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1 Увод 

Стратегија локалног одрживог развоја општине Сoкобања (у даљем тексту Стратегија) је општи 

стратешки план развоја који треба да пружи смернице и подстицаје за будући развој локалне 

заједнице, али и да буде користан инструмент у прилагођавању променљивом окружењу у коме 

живимо. 

У том смислу, овај документ представља својеврсни путоказ за достизање постављеног циља-визије, 

како за доносиоце одлука локалне самоуправе, тако и за све личности јавног живота и грађане 

заједнице. 

Израда овог документа била је заснована на стратегијама које је усвојила општина Сокобања у 

претходном периоду, и то:  Стратегија привредног развоја општине Сокобања 2010 – 2014, 

Стратешки план социјалне политике општине Сокобања 2008 – 2013, План капиталних инвестиција 

општине Сокобања 2012-2016. Током израде Стратегије поштован је принцип јавности рада и 

добровољне партиципације релевантних представника социјалног, културног и економског  живота 

града, уз уважавање националних стратешких докумената, односно интернационалних и 

регионалних интеграционих процеса.   

У континуитету са претходним стратешким документима општине Сокобања, и ова Стратегија је 

фокусирана на одрживи друштвено-економски развој, кроз хармонизовано унапређење три основна 

сегмента развоја:  

 економије,  

 друштвеног развоја и  

 заштите и унапређења животне средине. 

 

Такође, за потребе израде документа Стратегије, формиране су радне групе по идентификованим 

приоритетима, и то: 

 Радна група за друштвени развој 

 Радна група за економски развој 

 Радна група за заштиту животне средине 

 

1.1 Методологија рада 

Методологија примењена за израду Стратегије одрживог развоја ( СЛОР)  је настала у оквиру 

програма „Excange 2“1, у циљу методолошке стандардизације процеса стратешког планирања на 

локалном нивоу, а за потребе Сталне конференције градова и општина у Србији.  

СЛОР представља процес интегрисаног планирања који се тиче и свих заједничких питања 

(социјална инклузија, информатичко друштво, животна средина...). Као „кровна“ стратегија, 

требало би да дефинише и смернице, циљеве и мере релевантне за све секторе учествујући на тај 

начин у стварању повољних услова за све друге предузете (или очекиване) планове на нивоу 

општине. Сви секторски планови на локалном нивоу ће шире разрадити и развити смернице 

дефинисане и дате СЛОР документом за своје специфичне области, уз поштовање основних 

смерница одређених визијом, приоритетима и циљевима. 

Дугорочна стратегија локалног одрживог развоја (СЛОР) препознаје три главна сектора: економски, 

друштвени и заштиту животне средине. У оквиру СЛОР-а, секторски планови се израђују за сваки 

од ова три сектора, а често и за даље поделе у оквиру сваког сектора. 

                                                           
1 „Заједничка подршка локалним самоуправама“ – подржано од стране Европске уније 
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Основни принципи СЛОР стандарда: 

 Јединица локалне самоуправе води и управља процесом. 

 Приступ је партиципативан уз широко учешће свих заинтересованих страна 

 Процес је организован у пет фаза које се понављају у десетогодишњим циклусима. 

 

 

 

Основни циљеви и сврха стратегије локалног одрживог развоја: 

 Консензус заједнице о визији, вредностима и правцима развоја; 

 Израда и консолидација учешћа заинтересованих страна и локалне заједнице у дефинисању 

и активирању политика локалног развоја; 

 Идентификација, процена и активирање нових развојних шанси путем акција и пројеката 

који се спроводе у партнерству; 

 Унапређење пружања и ефикасности јавних услуга и комуналних делатности који су у 

оквиру улога и надлежности; 

 Обезбеђено добро управљање и побољшана ефикасност организације; 

 Усклађивање плана са финансијским/оперативним буџетима и људским ресурсима. 

 

Припремна фаза

•Обезбеђење политичке подршке

•Успостављање организационе 
структуре

•Укључивање заинтересованих страна

•Информисање грађана

Анализа и оцена стања

•Социо-економска анализа

•SWОТ анализа

•Анализа сектора

Стратешки оквир

•Визија

•Постављање приоритета

•Стратешки и специфични циљеви

Акциони План

•Приоритетне акције и пројекти

•за конкретне резултате

Припрема спровођења и 
спровођење

Управљање спровођењем

Мониторинг и евалуација
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1.2 Шири стратешки овир 

Европски савет је 17.06.2010. године усвојио стратегију „Европа 2020“, као одговор на глобалну 

економску кризу, структурне слабости ЕУ које је криза показала и половичне успехе претходне 

Лисабонске стратегије (2000) и потребе за њеном ревизијом. Нови развојни документ се фокусира 

на нова стратешка опредељења и приоритете, секторске иницијативе и смернице у области 

економске политике и запошљавања. И поред чињенице да се пре свега ради о економском 

програму, велики простор дат је социјалној кохезији и екологији. Као приоритети утврђени су: 

интелигентни раст заснован на знању и иновацијама; одрживи раст заснован на ефикасном 

искоришћењу ресурса, екологији и компетитивности; интегративни раст заснован на високој стопи 

запослености и социјалној и територијалној кохезији. Стратегија „Европа 2020“ представља основ 

за националне програме реформи земаља чланица ЕУ и за структурне реформе земаља кандидата.  

 Усвајањем буџета ЕУ за раздобље 2014-2020. године, предвиђено је повећање Инструмента 

за претприступну помоћ (у даљем тексту ИПА) за Србију од 30%, па ће годишња сума неповратних 

средстава бити 260 милиона ЕУР. Србија је добијањем статуса кандидата за чланство у ЕУ добила 

право да користи свих пет компоненти ИПА фондова. Поред компоненте 1 и 2 (помоћ у процесу 

транзиције и изградње институција и програм прекограничне сарадње), од 2016. године ће бити 

доступне и компоненте 3 (регионални развој), компоненте 4 (развој људских ресурса) и компоненте 

5 (рурални развој). Успостављање децентрализованог система и остале три компоненте јесу 

припрема за коришћење структурних и кохезионог фонда који су на располагању земљама 

чланицама ЕУ. 

 Након дугогодишњег искуства у коришћењу међународне развојне помоћи, недовољно 

квалитетан стратешки оквир је био један од најзначајнијих проблема у смислу апсорпционих 

капацитета наше земље, односно предлагања пројеката. Способност земље да створи визију 

дугорочног и одрживог развоја и да на тој визији гради своје програме, непосредно утиче на ниво 

користи које та земља може имати од фондова ЕУ. Један од основних услова учествовања на јавним 

позивима програма ЕУ и других међународних институција јесте постојање развојних планова и 

приоритета како на националном, покрајинском, тако и на локалном нивоу.  

Значај стратешког планирања и увођење компоненте одрживог развоја на локалном нивоу је од 

изузетног значаја.  Међутим, сва локална стратешка документа морају бити у потпуности усклађена 

са националним стратегијама, регионалним  и свакако интернационалним документима. Од 2005. 

године до данас Влада Републике Србије донела је велики број стратешких докумената, у којима су 

наведени циљеви, мере и приоритети Републике Србије у области развоја и начини њиховог 

остваривања. Ове стратегије садрже и елементе за планирање и спровођење активности за остварење 

циљева локалног одрживог развоја. Део националних стратешких докумената је престао да важи 

2012. године. Кључна национална стратешка документа, са којим је током рада усклађивана ова 

Стратегија су: 

 Национална стратегија одрживог развоја - Циљ стратегије је да доведе до равнотеже три 

кључна фактора, односно три стуба одрживог развоја: одрживог економског раста и 

привредног и технолошког развоја, одрживог развоја друштва на бази социјалне равнотеже, 

и заштите животне средине уз рационално располагање природним ресурсима, спајајући их 

у једну целину подржану одговарајућим институционалним оквиром. У оквиру Акционог 

плана за остваривање Националне стратегије одрживог развоја јасно су дефинисане 

надлежности и одговорности локалних самоуправа.  

 Национални програм заштите животне средине – НЕАП - Један од кључних докумената 

који је коришћен и приликом израде Националне стратегије одрживог развоја Србије је био 

нацрт Националног програма заштите животне средине, под називом НЕАП – документ чије 

је израда започета 2004. године. Међутим, 2010. године Влада Републике Србије је донела 
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Национални програм заштите животне средине, на основу Закона о заштити животне 

средине. То је најважнији, свеобухватни, интерсекторски, стратешки документ из области 

заштите животне средине, којим се обезбеђује планирање и управљање тој области у 

периоду од наредних десет година.  Континуирани циљеви односе се на период 2005 – 2014. 

године.  

 Стратегија управљања отпадом за период од 2010-2019. године  - је основни документ 

који обезбеђује услове за рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу Републике 

Србије. 

 Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара - Главни, 

основни циљеви који су постављени да се остваре овом стратегијом су: (1) усмеравање на 

услове за одрживо коришћење природних ресурса и добара, стварањем основе за 

постављање планова, програма и основа за сваки појединачни природни ресурс или добро и 

обезбеђивање истих; (2) редуковање негативног утицаја коришћења ресурса на економију и 

животну средину, установљавањем основних индикатора које треба пратити; (3) допринос 

усмеравању развоја ка одрживој производњи (кроз мање и ефикасније коришћење 

природних ресурса) и потрошњи (промени устаљених начина потрошње). 

 Стратегија просторног развоја Републике Србије 2009 – 2013 – 2020. - Стратегија има 

посебну улогу за будући просторни развој Србије који се конципира на основу дугорочних 

визија стратешких праваца развоја алокације сопствених финансијских капацитета, 

коришћења расположивих фондова и иностраних инвестиција, а на основу одрживог 

коришћења потенцијала и територијалног капитала. 

 Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године - 

Развој информационог друштва треба усмерити ка искоришћењу потенцијала ИКТ за 

повећање ефикасности рада, економски раст, већу запосленост и подизање квалитета живота 

свих грађана Републике Србије. Мотор развоја информационог друштва чине: отворен, 

свима доступан и квалитетан приступ Интернету; развијено е-пословање, укључујући: е-

управу, е-трговину, е-правосуђе, е-здравље и е-образовање. 

 Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног 

транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године - утврђује се стање у тим 

областима транспорта, успоставља се концепт развоја инфраструктуре и транспорта, 

дефинишу се дугорочни и орочени циљеви развоја транспортног система и акциони план за 

њихову реализацију, а имајући у виду потребу за одрживим развојем транспорта у 

Републици Србији. 

 Стратегија и политика развоја индустрије Републике Србије за период од 2011. године 

до 2020. године - представља развојни документ који на конзистентан и целовит начин 

дефинише основне развојне приоритете индустрије Србије и начине њиховог остваривања у 

наредној деценији. Примарни стратешки развојни циљ Србије је одржив и динамичан развој 

индустрије која може да се уклопи у јединствено тржиште Европске уније (у даљем тексту: 

ЕУ) и издржи конкурентски притисак њених чланица. Стратегија дефинише основне циљеве 

и стратешке правце индустријског развоја Србије на путу ка изградњи нове конкурентне 

индустријске структуре, засноване на анализи и реалној оцени расположивих развојних 

предности Србије у контексту глобалних кретања на европском и светском тржишту и 

дугорочних промена у светској тражњи, имајући у виду законодавство ЕУ.  

 Стрaтегију  за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и 

конкурентности за период од 2015. До 2020. Године - је базирана на циљевима од којих се 

већина може спроводити на локалном нивоу уз координацију активности са националним 

нивоом.  Стратегија се односи на: промоцију и подршку предузетништву и оснивању нових 

предузећа; унапређење људских ресурса за конкурентан сектор МСП; финансирање и 

опорезивање МСП; конкурентне предности МСП на извозним тржиштима. 

 Стратегија подстицања и развоја страних улагања - Основни циљеви Стратегије 

подстицања и развоја страних улагања усмерени су ка привлачењу значајног нивоа страних 
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улагања у секторе производње са циљем да се:  повећају извозни – међународно конкурентни 

– индустријски, услужни и агроиндустријски капацитети и способности; реши текући 

проблем неупотребљивости већине постојећих капацитета за модерну производњу и 

снабдевање савремених тржишта због тога што годинама није било улагања; створе 

могућности за отварање нових радних места; стимулише програм реформи, реши проблем 

трговинског дефицита и усклади развој са земљама чланицама ЕУ; максимално повећа број 

међународно конкурентних производа и услуга са вишом додатом вредношћу. 

 Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја 2014 – 2024.г- Основни циљеви 

наведени у овој стратегији се односе на: повећање конкурентности пољопривреде, 

безбедност хране, развој села, заштиту животне средине, припрему за интеграцију у ЕУ и 

приступ Светској трговинској организацији.    

 Стратегија развоја туризма - Стратегија развоја туризма Републике Србије указује на 

могућности развоја туризма у односу на: кретања у светском туризму, стратешко туристичко 

позиционирање, избор приоритетних српских туристичких производа, план 

конкурентности,  инвестициону стратегију,  план потребних улагања и маркетинг план. 

 Национална стратегија запошљавања до 2020.г. - придаје значај вештинама, те се притом 

ова стратегија позива на документе Европске уније који у први план истичу излажење у 

сусрет сталним потребама за новим вештинама и унапређењу квалитета радне снаге 

 Национална стратегија за младе 2015 – 2025.г - Национална стратегија за младе  утврђује 

основне принципе деловања, правце деловања и очекиване резултате деловања свих 

субјеката омладинске политике ка унапређењу друштвеног положаја младих и стварању 

услова за остваривање права и интереса младих у свим областима 
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2 ПРОФИЛ ЗАЈЕДНИЦЕ  

2.1 Географски положај, климатске карактеристике и природни ресурси 

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

Географски положај 

Површина 525,5 км2 

Број насеља 25 

Број становника (ПОПИС 2011) 16021 

Број становника (2013 процена) 15524 

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 (1981-2010) 

Клима Умерено-континентална 

Просечна годишња температура +11,0°C  

Блажност ваздуха на годишњем нивоу 73,0% 

Просечан број облачних дана годишње 119 

Просечан број ведрих дана годишње 62 

Просечан број снежних дана годишње 46 

 

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.  

