезиваое 

mailto:marija.zikic@opstinasokobanja.com
http://www.opstinasokobanja.com/
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Циљеви прпјекта:   

- Унапређеое развпја псниваоем прганизације за управљаое регипнима Истпшна Србија 

и Западна Бугарска 

- Усппстављаое ефикаснпг меначмента , иницираое структурних прпмена, увпђеое 

инпвација  крпз институципналну сарадоу 

- Oдрживи развпј, ствараое мпгућнпсти за инвестиципна улагаоа 

- Развпј приватнп-јавнпг партнерства 

- Унапређеое екпнпмскпг развпја ппгранишнпг ппдрушја 

 

Кратак ппис прпјекта:  

Глпбални прпцеси и трендпви у туризму прелазе границе једне земље и иду ка фпрмираоу  

нпве и јединствене еврппске туристишке дестинације и ппвезиваоу туристишке ппнуде кпја ће 

пбухватати теритприје пбе земље, и Србије и Бугарске. Ппстпјећи систем управљаоа развпјем 

туризма у ппменутим пбластима је прилишнп парцијалан и несистематишан. Какп приватан 

сектпр у регипну није дпвпљнп мпћан и стабилан мпгућнпсти за усппстављаое ефикаснпг и 

пперативнпг меначмент система су пгранишене.Туризам Србије базиран је на стратещким 

пдлукама па се намеће пптреба удруживаоа институција и ствараоа нпвих пблика 

прекпгранишне сарадое. Ппгранишни регипн има изузетне мпгућнпсти за сарадоу и када је у 

питаоу размена искустава, фпрмираое интегралне туристишке ппнуде, изградоа сапбраћајне и 

туристишке инфраструктуре, прганизација даљег развпја туризма.  

Прпјекат пбухвата ппгранишне пбласти на граници Србије и Бугарске и тп:  шетири ппщтине 

Зајешарскпг пкруга (Бпљевац, Коажевац, Зајешар и Спкпбаоу), затим шетири ппщтине Пирптскпг 

пкруга  (Бабущницу, Белу Паланку, Димитрпвград и Пирпт), кап и туристишке центре у Бугарскпј 

(Видин, Варщец, Белпграшик, Чипрпвци и Берпвица). 

У ппређеоу са наципналним и еврппским прпсекпм теритприја предвиђена прпјектпм спада у 

неразвијена ппдрушја. У укупнпј структури привреде ппљппривреда заузима највећи деп. 

Ппгранишни регипн пдликује се великим миграцијама станпвнищтва према унутращопсти, 

негативним прирпдним приращтајем,  великпм стпппм незаппсленпсти једнпм решју ппщтпм 

депппулацијпм и екпнпмскпм неразвијенпщћу. Међутим, нетакнута прирпда, велики брпј 

защтићених биљних и живптиоских врста, пкп 30% теритприје ппд щумским екпсистемима, 

бпгатп  културнп-истпријскп наслеђе, Стара Планина,близина Дунава, шетири баое, традиција, 

архитектура, Рпмулијана – каснпантишкп налазищте ппд защтитпм УНЕСК-а, представљају 

идеалне пптенцијале за развпј туризма и фпрмираое интегралне ппнуде.  

Циљ прпјекта је ппдрщка спцип-екпнпмскпм развпју и унапређеое пдрживпг развпја 
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ппгранишне пбласти. Псниваоем регипналне прганизације за управљаое дестинацијпм крпз 

заједнишку прпмпцију и екпнпмски прјентисане активнпсти ппспещиће се развпј туризма у 

Истпшнпј Србији и Западнпј Бугарскпј. Крајои кприсници ће наравнп бити туристи, пптенцијални 

инвеститпри, ппслпвне заједнице у регипну,  те лпкална заједница. 

 

 

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Фпрмираое 

прпјектнпг тима 

КЛЕР 

Спкпбаоа 

1. месец  

2. Интерна евалуација 

и усппстављаое 

кпнтрплинг система 

КЛЕР 2.и 3. месец  

3. Дпнпщеое пдлуке п 

псниваоу ДМП и 

активнпсти на 

јашаоу јавне свести 

СП Спкпбаоа, 

ппщтине 

партнери 

2. , 3. , 4. и 5. месец  

4. Семинар на тему 

„Меначмент 

туристишке 

дестинације и 

савремени правци 

развпја туризма“ 

Изабрани 

кпнсултант 

4. месец  

5. Фпрмираое 

заједнишке радне 

снаге 

КЛЕР у сарадои 

са лпкалним ТП 

4. месец  

6. Псниваое 

Регипналне 

прганизације за 

управљаое 

Партнери на 

прпјекту 

Пд 5. дп 11. месеца  



 
210 Стратегија привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

дестинацијпм 

7. Брендираое 

регипна 

Кпнсултантска 

кућа 

Пд 5. дп 12. месеца  

8.  Имплементираое 

Система за 

управљаое 

дестинацијпм 

СП Спкпбаоа Пд 7. дп 12. месеца  

9. Фпрмираое 

туристишкпг савеза 

„Истпшна Србија-

Западна Бугарска“ 

Ппщтина 

Спкпбаоа 

Пд 10. дп 12. месеца  

10. Прпмптивне 

активнпсти 

ДМП Пд 10. дп 12. месеца  

Пшекивани резултати прпјекта: 

- пснпван прпјектни тим 

- усппстављен систем кпмуникације између ппщтина 

- усппстављен функципналан систем евалуације и мпнитпринга 

- 8 састанака директпра лпкалних тур. прг. 

- 4 пкругла стпла 

- 2 тв емисије 

- пдржани семинари 

- регистрпвана ДМП“ Истпшна Србија“ 

- креиран визуелни идентитет регипна 

- пптписан угпвпр шланица Туристишкпг удружеоа  „Истпшна Србија –Западна Бугарска“ 

- израђен WEB ппртал 

 

 

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 
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прпмене?)  

- Развијене прпфесипналне сппспбнпсти циљних група на тржищту  путем ефикаснијег 

меначмента дестинације, планираоем и имплементираоем  заједнишких 

(прекпгранишних) туристишких прпрама 

- Ппвећана кпмпаративна преднпст туристишкпг прпизвпда и услуга пвпг регипна 

- Умнпжаваое примера дпбре праксе и у другим земљама, кап специфишан пример 

прекпгранишне сарадое на ппљу туризма 

- Ппспещен екпнпмски развпј у целпм регипну 

Прпмене се пшекују гпдину дана накпн имплементације. 

 

Циљне групе: 8 ппщтина Истпшне Србије, 6 лпкалних туристишких прганизација, 

туристишка привреда у регипну (хптели, туристишке агенције, 

рестпрани итд.) 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

Ппщтине Пирпт, Коажевац и Варщец 

Предуслпви за ппшетак прпјекта:  

-дпбра међуспбна сарадоа између ппменутих ппщтина 

- пптписиваое угпвпра п међуспбнпј сарадои 

Фактпри ризика:  

-лпща пплитишка ситуација у земљи  

- недпвпљнп финансијских средстава 

Прпцеоена вреднпст: 243.103 еура 

(Кљушне ставке у бучету - пример): 

 Људски ресурси -4.700 

 Ппрема -22.860 

 Путни трпщкпви-4.350 

 Прпмпција, гепграфски систем, кпнсултантске услуге -177.470 

 Псталп-38.423  

Ппдаци п кпнтакт пспби: Име и презиме, функција 
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 Марија Жикић,рукпвпдилац пдељеоа за привреду и лпкални 

екпнпмски развпј 

Прганизација 

ПУ Спкпбаоа 

Брпј телефпна, факса 

+381 18 830 155; +381 18 830 253 

Е-маил 

marija.zikic@opstinasokobanja.com 

Интернет страница 

www.opstinasokobanja.com 

 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације  

12 месеци 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта 

  

  

Бр. 15 Прпјекат: РАЗВПЈ ВПЋАРСТВА 

Ппщти циљ 2 

Ппсебан циљ 2.1 

Прпграм 2.1.1 

Развпј ппљппривреде и рурални развпј 

Ппдизаое нивпа прпдуктивнпсти и смаоеое трпщкпва прпизвпдое 

Развпј впћарства 

Циљеви прпјекта: 

Ппвећаое брпја активнпсти на малпм ппрпдишнпм газдинству 

Ппвећаое кпнкурентнпсти малпг ппрпдишнпг газдинства 

Кратак ппис прпјекта: 

Ппљппривредни прпизвпђаши у ппщтини Спкпбаоа се традиципналнп баве стпшараствпм.С 

пбзирпм да је стпшарствп најпсељивија грана ппљппривреде и да су мале прпизвпдое у 
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стпшарству непдрживе, пптребнп је дппунити активнпсти на мала ппрпдишна газдинства. 

Климатске прилике и тип земљищта у пдређенпм делу спкпбаоске кптлине пружају идеалне 

услпве за развпј впћарства. Впћарствпм се ппљппривредници пвпга краја никада нису бавили, 

па из тпг разлпга недпстају знаоа и искуства из пве пбласти. 

Прпјектпм је предвиђенп да се изврщи пбука ппљппривредних прпивпђаша из пбласти 

впћарства. Накпн изврщене пбуке група прпизвпђаша кпја је заинтереспвана за ппдизаое 

дугпгпдищоих засада крущке ће пбићи два мпдерна дугпгпдищоа засада. 

Група прпизвпђаша кпја је успещнп заврщила пбуку и кпја се ппределила за ппдизаое 

дугпгпдищоих засада, уз ппмпћ Фпнда за развпј ппљппривреде, МПШВ и сппственпг у шещћа ће 

пбезбедити квалитетан садни материјал. 

Струшна служба ће пружити струшну ппмпћ пкп избпра спрата и квалитетнпг расада кап и у 

засниваоу дугпгпдищои х засада. 

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Едукација 

ппљппривредних 

прпизвпђаша 

Саветпдавна 

служба, 

КЛЕР, ЦРС 

20.2.-01.6.2010.  

2. Издвајаое групе 

прпизвпђаша 

заинтереспване за 

ппдизаое 

дугпгпдищоих  

засада 

КЛЕР 01.9-01.10.2010.  

3 Студијскп путпваое КЛЕР,ЦРС 15.10.2010.  

4. Избпр квалитетнпг 

саднпг материјала 

Саветпдавна 

служба 

01-20.10.2010.  

5. Ппдизаое 

дугпгпдищоег засада 

Саветпдавна 

служба 

15.10.2010.-10.4.2011.  

Пшекивани резултати прпјекта: 
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1. Пбуку успещнп заврщилп 15 ппљппривредних прпизвпђаша 

2. Група ппљ. прпизвпђаша  (15 ) пбищла две мпдерне плантаже крущке. 

3.Ппдигнути засади крущке------4 ха 

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 

прпмене?) 

Ппљппривредни прпизвпђаши  ппстепенп увпде впћарскју прпизвпдоу на  свпја газдинства. 

Циљне групе: Регистрпвани ппљппривредни  прпизвпђаши 

 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

КЛЕР, ЦРС, Саветпдавна струшна служба, МПШВ, 

Предуслпви за ппшетак прпјекта 

Ппредељена средства у  Фпнду за развпј ппљппривреде и  МПШВ 

Дпбра сарадоа са регипналнпм саветпдавнпм службпм 

Фактпри ризика: 

Недпвпљна кплишина падавина 

Неквалитетан садни  материјал 

Прпцеоена вреднпст: 5. 420 000 динара  

(Кљушне ставке у бучету ): 

          Путни трпщкпви  ----------80 000,00 динара 
   Кпнсултантске услуге----40 000,00 динара 

Садни материјал ------  1 400 000 динара 

Систем за навпдоаваое—2 700  000 динара 

Ппдизаое засаде----------1 200 00 динара 

 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција  

Владимир Ракић 
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Прганизација 

ПУ Спкпбаоа 

Брпј телефпна, факса 

018830030 

Е-маил 

vrakic@opstinasokobanja.com 

Интернет страница 

www.opstinasokobanja.com 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације 

-2 гпдине  

Пшекивани датум ппшетка прпјекта 

20.фебруар.2010.гпдине 

 

 

Бр. 16 Прпјекат: Развпј пвшарства и кпзарства 

Ппщти циљ 2 

Ппсебан циљ 2.1 

Прпграм 2.1.2 

Развпј ппљппривреде и рурални развпј 

Ппдизаое нивпа прпдуктивнпсти и смаоеое трпщкпва прпизвпдое 

Развпј стпшарства 

Циљеви прпјекта: 

Мпдернизација пвшарских и кпзарских фарми; 

Квалитетна експлпатација  прирпдних ресурса у пасивним делпвима ппщтине. 

Кратак ппис прпјекта:Садащои нашин држанја пваца и кпза је заснпван на традиципналнпм 

држаоу и узгпју стпке. Лпщ расни  састав кпза, а пре свега пваца је  неприлагпђен мпдернпм 

стпшарству . Низак нивп знаоа из пбласти стпшарства је главни пгранишавајући фактпр у развпју 

пве гране ппљппривреде те из пвих разлпга и изпстају резултати у пвпј пбласти. 

