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На основу  члана 75. став 1., тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014), члана 110. став 1., тачка 1. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014), Одлуке о буџету општине Сокобања за 2016. годину 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 24/2015) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа 

општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 4/2008, 10/2015), Општинско веће 

општине Сокобања, на седници одржаној дана 21.01.2016. године, донело је  

 

 

ОДЛУКУ 

о висини појединачних средстава опредељених за финансирање активности сеоских месних 

заједница на територији општине Сокобања у 2016. години 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком ближе се уређују критеријуми, висина и начин расподеле средстава намењених 

финансирању активности сеоских месних заједница на територији општине Сокобања, на основу 

Одлуке о буџету општине Сокобања за 2016. годину. 

 

Члан 2. 

Укупан износ средстава намењених финансирању активности сеоских месних заједница на територији 

општине Сокобања у 2016. години износи 12.515.000,00 динара. Од овог износа, 10.060.000,00 динара 

представљају средства обезбеђена из буџета општине Сокобања, а 2.455.000,00 динара средства 

обезбеђена из других извора. Овом одлуком расподељују се средства у износу од 10.060.000,00 

динара. 

 

Члан 3. 

Средства обезбеђена из буџета општине Сокобања, у износу од 10.060.000,00 динара, расподељују се 

свим сеоским месним заједницама на територији општине Сокобања, сразмерно броју становника. 

Број становника сваке месне заједнице утврђен је на основу резултата пописа из 2011. године. Укупан 
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број становника сеоских месних заједница на територији општине Сокобања, број становника сваке 

појединачне месне заједнице, укупан износ средстава буџета општине Сокобања намењених за 

финансирање активности сеоских месних заједница и висина средстава намењених за финансирање 

активности сваке месне заједнице појединачно, дати су у следећој табели: 

 

  

НАЗИВ 

СЕЛА 

БРОЈ 

СТАНОВНИКА 

ИЗНОС ПО 

СЕЛУ 

1. Богдинац 146 182.704,32 

2. Милушинац 314 392.939,42 

3. Сесалац 250 312.849,86 

4. Читлук 441 551.867,15 

5. Врело 210 262.793,88 

6. Левовик 148 185.207,12 

7. Церовица 33 41.296,18 

8. Дуго Поље 519 649.476,30 

9. Блендија 282 352.894,64 

10. Николинац 308 385.431,02 

11. Раденковац 69 86.346,56 

12. Језеро 255 319.106,85 

13. Ново Село 32 40.044,78 

14. Рујевица 193 241.520,09 

15. Ресник 716 896.001,99 

16. Жучковац 422 528.090,56 

17. Трговиште 291 364.157,23 

18. Шарбановац 402 503.062,57 

19. Јошаница 686 858.460,01 

20. Трубаревац 511 639.465,11 

21. Врбовац 472 590.660,53 

22. Бели Поток 196 245.274,29 

23. Врмџа 497 621.945,52 

24. Мужинац 348 435.487,00 

25. Поружница 298 372.917,03 

  УКУПНО: 8039 10.060.000,00 

 

Члан 4. 

Све сеоске месне заједнице на територији општине Сокобања дужне су да доставе динамичке планове 

активности усклађене са висином опредељених средстава. Динамички план треба да садржи све 

податке неопходне за реализацију планиране активности, а нарочито: назив активности, оквирни 

временски период за реализацију активности, очекивани резултат активности, висину и врсту 

сопственог учешћа сеоске месне заједнице (финансијско учешће, учешће у радној снази, механизацији 

и техничким средствима и сл.) и висину тражених средстава из буџета општине Сокобања. Сеоске 

месне заједнице које су добиле средства из буџета општине Сокобања у 2016. години пре доношења 

ове Одлуке дужне су да у свој динамички план активности укључе и ова средства, као и активности 

које су реализоване овим средствима. Сеоске месне заједнице које не доставе динамички план 
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активности губе право на остваривање средстава из буџета општине Сокобања за 2016. годину. Рок за 

достављање динамичких планова је 15. фебруар 2016. године.  