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 

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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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%  

 

2.2   Демографски подаци, знање и људски ресурси 

Већи удео у становништву чини рурално становништво са 50,18%, као и жене са 51,76%. Проценат 

активног становништва које обавља занимање је доста низак - 33,95%, док је проценат издржаваног 

становништва 29,99%. 

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

Демографски подаци 

Број становника према попису из 2011. Године 16021 

Број становника у 2013. (према процени Републичког 

завода за статистику) 

15524 (за 497 мање него у 2011. 

години) 

Негативан природни прираштај изнад републичког 

просека 

13,73% 

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). 

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

Образовна структура становништва2 

Више и високо образовање 10,12% 

Средњошколско образовање 38,53% 

Са 4-7 завршених разреда 48,92% 

 

Према подацима из децембра 2013. године, Сокобања има укупно 3170 запослених и 1556 

незапослених становника (годишњи просек).  Највећи проценат запослених ради у правним лицима 

(привредна друштва, предузећа, установе, задруге и друге организације)- 67,82%, док је проценат 

запослених у приватним предузећима и самосталним облицима делатности 32,17%. Гледано према 

секторима, највећи број радника је запослен у здравству (27,11%) и у сектору вађења руда и камења 

(27,50%), 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 8,23% и 

већи је за 6,83% у односу на број запослених у овом сектору на нивоу Србије. Просечна зарада у 

Сокобањи  без пореза и доприноса у  току 2013. године је износила 338,5 €, док је у истом периоду 

у Србији износила 382,33 €.  

 

                                                           
2 Извор: Републички завод за статистику- Становништво старо 15 и више година према школској спреми и полу, по 

општинама и градовима    
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2.3   Локална привреда и тржиште рада 

2.3.1 Структура привреде 

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 2014. године 

у Сокобањи постоји 76 регистрованих привредних друштава 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 2014. 

је био 475. 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 

39,5%, док је у трговини тај проценат само 9,30%. 

Број привредних друштава 

 2012 2013 2014 2015 

01. Aктивних 78 80 76 75 

02. Новооснованих 3 1 3  

03. Брисаних / угашених 3   1 

* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2015. године, Извор: АПР 

 

Број предузетника 

 2012 2013 2014 2015 

01. Aктивних 477 480 475 490 

02. Новооснованих 61 90 47 42 

03. Брисаних / угашених 82 90 52 27 

* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2015. године, Извор: АПР 

 

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

развијено, док ке учешће Сокобање у спољнотрговинској размени је ниже у односу на регион. 
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Међутим, 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. 

ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ 

у хиљадама динара 

  Сокобања Регион Удео општине у 

региону % 

2009 155167 471667 32,89 

2010 153543 441444 34,78 

2012 98470 1174697 8,38 

2013 269952 634434 42,55 

Извор: Општине и градови у Србији 2014 

2.3.2     Незапосленост 

По евиденцији НСЗ-а општина Сокобања  је на дан 31.08.2014. имала 1479 незапослених. Стопа 

незапослености у општини Сокобања је  22,89%  (2011.година)  док је републички ниво у том 

периоду износио 24,86%. Стопа незапослености у земљама ЕУ  (Еврозона) износила је у том 

периоду 9,3%. 

Број запослених/незапослених, зараде и бруто друштвени производ 

 2012 2013 2014 2015 

01. Број запослених 3.090 3.170 3.005  

02. Број незапослених 1.580 1.556 1.615 1.710 

03. Просечна нето зарада (у РСД) 37.030 38.807 39.187  

Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2015. године, Извор: АПР 

Према степену образовања највише незапослених има средњу стручну спрему и чине 28,87% од 

укупног броја, док одмах затим следе они са основним образовањем са 27,92%. Становништво са 

високом стручном спремом учествује са 14,68% у укупном броју незапослених.  

Број незапослених према степену стручне спреме 

Укупно 

31.08.2014. 

Степен стручне спреме 

I II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII 

1479 413 44 372 427 6 64 30 123 0 0 

100% 27,92 2,97 25,15 28,87 0,41 4,33 2,03 8,32 0,00 0,00 

 

Највећи број незапослених према старосној структури чини популација између 25 и 29 година са 

15,75%, док одмах иза њих следи популација од 40 до 44 година са 14,00%. 
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Укупно 

31.08.2014. 

15-19 20-

24 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-

59 

60-

64 

1479 43 166 233 187 193 207 151 109 134 56 

100% 2,91 11,22 15,75 12,64 13,05 14,00 10,21 7,37 9,06 3,79 

       

2.3.3 Пољопривредна делатност 

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

Пољопривредна делатност 

Структура становништва – удео пољопривредног 

становништва у активном стнаовништву  

39,5% је пољопривредно 

становништво (17,5% 

активно) 

Број газдинстава 2013 2135 

1-5 ха 1200 

5-20 ха 923 

Већа од 20 до 100 7 

Структура пољопривредних газдинстава Од укупног броја 

газдинстава 13,77% су 

некомерцијална  

газдинства, 86,21% 

мешовитог типа  

 

СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА 

Начин коришћења пољопривредних површина (2013) 

Оранице и баште 60,36% 

Воћњаци 2,79% 

Виногради 0,36 

Пашњаци и ливаде 36,01% 

Заступљеност ратарских култура у укупном приносу Србије 

Кромпир 1,00% 

Пшеница 0,40% 

Пасуљ 0,43% 

Кукуруз 0,20% 
Напомена: Подаци коришћени из Пописа пољопривреде 2012  

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 0,71%. 

Када је у питању сточарство, најзаступљенији је узгој живине, оваца и свиња.   

Општина Сокобања сваке године усваја Програм подршке пољопривреди и руралном развоју, и 

финансијски подржава развој пољопривредне производње. 
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2.3.4 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 (преко 5000 лежаја), тако 

и још увек друштвеног/државног смештаја.  

Година Број туриста Број ноћења Просечан број 

ноћења туриста 

  
укупно домаћи страни укупно домаћи страни домаћи страни 

2010 48837 47572 1265 295098 290575 4523 6,1 3,6 

2011 53402 52481 921 325207 321500 3707 6,1 4,0 

2012 49175 48403 772 306568 303499 3609 6,3 4,0 

2013 50629 49041 1588 306506 301179 5327 6,1 3,4 

2014 42438 39682 2756 219755 209058 10697 5,2 3,8 

 

Више хотела и одмаралишта пружају пуну туристичку услугу свим гостима и посетиоцима. 

Најзаначнији су: 

ХТП „Лептерија“ (у стечају) 

У саставу овог предузећа су: хотел „Здрављак“, хотел „Турист“, ресторан „Чока“ и медицински блок 

Бање Јошанице.Хотел „Здрављак“ располаже смештајним капацитетом од 396 лежајева, а хотел 

„Турист“ од 120 лежајева. 

Хотел „Моравица“ 

Хотел располаже са 200 лежајева и конгресном салом од 220 места. Налази се у близини парка 

Бањица и плажа на реци Моравици. Од спортских садржаја располаже салом за стони тенис и 

билијар, трим кабинетом са справама за вежбање, тереном за мали фудбал, кошарку, одбојку, трим 

стазом и стазама за шетњу. Хотел нуди повољне услове за боравак спортиста на припремама и 

организацију рекреативне наставе.  

Специјална болница „Бањица“ 

Располаже капацитетом од 270 лежајева и развијеном здравственом службом за дијагностику и 

терапију обољења дисајних путева, локомоторног апарата и лакших обољења нервног система. 

Поред купања у термо-минералној води, гостима су на располагању и услуге хидротерапије, 

електротерапије, термотерапије, инхалације и масаже. 

Специјална болница Сокобања 

Специјална болница „Сокобања“ располаже са 530 лежајева у 5 објекта: Стари завод „Сокоград“, 

Нови завод и виле „Бота“, „Мала Бота“ и „Далмација“. Такође располаже савременом 

компјутерском технологијом за испитивање плућне и срчане функције, аутоматском биохемијском 

лабораторијом, рендген кабинетом, стационарним делом са одељењима за превенцију, 

полуинтензивну и интензивну негу, блоком за респираторну и општу локомоторну рехабилитацију. 

Болница нуди идеалне услове за лечење посттрауматских стања након повреда и постоперативних 

стања. Спортистима на рехабилитацији се препоручује да искористе благотворна дејства термалних 
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вода, физикалну рехабилитацију и хидро терапију, welness и fitness програме, за бржи опоравак 

након повреда, уз стручни надзор лекара специјалиста. 

Гарни хотел „Сокотерме“ 

Луксузно опремљен wеллнесс центар урађен је по највишим светским стандардима. За све госте 

жељне рекреације, побољшања квалитета живота, здравља и општег стања духа и тела, на 

располагању су базени са топлом бањском водом (39°Ц) који раде током целе године, као и бројни 

пратећи садржаји.  

Аквапарк „Подина“ 

Аква парк "Подина" је од центра Сокобање удаљен 1,5 км и изграђен је у оквиру спортско-

рекреативног комплекса Подина. Овај забавни водени комплекс изграђен је на површини од 2 ха и 

може да прими око 2500 посетилаца. Комплекс садржи: полуолимпијски базен са спортском 

опремом, рекреативни базен са воденим печуркама за децу и одрасле, базен са 3 тобогана и дечији 

базен са воденим атракцијама реквизитима за игру. У центру воденог парка је и бар-шанк са пићем, 

око свих базена се налазе зелене површине и цветне леје, лежаљке за сунчање, фрижидери са 

сладоледима, сунцобрани, и управна зграда са пратећим садржајима. 

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 и културу Сокобања 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. Такође, организацији је поверено и управљање 

Аквапарком „Подина“ 

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 
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класификација. У Сокобањи и околини има више православних цркви, а неке од њих потичу из XI 

и XIII века. Познато је да се у Бањи и околини налази клиника за плућне болести, али и очна клиника. 

2.3.5 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 

ОСТВАРЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У НОВЕ ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ, ПО 

КАРАКТЕРУ ИЗГРАДЊЕ И ТЕХНИЧКОЈ СТРУКТУРИ У 2013. ГОДИНИ 

Укупно 92 077 000 РСД 

- нови капацитети 5 961 000 РСД 

- реконструкција, модернизација, доградња и  проширење 

 
78 843 000 РСД 

- одржавање нивоа постојећих капацитета 7 273 000 РСД 

Извор: Општине и градови у Србији 2014 

Подстицаји локалног развоја према наменама 

(У хиљадама динара) 

  2011 2012 2013 2014 

01. Подстицање запошљавања 14.817 12.127 7.301 2.948 

02. Кадровски и људски ресурси 130       

04. Подстицање производње 1.230       

05. Подстицање пољопривреде 100.647 104.061 64.598 87.170 

09. Заштита животне средине 650 1.000 1.165   

11. Саобраћајна инфраструктура 3.422       

13. Енергетска инфраструктура     6.039 6.749 

15. Инфраструктура-друго 116.583 2.912 2.349   

17. Образовање, наука, култура и спорт 46.352 13.138     

19. Изградња и јачање институција 56       

20. Друге намене   199 149   

Укупно 283.887 133.436 81.601 97.872 
Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2015. године, Извор: АПР 
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Од планираних инвестиција очекује се приватизација ХТП-а Лептерија и Специјалне болнице 

Cокобања. 

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

Бр. Назив локације Власни

штво 

Површина 

(м2) 

Намена 

површине 

Остале 

информације 

1 

Подина Јавно 200 000 

Спортско 

туристички 

комплекс 

Могућност давања у 

закуп на 99 година 

2 Зона 

екслузивних 

хотела 

Приватн

о 
900 

Нови спа 

хотел 

Цена земљишта 

30е/м2 

3 Зона 

екслузивних 

хотела 

Приватн

о 
15 000 

Ориeнтал 

СПА центар 

Цена земљишта 

30е/м2 

4 Царина –Јабукар 

– Центар II 

Приватн

о 
6 300 

Тремални 

Аква Парк 

Цена земљишта 

30е/м2 

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 

Приватн

о 
875 000 

Голф ресорт Цена земљишта 20 

еуро/м2 

8 
Локација Врело Јавно 12 750 

Ловачки дом Могућност давања у 

закуп на 99 година 

 

2.3.6 Донаторски програми и пројекти 

У Сокобањи се тренутно спроводи програм Општинског економског развоја у источној Србији, 

који реализује Немачка организација за техничку сарадњу GIZ уз финансијску подршку СДЦ. Циљ 

пројекта јесте побољшање економског стандарда грађана у општинама региона, 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.   

Општина Сокобања у сарадњи са ГИЗ спроводи пројекат Енергетска ефикасност у зградарству у 

периоду октобар 2015 - мај 2016.године. Главни циљ пројекта је унапређење енергетске 

ефикасности у стамбеним зградама на локалном нивоу кроз израду Локалног енергетског акционог 

плана за енергетску ефиканост у сектору зградарства(ЛЕЕАП). Пројекат је усмерен на олакшавање 

процеса реновирања постојећих зграда и и унапређења енергетске ефикасности у сектору стамбених 

објеката . Главне активности на пројекту су израда ЛЕЕАП-а и промоција и подизање свести о 

енергетској ефикасности. Такође је предвиђено организовање такмичења у игри"Играј за енергију" 

у одабраним основним школама на територији општине Сокобања. 

ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска - Србија - Општина Сокобања је у претходном 

реализовала инфраструктурне пројекте у оквиру овог Програма у сарадњи са партнерском 

општином Рила из Бугарске.       
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2.3.7 Стање комуналне инфраструктуре и услуга 

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

Општине укупна дужина путева је  161 км, од чега је 145 км савремени коловоз. Најважнији путни 

правац који пролази кроз Сокобању и спаја је са ауто путем Београд-Ниш преко Алексинца, је 

државни пут DP IIA реда br. 217, 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 1 000 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 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 модернизована, готово сва села имају дигиталне 

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. 

2.3.8 Стање животне средине 

На територији општине Сокобања следеће Одлуке Скупштине законски регулишу предметну 

материју, а то су: 

 

 

 

 

 

1. Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење жувотне средине на 

територији општине Сокобања 

2. Одлука о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Сокобања 
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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 највише 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 

 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.  
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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. 

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 
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бубрега, песка и камена у бубрегу, шећерне болести, анемије, стања после 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. 

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: 

 

1. Одлука о комуналном уређењу на територији општине Сокобања  

2. Одлука о комуналним делатностима на територији општине Сокобања 
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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 16021 становник према 

попису из  2011. год. а сама бања има 7982 становника. Организовано сакупљање отпада покрива 

насеље Сокобању и 2 Месне заједнице Блендију и Жучковац. 

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 2010. 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 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 5м) 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 56 дивљих депонија (Извор:Катастар чврстог отпада,2008.год.). 

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 сметлишта 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, сметлишта и друге врсте одлагалишта. 
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Сметлишта, 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Општина Сокобања је донела Одлуку о приступању концепту регионалног управљања отпадом и 

изградњи регионалне депоније за општине Нишког региона  и потписала Споразум о формирању 

Нишког региона за заједничко управљање  отпадом између града Ниша и општина Дољевац, Гаџин 

Хан, Мерошина, Сврљиг, Алексинац, Сокобања и Ражањ. 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. 

 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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3 Индикатори постојећег стања 

Основна сврха стратешких докумената је да се њиховом имплементацијом направи промена у 

локалној заједници и постигне планирани циљ. Посебно је тежак задатак како ту промену измерити, 

односно утврдити да ли је током имплементације стратегије промена стварно и настала. У ту сврху 

се најчешће користе индикатори, као мера да је нешто стварно урађено. 

Oдрживи развој подразумева интегрални поглед на свет и захтева композитне индикаторе који 

показују везу између економије, екологије и друштва дате заједнице. 

Документом Национална стратегија одрживог развоја Србије предвиђено је годишње извештавање 

о напретку у њеном спровођењу. Извештавање се заснива на основу 72 индикатора која су 

усаглашена с новом листом комисије за одрживи развој УН (United Nations Commission for 

Sustainable Development, SDI Initative), а који обухватају и индикаторе Миленијумских циљева 

развоја (Millenium Development Goals, MDGs).  

Тим за израду Стратегије је одабрао 24 индикатора који би требало да прикажу постојеће стање по 

питању одрживог развоја у општини Сокобања, и путем којих ће се мерити успешност реализације 

Стратегије. 

Треба напоменути да код неких од индикатора недостају подаци, јер се до сада нису пратили, али 

се ипак налазе у списку индикатора због свог значаја, нарочито у будућности.  

Листа изабраних индикатора: 

1. ИНДИКАТОР: Степен развијености локалне самоуправе 

2. ИНДИКАТОР: Густина насељености 

3. ИНДИКАТОР: Становништво према старости 

4. ИНДИКАТОР: Дужина путне мреже по km2 

5. ИНДИКАТОР: Број становника на једног лекара 

6. ИНДИКАТОР: Број образовних институција  

7. ИНДИКАТОР: Учешће корисника социјалне заштите у укупном становништву (%) 

8. ИНДИКАТОР: Просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом 

9. ИНДИКАТОР: Локацијски коефицијент 

10. ИНДИКАТОР: Укупна активност и стопа запослености 

11. ИНДИКАТОР: Учешће незапослених у укупном активном становништву 

12. ИНДИКАТОР: Број регистрованих привредних субјеката на 1000 становника  

13. ИНДИКАТОР: Кретање броја привредних субјеката  

14. ИНДИКАТОР:  Пољопривредне површине 

15. ИНДИКАТОР:  Туристички промет 

16. ИНДИКАТОР: Фискални капацитет локалне самоуправе  

17. ИНДИКАТОР: Степен задужености локалне самоуправе 

18. ИНДИКАТОР: Подстицаји локалног развоја према наменама 

19. ИНДИКАТОР: Квалитет површинских вода 

20. ИНДИКАТОР: Управљање отпадним водама  

21. ИНДИКАТОР: Број дана са лошим квалитетом ваздуха 

22. ИНДИКАТОР: Заштићене области 

23. ИНДИКАТОР: Одлагање чврстог отпада 

24. ИНДИКАТОР: Рециклиран отпад 

 

 

 

http://indicator.sepa.gov.rs/slike/pdf/o-indikatorima/nacionalna-strategija-odrzivog-razvoja-srbije
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1. ИНДИКАТОР: Степен развијености локалне самоуправе 

Дефиниција 

Степен развијености јединица локалне самоуправе одређује се применом основног и 

корективних показатеља економске развијености јединице локалне самоуправе. Основни 

показатељ за мерење степена економске развијености јединице локалне самоуправе је 

збир масе зарада и пензија у јединици локалне самоуправе и прихода буџета јединице 

локалне самоуправе по искључењу средстава добијених од другог органа на име 

отклањања последица ванредних околности, исказан по глави становника. За 

израчунавање основног показатеља користе се подаци надлежних органа који се односе 

на претходну годину. Корективни показатељи за мерење степена економске развијености 

јединице локалне самоуправе су: 

 демографски пад или раст  - показатељ демографских промена и депопулације 

на територији локалне самоуправе 

 стопа незапослености - показатељ социјалне и економске развијености општине 

 степен образовања - показатељ развојних могућности општине 

 компензације за градове. 

 Према степену развијености јединице локалне самоуправе разврставају се у 5 

група (четири и група девастираних): 

 прву групу чини јединице локалне самоуправе чији је степен развијености 

изнад републичког просека, 

 другу групу чине јединице локалних самоуправа чији је степен развијености у 

распону од 80% до 100% републичког просека, 

 трећу групу чине недовољно развијене јединице локалних самоуправа чији је 

степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека, 

 четврту групу чини изразито недовољно развијене јединице локалне самоуправе 

чији је степен развијености испод 60% републичког просека, 

 девастирана подручја чини јединице локалне самоуправе из четврте групе чији 

је степен развијености испод 50% републичког просека.  

 

Подаци 
2011 2012 2013 2014 

II група II група III група III група 

 

2. ИНДИКАТОР: Густина насељености 

Дефиниција 

Густина насељености становништва показује колико становника општине живи на 1 км2 

површине локалне самоуправе. Ова категорија индикатора показује утицај укупног социо-

економског развоја на стање људских ресурса, као и перспективу локалне самоуправе за даљи 

социо-економски развој. ОЕЦД дефиниција – до 150 становника на 1 км2 представља руралну 

област 

Подаци 

 
Опис Број становника  Површина у км² Густина насељености  

Република Србија -2002 7498001 88502 84,72 

Сокобања – 2002 18571 525 35,37 

Република Србија -2011  7186862 88502 81,20 

Сокобања – 2011 16021 525 30,51 
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3. ИНДИКАТОР: Становништво према старости 

Дефиниција 

Ова категорија индикатора указује на стање економске структуре становништва у општини као 

претпоставке за социо-економски развој и перспективе локалне самоуправе у том смислу. 

 Удео становника старости од 15 до 65 година у укупном становништву (радни контигент) 

 Удео становника старијих од 65 година у укупном становништву 
Рачуна се као разломак / однос поједине категорије становништва према укупном становништву x 

100 

Подаци 

 
 Деца 

предшколског 

узраста 

(испод 7 

година) 

Деца 

школског 

узраста 

(7 – 14) 

Радни 

контигент 

( 15 – 64) 

Становниш

тво старо 

65 и више3 

% Радног 

контигента у 

односу на 

укупно 

становништво 

% 

становништва 

старог 65 и 

више у 

укупном 

Просечн

а 

старост 

становн

иштва 

Индекс 

старења 

2010 826 1222 10335 4967 62.55 30,05 46.30 185,13 

2011 663 1172 10096 4090 63,01 25.52 47,30 189,84 

2012 758 1042 9922 4061 62,85 25,73 47,35 216,19 

2013 748 1018 9659 4099 60,29 25,59 47,39 221,60 
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4. ИНДИКАТОР: Дужина путне мреже по км2 

Дефиниција 

Индикатор показује густину путне мреже на одређеној територији. Рачуна се као дужина 

путева изражена у км по км2 површине територије општине. Индикатор се не мења често 

и треба узимати податке за последњу расположиву годину. Такође, индикатором треба 

представити и упоредну струкутру путне мреже. Индикатор показује доступност путне 

инфраструктуре, која значајно утиче на мобилност становништва. 

Подаци 

Територија / 2011 година Дужина путева у км Површина км2 
Дужина путева у км по 

км2 

Република Србија 43163 88502 0,49 км/км2 

Oпштина Сокобања  161 525 0,30 км/км2 

 

 Дужина 

путева у км 
Магистрални пут Регионални пут Локални пут 

2011   км % км % км % 

Република 

Србија 
43,163 4,478 10.37 10,399 24.09 28,286 65.53 

Сокобања 161 0 0 78 48.44 83 51.56 

 

5. ИНДИКАТОР: Број становника на једног лекара 

Дефиниција 

Индикатор указује на квалитет здравственог осигурања у локалној самоуправи. 
Израчунава се као количник укупног броја становника и укупног броја лекара у локалној 
самоуправи x 100. Индикатор се не мења често и треба узимати податке за дужи 
временски период ради адекватнијег поређења. Индикатор треба упоређивати са 
сличним јединицама или као репер за поређење користити регионални, национални или 
међународни ниво. Реперна једница упућује и даје могућност оцене нивоа развијености. 

Подаци 
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  Укупно становништво Укупан број лекара Број становника по лекару 

Сокобања 
Република 

Србија 
Сокобања 

Република 

Србија 
Сокобања 

Република 

Србија 

2008 17038 7,350,222 80 20,668 213 356 

2010 16524 7,320,807 80  20,825 206 352 

2011 16021 7,291,436 79  34,554 206 346 

2012 15783 7,199,077 77 20,960 205 343 

2013 15524 7,186,862 76 21,067 204 341 

 

 

6. ИНДИКАТОР: Број образовних институција  

Дефиниција 
Индикатор показује број образовних институција на територији локалне самоуправе, као 

и број ученика и/или студената. Индикатор показује доступност образовања грађанима. 

Подаци 

Установе за децу предшколског узраста 

 

Укупно 

установа 

Деце 

корисници 

Према дужини дневног боравка 

Деца која 

бораве 

бесплатно 

Проценат 

деце која 

бораве 

бесплатно 

(%) 

До 5 

часова 

9 – 11 

часова 

Преко 11 

часова 

2010 1  279 104 175 - 70 25,08 

2011 1 254 54 200 - 40 15,74 

2012 1 229 65 164 - 31 13,53 

2013 1 229 65 164 - 31 13,53 

213 206 206 204 196

356 352 346 343 341

0
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Редовне основне и средње школе 

 Основне школе Средње школе 

Укупно Одељења 

Ученици 

Укупно Одељења 

Ученици 

Свега 
Завршили 

сколу 
Свега 

Завршили 

школу 

2010 21  46 1164 155 1 20 548 136 

2011 22   43 896 153 1 20 474 161 

2012 22 40 1095 166 1 20 470 139 

2013 22 38 1048 143 1 19 450 121 

 

7. ИНДИКАТОР: Учешће корисника социјалне заштите у укупном 

становништву (%) 

Дефиниција 

Број корисника социјалне заштите у односу на укупан број становника. Израчунава се као 

количник ове две категорије x 100. Индикатор се мења често. Треба узимати податке за 

последњу расположиву годину и евентуално пратити динамику по годинама. Индикатор 

треба упоређивати са сличним јединицама или као репер за поређење користити 

регионални, национални или међународни ниво. Реперна једница упућује и даје 

могућност оцене нивоа развијености. 

Подаци 

 

  

Укупно становништво Укупан број  корисника социјалне заштите 

Учешће корисника 

социјалне заштите у 

укупном 

становништву (%) 

Сокобања РС Сокобања РС Сокобања РС 

   Укупно Малолет

ни 

Пунолетн

и 

   

2010 16524 7,291,436 703 352 351 490,060 4,25 6.72 

2011 16021 7,186,862 340 162 178 584,828 2,12 8.14 

2012 15783 7,199,077 393 197 196 631,703 2,49 8,77 

2013 15524 7,164,432 748 215 533 654,558 4.81 9,13 
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8. ИНДИКАТОР: Просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом 

Дефиниција 

На основу члана 105 Закона о раду, просечна зарада запосленог лица обухвата зараду 

добијену за рад у редовно радно време, повишицу и друге приходе (осим надокнаде за 

путне трошкове и време утрошено на путовање у земљи и иностранству, пензијско 

осигурање, солидарну помоћ, јубиларне премије и помоћ у случају смрти запосленог или 

члана породице запосленог). Под зарадом у смислу става овог члана сматра се зарада 

која садржи порез и доприносе који се плаћају из зараде. Нето зарада се добија 

умањењем зараде запосленог лица за порезе и доприносе.  Просечна зарада запослених 

се рачуна када се укупан збир месечних зарада подели са бројем запослених на основу 

евиденције о запосленима. 