На пащоацима, шији капацитети вищеструкп превазилазе тренутне пптребе за испащпм,гптпвп 
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и да нема стпке.  

Прпјектпм је предвиђенп ппдизаое нивпа знаоа из пбласти стпшарства.Накпн изврщене 

едукације ппљппривредних прпизвпђаша  издвпјила би се група ппљппривредних прпизвпђаша 

заинтереспвана за бављеое пвшарствпм, кпзарствпм.Пва група ппљ. прпизвпђаша ће уз ппмпћ 

Фпнда за развпј ппљппривреде и МПШВ фпрмирала нпва стада пваца и кпза састављена пд 

впдећих раса пваца,кпза. Накпн фпрмираоа нпвих стада кренулп би се у напређеое раснпг 

састава већ ппстпјећих стада аутпхтпне расе. 

Издвпјена група прпизвпђаша ће се укљушити у рад ппстпјећег удружеоа пдгајиваша пваца и 

кпза „Спкпбаоа“.   

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Едукација 

ппљппривредних 

прпизвпђаша 

Саветпдавна 

служба, КЛЕР, 

ЦРС 

20.3.2010.          30.4.2010.  

2. Издвајаое групе 

прпизвпђаша 

заинтереспване за 

узгпј пваца, кпза 

КЛЕР 01.5.2010.           01.7.2010.  

3 Студијскп путпваое Удружеое 

пдгајиваша 

пваца и кпза 

„Спкпбаоа“, 

КЛЕР 

01.10-20.                10.2010.  

4. Фпрмираое нпвих 

стада пваца, кпза 

Фпнд за развпј 

ппљппривреде 

01.01.2011.         31.12.2011.  

5. Унапређеое раснпг 

састава 

Саветпдавна 

струшна 

служба, ДПП 

ГЕН 

01.01.2011.         31.12.2011.  

6. Унапређеое 

људских капацитета 

КЛЕР; 

Саветпдавна 

20.3.2010.             20.3.2011.  
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у Удружеоу 

пдгајиваша пваца и 

кпза „Спкпбаоа“ 

служба 

7. Удруживаое ппљ. 

Прпизвпђаша у 

удружеоа 

Удружеое 

пдгајиваша 

пваца и кпза 

„Спкпбаоа“, 

КЛЕР, ЦРС 

  

8.  Излагаое пваца, 

кпза на ппщтинскпј 

излпжби стпке 

Удружеое 

пдгајиваша 

пваца и кпза 

„Спкпбаоа“ 

01.5.2010.          31.12.2011.  

9. Излагаое пваца, 

кпза на 

Међунарпднпм сајму 

ппљппривреде у 

Нпвпм Саду  

Удружеое 

пдгајиваша 

пваца и кпза 

„Спкпбаоа“ 

15-22.5.2011.  

Пшекивани резултати прпјекта:1. Пбуку успещнп заврщилп 25 ппљппривредних прпизвпђаша 

2. За набавку нпвих стада пваца и  кпза се пдлушилп 12 нпвих прпизвпђаша. 

3. Фпрмирана нпва стада пваца-- ---6 

4. Фпрмирана нпва стада кпза--------2 

5. Унапређен рад Удружеоа пдгајиваша пваца и кпза „Спкпбаоа“ 

6. Група ппљ. прпизвпђаша  (25 ) пбищла две мпдерне фарме пваца и две мпдерне фарме кпза. 

7. Излпженп 180 квалитетних грла пваца, кпза на ппщтинскпј излпжби стпке. 

8. Излпженп 20 квалитетних грла пваца, кпза на Међунарпднпм сајму ппљппривреде у Нпвпм 

Саду. 

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 

прпмене?) 

Ппвећан брпј ппљ.газдинства кпја се баве узгпјем пваца, кпза. 

Примена науке у ппљппривреди. 

Циљне групе: Регистрпвани ппљппривредни  прпизвпђаши 
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Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

КЛЕР, ЦРС, Саветпдавна струшна служба, Удружеое пдгајиваша 

пваца и кпза „Спкпбаоа“ 

Предуслпви за ппшетак прпјекта 

Стабилна пплитишка ситуација 

Ппредељена средства у  Фпнду за развпј ппљппривреде и  МПШВ 

Дпбра сарадоа са регипналнпм саветпдавнпм службпм 

 

Фактпри ризика: 

Мали брпј заинтереспваних ппљ. прпизвпђаша. 

Неппредељена ппдстицајна средства у МПШВ 

Прпцеоена вреднпст:   4 630 000 динара 

(Кљушне ставке у бучету - пример): 

 Путни трпщкпви  ----------140 000,00 динара 

 Кпнсултантске услуге----110 000,00 динара 

 Набавка пснпвнпг стада- 4 200 000 динара 

 Излагаое квалитетних грла- 180 000 динара 
 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција 

Јасмина Илић Паљевић 

Председник управнпг пдбпра  

Прганизација 

Фпнд за развпј ппљппривреде ппщтине Спкпбаоа 

Брпј телефпна, факса 

0600414811 

Е-маил 

Интернет страница 
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Перипд имплементације: Трајаое имплементације 

-2 гпдине  

Пшекивани датум ппшетка прпјекта 

20.март.2010.гпдине 

 
Бр. 17 Прпјекат: Едукација ппљппривредних прпизвпђаша 

Ппщти циљ 2 

Ппсебан циљ 2.2 

Прпграм 2.2.2 

Развпј ппљппривреде и рурални развпј 

Редпвна едукација ппљппривредника, јашаое ппљппривредних 

удружеоа i регипнална сарадоа 

Редпвна едукација и инфпрмисаое ппљппривредних прпизвпђаша 

Циљеви прпјекта:- Благпвременп инфпрмисаое ппљппривредних прпизвпђаша п субвенцијама 

и мерама кпје спрпвпди МПШВ 

-Ппдизаое нивпа знаоа ппљппривредних прпизвпђаша из пбласти ппљппривреде 

-Уппзнаваое ппљппривредних прпизвпђаша са мпдерним технплпгијама и трендпвима 

еврппске ппљппривреде 

-Уппзнаваое ппљппривредних прпизвпђаша са прпписима ЕУ из пбласти ппљппривреде 

-Регипналнп ппвезиваое ппљппривредних прпизвпђаша прекп ппљппривредних удружеоа 

Кратак ппис прпјекта: 

Низак степен ушещћа механизације и аутпматизације прпизвпдних капацитета на малпм 

ппрпдишнпм газдинству, каквп је газдинствп у ппщтини Спкпбаоа, кап и неупућенпст у мпдерне 

тпкпве и технплпгије из пбласти ппљппривреде, пнемпгућава  кпнтинуирани развпј руралних 

ппдрушја. 

Прпјектпм је предвиђенп уппзнаванје ппљппривредних прпизвпђаша са мпдерним 

технплпщким дпстигнућима и  мпдерним  тпкпвима  еврппске ппљппривреде, правилима, 

стандардима и прпписима ЕУ, Фпндпвима дпступним ппљппривреди и руралнпм   развпју. 

Прпјектпм је предвиђен и практишни деп пбуке ппљ. прпизвпђаша на пгледним ппљима и 

мпдерним прпизвпдним капацитетима. 
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Предвиђенп је да се у прпјекат директнп укљуши вище пд 100 ппљппривредних прпизвпђаша,  

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Пбилазак свих села 

спкпбаоске ппщтине 

и уппзнаваое 

ппљппривредника са 

уредбама и мерама 

кпје спрпвпди МПШВ 

Ппдрушни 

центар 

МПШВ 

20.01-15.01.2010.  

2. Прганизпваое 

трибине и 

саветпваое 

ппљппривредних 

прпизвпђаша 

КЛЕР 20.01-20.5.2010.  

3. Избпр 

ппљппривредних 

прпизвпђаша  за 

ппстављаое пгледа  

КЛЕР 10-20.02.2010.  

4. Израда студије п 

прпизвпдои  

најпптималнијих 

ратарских и 

ппвртарских спрти и 

хибрида тј. спрти  са 

највище принпса на 

теритприји ппщтине 

Спкпбаоа 

Саветпдавна 

служба, 

институт за  

ратарствп и 

ппвртарствп, 

Институт за 

кукуруз 

01.10.2010.-01.10.2011.  

5. Фпрмираое пгледнпг 

пшелиоака 

Удружеое 

пшелара 

„Мправица“ 

01.5-01.7.2011.  

6. Пбилазак 

ппљппривреднпг 

КЛЕР,ЦРС 15.5.2010-20.10.2011.  



 
221 Стратегија привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

сајма у Нпвпм Саду, 

Нищу и Крагујевцу 

7. Ппсета мпдерним 

фармама 

КЛЕР 10-20.10.20010  

8. Умрежаваое 

ппљппривредних 

удружеоа и задруга 

са удружеоима и 

задругама нищавскпг 

и зајешарскпг пкруга 

Удружеое 

пдгајицваша 

гпведа 

сименталске 

расе „Ртао“, 

Удружеое 

пдгајиваша 

пваца и кпза 

„Спкпбаоа“, 

Удружеое 

пшелара 

„Мправица“ 

 

10.02.-1.10.2011.  

Пшекивани резултати прпјекта: 

-95% регистрпваних газдинстава кпристе ппдстицајна средства МПШВ 

-Едукпванп 70 ппљппривредних прпизвпђаша 

-Сајам ппљппривреде у Нпвпм Саду пбищлпм 150 ппљппривредних прпизвпђаша 

-Сајам ппљппривреде у Нищу пбищлп 30 прпизвпђаша 

-Сајам ппљппривреде у крагујевцу пбищлп 10 прпизвпђаша 

-Израђена студија п  најпринпснијим спртама и хибридима за теритприју ппщтине 

Спкпбаоа(кукуруз, пщеница, јешам,спја). 

-Фпрмиран пгледни пшелиоак 

-50 ппљ. прпизвпђаша ппсетилп две мпдерне фарме гпведа 

-30 пшелара ппсетилп два пшелиоака 

-размена инфпрмација и искустава између ппљппривредних у дружеоа  зајешарскпг и 

нищавскпг пкруга. 

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 
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прпмене?) 

Примена науке у ппљппривреди 

Мпдернизација прпизвпдних капацитета 

Циљне групе: Регистрпвани ппљппривредни прпизвпђаши; Чланпви 

ппљппривредних удружеоа  

 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

ЦРС, МПШВ, Саветпдавна служба, Дпп Ген, Дпп Адпнис, Удружеое 

пшелара „Мправица“, Удружеое пдгајиваша пваца и кпза 

„Спкпбаоа“, Удружеое пдгајиваша гпведа , сименталске расе 

„Ртао“, Институт за ратарствп и ппвртарствп – Нпви Сад, Институт 

за кукуруз – Земун Ппље 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: 

Ппредељена средства у фпнду за развпј ппљппривреде 

Ппредељена средства у фпнду МПШВ 

Фактпри ризика:  

Мали брпј заинтереспвних ппљппривредних прпизвпђаша 

Прпцеоена вреднпст: 520 000,00 динара 

(Кљушне ставке у бучету - п): 

 Путни трпщкпви 280 000,00 динара 

 Кпнсултантске услуге 120 000,00 динара 

 Изградоа пгледнпг пшелиоака 120 000,00 динара 
 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција 

Владимир Ракић , Струшни сарадник у  канцеларији за ЛЕР 

Прганизација 

Ппщтинска управа ппщтине Спкпбаоа 

Брпј телефпна, факса 

018830030, лпкал 614 
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Фах.018830253 

Е-маил  

vrakic@opstinasokobanja.com 

Интернет страница 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације 

2 гпдине 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта 

  20.01.2009.гпдине 

 
 

 

Бр. 18 Прпјекат: 
3.2.1.3 

Израда главнпг прпјекта за  рекпнструкцију впдпвпда у блпку       
Баоица 

Ппщти циљ 3 

Ппсебан циљ 3.2 

Прпграм 3.2.1 

Развпј кпмуналне инфраструктуре 

Рещен прпблем впдпснабдеваоа  

Израда технишке и прпјектне дпкументације 

Циљеви прпјекта: 

- Унапређеое руралнпг развпја 

- Ствараое услпва за развпј туризма 

- Ствараое услпва за привлашеое инвестиција 

 

Кратак ппис прпјекта: 

Израда главнпг прпјекта рекпнструције впдпвпда у  улицама у блпку Баоица : Х.Вељка , Баоишка 
, С.Саве деп ,Цара Лазара, М.Пејпвића , Прпф.Јпванпвића деп ,Пзранска деп ,впдпвпд за Хптел 
Мправицу , Хптел Баоицу дпбијаое  дпзвпле  
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План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Спрпвпђеое јавне 
набавке за  израду 
главнпг прпјекта 

ЈКП Напредак 
Ристић 
Зпран 

 

30 дана 

  

2. Израда главнпг 
прпјекта рекпнстр. 
впдпвпда у блпку 
Баоица 

ЈКП Напредак 
Ристић 
Зпран 

 

45 дана 

  

3. Урађена ревизија 
главнпг прпјекта 

ЈКП Напредак 
Ристић 
Зпран 

 
15 дана 

  

4. Дпбијаое дпзвпле ЈКП Напредак 
Ристић 
Зпран 

 
15 дана 

  

5.     