 

 Члан 5. 

Сеоске месне заједнице које до 31. августа 2016. године не реализују у значајном обиму (преко 50%) 

свој динамички план активности губе право на располагање преосталим средствима опредељеним 

овом Одлуком. Преостала средства по овом основу биће распоређена за финансирање активности 

сеоских месних заједница које су у значајном обиму (преко 50%) реализовала своје динамичке 

планове, о чему ће бити донета посебна Одлука. 

 

Члан 6. 

 Одлуку  објављивити у “Службеном листу општине Сокобања”. 

 

II Број: 011-1/2016 

У Сокобањи, 21.01.2016. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

               

                                       ПРЕДСЕДНИК 

                     Димитрије Лукић  
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На основу члана 17. 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима  („Службени гласник РС“, 

број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-Одлука УС РС, 55/2014, 96/2015-др.закон)), члана 2.  Решења о 

образовању  Комисије  за безбедност саобраћаја, I број 344-12/2013-01 од 19. 02. 2013. године и члана 

42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања (“Службени лист општине Сокобања“, број 

4/2008, 10/2015), Општинско веће општине Сокобања, на предлог Комисије за безбедност саобраћаја, 

на седници  одржаној дана 21.01.2016. године,  донело је 

 

 

ПРОГРАМ 

финансирања унапређења безбедности саобраћаја на 

територији општине Сокобања  у 2016-ој години 

 

 

 

I 

 Овим  Програмом утврђује се начин расподеле средстава која општина Сокобања обезбеђује 

за финанасирање унапређења безбедности саобраћаја из буџета општине, наплаћене новчане казне 

за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, поклона или прилога 

покровитеља и осталих прихода. 
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II 

 Средства из тачке I овог Програма су наменска и користе се за поправљање саобраћајне 

инфраструктуре на територији општине, финансирање рада Комисије за безбедност саобраћаја, 

унапређење саобраћајног васпитања и образовања, превентивно-промотивне активности из области 

безбедности саобраћаја, научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја и  техничко 

опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и 

других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја. 

 

III 

 У 2016-ој години средства која припадају буџету јединици локалне самоуправе   општине 

Сокобања  користиће се: 

 

 

ПРОГНОЗА  ПРИХОДА 

 

I   Средстава која припадају буџету јединици локалне самоуправе општине Сокобања 

 

 

1.  Средства у буџету општине из ранијих година. 

 - сопствена средства-наплаћене новчане казне за 

прекршаје 

 

  800.000,00 дин.                                                                     

2. Планирана средства у буџету општине за 2016. 

 - сопствена средства наплаћене-новчане казне за 

прекршаје 

      

  2.000.000,00 дин. 

 

УКУПНО  2.800.000,00 дин. 

 

ПЛАН РАСХОДА 

 

1.  Поправљање саобраћајне инфраструктуре                                    1.000.000,00 дин. 

                                               УКУПНО:   1.000.000,00дин. 

 

  

1.  Рад Комисије за безбедност саобраћаја:   150.000,00 дин. 

2. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције 1.550.000,00 дин. 

                            

                                              УКУПНО:  1.700.000,00 дин.                             

 

  

1.  Унапређење саобраћајног васпитања и 

образовања 
 50.000,00 дин. 

2.  Превентивно-промотивне активности и научно 

истраживачки рад 
50.000,00 дин. 

                                                             УКУПНО: 100.000,00 дин.                                   

 

                                                                УКУПНО у 2016. години  -  2.800.000,00 дин. 
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IV 

 Програм финансирања унапређења безбедности саобраћаја на територији општине Сокобања  

у 2016-ој години објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

II Број:344-3/2016 

у Сокобањи, 21.01.2016. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

                                                 ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                Димитрије Лукић 
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