Подаци 

 

 2008 2009 2010 2011 

Република 32746 31733 34142 37976 

Округ 24925 24822 27507 30595 

Локална 

самоуправа 
30207 29632 30387 33690 
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9. ИНДИКАТОР: Локацијски коефицијент 

Дефиниција 

Локацијски коефицијент (ЛQ) је индекс којим се врши поређење удела неке активности 

дате области са уделом основне активности или удружених активности дате области. За 

израчунавање било којег локацијског коефицијента примењује се следећа формула, у 

којој се врши поређење локалне економије (са националном економијом.  

Локацијски 

коефицијент 

= 

Запосленост у локалу у датој 

индустрији за дату годину  

/ 

Запосленост на националном ниво у 

датој индустрији за дату годину  

Укупна запосленост у локалу за 

дату годину  

Укупна запосленост на националном 

нивоу за дату годину  

 

Подаци 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2008 0,65 12,98 0,15 1,60 0,25 0,40 4,99 0,42 0,22 0,25 0,97 0,84 1,84 0,37 

2009 0,61 13,49 0,14 1,60 0,24 0,34 5,30 0,42 0,20 0,29 0,98 0,86 1,83 0,29 

2010 0,74 15,23 0,10 1,52 0,23 0,33 5,40 0,41 0,19 0,26 0,95 0,81 1,73 0,28 

2011 0,86 15,56 0,08 0,86 0,14 0,35 5,43 0,62 0,13 0,00 0,80 0,93 2,09 0,68 

 

1. Пољопривреда шумарство и водопривреда 
2. Вађење руда и камена  
3. Прерађивачка индустрија  
4. Производња електричне енергије, гаса и 

воде 
5. Грађевинарство 
6. Трговина на велико и мало  
7. Хотели и ресторани  

8. Саобраћај складиштење и везе  
9. Финансијско посредовање  
10. Послови са некретнинама  
11. Државна управа и социјално 

осигурање 
12. Образовање  
13. Здравствени и социјални рад  
14. Друге комуналне, друштвене и личне 

услуге 
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10. ИНДИКАТОР: Укупна активност и стопа запослености 

Дефиниција 

Стопа активности представља проценат активног становништва у укупном становништву 

од 15 до 64 година. Активно становништво = Радни контигент – Неактивно становништво 

Стопа запослености представља проценат запослених лица од укупног броја 

становништва од 15 до 64 година. Пописом становништва, као и у другим значајним 

статистикама, становништво се дели на активно становништво, лица са сопственим 

приходом и издржавана лица. Активно становништво чине лица од 15 и више година која 

се баве својим занимањем, незапослена лица која су у потрази за запослењем и лица која 

привремено не обављају своје запослење јер су на паузи због служења војне обавезе. 

Занимање подразумева спровођење одређене делатности од које се живи. Категорија 

лица са сопственим примањима састоји се од лица која се не убрајају у категорију 

активног становништва, али имају редовне приходе за живот, као што су: пензије 

(старосне, инвалидске, породичне, итд.), приходи од некретнина (издавање објеката за 

становање, кућа, земљишта, пословних објеката, итд.), и други лични приходи 

(инвалиднина, социјална помоћ, алиментација). 

Подаци 

 

 
Укупно активно 

становништво 

Годишњи просек Учешће активног у 

укупном 

становништву (%) 

Учешће запослених 

у укупном активном 

становништву (%) 
Запослено 

становништво 

Сокобања РС Сокобања РС Сокобања РС Сокобања РС 

2002 8 687 3 398 227 4526 1 848 531 46,77 45,32 52,10 54,39 

2011 6 483 2 971 220 3026 1 746 138 40,46 41,34 46,67 58,76 
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11. ИНДИКАТОР: Учешће незапослених у укупном активном становништву 

Дефиниција 

Незапосленост се номинално исказује бројем укупно незапослених становника, а 

индикатор незапослености као удео незапослених у укупном броју активног 

становништва. Активно становништво чине лица од 15 и више година која се баве својим 

занимањем, незапослена лица која су у потрази за запослењем и лица која привремено 

не обављају своје запослење јер су на паузи због служења војне обавезе (активна лица 

која се не баве својим занимањем). Стопа незапослености представља проценат 

незапослених лица од укупног броја активног становништва 

Подаци 

 

Год. Укупно активно 

становништво 

Незапослено 

становништво 

Учешће 

незапослених у 

укупном активном 

становништву (%) 

Незапослени на 

1000 становника 

Сокобања РС Сокобања РС Сокобања РС Сокобања 

2002 8 687 3 398 227 1600 904 494 18,41 26,61 86 

2011 6 483 2 971 220 1484 738 756 22,89 24,86 91 

 

2011 

година 

Укупно Први пут траже 

посао 

Без квалификације Жене Незапослени 

на 1000 

становника 
Свега % Свега % Свега % 

Република 738756  265097 35,9 242840 32,9 384702 52,1 102 

Локална 

самоуправа 
6 483  509 34,3 465 31,3 775 52,2 91 
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12. ИНДИКАТОР: Број регистрованих привредних субјеката на 1000 

становника  

Дефиниција 

Привредни субјекти су облици организовања дефинисани Законом о привредним 

друштвима (Службени гласник РС, бр. 125/2004), Законом о предузећима (Службени 

гласник СРЈ, бр. 29/96), Законом о задругама (Службени гласник СРЈ, бр. 41/96), Законом 

о банкама и другим финансијским организацијама (Службени гласник СРЈ, бр. 24/96), 

Законом о берзама, берзанском пословању и берзанским посредницима (Службени 

гласник СРЈ, бр. 90/94) и Законом о осигуравајућим друштвима (Службени гласник СРЈ, 

бр.  30/96). Број регистрованих привредних субјеката је важан фактор који указује на 

економску снагу локалне самоуправе. Међутим, додатне варијабле су неопходне како би 

се добила шира слика. МСП (предузећа са мање од 250 запослених) се поимају као 

стабилизирајући фактор економије. Иако МСП представљајују фактор стабилизације 

локалне економије, велика предузећа имају незаменљиву улогу у развоју локалне 

економије. Предузетници који су у систему ПДВ-а могу се пратити јер се тиме гарантује 

да су ова предузећа сасвим извесно активна (док код других предузећа велики број може 

бити и неактиван). 

Подаци 

 

  
Број активних 
привредних 

друштава 

Број становника      
(у 000) 

Број 
регистрованих 

привредних 
друштава на 

1000 становника 

Број активних 
предузетника 

Број 
регистрованих 

предузетника на 
1000 становника 

  

С
о

ко
б

ањ
а РС 

С
о

ко
б

ањ
а РС Сокобањ

а 

РС 

С
о

ко
б

ањ
а РС 

С
о

ко
б

ањ
а РС 

2
0

1
1

 

78 109,961 16.524 7,291 4.72 15.08 498 220,619 30.13 30.26 
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2
0

1
2

 
78 104,394 16.021 7,187 4.86 14.53 477 217,703 29.77 30.29 

2
0

1
3

 

80 105,066 15.871 7,187 5.04 14.62 480 215,658 30.24 30.01 

2
0

1 4
 

78 106,683 15.524 7,187 5.21 14.84 481 214,095 31.56 29.79 

 

 

 

13. ИНДИКАТОР: Кретање броја привредних субјеката  

Дефиниција 

Рачуна се као број новооснованих предузећа – број угашених предузећа 

Овај индикатор описује феномен циклуса локалне економије. Различите фазе локалне 

економије се јасно оцртавају у процесу оснивања и затварања предузећа. Баланс између 

ова два процеса може да укаже на континуирану циклусну фазу или континуирану 

структуралну промену у локалној/регионалној економији. Друго, дугорочно стање 

баланса у нето броју нових предузећа може да укаже на опадање/раст социо-економског 

развоја региона. И треће, интензитет једног или другог процеса може да укаже или на 

динамично или на ригидно пословно окружење. 
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Подаци 

 
  Број активних 

привредних 

друштава 

Број 

новоснованих 

привредних 

друштава 

Број 

брисаних/угашених 

привредних друштава 

Кретање броја привредних 

друштава (број и проценат) 

Година Сокобања РС Сокобања РС Сокобања РС Сокобања РС 

2011 78 109,961 3 9153 21 9366 -18 -23% -213 -0.19% 

2012 78 104,394 3 8305 3 13596 0 0% -5291 -5.06% 

2013 80 105,066 1 8489 0 7341 1 1,25% 1148 1.09% 

2014 78 106,683 3 2376 0 677 3 3,84% 1699 1.59% 

 
  Број активних 

предузетника 

Број новоснованих 

предузетника 

Број 

брисаних/угашених 

предузетника 

Кретање броја предузетника 

(број и проценат) 

Година Сокобања РС Сокобања РС Сокобања РС Сокобања РС 

2011 498 220,619 65 35797 87 37229 -22 -4,4% -1432 -0,65% 

2012 477 217,703 61 32360 82 35328 -21 -4,4% -2968 -1.32% 

2013 480 215,658 90 30160 90 32363 0 0% -2203 -1.02% 

2014 481 214,095 33 8258 32 9426 1 0,2% -1168 -0.54% 

 

 

14. ИНДИКАТОР:  Пољопривредне површине 

Дефиниција 
Пољопривредне површине представљају кључни ресурс за развој производње и 

прераде хране. Структура власништва, као и структура употребе пољопривредног 

земљишта показују потенцијал за раст и развој ове гране.   
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Подаци 

 Укупно 

пољопривредне 

површине (ха) 

Привредна 

друштва, 

задруга и 

локална 

самоуправа 

(ха) 

Газдинства 

(ха) 

% 

пољопривредног 

земљишта у 

власништву 

привредних 

друштава, задруга 

% 

пољопривредног 

земљишта у 

пољопривредних 

газдинстава 

2011 30600  8722 21878  28,50 71,50 

 

 

Структура употребе пољопривредног земљишта 

 Привредна друштва, задруге и газдинства 

Оранице и баште 

% 

Воћњаци % Виногради % Ливаде % Пашњаци % 

2011 42.83 3.28 0.86 17.95 35.05 

 

15. ИНДИКАТОР:  Туристички промет 

Дефиниција 

Вишеструки утицај туристичког серктора је разлог због кога многи региони сматрају овај 

сектор својом развојном шансом. Карактеристично за развој туризам је да доводи до 

повећања запослености и отварања нових радних места. Индикатор се посматра у 

периоду од неколико година, са разврставањем на посете домаћих и страних туриста, као 

и на број ноћења који туристи остварују у одређеном граду/општини. 

Подаци 

 

Година Број туриста Број ноћења Просечан број ноћења 

туриста 

  укупно домаћи страни укупно домаћи страни домаћи страни 

2010 48837 47572 1265 295098 290575 4523 6,1 3,6 

2011 53402 52481 921 325207 321500 3707 6,1 4,0 

2012 49175 48403 772 306568 303499 3609 6,3 4,0 
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2013 50629 49041 1588 306506 301179 5327 6,1 3,4 

2014 42438 39682 2756 219755 209058 10697 5,2 3,8 

 

 

 

6. ИНДИКАТОР: Фискални капацитет локалне самоуправе  

Дефиниција 

Утврђивањем категорије изворних прихода, јединицама локалне самоуправе у Републици 

Србији омогућено је да, у зависности од своје финансијске снаге, односно фискалног 

капацитета којег поседују, могу самосталним увођењем пореских, али и остваривањем 

непореских облика јавних прихода, финансирати изворни делокруг јавних послова. 

Фискални капацитет представља способност да се употребом различитих инструмената 

пореске политике оствари одређен износ буџетских прихода неког јавно-правног 

ентитета. Фискални капацитет зависи од достигнутог степена материјалног богатства 

општине или града, односно од обима и структуре пореске основице на коју се може 

прописивати одређена пореска обавеза и остваривати јавни приходи. Већа снага 

фискалног капацитета ствара могућност за обезбеђење више средстава у буџету из кога 

се може финансирати стратешки развој општине или града. Нјегова снага пружа 

могућност и за улазак у процес задуживања, односно коришћења механизма додатног 

«ушприцавања» средстава којим ће се убрзати реализација планираних, али и завршетак 

започетих инвестиционих активности у заједници. По истом институционалним оквиру, 

фискални капацитет може представљати поуздан индикатор који ће указивати на 
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достигнути степен и динамику пада/раста материјалног богатства општине или града у 

одређеном временском периоду. 