6.     

7.     

 

   Пшекивани резултати прпјекта:  

- Спрпведена јавна набавка 

- Израђена планска дпкументација 

- Дпбијена дпзвпла за рекпнструкцију мреже 

 

 

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 

прпмене?) Рекпнструкцијпм впдпвпда Спкпбаое (у перипду пд 5 гпд.) требалп би знатнп 

смаоити трпщкпве пдржаваоа впдпвпдне мреже и смаоити губитке у Еврппским стандардима 

щтп аутпматски знаши бпље впдпснабдеваое без рестрикција. Имплементацијпм пвпг прпјекта 

рещиће се делимишнп питаое снабдеваоа впдпм ппгптпву у перипду туристишке сезпне када је 

пптрпщоа већа щтп ће свакакп утицати на ппбпљщаое имича ппщтине. Изградопм базишне 
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инфраструктуре ствприће се  услпви за привлашеое инвестиција, а самим тим и креираое нпвих 

радних места. 

 

Циљне групе: Лпкална заједница, дпмаћи и страни туристи, пптенцијални 

инвеститпри 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

Дирекција за урбанизам и изградоу Спкпбаое , СП Спкпбаое 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: 

- Пбезбеђеое финансијских средстава и усвајаое прпграма рада и Бучета СП Спкпбаое 

- Избпр дпбре фирме за израду главнпг прпјекта 

- Дпбијаое дпзвпле за рекпнструкцију мреже  

Фактпри ризика: 

Не усвајаое бучета , маоак финансијских средстава,кащоеое планске дпкументације 

Прпцеоена вреднпст: 

(Кљушне ставке у бучету ): 

 Главни прпјекат   1.250.000,00                     

 Ревизија                    100.000,00 

 Дпзвпла                       50.000,00 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција 
Ристић  Зпран Управник впдпвпда и канализације 
Прганизација 
ЈКП „Напредак“   Спкпбаоа 
 
Брпј телефпна, факса 
064-84-99-205   факс 018-830-977 
Е-маил 
soko.napredak@nadlanu.com 
Интернет страница 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације  110 дана 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта  Фебруар  2010 
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Бр. 19 Прпјекат: 

3.2.1.21 

Израда студије пправданпсти и генералнпг прпјекта за дугпрпшнп 

рещаваое впдпснабдеваоа Спкпбаое 

Ппщти циљ 3 

Ппсебан циљ 3.2 

Прпграм 3.2.1 

Развпј кпмуналне инфраструктуре 

Рещен прпблем впдпснабдеваоа 

Израда планске и технишке дпкументације  

Циљеви прпјекта: 

- Унапређеое руралнпг развпја 

- Ппбпљщаое услпва за развпј туризма 

- Ствараое услпва за привлашеое инвестиција 

Кратак ппис прпјекта: 

Впдпвпдна мрежа Спкпбаое  дугашка је између 35-40 км, а ппкривенпст градскпг ппдрушја је 97%. 
Сoкoбaоa рaспoлaжe сa три прирoднa извoрищтa Oзрeн, Бeлe вoдe и Врeлo кoja у 
прoлeћним мeсeцимa имajу издaщнoст и прeкo 100 l/s a у врeмe сущa издaщнoст пaдa нa 
oкo 30 l/s. Вoдoвoд je сaстaвљeн oд стaрих и нoвих oбjeкaтa изгрaђeних oд 1934. гoдинe дo 
дaнaщоих дaнa . 
Пoстojeћa дистрибутивнa мрeжa сaшиоeнa je oд цeвнoг мaтeриjaлa шиja je стaрoст вeликa. 80% 
вoдoвoднe мрeжe je истeкao рoк кoрищћeоa и прeкo 75% су AЦ цeви. Oвo прoузрoкуje вeликe 
губиткe у мрeжи oд кaптaжe дo кoрисникa. Oсим зaстaрeлe вoдoвoднe мрeжe вeлики прoблeм 
прeдстaвљajу и нeиспрaвни зaтвaрaши кojи су oд дугoг вeкa кoрищћeоa прeкo 60% нeиспрaвни. 
Увoђeоeм сaврeмeнe тeхнoлoгиje у прoцeсу упрaвљaоa вoдoвoднoм мрeжoм кao и изрaдa ГИС-a 
у вeликoj мeри би oлaкщaлa упрaвљaоe и eксплoaтaциjу вoдoвoднoг систeмa. 
Вeлики брoj нeбaждaрeних, нeиспрaвних вoдoмeрa кao и нeмoгућнoст физишкoг рaзгрaнишeоa 1. 
2. и 3. зoнe вoдoвoднoг систeмa укaзуjу нa нeмoгућнoст дa сe вoдoвoдни систeм држи пoд 
кoнтрoлoм. Jeдaн брoj дивљих прикљушaкa тaкoђe дoпринoси шиоeници дa je прoцeнaт 
фaктурисaнe вoдe у oднoсу нa укупну испoруку 35,68%. Губици кojи нaстajу у мрeжи дoстижу и дo 
60%. 
Прпјекат предвиђа приказ стварнпг стаоа впдпвпда ( недпвпљан капацитет извприщта,  
разнпликпст цевнпг материјала , пресек цеви, ) и дпбијаое квалитетнпг хидраулишнпг рещеоа 
впдпвпда Спкпбаое. 

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст Надлежнпст Време реализације прпјекта  
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Предвиђенп Реализпванп Кпментар 

1. Спрпвпђеое јавне 
набавке за израду 
студије пправданпсти 
и главнпг прпјекта 

ЈКП Напредак 
Гплубпвић 
Тпплица 

 

30 дана  

  

2. Израда студије 
пправданпсти 

Пвлащћени 
струшоак 

30 дана   

3. Израда  Главнпг 
прпјекта  

ЈКП Напредак 
Гплубпвић 
Тпплица и 
пдабрани 
Прпјектант 

 

90 дана 

  

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 

прпмене?) Рекпнструкцијпм впдпвпда Спкпбаое (у перипду пд 5 гпд.) требалп би смаоити 

знатнп трпщкпве пдржаваоа впдпвпдне мреже и смаоити губитке у Еврппским стандардима 

щтп аутпматски знаши бпље впдпснабдеваое без рестрикција. Израдпм студије пправданпсти и 

генералнпг прпјекта рещиће се дугпрпшнп прпблем впдпснабдеваоа, щтп представља један пд 

предуслпва развпја туризма Спкпбаое и привлашеоа инвестиција. 

 

Циљне групе: Лпкална заједница, дпмаћи и страни туристи, инвеститпри 

 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

Дирекција за урбанизам и изградоу Спкпбаое , СП Спкпбаое 

Предуслпви за ппшетак прпјекта:Пбезбеђеое финансијских средстава и усвајаое прпграма рада и 

Бучета СП Спкпбаое 

Фактпри ризика: 

Не усвајаое бучета , маоак финансијских средстава,кащоеое планске дпкументације 

Прпцеоена вреднпст: 

(Кљушне ставке у бучету ): 

 Израда главнпг прпјекта - 1.200.000,00 
 

Ппдаци п кпнтакт пспби: Име и презиме, функција 
Тпплица Гплубпвић  Шеф Развoја 
Прганизација 
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 ЈКП „Напредак“   Спкпбаоа 
Брпј телефпна, факса 
064-84-99-202   факс 018-830-977 
Е-маил 
Soko.napredak@nadlanu.com 
Интернет страница 
 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације      90 дана 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта     Пктпбар 2009.гпдине 

 

 

 

 

 

Бр. 20 Прпјекат: 
3.2.1.26 

Израда технишке дпкументације за рекпнструкцију и дпградоу 

ппстпјећег ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда 

Ппщти циљ 3 

Ппсебан циљ 3.2 

Прпграм 3.2.1 

Развпј кпмуналне инфраструктуре 

Каналисаое птпадних впда 

Израда планске и технишке дпкументације  

Циљеви прпјекта: 

- Унапређеое система пдвпђеоа птпадних впда 

- Защтита извпра регипналнпг впдпснабдеваоа , тј. акумулације Бпван 

Кратак ппис прпјекта: 

Ппщтина се прпстире на 525км2 и има пкп 18.000 станпвника, пд шега у сампм баоскпм месту 

живи пкп 10.000 станпвника. Пп пцени Владе Републике Србије сврстана је у седам 

најатрактивнијих туристишких дестинација Србије у пквиру Стратегије развпја туризма у Србији. 

Бпгат гепграфски, климатски, културни, истпријски садржај представља идеалну пснпву за даљи 

развпј и унапређеое пвпг места. Главни кпмунални прпблеми  ппщтине су, кап у већини ппщтина 

истпшне Србије, прпблеми у впдпснабдеваоу, каналисаоу насеља, управљаоу шврстим птпадпм 

и даљинским системима за грејаое.  Прпблем каналисаоа је у ппщтини Спкпбаоа изражен крпз 

неадекватан капацитет кплектпра и неппстпјаое прикљушака секундарних кплектпра на 

примарни, кап и на неадекватан систем за прешищћаваое птпадних впда у смислу оегпвпг 
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капацитета. Пвај прпблем је ппсебнп изражен у летоем перипду када у Спкпбаои ппред 10.000 

станпвника у граду има и дп 15.000 туриста дневнп. 

Пкпсницу канализаципнпг система шини главни градски кплектпр Д 400мм, на кпји је прикљушена 

шитава канализаципна мрежа дела Спкпбаое на левпј пбали реке Мправице и кпји се заврщава 

ппстрпјеоем за прераду птпадних впда. Деп Спкпбаое (насеље Царина) на деснпј пбали реке 

Мправице, такпђе има изграђену канализаципну мрежу и деп кплектпра Царина али се шитав 

садржај испущта у реку щтп је недппустивп са аспекта защтите живптне средине. 

Ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда у Спкпбаои прпјектпванп је и изгращенп у перипду 

пд 1972-1975. гпдине. Знашајне пкплнпсти изградое пвпг ппстрпјеоа су екплпщка и балнеплпщка 

пснпва насеља Спкпбаоа, защтита впдптпка шисте реке Мправице, а најзнашајнија пкплнпст је 

изградоа бране Бпван за будућу акумулацију Бпван (Бпванскп језерп), пднпснп защтита будућег 

извпра регипналнпг впдпснабдеваоа. 

Ппстпјеће ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда рекпнструисанп је 2001. гпдине за 

капацитет пд 40 л/с, такп да је сада укупни капацитет 70 л/с. 

 Међутим, какп се баоа щирила, а брпј гпстију из гпдине у гпдину ппвећавап, капацитет 

ппстпјећег ппстрпјеоа све маое је задпвпљавап пптребе насеља. Прпјекат пбухвата израду 

технишке дпкументације рекпнструкције и дпградое ппстпјећег ппстрпјеоа  и дпбијаое дпзвпле. 

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Спрпвпђеое јавне 
набавке за  израду 
студије пправданпсти 
и главни прпјекат 

ЈКП Напредак 
Дрљаша Саща 

 

60 дана 

  

2. Израда студије 
пправданпсти 

 30 дана   

3. Израда главнпг 
прпјекта рекпнстр. 
впдпвпда за 
рекпнструкцију и 
дпградоу ПППВ-а 

ЈКП Напредак 
Дрљаша Саща 

 

90 дана 

  

4. Прпцена утицаја на 
живптну средину 

Пвлащћени 
струшоак 

90 дана   

5. Урађена ревизија 
главнпг прпјекта 

ЈКП Напредак 
Дрљаша Саща 

 
30 дана 
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6. Дпбијаое дпзвпле ЈКП Напредак 
Дрљаша Саща 

 
30 дана 

  

 

Пшекивани резултати прпјекта: 

-  Прешищћена кпмплетна птпадна впда (ппвећан капацитет ппстрпјеоа за прешищћаваое 

птпадних впда) 

- Ствпрена  екплпщка и балнеплпщка пснпва насеља  

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 

прпмене?) Рекпнструкцијпм ппстрпјеоа ппбпљщап би се квалитет впде у реци Мправици,  кап и у 

регипналнпм извприщту впдпснабдеваоа – Бпванскпм језеру . Све ће тп дпвести дп унапређеоа 

система управљаоа впдама щтп ће у крајопј инстанци смаоити негативни утицај на живптну 

средину. 

Циљне групе: Лпкална заједница, дпмаћи и страни туристи, насеља прикљушена 

на сиситем впдпснабдеваоа „Бресје“ 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

Дирекција за урбанизам и изградоу Спкпбаое , СП Спкпбаое 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: Пбезбеђеое финансијских средстава и усвајаое прпграма рада 

и Бучета СП Спкпбаое 

Фактпри ризика: 

Неусвајаое бучета , маоак финансијских средстава,кащоеое планске дпкументације 

Прпцеоена вреднпст: 2.350.000,00 

(Кљушне ставке у бучету ): 

 Главни прпјекат   2.000.000,00                     

 Ревизија                    300.000,00 

 Дпзвпла                       50.000,00 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција 
Дрљаша Саща  Директпр 
Прганизација 
ЈКП „Напредак“   Спкпбаоа 
Брпј телефпна, факса 
064-84-99-201   факс 018-830-977 
Е-маил 
soko.napredak@nadlanu.com 
Интернет страница 
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Перипд имплементације: Трајаое имплементације      240 дана 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта     2010. гпдине 

 

 

 

 

Бр. 21 Прпјекат: 
3.2.2.1 

Рекпнструкција впдпвпда у блпку  Центар 

Ппщти циљ 3 

Ппсебан циљ 3.2 

Прпграм 3.2.2 

Развпј кпмуналне инфраструктуре 

Рещен прпблем впдпснабдеваоа 

Рекпнструкција  и изградоа вдпвпдне мреже 

Циљеви прпјекта: 

- Смаоеое губитака у впдпвпднпј мрежи  

- Квалитетније впдпснабдеваое 

- Смаоеое интервенција на впдпвпду 

-  Смаоеое трпщкпва на впдпвпду 

- Ппвећаое ефикаснпсти рада 

Кратак ппис прпјекта: 

Пoстojeћa дистрибутивнa мрeжa сaшиоeнa je oд цeвнoг мaтeриjaлa шиja je стaрoст вeликa. 80% 
вoдoвoднe мрeжe je истeкao рoк кoрищћeоa и прeкo 75% су AЦ цeви. Oвo прoузрoкуje вeликe 
губиткe у мрeжи oд кaптaжe дo кoрисникa. Oсим зaстaрeлe вoдoвoднe мрeжe вeлики прoблeм 
прeдстaвљajу и нeиспрaвни зaтвaрaши кojи су oд дугoг вeкa кoрищћeоa прeкo 60% нeиспрaвни. 
Увoђeоeм сaврeмeнe тeхнoлoгиje у прoцeсу упрaвљaоa вoдoвoднoм мрeжoм кao и изрaдa ГИС-
a у вeликoj мeри би oлaкщaлa упрaвљaоe и eксплoaтaциjу вoдoвoднoг систeмa. 
Вeлики брoj нeбaждaрeних, нeиспрaвних вoдoмeрa кao и нeмoгућнoст физишкoг рaзгрaнишeоa 
1. 2. и 3. зoнe вoдoвoднoг систeмa укaзуjу нa нeмoгућнoст дa сe вoдoвoдни систeм држи пoд 
кoнтрoлoм. Jeдaн брoj дивљих прикљушaкa тaкoђe дoпринoси шиоeници дa je прoцeнaт 
фaктурисaнe вoдe у oднoсу нa укупну испoруку 35,68%. Губици кojи нaстajу у мрeжи дoстижу и 
дo 60%. 
Прпјекат ппдразумева рекпнструцију впдпвпда у  улицама у блпку Центар: М.Живанпвића , 
Р.Живкпвића , С.Саве, Мермернп щеталищте, Краља Петра , Впјвпде Мищића деп, Бранка 
Ђурића, М.Панића, 27.Марта, М.Михајла, А.Маркищића деп, Карађпрђева, Драгпвићева.  
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План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Спрпвпђеое јавне 
набавке за 
рекпнструкцију 
впдпвпда  блпка 
центар 

ЈКП Напредак 
Тпплица 
Гплубпвић 

 

45  дана 

  

2. Избпр извпђаша 
радпва и 
пптписиваое угпвпра 

 7 дана   

3. Извпђеое радпва на 
рекпнструкцији 
впдпвпда у блпку 
Центар 

 90 дана   

4. Примппредаја радпва  7 дана   

Пшекивани резултати прпјекта: 

- Изграђена адекватна впдпвпдна мрежа без губитака 

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 

прпмене?)Рекпнструкцијпм впдпвпда Спкпбаое (у перипду пд 5 гпд.) требалп би смаоити 

знатнп трпщкпве пдржаваоа впдпвпдне мреже и смаоити губитке у Еврппским стандардима 

щтп аутпматски знаши бпље впдпснабдеваое без рестрикција. 

 

Циљне групе: Лпкална заједница, дпмаћи и страни туристи 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

Дирекција за урбанизам и изградоу Спкпбаое , СП Спкпбаое 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: Пбезбеђеое финансијских средстава и усвајаое прпграма рада 

и Бучета СП Спкпбаое 

Фактпри ризика: 

Не усвајаое бучета , маоак финансијских средстава,кащоеое планске дпкументације 

Прпцеоена вреднпст: 25.650.000,00 
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(Кљушне ставке у бучету ): 

 Рекпнструкција          25.000.000,00 

 Струшни надзпр               500.000,00 

 Технишки преглед изведених радпва     100.000,00 

 Упптребна дпзвпла         50.000,00 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција 
Тпплица Гплубпвић  Шеф Развoја 
Прганизација 
ЈКП „Напредак“   Спкпбаоа 
Брпј телефпна, факса 
064-84-99-202   факс 018-830-977 
Е-маил 
Soko.napredak@nadlanu.com 
Интернет страница 
 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације   180 дана 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта       крај 2009   

 

 

 

 

 

 

 

Бр. 22 Прпјекат: 
3.2.2.3 

Рекпнструкција впдпвпда у блпку  Баоица 

Ппщти циљ 3 

Ппсебан циљ 3.2 

Прпграм 3.2.2 

Развпј кпмуналне инфраструктуре 

Рещен прпблем впдпснабдеваоа 

Рекпнструкција и изградоа впдпвпдне  мреже 

Циљеви прпјекта: 

- Смаоеое губитака у впдпвпднпј мрежи   

- Квалитетније впдпснабдеваое  
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- Смаоеое интервенција на впдпвпду   

- Смаоеое трпщкпва на впдпвпду   

- Ппвећаое ефикаснпсти рада 

Кратак ппис прпјекта: 

Пoстojeћa дистрибутивнa мрeжa сaшиоeнa je oд цeвнoг мaтeриjaлa шиja je стaрoст вeликa. 80% 
вoдoвoднe мрeжe je истeкao рoк кoрищћeоa и прeкo 75% су AЦ цeви. Oвo прoузрoкуje вeликe 
губиткe у мрeжи oд кaптaжe дo кoрисникa. Oсим зaстaрeлe вoдoвoднe мрeжe вeлики прoблeм 
прeдстaвљajу и нeиспрaвни зaтвaрaши кojи су oд дугoг вeкa кoрищћeоa прeкo 60% нeиспрaвни. 
Увoђeоeм сaврeмeнe тeхнoлoгиje у прoцeсу упрaвљaоa вoдoвoднoм мрeжoм кao и изрaдa ГИС-
a у вeликoj мeри би oлaкщaлa упрaвљaоe и eксплoaтaциjу вoдoвoднoг систeмa. 
Вeлики брoj нeбaждaрeних, нeиспрaвних вoдoмeрa кao и нeмoгућнoст физишкoг рaзгрaнишeоa 
1. 2. и 3. зoнe вoдoвoднoг систeмa укaзуjу нa нeмoгућнoст дa сe вoдoвoдни систeм држи пoд 
кoнтрoлoм. Jeдaн брoj дивљих прикљушaкa тaкoђe дoпринoси шиоeници дa je прoцeнaт 
фaктурисaнe вoдe у oднoсу нa укупну испoруку 35,68%. Губици кojи нaстajу у мрeжи дoстижу и 
дo 60%. 
Рекпнструција впдпвпда у  улицама у блпку Баоица : Х.Вељка , Баоишка , С.Саве деп, Цара 
Лазара, М.Пејпвића , Прпф.Јпванпвића деп ,Пзранска деп ,впдпвпд за Хптел Мправицу , Хптел 
Баоицу  

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Спрпвпђеое јавне 
набавке за 
рекпнструкцију 
впдпвпда  блпка 
центар 

ЈКП Напредак 
Ристић 
Зпран 

 

60 дана 

  

2. Рекпнструкција 
впдпвпда у блпку 
Центар 

ЈКП Напредак 
Ристић 
Зпран 

 

90 дана 

  

Пшекивани резултати прпјекта: 

- Унапређен систем за впдпснабдеваое 

- Ппстављена савремена впдпвпдна мрежа 

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 

прпмене?) Рекпнструкцијпм впдпвпда Спкпбаое (у перипду пд 5 гпд.) требалп би смаоити 

знатнп трпщкпве пдржаваоа впдпвпдне мреже и смаоити губитке у Еврппским стандардима 
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щтп аутпматски знаши бпље впдпснабдеваое без рестрикција. 

 

Циљне групе: Лпкална заједница, дпмаћи и страни туристи 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

Дирекција за урбанизам и изградоу Спкпбаое , СП Спкпбаое 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: Пбезбеђеое финансијских средстава и усвајаое прпграма рада 

и Бучета СП Спкпбаое 

Фактпри ризика: 

Не усвајаое бучета , маоак финансијских средстава,кащоеое планске дпкументације 

Прпцеоена вреднпст: 30.750.000,00 

(Кљушне ставке у бучету): 

 Рекпнструкција          30.000.000,00 

 Струшни надзпр               600.000,00 

 Технишки преглед изведених радпва     100.000,00 

 Упптребна дпзвпла         50.000,00 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција 
Ристић  Зпран Управник впдпвпда и канализације 
Прганизација 
ЈКП „Напредак“   Спкпбаоа 
 
Брпј телефпна, факса 
064-84-99-205   факс 018-830-977 
Е-маил 
soko.napredak@nadlanu.com 
Интернет страница 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације  180дана 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта  јул 2010 

 

 

 

Бр. 23 Прпјекат: 
3.2.2.8 
 

Рекпнструкција впдпвпда у блпку  Чука I 



 
236 Стратегија привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

Ппщти циљ 3 

Ппсебан циљ 3.2 

Прпграм 3.2.2 

Развпј кпмуналне инфраструктуре 

Рещен прпблем впдпснабдеваоа 

Рекпнструкција и  изградоа  впдпвпдне мреже 

Циљеви прпјекта: 

- Смаоеое губитака у впдпвпднпј мрежи  

- Квалитетније впдпснабдеваое   

- Смаоеое интервенција на впдпвпду   

- Смаоеое трпщкпва на впдпвпду   

- Ппвећаое ефикаснпсти рада 

Кратак ппис прпјекта: 

Пoстojeћa дистрибутивнa мрeжa сaшиоeнa je oд цeвнoг мaтeриjaлa шиja je стaрoст вeликa. 80% 
вoдoвoднe мрeжe je истeкao рoк кoрищћeоa и прeкo 75% су AЦ цeви. Oвo прoузрoкуje вeликe 
губиткe у мрeжи oд кaптaжe дo кoрисникa. Oсим зaстaрeлe вoдoвoднe мрeжe вeлики прoблeм 
прeдстaвљajу и нeиспрaвни зaтвaрaши кojи су oд дугoг вeкa кoрищћeоa прeкo 60% нeиспрaвни. 
Увoђeоeм сaврeмeнe тeхнoлoгиje у прoцeсу упрaвљaоa вoдoвoднoм мрeжoм кao и изрaдa ГИС-
a у вeликoj мeри би oлaкщaлa упрaвљaоe и eксплoaтaциjу вoдoвoднoг систeмa. 
Вeлики брoj нeбaждaрeних, нeиспрaвних вoдoмeрa кao и нeмoгућнoст физишкoг рaзгрaнишeоa 
1. 2. и 3. зoнe вoдoвoднoг систeмa укaзуjу нa нeмoгућнoст дa сe вoдoвoдни систeм држи пoд 
кoнтрoлoм. Jeдaн брoj дивљих прикљушaкa тaкoђe дoпринoси шиоeници дa je прoцeнaт 
фaктурисaнe вoдe у oднoсу нa укупну испoруку 35,68%. Губици кojи нaстajу у мрeжи дoстижу и 
дo 60%. 
Прпјекат предвиђа рекпнструцију впдпвпда у  улицама у блпку Чука I : Ивана Цанкара, 
Сппртска, Бепградска, С.Сремца, Никпле Тесле, деп  Иве Андрића. 

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Спрпвпђеое јавне 
набавке за 
рекпнструкцију 
впдпвпда  блпка   
Чука II 

ЈКП Напредак 
Дрљаша Саща 

 

60 дана 

  

2. Рекпнструкција 
впдпвпда у блпку 
Чука II 

ЈКП Напредак 
Дрљаша Саща 
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90 дана 

Пшекивани резултати прпјекта: 

- Ппбпљщанп впдпснабдеваое без рестрикција 

- Изграђен квалитетан впдпвпвпд 

- Смаоени трпщкпви пдржаваоа 

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 

прпмене?) Рекпнструкцијпм впдпвпда Спкпбаое (у перипду пд 5 гпд.) требалп би смаоити 

знатнп трпщкпве пдржаваоа впдпвпдне мреже и смаоити губитке у Еврппским стандардима 

щтп аутпматски знаши бпље впдпснабдеваое без рестрикција 

 

Циљне групе: Лпкална заједница, дпмаћи и страни туристи 

 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

Дирекција за урбанизам и изградоу Спкпбаое , СП Спкпбаое 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: Пбезбеђеое финансијских средстава и усвајаое прпграма рада 

и Бучета СП Спкпбаое 

Фактпри ризика: 

- неусвајаое бучета 

- маоак финансијских средстава 

- кащоеое планске дпкументације 

Прпцеоена вреднпст: 30.750.000,00 

(Кљушне ставке у бучету ): 

 Рекпнструкција          30.000.000,00 

 Струшни надзпр              600.000,00 

 Технишки преглед изведених радпва     100.000,00 

 Упптребна дпзвпла         50.000,00 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција 
Дрљаша Саща  Директпр 
Прганизација 
ЈКП „Напредак“   Спкпбаоа 
Брпј телефпна, факса 
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064-84-99-201   факс 018-830-977 
Е-маил 
soko.napredak@nadlanu.com 
Интернет страница 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације      180 дана 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта     јул  2010.гпдине 

 

 

 

Бр. 24 Прпјекат: Израда технишке дпкументације за трасу регипналнпг пута Р-121  

Ппщти циљ 3. 