Подаци 

 

  2012 2013 

1 Укупно остварење фискалних облика 

изворних прихода 4 
498 212 000 421 524 000 

2 Број становника 15783 15524 

3 Приход по глави становника (1/2) 31 566 27 153 

 

 

 

17. ИНДИКАТОР: Степен задужености локалне самоуправе 

Дефиниција 

Задуживање је посебан облик дужничко-поверилачког односа у коме неки субјекат врши 

узимање средстава од других приватно-правних или јавно-правних ентитета ради 

финансирања или реализације одређених циљева, уз услов да се позајмљена средства, 

након истека одређеног временског периода, врате повериоцу уз плаћање одређеног 

износа камате. По правилу, држава се задужује да би у датом временском року отклонила 

неравнотежу која може настати између приходне и расходне стране њеног буџета, за 

финансирање ванредних, непредвиђених догађаја и расхода који могу настати по том 

основу, за улагање у инвестиције чијом реализацијом ће се створити бољи економски, али 

и други услови за живот и рад грађана, односно привредних субјеката, као и за улагања у 

друге намене или пројекте којима ће се подстицати, односно стварати предуслови за бржи 

развој земље. Из «пресека» искустава развијених земаља, јединце локалне самоуправе 

могу се задуживати само за покривање капиталних јавних расхода. Поред овог вида 

задужења, јединицама локалне самоуправе се може дозволити и задуживање ради 

покривања дефицита текуће ликвидности. Степен задужености буџета јединице локалне 

самоуправе указује на то колико носиоци политике имају «простора» за узимање 

додатних средстава којим се могу реализовати одређени капитални пројекти који ће бити 

у функцији остварења стратешких или развојних циљева општине/града. 
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Подаци 

 

Екон

омск

а 

класи

фика

ција 

Опис 

Извршење Одлука 

2009 2010 2011 2012 

1 
Текући приходи из претходне године 

(биланс прихода и расхода) 
0 237.234 256.966 293.201 

2 Стање дуга (биланс стања) 49.012 34.035 44.598 37.798 

 

Рацио 1: учешће дугова у текућим 

приходима из претходне године (2/1 ≤ 

50%) 

0 14,3% 17,4% 12,9% 

3 Издаци за отплату дугова 15.314 22.909 20.378 24.070 

 
Рацио 2: учешће издатака за отплату 

дугова у текућим приходима (3/1 ≤ 15%) 
0 9,66% 7,93% 8,21% 

4 Текући суфицит, пре расхода за камате 30.241 17.553 40.219 78.265 

 
Рацио 3: учешће издатака за отплату 

дугова у текућем суфициту (3 / 4) 
50,6% 130,5% 50,7% 30,8% 

У односу на законски лимит задуживања, Општина је у 2011. години искористила 34,8% од 

дозвољеног износа за ту годину (128,5 милиона динара, тј. 1,3 милиона евра). У 2012. години се 

очекује да ће се искоришћеност дозвољеног лимита смањити на 25,8%.5 

Са становишта другог законског лимита6 стање је нешто неповољније: од дозвољених 15% текућих 

прихода из претходне године за намену отплате кредита (38.5 милиона динара, тј. 376 хиљада евра), 

Општина је у 2011. години достигла ниво од 7.93%. У 2012. години овај показатељ ће се благо 

повећати на 8,21%. 

Однос обавеза по основу дугова (отплата кредитних рата и камата) и текућег суфицита је био 

релативно повољан у свим посматраним годинама, осим у 2010. години. Наиме, једино у овој години 

текући суфицит је био мањи од обавеза по основу кредита, док је у осталима он био значајно изнад. 

У 2012. години је планирано да обавезе чине свега око 30,8% текућег суфицита. 

18. ИНДИКАТОР: Подстицаји локалног развоја према наменама 

Дефиниција 

Средства за подстицај локалног и регионалног развоја опредељују се за реализацију 

пројеката  различитих намена од националног, регионалног и локалног интереса за 

Републику Србију. Пројекти се спроводе у циљу изградње или обнове комуналне, 

економске, еколошке, енергетске, социјалне и друге инфраструктуре, изградње и јачања 

                                                           
5 Према Закону о јавном дугу (2006) ЈЛС могу да се задуже у укупном износу до износа од 50% од укупних буџетских 

текућих прихода из претходне године. 
6 Према истом Закону износ ануитета (отплате кредита и камате) који ЈЛС плаћа у текућој години не може да пређе износ 
од 15% од укупних буџетских текућих прихода из претходне године. 
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институција, људских ресурса, развоја привредних друштава и предузетништва, 

подстицање научно-истраживачког рада, односно, ради доприноса свеобухватном 

друштвено-економском и регионалном развоју. Агенција за привредне регистрер води 

Регистар мера и подстицаја регионалног развоја. 

Подаци 

у хиљадама динара 

 2011 2012 2013 2014 

01. Подстицање запошљавања 14.817 12.127 7.301 2.948 

02. Кадровски и људски ресурси 130    

04. Подстицање производње 1.230    

05. Подстицање пољопривреде 100.647 104.061 64.598 46.309 

09. Заштита животне средине 650 1.000 1.165  

11. Саобраћајна инфраструктура 3.422    

13. Енергетска инфраструктура   6.039 6.749 

15. Инфраструктура-друго 116.583 2.912 2.349  

17. Образовање, наука, култура и спорт 46.352 13.138   

19. Изградња и јачање институција 56    

20. Друге намене  199 149  

Укупно 283.887 133.436 81.601 56.006 

 

19. ИНДИКАТОР: Квалитет површинских вода 

Дефиниција 

Површинске воде се односе на домаће воде (стајаће и текуће), осим подземних вода; 

транзиционе и приобалне воде, осим када је у питању хемијски статус када оне укључују и 

територијалне воде. Статус површинске воде је општи израз за статус водног тела 

површинских вода и одређен је лошијим статусом базираном на упоређивању еколошког и 

хемијског статуса.  

Добар статус површинске воде означава статус водног тела површинске воде када су и 

његов еколошки и његов хемијски статус најмање “добри”. Еколошки статус подразумева 

квалитет структуре и функционисања воденог екосистема непосредно зависног од 

површинских вода 

Подаци 

Територија општине Сокобања је покривена подручјима квалитетне воде за пиће  и остале потребе. 

Мање реке које гравитирају ка реци Моравици, су у стању високог квалитета , најчешће у класама I 
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и II . Река Моравица, према категоризацији водотока, припада IIа класи и квалитет речне воде је у 

овој категорији. 

20. ИНДИКАТОР: Управљање отпадним водама  

Дефиниција 

Отпадне воде у градским срединама подразумевају отпадне воде из домаћинстава или 

мешавину отпадних вода домаћинстава и индустријских отпадних вода и/или кишнице. 

Отпадне воде из домаћинстава подразумевају отпадне воде из насељених места и од 

делатности које превасходно потичу од људи и њихових домаћинстава.  

Индустријске отпадне воде подразумевају све отпадне воде које потичу од пословних 

објеката у којима се спроводе пословне и производне делатности, тј. све оно што није 

отпадна вода из домаћинстава и кишница. Пречишћена вода је вода која је претрпела 

одређено третирање како би се умањио њен штетан утицај на здравље људи и екосистем.  

Подаци 

На територији општине Сокобања постоји Постројење за прераду отпадних вода које је изграђено 

1972.године, капацитета 70 l/s .  Ово постројење је застарело и недовољног је капацитета за прихват 

целокупне отпадне воде која је настала урбанизацијом насеља. У насељу Сокобања  је  95% домаћинстава 

прикључено на канализациону мрежу. У сеоским срединама се не врши пречишћавање oтпадних вода. У 

насељу Сокобања постоји  кишна канализациона мрежа у дужини од 10 km.  

Анализа и приказ постојеће канализационе мреже насељеног места општине Сокобања базирана је на 

релевантној документацији која је добијена и анализирана од стране ЈКП „Напредак“ чији је законски 

делокруг рада усмерен ка управљању водама. 

 

 

21. ИНДИКАТОР: Број дана са лошим квалитетом ваздуха 

Дефиниција 

Квалитет ваздуха зависи од нивоа заступљености загађивача (гасова или честица) за које 

се зна да су штетни по здравље људи, или да доводе до супротних ефеката природног 

екосистема када прелазе дозвољену границу вредности.  Индикатор показује колико је 

пута гранична вредност за дати загађивач повећана. Основни податак је број пута за 

колико је гранична вредност сваког загађивача повећана. Број пута се израчунава на 

основу периода дефинисаног граничном вредношћу: дневно (уколико се граничне 

вредности заснивају на дневној концентрации), сваких 8 сати (ако се гранична вредност 

заснива на осмочасовној концентрацији), и сваког сата (уколико се заснива на 

једночасовној концентрацији). Узимају се у обзир само оне фиксне вредности узорака 

које представљају минималне забележене податке, а мора се имати у виду и непоузданост 

методе за мерење као што је дефинисано Директивом 96/62/ЕЦ. Уколико је више од једне 

фиксне вредности узорка доступно за један исти загађивач у истој зони или агломерацији, 

треба узети највећу годишњу вредност прекорачења за дати загађивач. То значи да за 

сваки одабрани загађивач ваздуха, индикатор треба да одговара броју пута прекорачења 

граничне вредности умањеном за број пута дефинисан Директивом 96/62/ЕЦ за дату 

календарску годину.  У случају да је број прекорачења мањи од броја дозвољених 

вредности, индикатор ће бити нула.    
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Подаци  

Обзиром да се у Сокобањи не мери квалитет ваздуха не постоје подаци о броју дана са лошим квалитетом 

ваздуха. У наредном периоду предвиђа се постављање мерних станица.  

 

22. ИНДИКАТОР: Заштићене области 

Дефиниција 

Овај индикатор се тиче одрживог развоја, рестаурације и заштите земљишта и локација 

на територији општине или града. Урбана експанзија често повећава урбану област на 

штету нетакнуте природе и зелених површина. Шта више, у многим градовима, социо-

економска трансформација која се одиграла у протеклом веку, довела је до напуштања 

развијеног и загађеног земљишта. Одржива употреба земљишта подразумева ефикасну 

употребу земљишта на територији града путем планског урбаног развоја, 

минимизирањем употребе пољопривредног и природног земљишта (Freenfield локације) 

и повећањем коришћења развијеног земљишта путем рестаурације и надоградње. 

Индикатор се рачуна:  

(Укупна површина заштићене области / Укупна општинска област) * 100 

Подаци  

26,5 % територије је тренутно под заштитом  

На територији општине Сокобања су евидентирана следеће заштићене области: 

1. Озренске ливаде – предео изузетних одлика – део природног подручја планине Озрен  које је 

стављено под заштиту Решењем о стављању под заштиту државе, Секретаријата управе Скупштине 

општине Сокобања из 1973. године, по предлогу Републичког завода за заштиту природе из 

Београда: заштита ливада и шума, видиковаца, пећина понора и врела. У току је ревизија овог 

предела од стране Завода за заштиту природе Србије.  

2. Предео изузетних одлика „Лептерија-Сокоград“ - клисура реке Моравице – природно добро 

од великог значаја II  категоријe, представља подручје изванредне пејзажне разноликости са 

атрактивним геоморфолошким облицима и појавама, богатом и разноврсном флором и фауном и 

културно-историјским вредностима (средњевековно утврђење Сокоград, културно добро од 

великог значаја). 

3. Споменик природе „Велика и мала Рипаљка“, природно добро који је држава заштитила 

законом из 1948.године. Водопад настаје на реци Градашници  и налази се на 420 m nv, на око 3 

km  јужно од центра Сокобање. Он спада у категорију акумулативних водопада и висине је 17,5 m.  

4. Еколошки значајна подручја Републике Србије која се налазе  на територији општине Сокобања 

јесу Ртањ - као Међународно значајно подручје за биљке и Међународно и национално значајно 

подручје за птице , Озрен и Девица -  заштићена Одабрана подручја за дневне лептире.  
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23. ИНДИКАТОР: Одлагање чврстог отпада 

Дефиниција 

Индикатор треба изразити као кг/пц/дан отпада. Потребне су следеће вредности:   

а) Количина прикупљеног градског отпада изражена у тонама;  

б) Број становника;  

ц)Количина отпада у тонама (укупног, из домаћинстава и општинског) посебно 

прикупљеног и пренешеног у постројења за селекцију отпада;  

д)Количина отпада у тонама (укупног, из домаћинстава и општинског) посебно 

прикупљеног и пренешеног на места за коначно одлагање  (отпаци) или постројења за 

поновно искоришћавање отпада (дати податке за коришњење отпада као извора енергије  

и податке за поновно искоришћавање);  

е) Количина отпада у тонама (укупног, из домаћинстава и општинског) који није посебно 

прикупљан (укупан, из домаћинстава и општински) и пренешен у постројења за третман 

отпада (са подацима о отпацима);  

ф) Количина отпада у тонама (укупног, из домаћинстава и општинског) који није посебно 

прикупљан и пренешен на места за коначно одлагање или у постројења за поновно 

искоришћавање (дати податке за коришњење отпада као извора енергије и податке за 

поновно искоришћавање).  

Подаци 

На територији општине Сокобања генерише се 0,8 kg растреситог отпада по становнику дневно. 

Делатност сакупљања и одлагања комуналног отпада није успостављена у свим насељима на територији  

општине Сокобања већ само у 3 насеља и обухвата 3718 домаћинстава од укупно  5347 домаћинстава на 

територији општине. 

Одлагање комуналног отпада  врши ЈКП „Напредак“ на локацији Трговишки пут још од 1970.године.  

Постојећа депонија,  на  удаљености од око 3,5 km од града, налази се поред саме обале реке Моравице (око 

5 m), и као таква представља опасан извор загађења реке, која је главни снабдевач акумулације Бован, 

одакле се тренутно снабдевају водом насеља у општини Алексинац.  

Када је реч о дивљим депонијама, у самој Сокобањи их има око десетак, док је у сеоским насељима чак 56 

дивљих депонија (извор:  Катастар чврстог отпада, 2008). Обзиром на статус еколошке општине, уз 

подршку надлежног Министарства, очишћена је 61 дивља депонија на територији општине Сокобања у 

периоду од 2009. до 2011.године. Проблем је донекле саниран, али је и даље настављено формирање мањих 

депонија у месним заједницама из разлога што још увек не постоји организовано одвожење отпада. 

У складу са Стратегијом управљања отпадом, општина Сокобања је потписала Споразум о формирању 

нишког региона за заједничко управљање отпадом између града Ниша и  општина Нишког региона. 

Регионалним планом управљања отпадом као и Просторним планом општине Сокобања предвиђена је 

изградња трансфер станице  у Сокобањи на локацији у Белом Потоку - напуштено позајмиште глине.  