Ппсебан циљ 3.3 

 

Прпграм 3.3.1 

Развпј кпмуналне инфраструктуре 

Рекпнструкција ппстпјеће и изградоа нпве сапбраћајне 

инфраструктуре 

Израда технишке и прпјектне дпкументације 

Циљеви прпјекта: 
 

- Унапређеое квалитета сапбраћајне инфраструктуре Истпшне Србије 
- Ппбпљщаое дпступнпсти Спкпбаое кап туристишке дестинације 
- Ппвећаое степена безбеднпсти 
- Ствараое услпва за привлашеое инвестиција 

Кратак ппис прпјекта: 
Улице Алексе Маркищића, Радета Живкпвића, Миладина Живанпвића и Превалац су 

најпрпметније улице у граду и уједнп шине деп трасе регипналнпг пута Р121 Алексинац-

Спкпбаоа-Кљажевац прекп кпга са пдвија шитав путнишки и теретни сапбраћај. Такпђе, пве 

улице су изграђене и асфалтиране прве у граду щездесетих гпдина прпщлпг века.  

Прпјектпм се планира прибављаое услпва и сагласнпсти, гепдетска и теренска мереоа, израда 

Главнпг прпјекта, технишка кпнтрпла и прибављаое пдпбреоа за извпђеое радпва на 

рекпнструкцији трасе регипналнпг пута Р-121 крпз Спкпбаоу. Главни прпјектпм пптребнп је 

пбухватити кпмплетну рекпнструкцију кплпвпза, кпрекцију хпризпнталних и вертикалних 

кривина у границама ппстпјеће трсе, замену и евентуалнп измещтаое инсталација впдпвпда, 

канализације, елктрпинсталација и др, прпписнп пбележаваое хпризпнталне и ппстављаое 

вертикалне сапбраћајне сигнализације. 

За редпвнп и инестиципнп пдржаваое регипналних путева на теритприји ппщтине Спкпбаоа 
надлежнп је ЈП Путеви Србије такп да би реализација прпјекта представљала партнерски 
прпјекат републике Србије и Ппщтине Спкпбаоа. 

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст Надлежнпст Време реализације прпјекта  
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Предвиђенп Реализпванп Кпментар 

1. Прибављаое 
инфпрмације п 
лпкацији и 
лпкацијске дпзвпле 

Ппщтинска 
управа 
Спкпбаоа и 
Министарствп 
за 
инфраструктуру 
РС 

01.02.2010. 01.03.2010.  

2. Израда гепдетских 
ппдлпга и теренска 
мереоа 

ЈП Путеви 
србије и 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

01.03.2010. 01.04.2010.  

3. Израда технишке 
дпкументације 
Главнпг прпјекта 

ЈП Путеви 
Србије 

01.04.2010. 01.05.2010.  

4. Технишка кпнтрпла 
Главнпг прпјекта 

ЈП Путеви 
србије 

01.05.2010. 15.05.2010.  

5. Прибављаое 
сагласнпсти на 
Главни прпјекат и 
Пдпбреоа за 
извпђеое радпва 

Министарствп 
за 
инфраструктуру 

15.05.2010. 15.06.2010.  

Пшекивани резултати прпјекта: 
- Пдпбрена технишка дпкументација за рекпнструкцију трас регипналнпг пута Р-121 крпз 
Спкпбаоу 
 
- Пбезбеђена инвестиципнп-технишка дпкументација за Главни прпјекат 
- Дпбијенп пдпбреое за извпђеое радпва 
- Рекпнструисана траса регипналнпг пута Р-121 

Пшекивани утицај прпјекта  
Прпјекат израде технишке дпкументације за рекпнструкцију трасе регипналнпг пута Р-121 крпз 
Спкпбаоу утише на ппвећаое степена спремнпсти лпкалне управе за инвестираое у извпђеое 
радпва и рещаваое прпблема инфраструктурне ппремљенпсти лпкалне заједнице, ппбпљщаое 
живптнпг стандарда станпвнищтва и пшуваое живптне средине. Дугпрпшнп гледанп прпјекат ће 
дппринети привреднпм развпју лпкалне заједнице такп щтп ће израђена технишка 
дпкументација пмпгућити инвестираое у савремену сапбраћајну инфраструктуру. Индиректнп, 
прпјекат ће утицати на привлашеое инвестиција и ствараое услпва за даљи привредни развпј. 
Први резултати пшекују су пднах накпн израде дпкументације и прибављаое пдпбреоа за 
извпђеое радпва. 

Циљне групе: Лпкална зејденица, дпмаћи  и страни туристи , пптенцијални 
инвеститпри 

Партнери на прпјекту/ Министарствп за инфраструктуру, ЈП Путеви Србије, Ппщтинска 
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битни актери управа Спкпбаоа 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: 
Пснпвни предуслпв за ппшетак реализације прпјекта је заједнишкп сагледаваое ппстпјећег 
дугпгпдищоег прпблема и зајднишки интерес за рещаваое истпг, између Министарства за 
инфраструктуру РС, ЈП Путеви Србије и Ппщтине Спкпбаоа. 

Фактпри ризика: 
- Дуга прпцедура прибављаоа услпва, сагласнпсти и израде инвестиципнп-технишке 
дпкументације 

Прпцеоена вреднпст: 

 Трпщкпви израде технишке дпкументације -  Главнпг прпјекта 5.000.000,00 динара 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција: Виплета Кпстић 

Прганизација: Дирекција за урбанизам и изградоу-Спкпбаоа 

Брпј телефпна, факса: 018/833-068, 833-078 

Е-маил: sokodir@medianis.net 

Интернет страница: / 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације: 5.5 месеца 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта: 01.02.2010. 

 

Бр. 25 Прпјекат: Израда технишке дпкументације за рекпнструкцију лпкалних 

путева 

Ппщти циљ 3. 

Ппсебан циљ 3.3 

 

Прпграм 3.3.1 

Развпј кпмуналне инфраструктуре 

Рекпнструкција ппстпјеће и изградоа нпве сапбраћајне 

инфраструктуре 

Израда прпјектне и технишке дпкументације 

Циљеви прпјекта: 
- Унапређеое руралнпг развпја 
- Ппбпљщаое дпступнпсти туристишких лпкалитета 

 

Кратак ппис прпјекта: 
Прпјектпм се планира прибављаое гепдетских ппдлпга, прикупљаое услпва и сагласнпсти 

надлежних јавних предузећа, теренска мереоа, израда инвестиципнп-технишке дпкументације 

Главнпг прпјекта за рекпнструкцију лпкалних путева, врщеое технишке кпнтрпле дпкументације 

и прибављаое пдпбреоа за извпђеое радпва. Технишка дпкументација предвиђа фазну 
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рекпнструкцију лпкалних путних праваца пп депницама: Л8 Пзрен-Пшнп, Л2 Р121-Ппружница, 

Л1  Трубаревац-Врбпвац-Рујевица-Р121А, Л5  ул. Рајка Вићентијевића-Бели Пптпк, Л4  Р121-

Тргпвищте-Мужинац-Шарбанпвац-ул. Ртаоска, Л14  Р121-Врелп-Читлук, Л13  Л11-Бпгдинац, Л12  

Л11-Милущинац, Л11  Р121-Сесалац-граница ппщтине Бпљевац. 

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Прибављаое 
инфпрмације п 
лпкацији и лпкацијске 
дпзвпле 

Ппщтинска 
управа 
Спкпбаоа 

15.01.2010. 01.02.2010.  

2. Израда гепдетских 
ппдлпга и теренска 
мереоа 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

01.02.2010. 15.02.2010.  

3. Израда технишке 
дпкументације 
Главнпг прпјекта 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

01.02.2010. 01.03.2010.  

4. Технишка кпнтрпла 
Главнпг прпјекта 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

02.03.2010. 10.03.2010.  

5. Прибављаое 
сагласнпсти на Главни 
прпјекат и Пдпбреоа 
за извпђеое радпва 

Ппщтинска 
управа 
Спкпбаоа 

11.03.2010. 20.03.2010  

Пшекивани резултати прпјекта: 
- Пдпбрена инвестиципнп-технишка дпкументација за извпђеое радпва на рекпнструкцији 
лпкалних путева укупне дужине 23км 
- Пбезбеђена инвестиципнп-технишка дпкументација-Главни прпјекат 
- Дпбијенп Пдпбреое за извпђеое радпва 
- Рекпнструисани лпкални путеви  
 

Пшекивани утицај прпјекта  
Прпјекат израде технишке дпкументације за рекпнструкцију лпкалних путева утише на ппвећаое 
степена спремнпсти лпкалне управе за инвестираое у извпђеое радпва и рещаваое прпблема 
инфраструктурне ппремљенпсти лпкалне заједнице, ппбпљщаое живптнпг стандарда 
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станпвнищтва и пшуваое живптне средине. Дугпрпшнп гледанп прпјекат ће дппринети 
привреднпм развпју лпкалне заједнице такп щтп ће израђена технишка дпкументација 
пмпгућити инвестираое у савремену сапбраћајну инфраструктуру. Први резултати пшекују су 
пднах накпн израде дпкументације и прибављаое пдпбреоа за извпђеое радпва. 

Циљне групе: Лпкална зејденица, дпмаћи  и страни туристи , пптенцијални 
инвеститпри 

Партнери на прпјекту/ 
битни актери 

Ппщтинска управа Спкпбаоа 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: 
Нема ппсебних предуслпва за ппшетак реализације прпјекта. 

Фактпри ризика: 
- Дуга прпцедура прибављаоа услпва, сагласнпсти и израде инвестиципнп-технишке 
дпкументације 

Прпцеоена вреднпст: 

 Трпщкпви израде технишке дпкументације Главнпг прпјекта 5.000.000,00 динара 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција: Виплета Кпстић 

Прганизација: Дирекција за урбанизам и изградоу-Спкпбаоа 

Брпј телефпна, факса: 018/833-068, 833-078 

Е-маил: sokodir@medianis.net 

Интернет страница: / 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације: 2 месеца 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта: 15.01.2010. 

 

Бр. 26 Прпјекат: Рекпнструкција трасе регипналнпг пута Р-121 крпз Спкпбаоу (улице 

Алексе Маркищића,  Радета Живкпвића, Миладина Живанпвића и 

Превалац) 

Ппщти циљ 3. 

Ппсебан циљ 3.3 

 

Прпграм 3.3.2 

Развпј кпмуналне инфраструктуре 

Рекпнструкција ппстпјеће и изградоа нпве сапбраћајне 

инфраструктуре 

Рекпнструкција ппстпјеће сапбраћајне инфраструктуре 

Циљеви прпјекта: 
 
- Ппвећаое безбеднпсти у  сапбраћају 
- Унапређеое живптне средине 
- Ствараое услпва за привредни развпј и развпј туризма 

Кратак ппис прпјекта: 
Улице Алексе Маркищића, Радета Живкпвића, Миладина Живанпвића и Превалац су 

најпрпметније улице у граду и уједнп шине деп трасе регипналнпг пута Р-121 Алексинац-
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Спкпбаоа-Кљажевац прекп кпга са пдвија шитав путнишки и теретни сапбраћај. Такпђе, пве 

улице су изграђене и асфалтиране прве у граду щездесетих гпдина прпщлпг века. Прпблем 

лпщег стаоа пвих улица највище је изражен у летоем перипду у јеку туристишке сезпне када је 

збпг велике сапбраћајне фреквенције птежанп пдвијаое сапбраћаја и дплази дп шестих 

загущеоа. Ппсебан прпблем представља и теретни сапбраћај камипнима кпји дистрибуирају 

угаљ Рудника мркпг угља „Спкп“ у Читлуку.  

Дуг перипд кприщћеоа са знатнп ппјашаним сапбраћајним пптерећеоем и недпвпљна редпвна 

и инвестиципна улагаоа услпвила су дефпрмације и пщтећеоа кплпвпзне кпнструкције и 

захтевају щтп хитнију рекпнструкцију. Неппхпдна је кпмплетна рекпнструкција кплпвпза, 

кпрекција хпризпнталних и вертикалних кривина у границама ппстпјеће трсе, замена и 

евентуалнп измещтаое инсталација впдпвпда, канализације, елктрпинсталација и др, прпписнп 

пбележаваое хпризпнталне и ппстављаое вертикалне сапбраћајне сигнализације. 

За редпвнп и инестиципнп пдржаваое регипналних путева на теритприји ппщтине Спкпбаоа 
надлежнп је ЈП Путеви Србије такп да би реализација прпјекта представљала партнерски 
прпјекат републике Србије и Ппщтине Спкпбаоа. 

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Јавна набавка 
радпва-избпр 
најппвпљнијег 
извпђаша 

ЈП Путеви 
Србије 

01.05.2010. 15.07.2010.  

2. Извпђеое радпва  ЈП Путеви 
Србије 

01.09.2010. 01.05.2011.  

3. Струшни надзпр ЈП Путеви 
србије 

01.09.2010. 01.05.2011.  

4. Технишки преглед 
изведених радпва 

Министарствп 
за 
инфраструктуру 

01.05.2011. 01.06.2011.  

5. Упптребна дпзвпла Министарствп 
за 
инфраструктуру 

01.06.2011. 01.07.2011.  

Пшекивани резултати прпјекта: 
- Изграђена савремена лпкална инфраструктура прилагпђена пптребама мещтана и туриста ( 

главна градска сапбраћајница са савременпм кплпвпзнпм кпнструкцијпм и сапбраћајнпм 

сигнализацијпм, укупне дужине 5 км) 

- Ппвећан степен безбеднпсти у сапбраћају крпз касељенп местп 

- Регулисан систем пдвпђеоа атмпсферских впда 

- Смаоен нивп загађеоа и буке 

Пшекивани утицај прпјекта  
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Прпјекат рекпнструкције трасе регипналнпг пута крпз Спкпбаоу директнп утише на квалитет 
инфраструктурне ппремљенпсти лпкалне заједнице, ппбпљщаое живптнпг стандарда  и 
пшуваое живптне средине. Дугпрпшнп гледанп прпјекат ће дппринети привреднпм развпју 
лпкалне заједнице такп щтп ће савремена сапбраћајна кпмуникација ппбпљщати имич баое и 
ушинити је привлашнијпм за дпмаће и стране туристе и пптенцијалне инвеститпре 
заинтереспване за изградоу туристишких, сппртских и рекреативних садржаја. Први резултати 
пшекују су нареднпј туристишкпј сезпни, пдмах накпн реализације прпјекта. 

Циљне групе: Лпкална зејденица, дпмаћи  и страни туристи , пптенцијални 
инвеститпри 

Партнери на прпјекту/ 
битни актери 

Министарствп за инфраструктуру РС, ЈП Путеви Србије Бепград, 
Дирекција за урбанизам и изградоу-Спкпбаоа, ЈКП Напредак 
Спкпбаоа 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: 
Пснпвни предуслпв за ппшетак реализације прпјекта је заједнишкп сагледаваое ппстпјећег 
дугпгпдищоег прпблема и зајднишки интерес за рещаваое истпг, између Министарства за 
инфраструктуру РС, ЈП Путеви Србије и Ппщтине Спкпбаоа. 

Фактпри ризика: 
- недпстатак финансијских средстава 
- кащоеое у реализацији прпјекта 
- лпщи временски услпви 

Прпцеоена вреднпст: 

 Трпщкпви извпђеоа радпва на рекпнструкцији трасе регипналнпг пута 200.000.000,00 
динара 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција: Виплета Кпстић 

Прганизација: Дирекција за урбанизам и изградоу-Спкпбаоа 

Брпј телефпна, факса: 018/833-068, 833-078 

Е-маил: sokodir@medianis.net 

Интернет страница: / 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације: 14 месеци 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта: 01.05.2010. 

 

 

 

Бр. 27 Прпјекат: Рекпнструкција лпкалнпг пута Пзрен-Груднп-Пшнп 

Ппщти циљ 3. 

Ппсебан циљ 3.3 

 

Развпј кпмуналне инфраструктуре 

Рекпнструкција ппстпјеће и изградоа нпве сапбраћајне 

инфраструктуре 
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Прпграм 3.3.2 Рекпнструкција ппстпјеће сапбраћајне инфраструктуре 

Циљеви прпјекта: 
 
 
- Ствараое услпва за привредни развпј и развпј туризма 
-Унапређеое режима сапбраћаја 

Кратак ппис прпјекта: 

На теритприји ппщтине Спкпбаоа ппстпји лпкална путна мрежа укупне дужине пкп 80 км кпји 

су грађени щездесетих гпдина прпщлпг века са кплпвпзпм, најпре макадамским, а касније и са 

слпјем асфалта. Стаое кплпвпза је таквп да се сапбраћај пдивија вепма птежанп, ударне рупе су 

присутне на гптпвп свим путним правцима и приметни су сви пблици пщтећеоа, банкине су 

затрпане земљаним материјалпм, прппуснице су у већини слушајева запущене, јаркпви и кпсине 

нису јаснп дефинисани, а функција пдвпђеоа впда је птежана, на шитавпј путнпј мрежи нема 

прпписних сапбаћајних знакпва.  

Лпкални пут Л8 (пд раскрснице са Р120 прекп бплнице на Пзену-Груднп пдељеое дп Пшне 
бплнице) укупне дужине 4км је један пд важнијих лпкалних путних праваца на теритприји 
ппщтине Спкпбаоа. Ппред тпга щтп је пвај путни правац једина веза са бплницама пн такпђе 
представља и једини сапбраћајни прилаз дп знашајних излетищта Рипаљка, Калинпвица и 
Пзренске ливаде. 
Прпјектпм се предвиђа рекпнструкција кплпвпзне кпнструкције у ппстпјећпј щирини, 
рекпнструкција банкина, јаркпва, канала, пбележаваое хпризпнталне и ппстављаое прпписне 
сапбраћајне сигнализације. 

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Јавна набавка радпва-
избпр најппвпљнијег 
извпђаша радпва 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

15.03.2010. 01.05.2010.  

2. Извпђеое радпва на 
рекпнструкцији 
лпкалнпг пута 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

15.05.2010. 15.06.2010.  



 
246 Стратегија привреднпг развпја ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

3. Струшни надзпр над 
извпђеоем радпва 

Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

15.05.2010. 15.06.2010.  

4. Технишки преглед 
извдеених радпва 

Ппщтинска 
управа 
Спкпбаоа 

16.06.2010. 20.06.2010.  

5. Упптребна дпзвпла Ппщтинска 
управа 
Спкпбаоа 

21.06.2010. 01.07.2010  

Пшекивани резултати прпјекта: 
-Дпбијена упптребна дпзвпла 
- Изграђена савремена лпкална инфраструктура прилагпђена пптребама мещтана и туриста 
(рекпнструисан лпкални пут дужине 4км) 
- Ппстављена сапбраћајна сигнализација (на дужини пд 4км) 
- Бпља сапбраћајна кпмуникација дп бплница и туристишких лпкалитета (брпј впзила) 
- Већа ппсећенпст излетищта 
- Ппвећан степен безбеднпсти у  сапбраћају 

Пшекивани утицај прпјекта  
Прпјекат рекпнструкције трасе лпкалнпг пута Л-8 Пзрен-Пшнп-Груднп директнп утише на 
квалитет инфраструктурне ппремљенпсти лпкалне заједнице, ппбпљщаое живптнпг стандарда 
станпвнищтва и пшуваое живптне средине. Дугпрпшнп гледанп прпјекат ће дппринети 
привреднпм развпју лпкалне заједнице такп щтп ће савремена сапбраћајна кпмуникација 
ппбпљщати имич баое и ушинити је привлашнијпм за дпмаће и стране туристе и пптенцијалне 
инвеститпре заинтереспване за изградоу туристишких, сппртских и рекреативних садржаја. 
Први резултати пшекују су нареднпј туристишкпј сезпни, пдмах накпн реализације прпјекта. 

Циљне групе: Лпкална заједница, дпмаћи  и страни туристи , пптенцијални 
инвеститпри,бплесници кпји пдлазе у Бплницу 

Партнери на прпјекту/ 
битни актери 

Ппщтинска управа Спкпбаоа 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: 
Пснпвни предуслпв за ппшетак реализације прпјекта је израда гепдетских ппдлпга, прибављаое 
услпва и сагласнпсти надлежних јавних предузећа, израда инвестиципнп-технишке 
дпкументације и прибављаое пдпбреоа за изградоу. 

Фактпри ризика: 
- Дуга прпцедура прибављаоа услпва, сагласнпсти и израде инвестиципнп-технишке 
дпкументације 
- Недпстатак финансијских средстава  
- Неуспещан ппступак јавне набавке радпва 
- Лпщи временски услпви 

Прпцеоена вреднпст: 

 Трпщкпви извпђеоа радпва на рекпнструкцији лпкалнпг пута 20.000.000,00 динара 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција: Виплета Кпстић 

Прганизација: Дирекција за урбанизам и изградоу-Спкпбаоа 
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Брпј телефпна, факса: 018/833-068, 833-078 

Е-маил: sokodir@medianis.net 

Интернет страница: / 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације: 3.5 месеца 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта: 15.03.2010. 

 

 

 

 

 

Бр. 28 Прпјекат: Рекпнструкција система јавнпг псветљеоа на делу регипналнпг 

пута Р-121 крпз Спкпбаоу 

Ппщти циљ 3. 

Ппсебан циљ 3.5 

Прпграм 3.5.4 

Развпј кпмуналне инфраструктуре 

Унапређеое енергетске мреже 

Рекпнструкција јавнпг псветљеоа 

Циљеви прпјекта: 
- Ппбпљщаое квалитета јавнпг псветљеоа 
-  Ппбпљщаое дпступнпсти Спкпбаое 
- Ппбпљщаое имича баоскпг места 
- Рурални развпј 

Кратак ппис прпјекта: 
Укупна дужина мреже јавне расвете на траси регипналнпг пута крпз Спкпбаоу изнпси 5км са 
пкп 90 стубпва расвете и спада у расвету сапбраћајница. Ппстпјећи систем јавне расвете 
сапбраћајнице је у пптпунпсти застареп, технплпщки превазиђен и неприхватљив са аспекта 
безбеднпсти ушесника у сапбраћају, такпђе пвакав систем јавнпг псветљеоа забраоен је у 
великпј већини еврппских земаља. Непдгпварајући расппред и недпвпљан брпј стубпва и 
светиљки ствара наизменишнп смеоиваое светлих и тамних ппља на кплпвпзу, щтп такпђе 
изузетнп негативнп утише на видни кпмфпр и безбеднпст ушесника у сапбраћају. Извпри 
светлпсти на бази живе виспкпг притиска неприхватљиви су и са екплпщкпг аспекта, јер је 
искприщћене извпре светлпсти немпгуће рециклирати, и пстају кап трајнп загађеое живптне 
средине. На крају, стаое пбјеката јавне расвете (стубпви, светиљке, лире и сл.) је услед дугпг 
перипда неадекватнпг пдржаваоа лпще и у естетскпм смислу, щтп ствара неппвпљан утисак п 
Спкпбаои кап једнпм пд најатрактивнијих. Рекпнструисана јавна расвета, функципналнп и 
струшнп-технишки прилагпђена закпнима и стандардима струке, енергетски ефикасна, безбедна 
са станпвищта кплскпг и пещашкпг сапбраћаја, изведена пд екплпщки прихватљивих елемената 
у складу је са важећпм закпнскпм регулативпм и струшним нпрмама кпје важе у земљама 
Еврппске уније. 
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План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Јавна набавка радпва-
избпр најппвпљнијег 
извпђаша 

Ппщтина 
Спкпбаоа 

01.02.2010. 15.03.2010.  

2. Извпђеое радпва  Ппщтина 
Спкпбаоа 

01.04.2010. 15.05.2010.  

3. Струшни надзпр Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу-
Спкпбаоа 

01.04.2010. 15.05.2010.  

4. Технишки преглед 
изведених радпва 

Ппщтинска 
управа 
Спкпбаоа 

15.05.2010. 01.06.2010.  

5. Упптребна дпзвпла Ппщтинкс 
ауправа 
Спкпбаоа 

01.06.2010. 10.06.2010.  

Пшекивани резултати прпјекта: 
- Ппстављена функципнална, енергетски ефикасна и естетски прихватљива јавна расвета 
Рекпнструисани пбјекти и мрежа јавне расвете 
- Смаоени трпщкпви електришне енергије и пдржаваоа пбјеката система јавне расвете 
Смаоени трпщкпви електришне енергије, инвестиципнпг и технишкпг пдржаваоа 
- Ппвећана безбеднпст ушесника у сапбраћају 
- Смаоен негативни утицај на живптну средину услед садащоег кприщћеоа нерециклабилних 
материјала и ппреме 

Пшекивани утицај прпјекта  
Прпјекат рекпнструкције система јавнпг псветљеоа трасе регипналнпг пута крпз Спкпбаоу 
директнп утише на квалитет инфраструктурне ппремљенпсти лпкалне заједнице, ппбпљщаое 
живптнпг стандарда  и пшуваое живптне средине. Дугпрпшнп гледанп прпјекат ће дппринети 
привреднпм развпју лпкалне заједнице такп щтп ће савремена енергетска инфраструктура 
ппбпљщати имич баое и ушинити је привлашнијпм за дпмаће и стране туристе и пптенцијалне 
инвеститпре заинтереспване за изградоу туристишких, сппртских и рекреативних садржаја. 
Први резултати пшекују су нареднпј туристишкпј сезпни, пдмах накпн реализације прпјекта. 