 

 

 

24. ИНДИКАТОР: Рециклиран отпад 

Дефиниција 

Посебно прикупљање делова отпада који се могу рециклирати је један од најважнијих 

фактора за повећање укупне количине отпада која се може послати на поновно 

искоришћавање. Стога је овај индикатор од великог значаја јер даје детаљну анализу 

резултата посебног прикупљања различитих врста отпада, као и корисне информације о 

најлогичнијем наставку ових активности.  
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Индикатор се мери као % од укупне производње отпада, и то: (Количина отпада 

добијена прикупљањем рециклажног отпада изражена у тонама, укупна количина и 

количина издељена по врстама отпада / Количина укупног чврстог општинског отпада у 

тонама) x 100  

Подаци  

На територији општине Сокобања се врши прикупљање и механичка припрема ПЕТ амбалаже од 

2010.године. Сепарација отпада – ПЕТ  амбалаже и лименки организована је  постављањем 50 жичаних 

контејнера на различитим локацијама у насељу Сокобања. Хидрауличком пресом  се ПЕТ амбалажа  балира 

и шаље на рециклажу.   

 

Укупна количина прикупљеног рециклажног отпада по годинама је: 

  Kоличина прикупљеног рециклажног отпада (kg) 

Година Сокобања 

2011 10.471 

2011 6.404 

2012 10.500 

2013 12.000 

2014 16.500 
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4 КЉУЧНИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА И SWOT АНАЛИЗА  

4.1 Економски развој 

Сагледавајући структуру привреде, као и дугогодишњу традицију, општина Сокобања свој 

економски развој треба да базира на: 

 Развоју туризма 

 Развоју пољопривреде и руралном развоју 

 Развоју предузетништва и малих и средњих предузећа 

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. Поред 

набројаних, неке од предности које се могу искористити су постојање великог броја излетишта у 

непосредној близини Сокобање, традиција у бављењу туризмом (најдужа историја бањског туризма 

у Републици Србији), постојање туристичких манифестација, велики број смештајних капацитета и 

угоститељских објеката, постојање мастер плана за развој туристичке дестинације, близина 

Коридора 10 (Е 75), итд. 

Развој Сокобања треба да базира на неколико кључних туристичких производа: spa & wellness, 

семинари, Team bilding и конгресни туризам, спортско – рекреативни и краћи одмори. 

Обликовање туристичког производа зависи на једној страни од расположивих примарних 

капацитета, као што су природна богатства, културно-историјска и етнолошка баштина и савремено 

стваралаштво, на другој страни секундарних капацитета као што су угоститељско-смештајни 

капацитети, туристичке агенције, саобраћајно уређење, … Поред поменутог, потребно је обратити 

пажњу на то да окружење у којем ће туристи провести одмор не буде угрожено, и развијати 

туристичку понуду односно туристичке производе по начелу одрживости, што значи да развој мора 

бити усклађен и планиран у складу са реалним могућностима и прихватљивошћу физичких, 

економских и социјалних елемената окружења, мора бити уравнотежен, јер само на тај начин 

обезбеђује дугорочну експлоатацију и употребу локалних потенцијала и при томе и њихову заштиту 

за следеће генерације. 

Будући развој туризма у општини је превасходно везан за Сокобању ( продужење туристичке сезоне, 

даљи развој инфраструктуре, 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) али, 

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

риболовни туризам, развити и унапредити сеоски туризам и искористити капацитете Голака, 

Озрена, Ртња, Буковика и Бованског језера. 

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. 

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, 
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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). 

Што се тиче МСП сектора, трговина представља главну привредну активност у Сокобањи, што 

неповољно утиче на њен даљи раст и развој. 

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 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. 
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4.1.1 SWОТ анализа за Развој туризма 

Снаге Слабости 

 

 Изграђен бренд 

 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 бављењу туризмом (најдужа 

историја бањског туризма у Републици 

Србији) 

 Туристичке манифестације 

 Здрава животна средина 

 Постојање предуслова за екстремне 

спортове 

 Постојање угоститељских објеката 

 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 даљинског грејања током зиме  

 Недовољно уређена излетишта 

 Недостатак понуде (организација излета) 

 Непостојање пратећих садржаја  

 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 

 Непостојање туристичких пакета и програма 

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 

 УређењекејанарециМоравици 

 

 Финансијска и економска ситуација у Србији 

 Неадекватна законска регулатива (лековити фактор) 

 Лоша приватизација 

 Неконтролисана градња 

 Смањење становништва (негативна миграција / 

депопулација) 
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4.1.2 SWОТ анализа за 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 

 Препознатљиво сокобањско јагње,  

сокобањски сир и сокобањски мед 

  

 

 

 Непланска пољопривредна производња 

(сваштарење) / Неорганизована производња 

 Недовољна продуктивност пољопривредних  

газдинстава 

 Застарела опрема и механизација  

 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) 

 Непостојање предузетничке иницијативе у 

сеоским срединама 

 Ниска еколошка свест 

 Недостатакинформисаностиислабоприхватање

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 (ISO&HCCP) 

 Производња органске и здраве хране 

 Производња лековитог биља 

 Повећано интересовање за лековитим 

биљем и шумским плодовима 

 Развој фарми за узгој товних грла 

 Заштита географског порекла 

пољопривредних производа (брендирање) 

 Закон о задругама 

 

 Слаба куповна моћ становништва 

 Непостојање иницијативе за предузетништвом 

у сеоским срединама 

 Домаћа конкуренција (друге општине) 

 Недовољно средстава за субвенционисање 

пољопивредне производње из државног / 

општинског буџета 

 Немогућност добијања сертификата за 

производњу здраве хране 

 Отежани излазак на тржиште ЕУ 
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4.1.3 SWОТ анализа Развој предузетништва и малих и средњих предузећа 

Снаге Слабости 

 

 Непостојање великих трговинских објеката и 

система 

 Заинтересованост за покретање посла и 

отварање радњи и МСП  

 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 

 

 

 Нефункционисање Удружења приватних 

предузетника 

 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 

 Увођење предмета из области предузетништва 

у школски систем 

 Продужетак туристичке сезоне 

 

 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 
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4.2 Заштита животне средине 

У туристичким местима, попут Сокобање, где је развој здравственог туризма заснован на 

природним  факторима, ефикасна заштита и очување природних ресурса, чине пресудан фактор 

одрживости њихових развојних  функција, а самим тим и развоја туристичке делатности. 

Задатак сваке одговорне локалне власти је да, користећи на најбољи могући начин своје 

потенцијале и могућности, ради у интересу својих грађана. Да би се достигао одређени, жељени 

степен развоја, неопходан је стратешки приступ који је дугорочан и који обједињује различите 

процесе и излази у сусрет различитим потребама. 

Одрживи развој подразумева  да се привредни раст базира на физичком капацитету и на 

издржљивости средине, разумевању везе између друштва, развоја и окружења, као и јачању 

економије која подразумева ефикасно коришћење ресурса, бринући да довољно ресурса остане на 

располагању и будућим генерацијама. 

Развој комуналне инфраструктуре у Сокобањи представља полазну основу за успешну 

реализацију програма из готово свих кључних области (туризам, предузетништво и МСП, 

пољопривреда). Општина Сокобања се не може похвалити добрим степеном развоја комуналне 

инфраструктуре. Највећи проблеми општине Сокобања  обухватају недовољно решено питање 

одвођења отпадних вода, атмосферских вода  као и недостатак канализационе мреже у селима  и 

проширење постојеће мреже у граду, нерешено питање одлагања чврстог отпада, недостатак 

водоводне инфраструктуре, лоша регионална саобраћајна инфраструктура (прилазни путеви до 

Сокобање), итд.  

У циљу побољшања услова живота као и заштите животне средине на територији општине 

Сокобања потребно је уложити велике напоре у побољшању инфраструктуре.  Активности на 

којима треба да се базира развој су: 

- Боља информисаност грађана о животној средини и побољшање еколошке свести грађана, 

- Спречавање загађења површинских и подземних вода изградњом постројења за прераду  

отпадних вода као и проширењем и реконструкцијом канализационе мреже,   

- Унапређење система водоснабдевања кроз изградњу недостајуће инфраструктуре као и 

реконструкцију постојеће водоводне  мреже, 

- Санација и рекултивација постојећег одлагалишта отпада у циљу заштите ваздуха, реке 

Моравице као и Бованског језера, 

- Управљање комуналним отпадом  спровођењем активности на изградњи регионалне 

депоније, проширењем услуге одношења смећа као и изградњи трансфер станице у 

Сокобањи, 

- Одвођење атмосферских вода проширењем кишне канализационе мреже, 

- Спречавање загађења ваздуха  изградњом  заобилазнице око Сокобање, 

- Очување природних заштићених вредности на територији општине. 

 

С обзиром да  добро развијена инфраструктура  представља основ за стварање позитивног 

пословног окружења, као и основ за привлачење нових улагања у општину, унапређење  

инфраструктуре  треба да буде на листи приоритетних активности локалних власти у Сокобањи. 
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4.2.1 SWОТ анализа заштите животне средине 

Снаге Слабости 

• Постојање заштићених природних добара 
(предели изузетних  одлика) 
• Усвојен  Регионални план управљања отпадом и 
Локални план управљања отпадом 
• Очувана природа и здрава животна средина  
• Еколошка општина 
• Четвртина  територије општине под заштитом 
• Повољни климатски услови 
•Природни ресурси (термоминерални извори и 
геоморфолошке вредности)  
•Постоји буџетски фонд за заштиту животне 
средине 

• Низак ниво еколошке свести 
• Не постојање канализационе мреже у селима  
• Недовољан капацитет и застарелост постројења 
за прераду отпадних вода у Сокобањи 
• Недостатак воде за пиће у летњем периоду 
• Удаљеност  постојеће   депоније од реке   
• Постојање дивљих депонија 
• Лоша инфраструктура 
•Не постоји база података о еколошким 
показатељима 
•Неконтролисана и нерационална потрошња  
разних видова енергије 

Могућности Претње 
• Подизање нивоа еколошке свести грађана 
• Изградња регионалне депоније 
• Прикључење на језеро Бован ради решавања 
водоснабдевања 
• Изградња трансфер станице у Сокобањи 
• Израда студије изводљивости искоришћавања 
обновљивих извора енергије 
• Приступ националним и међународним 
фондовима преко локалних пројеката 
•Топлификација Сокобање 

• Финансијска и економска ситуација  у Србији  
• Смањење становништва (негативна миграција) 
• Уништавање и деградација шума 
• Загађење животне средине отпадним материјама 
• Неконтролисана  градња   у заштићеним 
подручјима 
• Недостатак људских капацитета 
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4.3 Друштвени развој 

Друштвена димензија одрживости темељи се на премиси да једнакост и разумевање 

међузависности људи унутар заједнице представљају основни предуслов прихватљивог 

квалитета живота, што је у суштински први циљ развоја. Достизање жељеног нивоа 

друштвеног благостања зависи у првом реду од усвајања одрживих животних стилова у 

друштву, вредносних оријентација и подизања нивоа социјалног капитала, друштвеног и 

културног идентитета, као и достигнутог нивоа економског развоја. Одрживост 

подразумева животни стил сваког појединца у друштву који је: еколошки свестан, здрав, 

безбедан, солидаран, партиципативан и диференциран.7 

Ситуација у општини Сокобања се, у многоме, не  разликује од опште друштвене слике 

у Србији. Сокобања дели судбину источне Србије коју карактерише демографско 

пражњење, а, из године у годину, популација у општини се смањује, уз домонантно учешће 

старије популације.  Друштвена заједница суочена са рапидним демографским старењем 

становништва, високом стопом незапослености радно активног становништва и све већим 

уделом издржаваног становништва, тешко може пружити и ону најосновнију заштиту 

најугроженијим категоријама становништва. Имајући у виду ове чињенице као значајне 

друштвене групе, на којима се темеље будући правци деловања, издвајају се: деца и 

омладина, старије особе, жене и незапослени.  

У општини Сокобања постоје три образовне институције: Предшколска установа 

„Буцко“ (централна установа и 9 издвојених одељења у селима), Основна школа 

„Митрополит Михаило“ (матична школа са 30 одељења у Сокобањи и 38 издвојених 

одељења у 22 подручне сеоске школе) и Средња школа „Бранислав Нушић“. 

 Постојеће стање у образовању указује на сиромаштво у сектору образовања, из буџета 

општине у просеку се одваја мање од 5% за образовање, и у наредном периоду потребно је 

радити на побољшању услова за извођење наставе усвим школским објектима у складу са 

важећим нормативима и стандардима. Проблем представља смањење броја деце, пре свега 

у сеоским срединама, јер села старе из године у годину. Па ипак, здруженим деловањем 

Центра за социјални рад, јединице ликалне самоуправе и основне школе,  обухват и деце из 

маргинализованих група, пре свега ромске популације системом основног образовања и 

васпитања износи 100% на територији наше општине. 

У Сокобањи се,  последњих година, поправља понуда за организовање слободног 

времена деце и младих што уједно обогаћује и туристичку понуду Сокобање: Сокобањско 

"СБ" позориште, „Соколово перо“, “КУД Соко“, КУД "Душан Јовић" Ресник, КУД 

"Читлук" из Читлука, Музичка радионица „КОМИТЕТ“ , Етнолошка радионица "Етнос", 

Дечији хор "Соколићи", организовани спорт кроз спортске клубове чланове Спортског 

савеза општине Сокобања. Све ово, свакако, још увек није довољно да задржи одлив младих 

људи из општине, а нарочито недостаје садржаја у сеоским месним заједницама.  

                                                           
7 Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије 2008 - 2017 
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            Култура партиципације у друштву је, иначе, недовољно заступљена: занемарљив 

проценат грађана активно учествује у раду политичких странака, удружења и интересних 

организација грађана. Из овог разлога, у наредном периоду, потребно је обратити пажњу на 

развој културних дешавања у Сокобањи, као и на јачање свести грађана о значају друштвене 

партиципације. 