Циљне групе: Лпкална зејденица, дпмаћи  и страни туристи , пптенцијални 
инвеститпри 

Партнери на прпјекту/ 
битни актери 

ЈП Електрппривреда Србије, ЈП Путеви Србије 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: 
Пснпвни предуслпв за ппшетак реализације прпјекта је заједнишкп сагледаваое ппстпјећег 
дугпгпдищоег прпблема и зајднишки интерес за рещаваое истпг, између Министарства за 
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инфраструктуру РС, Мимистарства за енергетику РС, ЈП Елекрппривреде Србије, ЈП Путеви 
Србије и Ппщтине Спкпбаоа. 

Фактпри ризика: 
- Недпстатак финансијских средстава 
- Кащоеое у реализацији прпјекта 
- Лпщи временски услпви 

Прпцеоена вреднпст: 

 Трпщкпви извпђеоа радпва на рекпнструкцији јавне расвете трасе регипналнпг пута 
50.000.000,00 динара 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција: Виплета Кпстић 

Прганизација: Дирекција за урбанизам и изградоу-Спкпбаоа 

Брпј телефпна, факса: 018/833-068, 833-078 

Е-маил: sokodir@medianis.net 

Интернет страница: / 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације: 5 месеци 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта: 01.02.2010. 

  

Бр. 29 Прпјекат:  Ппдизаое капацитета људских кадрпва у бизнис сектпру( 

Прганизпваое семинара п ПЦМ и писаое бизнис планпва) 

Ппщти циљ 4 

Ппсебан циљ 4.1 

Прпграм 4.1.1 

 Развпј предузетнищтва и малих и средоих предузећа 

 Ппдрщка развпју предузетнищтва, малих и средоих предузећа 

 Ппдрщка ппстпјећим предузетницима и власницима МСП 

Циљеви прпјекта:  

Пружити ппдрщку ппстпјећим предузетницима, прганизујући нпве пбуке кпје би им пмпгућиле 

да лакще налазе ппдстицајна средства за свпј ппсап , какп би ппвећали квалитет свпјих услуга и 

стекли неппхпдна меначерска знаоа 

Кратак ппис прпјекта: 

Највећи брпј предузетника и власника предузећа распплажу са вепма скрпмним искуствпм и 

знаоем меначерских вещтина. Прпблеми настају када дпђе дп засићеоа тржищта, када нису у 

мпгућнпсти да финансирају свпје ппслпвне идеје и када је пптребнп реагпвати на прпблеме кпји 

се јављају у ппслпваоу. 

Треба снимити ппстпјеће стаое, утврдити пптребе предузетника а пнда израдити ппщти 

пбразпвни прпграм. Накпн тпга прганпзпвати некпликп семинара и радипница, те пбезбедити 
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кпнстантну ппмпћ пд стране пдељеоа за лпкални екпнпмски развпј. 

Ппсебнп пбратити пажоу на мали брпј предузетника кпји се баве прпизвпдним делатнпстима и 

кпји се углавнпм пслаоају на лпкалнп тржищте или имају прпблеме у пласману свпјих 

прпизвпда 

Изврщити едукацију у изради бизнис планпва у циљу щтп квалитетније и пптпуније пбраде 

ппслпвне идеје кап и бпље прплазнпсти кпд фпндпва и банака 

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Идентификпваое 

циљне групе 

Снимаое пптреба 

Ппщте 

удружеое 

предузетника 

 

15 дана 

 

2. Ствараое кпнцепта 

едукативнпг 

прпграма 

Ппщте 

удружеое 

предузетника 

 Пдељеое за 

лпкални 

екпнпмски 

развпј 

 

15 дана 

 

3. Кпнтакт са 

пптенцијалним 

предавашима 

Пдељеое за 

лпкални 

екпнпмски 

развпј 

 

3 дана 

 

4. Утврђиваое 

кпнцепта 

едукативнпг 

прпграма 

(теме,предаваши, 

презентација дневни 

ред, радни 

материјал) 

Ппщте 

удружеое 

предузетника  

Пдељеое за 

лпкални 

екпнпмски 

развпј 

 

 

10 дана 
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5. Пбавещтаваое 

пплазника прпграма 

Ппщте 

удружеое 

предузетника 

 

3 дана 

 

6. Пдржаваое 

едукативнпг 

прпграма 

Писаое Бизнис 

планпва 

Пдељеое за 

лпкални 

екпнпмски 

развпј 

 

Зависи пд кпнцепције 

Једнпдневни или вище 

дневни 

 

7. Пдржаваое 

едукативнпг 

прпграма 

Семинар п ПЦМ 

Пдељеое за 

лпкални 

екпнпмски 

развпј 

Зависи пд кпнцепције 

Једнпдневни или вище 

дневни 

 

Пшекивани резултати прпјекта: 

Ппдигнута свест предузетника п пптребама сталнпг усаврщаваоа 

Бпље сналажеое предузетника са кпнкуренцијпм 

Смаоен брпј стешаја, ликвидација предузећа и затвпрених предузетнишких радои 

Ппвећан нивп квалитета услуга  

Пшекивани утицај прпјекта: 

Ппвећана дпбит предузећа, смаоеое незаппсленпсти 

Акп један брпј радои и предузећа изађе из лпкалних пквира, акп се ппдигне нивп туристишких 

услуга ппстпји мпгућнпст ппбпљщаваоа имича ппщтине 

Евентуалнп, мпгућа ивестиципна улагаоа 

Ппдизаое свести и едукација су кпнстантни прпцеси,па је реалнп пшекивати да се напредак 

примети у наредне три гпдине.  

 

Циљне групе: Ппстпјећи предузетници и власници предузећа 

Пптенцијални меначери 

Тим за лпкални екпнпмски развпј и  
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Удружеое предузетника 

Незаппслена лица 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

Канцеларија за лпкални екпнпмски развпј 

РАРИС 

Регипнална агенција за МСП  Зајешар 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: 

Пбезбеђена нпвшана средства, дпвпљан брпј заинтереспваних и мптивисаних предузетника 

Фактпри ризика: 

Већина предузетника сматра да им нису пптребне едукације 

Прпцеоена вреднпст: 60.000,00 

         Кпнсултантске услуге 
 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција 

Јанкпвић Александар, секретар 

Прганизација 

Ппщте удружеое предузетника ппщтине Спкп Баоа 

Брпј телефпна, факса          018 884 184, 064 2718 547 

Е-маил       preduzetnici.sokobanja@yahoo.com 

Интернет страница 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације     пкп 2 месеца 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта    01.02. 2010 

 

Бр. 30 Прпјекат:  Бизнис - инфп центар ( Центар за пбавещтаваое,Прпмпција јавнп-

приватнпг партнерства,Ппдизаое свести и уппзнаваое власника 

МСП-а п пптреби и прпцедури увпђеоа стандарда квалитета и сл.)  

Ппщти циљ 4  Развпј предузетнищтва и малих и средоих предузећа 
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Ппсебан циљ 4.1 

Прпграм 4.1.1 

 Ппдрщка развпју предузетнищтва, малих и средоих предузећа 

 Ппдрщка ппстпјећим предузетницима и власницима МСП 

Циљеви прпјекта: 

Пружити ппдрщку ппстпјећим и нпвим предузетницима крпз правпвременп пбавещтаваое п 

свим ппдацима кпји мпгу бити знашајни за оихпвп ппслпваое. Крпз кпнстантну сарадоу 

удружеоа предузетника и пдељеоа за лпкални екпнпмски развпј, активнп прпмпвисати јавнп 

приватнп партнерствп. Развијаое пбразпвнпг прпграма за предузетнике п важнпсти увпђеоа 

стандарда квалитета. 

Кратак ппис прпјекта: 

Ппщтп већ ппстпји пдељеое за лпкални екпнпмски развпј и канцеларија удружеоа 

предузетника,пптрeбнп је усагласити рад пве две институције, какп би заједнп представљали 

Бизнис центар. Ради  лакще и благпвремене кпмуникације са свим привредницима у ппщтини у 

пквиру удружеоа набавити сервер кпји пмпгућава слаое ппрука путем СМС-а. 

Прпмпвисаое бизнис центра и мпгућнпсти кпје пн пружа привредницима крпз лпкалне 

медије.У центру сви заинтереспвани привредници мпгу дпбити сву неппхпдну ппдрщку 

(телефпн, факс,интернет,правне услуге) 

Прганизпваое семинара на кпм би се заинтереспвани привредници уппзнали са прпцедурама 

увпђеоа и сертификације система квалитета у мала и средоа предузећа.У првпј фази пбуке 

пбјаснила би се уз практишне примере метпдплпгија увпђеоа система квалитета.У другпј фази 

пбуке пбјаснила би се сврха и метпдплпгија сертификације 

План рада – активнпсти на прпјекту: 

# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Усаглащаваое рада 

Пдељеоа за лпкални 

екпнпмски развпј и 

Удружеоа 

предузетника 

Ппщте 

удружеое 

предузетника  

Пдељеое за 

лпкални 

екпнпмски 

развпј 

 

 

3 данa 
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2. Набавка сервера Ппщте 

удружеое 

предузетника  

 

15 дана  

3. Инфпрмисаое 

привредника п 

мпгућнпстима 

кприщћеоа бизнис 

центра 

Ппщте 

удружеое 

предузетника  

 

 

3 дана 

 

4. Прпмпција бизнис 

центра 

Ппщте 

удружеое 

предузетника  

Пдељеое за 

лпкални 

екпнпмски 

развпј 

 

15 дана 

 

5. Ппзиваое и 

селекција свих 

заинтереспваних за 

едукацију п 

стандардима 

Ппщте 

удружеое 

предузетника  

 

 

10 дана 

 

6. Oрганизпваое 

семинара – 

уппзнаваое са 

прпцедурпм увпђеоа 

и сертификацијпм  

Пдељеое за 

лпкални 

екпнпмски 

развпј 

 

7 дана 

 

Пшекивани резултати прпјекта: 

- Благпвремена и бпља инфпрмисанпст привредника на теритприји ппщтине. 

- Унапређенп ппслпваое фирми кпје кпристе бизнис центар,бржа размена инфпрмација 

- Усппстављенп приватнп јавнп партнерствп 

- Ппвећан брпј сертификпваних малих и средоих предузећа 

- Ппвећана кпнкурентска сппспбнпст привредних субјеката 
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Пшекивани утицај прпјекта: 

- Усппстављенп ппвереое између јавнпг и приватнпг сектпра 

- Унапређеое прпцеса прпизвпдое и услуга и птвараое нпвих радних места 

- Ппвећаое пбима прпизвпдое збпг ппвећаоа квалитета рпбе захваљујући примени 

стандарда квалитета 

Циљне групе: Ппстпјећи предузетници и власници предузећа 

Тим за лпкални екпнпмски развпј и  

Удружеое предузетника 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

Канцеларија за лпкални екпнпмски развпј 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: 

Пбезбеђена финансијска средства 

Заинтереспвани и јавни и приватни сектпр 

Фактпри ризика: 

Немпгућнпст привредника да пбезбеде средства кпја су пптребна за увпђеое стандарда 

Прпцеоена вреднпст: 

 

 Едукације-300 еура 

 Прганизпваое семинара-300 еура 

 Набавка сервера- 800 еура 

 Прпмпција-250 еура 
 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција 

Јанкпвић Александар, секретар 

Прганизација 

Ппщте удружеое предузетника ппщтине Спкп Баоа 

Брпј телефпна, факса          018 884 184, 064 2718 547 
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Е-маил       preduzetnici.sokobanja@yahoo.com 

Интернет страница 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације                      2 месеца 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта    01.05. 2010. 

 

Бр. 31 Прпјекат:   Прпмпција и фпрмираое кластера ( грађевинара,туристишкпг 

кластера) 

Ппщти циљ 4 

Ппсебан циљ 4.1 

Прпграм 4.1.2 

 Развпј предузетнищтва и малих и средоих предузећа 

 Ппдрщка развпју предузетнищтва, малих и средоих предузећа 

 Унапређеое предузетнишке инфраструктуре 

Циљеви прпјекта: 

Пружити ппмпћ ппстпјећим и нпвим предузетницима дпдатним пбукама из предузетнищтва и 

мптивисати их да се удружују и стварају аспцијације и кластере ради лакщег заједнишкпг 

заступаоа интереса 

Кратак ппис прпјекта: 

Прпјекат ппдразумева прпмпцију кластерскпг удруживаоа и израду пбразпвнпг прпграма за 

ппстпјеће предузетнике и предузећа на теритприји ппщтине Спкпбаоа ради ппдстицаоа 

оихпвпг кластерскпг удруживаоа. 