             Ниво еколошке свести је прилично низак. Већина људи нема изграђен позитиван 

став у односу на потребу деловања у правцу смањења загађења, рационалног коришћења 

енергије и односа према необновљивим ресурсима. Насупрот томе, ниво еколошке свести 

код деце и омладине расте из године у годину, што је резултат појачаног рада образовних 

институција на овом пољу. Поврх свега, Учитељско друштво Сокобање, Основна школа "М. 

Михаило", у сарадњи са ПУ "Буцко" организује Дечији еколошки фестивал који окупља 

школе из окружења. 

            Здравствено ризично понашање је веома присутно (пушење, конзумација алкохола 

и психоактивних супстанци) и често праћено толерантним односом средине узрокованим 

традицоналним обрасцима понашања. Од установа примарне здравствене заштите на 

територији општине постоји „Дом Здравља Сокобања“ који је акредитован од стране 

Министарства здравља. У оквиру Дома здравља постоји једно саветовалиште и три сеоске 

амбуланте, као и медицинско снабдевање тј. Апотека. У оквиру Дома здравља постоји 

скужба опште медицине , служба за здравствену заштиту деце , служба за заштиту здравља 

жена , служба хитне помоћи , служба медицине рада и патронажна служба. У оквиру 

патронажне службе одржавају се радионице из области репродуктивног здравља младих, 

као и радионице из области превенције од болести зависности. Деци основношколског 

узраста, као и деци средњешколског узраста  поклања се релативно добра пажња у очувању 

здравља, пре свега кроз организовање систематских прегледа. Иако је обухват деце 

вакцинацијом јако велики и прелази 90% још увек значајан број ромске деце није 

регистрован и није обухваћен системом здравствене заштите на задовољавајућем нивоу на 

шта указују и подаци Дома Здраваља. Такође постоји и појава потхрањености деце до 5 

година старости и она износи 5 до 10 детета. 

                Незапосленост је један од највећих економских и социјалних проблема у Србији, 

па и у Сокобањи. На  подручју општине  Сокобања постоји организациона јединица 

Националне службе за запошљавање филијале Зајечар, која се бави евиденцијом у области 

запошљавања, обавља стучне и оперативне послове , посредује и спроводи мере и 

активности на плану запошљавања. Осим ове службе, постоји Локални савет за 

запошљавање који се, такође, бави овом проблематиком. . Проблем незапослености у 

општини Сокобања превасходно је настао општом економском кризом у земљи последњих 

година. Појава вишка незапослених није могла бити решена општим мерама тржишта рада 

које нису биле прилагођене специфичностима локалне средине.Највећи број незапослених 

лица старости између 26 и 40 година. Полазећи од чињенице да је то период најефективнијег 

рада запосленог, проблем је тиме већи. 

               Значајан проблем представља и запошљавање младих људи после завршеног 

школовања. Овај проблем утиче на одлив младих и школованих кадрова из Сокобање у веће 



 

 

 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА                    2015-2025 |  53                 

центре и Општинаове где постоји већа могућност за запошљавање. Млади из Сокобање 

махом одлазе на школовање у веће центре као што је Ниш, Београд и сл. Гледано у целини 

све се ово негативно одражава и на старосну , али и на образовну структуру становништва 

у општини Сокобања.  

                 По попису становништва  2011. године за општину Сокобања број домаћинстава 

је 8255,што значи да у њима живи просечно мање од 2 члана.У удаљенијим планинским 

селима доминирају самачка старачка домаћинства. Један од основних проблема који ће се 

јавити у наредним годинама је тај да постоји интенција Министарства да се вишегодишњи 

па и вишедеценијски корисници смештаја у установама социјалне заштите врате у своје 

локалне заједнице-ако је могуће код сродника или омогући смештај у малим домском 

заједницама у локалним и регионалним оквирима.На тај начин ће се растеретити 

капацитети старих гломазних установа где је и постојала забрана смештаја у наведене 

установе од 2007.године управо из разлога препуњености капацитета. Посебан значај 

побољшању положаја старих и инвалидних лица је развој приватних домова (у Сокобањи 

од августа 2015.год. почиње са радом Дом за старе „Романов“). Институционална заштита 

старих и инвалидних лица  са територије општине Сокобања организована је код разних 

установа у окружењу, обзиром да на територији општине не постоји ни једна установа. У 

овим установама су смештена укупно 34 стара и инвалидна лица.  Ванинституционална 

заштита старих и инвалидних лица првенствено се огледа кроз остваривање законом предвиђених    

права старих и инвалидних лица преко Центра за социјални рад,и то: право на домски смештај,право 

на новчану социјалну помоћ,право на додатак за помоћ и негу другог лица,право на оспособљавање 

за рад,стављање под старатељство,саветодавни рад са децом ,одраслим и остарелим лицима,као и 

признавање права  за различите видове проширених права као што су тренутне новчане 

помоћи,смештај у прихватилишта,смештај у Сигурну кућу, и др. 

                Стара лица своје друштвене,културне и социјалне потребе углавном здовољавају 

преко   удружења пензионера у оквиру којих  ради клуб пензионера.У Сокобањи постоје 

Удружење инвалида рада и Удружење старосних пензионера.Део социјалних потреба 

задовољавају преко Самосталног синдиката пензионера (набавка огрева,животних 

намирница,позајмица ,бањска лечења,и др.). Ово свакако није случај са старим лицима из 

руралне средине, који нису довољно информисани и упућени на коришћење постојећих 

услуга  што због удаљености или недостатка материјалних средстава. 

                Често се задовољавање елементарних социјалних потреба старих не остварује. 

Има велики број старих лица која живе сама,налазе се у стању социјалне потребе 

,међутим,не обраћају се ни једној институцији или због стида или због традиционалних 

вредности и схватања.Евидентно је и да има старачких домаћинства који нису материјално 

угрожени,али су потомци због посла ван места становања старих родитеља и нису у 

могућности да пруже породичну заштиту нити помоћ.Упркос настојањима поменутих 

орагнизација  за укључење старих у редовне токове живота ,мора се констатовати да један 

велики број (око2/3) старих лица није укључено у рад никаквих удружења,  нити у нормалне 

токове заједнице,па се може рећи да су ти људи маргинализовани. Из ових разлога, у 

будућем периоду мора се радити на социјалном укључивању и збрињавању ове друштвене 

групе. 
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У општини Сокобања званична статистика указује  да од укупног броја становника у 

општини већину чине жене. Релативна бројност жена  у општини ствара потребу за 

систематски организованом бригом и заштитом жена. Велики број жена у општини 

Сокобања је незапослено.Овај проблем негативно утиче на економску сигурност жена  а 

овакве околности дугорочно негативно утичу и на образовну структуру запослених и 

становништво општине. Стопа незапослености жена је већа од стопе незапослености 

мушкараца 26 % у односу на 20 %. У општини Сокобања здравствена заштита намењена 

женама је интегрални део здравствене заштите, која  се обезбеђује целокупном 

становништву.У целини гледано здравствена заштита више је орјентисана на лечење него 

на превенцију болести и промоцију здравља. Здравствена заштита жена у општини 

Сокобања није увек адекватна у погледу организације , приступачности и метода рада. Овај 

проблем је израженији у руралним срединама , где се здравствена заштита остварује у 

смањеном обиму и садржају у односу на оне који се пружају у урбаној средини. Потребно 

је да жене на један јасан и разумљив начин буду упознате са свим оним што је од значаја за 

унапређење здравља, ово се посебно односи на жене из руралне средине , жене Ромкиње , 

као и жене са ниским степеном образовања које нису у могућности да дођу до ваљаних 

информација 

 

4.3.1 SWОТ анализа за друштвени развој 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Млади и Образовање 

 Проширени капацитети вртића Буцко 

 Добро развијена мрежа основнe школe 

 Разноликост образовних профила у 

средњој школи – могућност избора 

 Добра међуинституционална сарадња 

 Укљученост у имплементацију 

пројеката финансираних из ЕУ 

средстава 

 Подршка локалне самоуправе 

талентованим и успешним ђацима и 

студентима 

 Спортска хала 

 Постојање капацитета за бављење 

различитим врстама спорта 

 

 

 

 

 

Социјална заштита 

 Постојање удружења пензионера и 

НВО које раде на проблематици везаној 

за стара лица 

 

 Мали број деце у предшколској и школским  установама 

у руралним месним заједницама 

 Недостатак материјалних средстава 

 Непостојање прецизне евиденције ученика са 

проблемима 

 Недовољна опремљеност савременим образовним 

средствима у основној и средњој школи 

 Неповезаност образовног процеса и привреде 

 Недостатак организованог слободног времена деце и 

младих 

 Непостојање институције која је носилац свих 

активности у области спорта 

 Недостатак културних дешавања 

 Непостојање омладинског центра 

 Недостатак јасне спортске политике на локалном нивоу 

 

 Недостатак средстава за ефикасније спровођење 

социјалне заштите 

 Неадекватне превентивне мере за унапређење здравља 

старих лица 

 Непостојање дневних центара за стара и инвалидна лица 

 Непостојање прихватне станице и прихватилишта за 

децу и омладину 
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 Добра регионална сарадња у погледу 

збрињавања старих и инвалидних лица 

у домовима за старе 

 Сервис Помоћ у кући 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравство 

 Изграђен систем опште и 

специјализоване здравствене заштите 

на нивоу општине 

 Урађене значајне реконструкције 

постојећих капацитета 

 Дом здравља је акредитована 

здравствена установа од стране 

Министарства здравља и Агенције за 

акредитацију здравствених установа 

 Квалификован и стручан кадар 

 Патронажна служба 

 Повремене посете лекара појединим 

насељеним местима 

 Постојање заштитника пацијентових 

права 

 Развој приватног лекарског сектора 

 Подршка локалне самоуправе за 

вантелесну оплодњу 

 

 

Незапосленост 

 Локални савет за запошљавање 

 Мере активне политике запошљавања и 

подршка локалне самоуправе 

 

 Недовољан број запослених у области пружања услуге 

помоћ у кући 

 Недостатак финансијских средстава, буџетска средства 

нису довољна да би се задовољиле све потребе старих  и 

инвалидних лица 

 Непостојање евиденције о најугроженијима међу старим 

лицима 

 Маргинализација проблема везаних за стара лица 

 Прихватна станица за жене жртве насиља 

 Непостојање просторија за обављање групног 

саветодавног рада ради санирања поремећених 

породичних односа,развода брака,насиља у 

породици,алкохолизма,наркоманије,коцке,проституције  

 Недостатак финансијских средстава за стицање 

специфичних знања и вештина неопходних стручним 

радницима у оквиру наведених области 

 

 

 Поједини здравствени објекти су инфраструктурно 

застарели  

 Недостатак амбуланти у већим сеоским срединама  

 Недостатак финансијских средстава за нову медицинску 

опрему  

 Недовољан број специјалиста  

 Недовољно људских капацитета у појединим облицима 

здравствене заштите 

 Неадекватна здравствена заштита жена, пре свега на 

селу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Висока стопа незапослености 

 Велики број незапослених са нижом стручном спремом 

 Ограничена финансијска средства за програме 

запошљавања  

 Непостојање повољних старт – ап кредита и сличних 

програма 

  Релативно слаб приватни сектор 

 Стечај великих друштвених комплекса ( Лептерија.....) 

 Неједнак статус жена по питању запошљавања и 

позиције коју жене уопште заузимају у друштву 

 Неусаглашеност квалиф. структ. и потреба на тржишту 

р.с. 

 Мало и недовољно развијено локално тржиште рада 
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МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 Постојање националних и регионалних 

стратешких докумената у свим 

областима друштвених делатности 

 Могућност коришћења националних 

фондова намењених пројектима 

 Постојање иностраних донаторских 

програма намењених финансирању 

активности у свим областима 

друштвених делатности 

 Успостављање партнерства са 

привредом и организацијама цивилног 

друштва у решавању кључних 

проблема 

 Реформа образовања 

 Стварање партнерске мреже 

институција на локалном нивоу 

 Регионално повезивање 

 Увођење систематскх прегледа и 

промоција превентивних мера заштите 

 Привлачење страног капитала, давање 

иницијативе приватном бизнису 

 Поједностављење процедуре за 

започињање бизниса 

 Умрежавање институција које се баве  

образовањем,  запошљавањем, 

бизнисом, невладин сектор и локалне 

самоуправе  

 

 

 

 Одлив високошколованог кадра из Сокобање 

 Неспровођење националних стратегија од стране 

републичких органа 

 Нестабилна политичка и економска ситуација на 

националном и локалном нивоу 

 Недоношење неопходних закона и подзаконских аката 

 Велики утицај политике на све сфере друштва 

 Укорењеност традиционалних метода рада 

 Недовољна сензибилност за промене 
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5 ВИЗИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развијена бањска и еко-туристичка дестинација; здраво 

место за здраве инвестиције; подручје развијене 

производње здраве хране; склад природе и модерне 

инфраструктуре; оаза зеленила, очувана животна 

средина и задовољни грађани    
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6 ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА 

6.1 Општи и посебни циљеви економског развоја  

 