Намена је да се унапреди ппслпваое ппменутих привредних грана на теритприји крпз оихпвп 

умрежаваое и кластерскп удруживаое. Треба најпре уз струшну ппмпћ израдити један ппщти 

пбразпвни прпграм, а затим на пснпву истпг пдржати низ семинара и  радипница. Пмпгућити 

кпнстантну ппмпћ пд стране Пдељеоа за лпкални екпнпмски развпј, Рарис-а и Агенције за МСП 

за ствараое вертикалних и хпризпнталних кластерских удружеоа заинтереспваних. Крпз израду 

прпграма треба предвидети ппмпћ у псниваоу кластерских удружеоа и урадити квантитативну 

анализу ради идентификпваоа мпгућих кластера. 

Један пд циљева пвпг едукативнпг прпграма је и јашаое свести привредника п важнпсти 

кластерких удружеоа ради ефикаснијег кприщћеоа пгранишених ресурса и јашаое екпнпмскпг 

развпја какп лпкалне заједнице такп и регипна, а самим тим и јаше кпнкурентнпсти датих 

шланпва кластера. 

План рада – активнпсти на прпјекту: 
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# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Израда ппщтег 

пбразпвнпг 

прпграма п 

кластерским 

удруживаоима  

Ппщте 

удружеое 

предузетника 

Пдељеое за 

лпкални 

екпнпмски 

развпј 

 

 

6 месеци 

 

2. Истраживаое крпз 

квантитативну 

анализу мпгућих 

кластера на 

теритприји ппщтине 

Спкп Баоа и 

регипна 

Ппщте 

удружеое 

предузетника 

Пдељеое за 

лпкални 

екпнпмски 

развпј 

 

 

6 месеци 

 

3. Прганизпваое 

семинара и 

радипница  п 

кластерима са 

пптенцијалним 

шланпвима кластера 

п схватаоу 

важнпсти једне 

пвакве институције 

Ппщте 

удружеое 

предузетника 

Пдељеое за 

лпкални 

екпнпмски 

развпј 

 

 

 

2 месеца 

 

4. Кпнстантна ппмпћ 

Пдељеоа за 

лпкални екпнпмски 

развпј 

Пдељеое за 

лпкални 

екпнпмски 

развпј 

  

5. Фпрмираое 

туристишкпг 

кластера 

Ппщте 

удружеое 

предузетника 

 

 

2 месеца 
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6. Фпрмираое 

грађевинскпг 

кластера 

Ппщте 

удружеое 

предузетника 

 

 

2 месеца 

 

7.     

Пшекивани резултати прпјекта: 

Јашаое кпнкурентнпсти заступљених грана привреде на теритприји ппщтине Спкп Баоа крпз 

вертикалнп и хпризпнталнп  кластерскп удруживаое и умрежаваое 

Бпљи и бржи екпнпмски развпј ппщтине 

Мпгућа јавнп приватна партнерства 

Пшекивани утицај прпјекта  

Мпгућ је ппсредан утицај на ппвећаое брпја заппслених 

Уклаоаое нелпјалне кпнкуренције и бпрба прптив рада на црнп (ппсебнп у грађевинарству ) 

Ппбпљщан имич ппщтине 

Реалнп је пшекивати ппзитивне прпмене у наредних три дп пет гпдина 

Циљне групе: Ппстпјећи предузетници и власници предузећа 

Пптенцијални нпви привредници 

Мпгући ивестиципни партери из регипна 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

Канцеларија за лпкални екпнпмски развпј 

Регипнална агенција за развпј Истпшне Србије РАРИС 

Регипнална агенција за развпј МСП Зајешар 

Предуслпви за ппшетак прпјекта: 

Неппхпдни кадрпви и финансијска средства за реализацију прпјекта 

Дпвпоан брпј заинтереспваних привредника 

Фактпри ризика: 

Незаинтереспванпст привредника 
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Прпцеоена вреднпст: 

 Кпнсултантске услуге 

 Путни трпщкпви 
 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција 

Јанкпвић Александар, секретар 

Прганизација 

Ппщте удружеое предузетника ппщтине Спкп Баоа 

Брпј телефпна, факса          018 884 184, 064 2718 547 

Е-маил       preduzetnici.sokobanja@yahoo.com 

Интернет страница 

Перипд 

имплементације: 

Трајаое имплементације          две гпдине 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта         01.09. 2010 

 

Бр. 32 Прпјекат: Гепграфски инфпрмаципни систем (ГИС)   

Ппщти циљ 4. 

Ппсебан циљ 4.2. 

Прпграм 4.2.1. 

Развпј предузетнищтва и малих и средоих предузећа 

Прпмпција предузетнищтва и развпј људских ресурса у складу са 

пптребама привреде 

Ппдстицаое развпја нпвих МСП и радои 

Циљеви прпјекта:                                                                                                                 

- Унапређеое ппслпваоа МСП сектпра 

- Ефикасније, екпнпмишније и мпдерније управљаое градским ресурсима 

- Ствараое услпва за привлашеое инвестиција 

Кратак ппис прпјекта:  

Гепграфски инфпрмаципни систем (ГИС) је скуп база ппдатака, прпграма и хардвера кпји пружа 

нпве мпгућнпсти у манипулацијама прпстпрним ппдацима, ппвезиваоем графишких ппдатака п 

прпстпру са табеларним ппдацима-атрибутима. 

На нивпу лпкалне сампуправе скпрп 80% свих инфпрмација, пдлука и задатака су директнп или 
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индиректнп у вези са прпстпрним ппдацима. У пквиру прпцеса децентрализације, лпкалне 

сампуправе у Србији се све вище меоају у свпјеврсна услужна и управна предузећа кпја су на 

услузи свпјим кприсницима. Захтеви и пшекиваоа кпје у пднпсу на лпкалне сампуправе у Србији 

изнпсе грађани, али и привреда су све већи. Примена ГИС-а мпже да буде нашин да се ппмпгне 

испуоеое тих пшекиваоа. Какп су прпстпрне инфпрмације у мнпгим лпкалним сампуправама 

разбацане пп разним управама и другим лпкалним и републишким прганима и институцијама, 

размена ппдатака је тещка и врлп скупа. Мнпги ппдаци кпји се тишу некретнина и импвине су 

застарели и дпступни искљишивп у аналпгнпм пблику. ГИС пружа мпгућнпст да се шувају и 

складищте ппдаци, мапе и алфанумеришки ппдаци, али у дигиталнпм пблику кпји надлежним 

прганима даје мпгућнпст да размену ппдатака пбаве мнпгп брже и лакще, па шак и прекп 

интернета. ГИС мпже бити пд кпристи у свакпј институцији кпја се бави прпстпрним ппдацима 

међу кпје спадају лпкалне сампуправе, кпмунална предузећа (катастар впдпва), туристишке 

прганизације, щумске секције, прганизације кпје се баве урбанизмпм (генерални план, детаљни 

регулаципни план, приказ разлишитих урбаних зпна). Такпђе се мпже кпристити за 

прганизпваое и управљаое ресурсима кпји су везани за прпстпр, планираое и прпстпрни 

развпј (планираое рекреативних садржаја, прганизација паркпвских ппврщина итд.). Уз све тп, 

дпбрп развијен ГИС мпже да буде и звпр дпдатних прихпда за лпкалну сампуправу. 

Кпристи кпје се јављају увпђеоем лпкалнпг ГИС-а мпгу се сажети у седам категприја: 

- услуге у грађанству – увид у гепдетске ппдлпге, инфпрмације п урбанистишким и 

прпстпрним планпвима 

- дпзвпле-бржи и једнпставнији прпцес даваоа дпзвпла 

- пцена ппреза – правишан и ефикаснији ппступак пбрашуна и наплате ппреза и такси 

- ефикаснпст управе – бпља размена инфпрмација измађу управних пргана 

- прпстпрнп и урганистишкп планираое – ефикаснија упптреба и кпнтрпла неппкретне 

импвине 

- привредни и индустријски развпј – бржа пбрада упита кпје дпстављају инвеститпри 

- легализација – убрзани прпцес легализације 

- ствараое катастра заједнице надлежнпсти лпкалне заједнице (јавне расвете, лпкалних 

путева и улица, урбане ппреме итд.). 

 

 

План рада – активнпсти на прпјекту: 
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# Активнпст 

 

 

Надлежнпст 

 

 

Време реализације прпјекта  

Кпментар Предвиђенп Реализпванп 

1. Фпрмираое радне 

групе 

КЛЕР 01.04.2009. 15.04.2009.  

2. Дефинисаое 

припритетних 

пбласти 

КЛЕР 16.04.2009.            16.04.2009.           

3. Пбука шланпва радне 

групе СП Спкпбаоа п 

ГИС-у 

СКГП 21.04.2009.           21.04.2009.  

4. Пбука кприсника 

система 

КЛЕР 13.05.2009.          13.05.2009.  

5. Набавка спфтвера СП Спкпбаоа 15.04.2009.           15.04.2009.       

6. Набавка хардвера СП Спкпбаоа 15.04.2009.            15.04.2009.  

7. Израда базе ппдатака КЛЕР   

8.  Умрежаваое 

институција 

Извпђаш 

радпва 

01.04.2009.             01.04.2009.  

9. Прпмптивне 

активнпсти 

КЛЕР   

Пшекивани резултати прпјекта: 

- пдржана едукација шланпва раднпг тима 

- пдржана едукација кприсника система 

- изврщена јавна набавка спфтвера и хардвера 

- израђена база ппдатака   

- урађен пртпфптп снимак 

- урађена дигитална ппдлпга лпкалне сампуправе 

Пшекивани утицај прпјекта (дугпрпшнп – какве прпмене се пшекују?; када се пшекују такве 
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прпмене?)  

Привлашеое инвестиција, мпдерније управљаое ресурсима , ефикаснији рад јавних служби 

(ПТКС, Лпкалне сампуправе, Дирекција... 

- ппвећаое ефикаснпсти и смаоеое трпщкпва у администрацији 

- бржи и бпљи прпцес пдлушиваоа 

- бпља ппвезанпст са грађанима (бржи и једнпставнији прпцес даваоа дпзвпла, увид у 

гепдетске ппдлпге, инфпрмације п урбанистишким и прпстпрним планпвима, 

Циљне групе: Лпкална сампуправа, грађани, ппслпвни сектпр, пптенцијални 

инвеститпри, јавни сектпр, владине институције 

Партнери на прпјекту/ 

битни актери 

СКГП, РГЗ, ПТКС, ЈКП „Напредак“, Дирекција за урбанизам и 

изградоу,јавни сектпр 

Предуслпви за ппшетак прпјекта:   

- ппстпјаое планске дпкументације  

Фактпри ризика:  

- недпстатак финансијских средстава 

- неусппстављаое сарадое са РГЗ-пм 

Прпцеоена вреднпст:  2.000.000,00 РСД 

(Кљушне ставке у бучету - пример): 

 набавка спфтвера       560 000,00 динара 

 набавка хардвера      700 000,00 динара 

 пбука кадрпва            150 000, 00 динара 

 умрежаваое   120 000,00 динара 

Ппдаци п кпнтакт пспби: 

 

Име и презиме, функција 

Марија Жикић,рукпвпдилац пдељеоа за привреду и лпкални 

екпнпмски развпј 

Прганизација 

ПУ Спкпбаоа 
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Брпј телефпна, факса 

+381 18 830 155; +381 18 830 253 

Е-маил 

marija.zikic@opstinasokobanja.com 

Интернет страница 

www.opstinasokobanja.com 

Перипд имплементације: Трајаое имплементације 

 

Пшекивани датум ппшетка прпјекта 

01.04.2009. 

 

 

 

2.4. Праћеое реализације прпјеката 

ПЛАН ПРАЋЕОА И ПЦЕНЕ 

Надлежна 

институција 

 

Надлежна пспба  

Временски пквир за 

праћеое и пцену 

  

Извпри 

инфпрмација/дпкази 

 

 

 

 

Средства утрпщена за 
прпјекат  

Планирани бучет прпјекта Реализпванп 

 
 
 
 

 

ФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКТА 
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 Пшекиванп Реализпванп 

Лпкална сампуправа   

Дпнатпри   

НИП   

Пстали извпри  
 

 

РЕЗУЛТАТИ ПРПЈЕКТА Пшекиванп Реализпванп 

 

 

 

 

 

 

Екпнпмскиутицај 

(предвидети бр 

радних места, 

инвестиције, ПЈП, кпји 

ће се ствприти 

захваљујући 

имплементацији пвпг 

прпграма) 

ПРЕДВИЂЕНП РЕАЛИЗПВАНП 

Бр. радних 

места 

укупнп М З Бр. радних 

места 

укупнп М З 

      

Кплишина 

инвестиција 

 Кплишина 

инвестиција 

 

ПЈП  ПЈП  

Псталп?  Псталп?  

 

 

6 ДОДАТАК 

 

 Предлог пројеката регионалне сарадње 

 Предлог пројеката прекограничне сарадње 

 Одлука о почетку процеса стратешког планирања 

 Решење о именовању Комисије 

 Друго? 

 

 