ОПШТИ 

ЦИЉ 

ПОСЕБАН ЦИЉ ПРОГРАМ БРОЈ 

ПРОЈЕКАТА 

Р
А

З
В

О
Ј 

Т
У

Р
И

З
М

А
 

Туристичкa  резервaцијa 

просторa, изрaдa плaнске и 

пројектне документaције и 

комунално опремање зa делове 

сокобaње које су знaчaјне зa 

рaзвој туризмa 

Изрaдa урбaнистичко-

плaнских докуменaтa 

подручјa сa потенцијaлимa зa 

рaзвој туризмa 
11 

Повећaње конкурентности 

туристичке дестинaције 

Упрaвљaње туристичком 

дестинaцијом 
3 

Унaпређење квaлитетa и 

сaдржaјa туристичке понуде 
3 

Реконструкцијa постојеће и 

изгрaдњa нове туристичке 

инфрaструктуре и 

супрaструктуре 

8 

Промоцијa туристичке 

дестинaције 
1 

Привлaчење нових 

инвестицијa 
8 

Унaпређење људских ресурсa у 

циљу рaзвојa туризмa 

Унaпређење постојеће 

кaдровске структуре 
2 

Профилисање нових кадрова 2 

Рaзвој рурaлног туризмa Плaнирaње рaзвојa рурaлног 

туризмa 
2 

Рaзвој јошaнице 3 

Одрживи рaзвој дестинaције Очувaње природних и 

туристичких ресурсa  

 
10 

Очувaње културног 

идентитетa подручјa 
4 

Регионaлнa сaрaдњa и 

повезивaње 
1 

Р
A

З
В

О
Ј 

П
О

Љ
О

П
Р

И
В

Р
Е

Д
Е

 И
 

Р
У

Р
A

Л
Н

И
 Р

A
З

В
О

Ј 

Подизање нивоа 

продуктивности и смањење 

трошкова производње 

Развој воћарства 7 

Развој сточарства 4 

Развој пчеларства 2 

Развој ратарства и 

повртарства 
2 

Заштита усева 

 
3 

Јачање пољопривредних 

удружења, формирање задруга, 

регионална сарадња и редовна 

Модернизација и изградња 

складишних и прерађивачких 

капацитета 
6 
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едукација и информисање 

пољопривредних произвођача 

Јачање постојећих 

пољопривредних удружења и 

формирање задруга 
1 

Редовна едукација и 

информисање 

пољопривредних 

произвођача 

1 

Регионална сарадња 

 
1 

Промоција и заштита 

географског порекла 

пољопривредних производа са 

територије општине Сокобања 

Промоција 

пољопривредних 

производа   

 

3 

Заштита географског 

порекла пољопривредних 

производа 
4 

Р
A

З
В

О
Ј 

П
Р

Е
Д

У
З

Е
Т

Н
И

Ш
Т

В
A

 И
 

М
A

Л
И

Х
 И

 С
Р

Е
Д

Њ
И

Х
 П

Р
Е

Д
У

З
Е

Ћ
A

 Подршкa рaзвоју 

предузетништвa, мaлих и 

средњих предузећa 

Подршкa постојећим 

предузетницимa и 

влaсницимa мсп 
3 

Унaпређење 

предузетничке 

инфрaструктуре 
1 

Унaпређење доступности 

и квaлитетa услугa зa мсп 

сектор 
2 

Јaчaње институционaлне 

подршке предузетницимa 

Јaчaње кaпaцитетa 

општинске упрaве 
2 

Промоцијa предузетништвa и 

рaзвој људских ресурсa у 

склaду сa потребaмa привреде 

Подстицaње рaзвојa нових 

мсп и рaдњи 
3 

Оспособљaвaње рaдне 

снaге зa потребе мсп-a 
2 
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6.2 Општи и посебни циљеви заштите животне средине 

 

ОПШТИ 
ЦИЉ 

ПОСЕБАН ЦИЉ ПРОГРАМ БРОЈ 
ПРОЈЕКАТА 

Р
А

З
В

О
Ј 

К
О

М
У

Н
А

Л
Н

Е
 И

Н
Ф

Р
А

С
Т

Р
У

К
Т

У
Р

Е
 

Изрaдa плaнске и 
техничке документaције  

Израда урбанистичко планске 
документације, укључујући и планску 
документацију за спортско-
рекреативне садржаје 

4 

Решен проблем 
водоснабдевања и 

канлисања отпадних 
вода 

Израда техничке и пројектне 
документације 

25 

Реконструкција и изградња водоводне 
мреже 

18 

Проширење канализационе мреже у 
Сокобањи 

3 

Решавање проблема отпадних вода у 
Сокобањи 

1 

Раздвајање и одвођење атмосферских 
вода у Сокобањи и уређење 
водотокова 

2 

Решавање проблема отпадних вода у 
селима 

7 

Реконструкција 
постојеће и изградња 

нове саобраћајне 
инфраструктуре 

Израда техничке и пројектне 
документације 

6 

Реконструкција постојеће саобраћајне 
инфраструктуре 7 

Изградња нове саобраћајне 
инфраструктуре 

2 

Изградња паркинг простора у широј 
градској зони 

1 

Успостављен одржив 
систем одлагања отпада 

 
Израда техничке и пројектне 
документације 

11 

Унапређења 
електроенергетска 

мрежа 

 
Реконструкција јавног осветљења 1 

Изградња система за 
даљинско грејање 

Израда документације 
1 

ЗА
Ш

ТИ
ТА

 
Ж

И
В

О
ТН

Е 
С

Р
ЕД

И
Н

Е Испитивање потенцијала 
коришћења обновљивих 

извора енергије 

 
 
Израда документације 

3 

Заштита шума Израда документације и спровођење 
мера заштите шума 

3 

Заштита од буке  
Израда документације 
 

1 
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6.3 Општи и посебни циљеви друштвеног развоја  

 

Општи 

циљеви 
Посебни циљеви Програми 

Број 

пројеката 

У
н

ап
р

еђ
ењ

е 
к
в
а
л
и

те
та

 и
 д

о
ст

у
п

н
о

ст
и

 у
сл

у
га

 у
 о

б
л
ас

ти
 д

р
у

ш
тв

ен
и

х
 

д
ел

ат
н

о
ст

и
 н

а 
л
о

к
ал

н
о

м
 н

и
в
о

у
 

Унапређење 

просторних и 

техничких 

капацитета 

институција у 

области друштвентих 

делатности 

 Унапређење просторних и техничких 

капацитета  у образвним институцијама 
8 

 Унапређење просторних и техничких 

капацитета здравствених институција и 

институција социјалне заштите 

4 

 Унапређење просторних и техничких 

капацитета  у спорту и рекреацији  
5 

Унапређење 

капацитета 

запослених у 

институцијама 

друштвених 

делатности 

 Континуирана стручна едукација запослених у 

институцијама друштвених делатности 
6 

Развој и увођење 

нових и иновативних 

програма у рад 

институција у 

области друштвених 

делатности 

 Развој нових концепата образовања и 

васпитања који су у складу са локалним и 

ширим потребама 

7 

 Промоција здравља у свим сферама 

друштвеног развоја и за све категорије 

становништва 

6 

 Развој нових концепата рада, функционисања 

и промовисања културе и уметности 
2 

 Мотивација грађана за масовније бављење 

спортом 
3 

 Развој алтернативних облика и програма у 

области социјалне заштите 
8 

У
н

ап
р

еђ
ењ

е 
к
в
а
л
и

те
та

 ж
и

в
о

та
 

св
и

х
 с

та
н

о
в
н

и
к
а 

о
п

ш
ти

н
е 

С
о

к
о

б
ањ

а 
к
ао

 и
  

у
к
у

п
н

е 

за
ш

ти
те

 п
о

је
д

и
н

ц
а 

и
 њ

е
го

в
и

х
 

п
р

ав
а 

 

Унапређење 

квалитета живота 

свих друштвених 

група 

 Развој програма подршке угроженим и 

маргинализованим друштвеним групама 
6 

 Повећање наталитета, побољшање квалитета 

живота жена и унапређење родне 

равноправности 

2 

 Унапређење квалитета живота младих 7 

Повећан степен јавне 

безбедности и 

ефикасност рада 

јавних служби 

 Унапређење степена јавне безбедности 2 

 Побољшање ефикасности јавних служби у 

области заштите права појединаца 
1 

У
н

ап
р

еђ
ењ

е 
с
и

ст
ем

а 

ја
в
н

е 
ад

м
и

н
и

ст
р

а
ц

и
је

 

к
ао

 с
ер

в
и

са
 г

р
ађ

ан
а
 

 

Подизање капацитета 

Општинске управе и 

укупне јавне 

администрације  

 Ефикасан развој е-управе 3 

 Развој људских ресурса и подизање укупне 

функционалности јавне управе 
2 

Повећање 

транспарентности у 

раду јавне 

администрације 

 Подстицај укључењу медија у програме 

развоја друштва 
1 

 Јачање сарадње са организацијама цивилног 

друштва 
2 
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7 АКЦИОНИ ПЛАН 

7.1 Програми и пројекти економског развоја  

за износе у еврима коришћен курс 120,00 РСД за 1 еуро 

ОПШТИ ЦИЉ 1: РAЗВОЈ ТУРИЗМA  

ПОСЕБAН ЦИЉ 1.1 

ТУРИСТИЧКA  РЕЗЕРВAЦИЈA ПРОСТОРA, ИЗРAДA ПЛAНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТAЦИЈЕ И КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЗA 

ДЕЛОВЕ СОКОБAЊЕ КОЈЕ СУ ЗНAЧAЈНЕ ЗA РAЗВОЈ ТУРИЗМA 
ПРОГРAМ 

1.1.1 

ИЗРAДA УРБAНИСТИЧКО-

ПЛAНСКИХ ДОКУМЕНAТA 

ПОДРУЧЈA СA 

ПОТЕНЦИЈAЛИМA ЗA РAЗВОЈ 

ТУРИЗМA  

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори  

Пројекат 

1.1.1.1 

Израда урбанистичког плана за 

Трубаревац  

Општина 

Сокобања, 
ЈП Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

Сокобања 

3.000.000,00 

динара 

2015 - 2017  Урађен Урбанистички План - 

Трубаревац 

 

Пројекат 

1.1.1.2 

Израда урбанистичког плана за Бању 

Јошаницу  

Општина 

Сокобања, 
ЈП Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

Сокобања 

3.000.000 динара 2016 - 2018  Урађен Урбанистички План - 

Јошаница 

 

Пројекат 

1.1.1.3 

Израда пројектне документације за: 

реконструкцију и доградњу водоводне 

мреже, пумпних станица и резервоара 

Општина 

Сокобања, 
ЈКП Напредак 

ЈП Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

Сокобања 

8.500.000,00 

динара 

2015-2025  Издати локацијски услови 

 Урађени пројекти за грађевинску 

дозволу и добијене дозволе 

 Урађени пројекти за извођење 

радова 

 

Пројекат 

1.1.1.4 

Реконструкција и доградња водоводне 

мреже у Сокобањи 

(водоводна мрежа, пумпне станице и 

резервоари) 

Општина 

Сокобања, 
ЈП Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

Сокобања 

350.000.000,00 

динара 

2015 - 2025  Смањен бр дана рестрикције 

водоснабдевања за 80% 
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Пројекат 

1.1.1.5 

Израда пројектне документације за 

уређење кеја на реци Моравици 

Општина 

Сокобања, 
Општина 

Сокобања, 

ЈП Србија воде        

3.000.000 динара 2016.-

2018.год. 

 Издати локацијски услови 

 Урађен пројекат за грађевинску 

дозволу и добијена дозвола 

 Урађен пројекат за извођење 

радова 

 

 

Пројекат 

1.1.1.6 

Уређење кеја на реци Моравици  Општина 

Сокобања  

ЈП Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

Сокобања  

ЈП Србијаводе, 

ЈКП Напредак 

65.000.000.00 дин 2019. - 2022  потписан уговор са извођачем 

радова 

 изведени радови 

 урађен тех.пријем 

 доб.употребна дозв. 

 

Пројекат 

1.1.1.7 

Израда пројектне документације за 

изградњу брзе градске саобраћајнице 

Oпштина 

Сокобања 

ОУ Сокобања, 

ЈП Путеви 

Србије 

50.000.000,00 

динара 

2017-2019.год.  Регулисани правно – имовински 

односи 

 Издати локацијски услови, 

 Урађени пројекти за грађевинску 

дозволу и извођење радова 

 

Пројекат 

1.1.1.8 

Изградња брзе градске 

саобраћајнице 

Општина 

Сокобања 

ЈП Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

Сокобања 

400.000.000,00 

динара 

2019-2025  Извршени радови: 

 изграђена саобраћајница дужине 

2.5км 

  изграђен мост распона 40м 

  изграђени тротоари и 

бициклистичка стаза дужине 

2.5км 

  хоризонтална и вертикална 

саобраћајна сигнализација 

 Издата употребна дозвола 

 

Пројекат 

1.1.1.9 

Израда пројектне документације за 

реконструкцију трасе државног пута 

ДП IIА Бр.217  кроз Сокобању 

 

Општина 

Сокобања 

ЈП Путеви 

Србије 

 

2.000.000 

динара 

2015-2016  Издати локацијски услови 

 Урађени пројекти за грађевинску 

дозволу и добијене дозволе 

 Урађени пројекит за извођење 

радова 

 

Пројекат 

1.1.1.10 

Израда пројектне документације 

санације клизишта на Бањици и 

реконструкције Бањичке улице 

Општина 

Сокобања 

ЈП Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

Сокобања 

3.000.000 2016-17  Издати локацијски услови 

 Урађен пројекат за грађевинску 

дозволу добијена дозволе 

 Урађен пројекат за извођење 

радова 

 

Пројекат 

1.1.1.11 

Реконструкција трасе државног пута 

ДП IIА Бр.217  кроз Сокобању 

Општина 

Сокобања 

ЈП Путеви 

Србије 

250.000.000 

динара 

2018-2021.год.  Реконструисана коловозна 

конструкција дужине 5км, 
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(улице Aлексе Маркишића, 

Превалац, Радета Жиковића и 

Миладина Живановића) 

 уређено одвођење атмосферских 

вода на дужини од 5км 

  вертикална и хоризонтална 

саобраћајна сигнализација 

  изграђени тротоари дужине 5км, 

употребна дозвола 
ПОСЕБAН ЦИЉ 1.2 

ПОВЕЋAЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНAЦИЈЕ 
ПРОГРAМ 

1.2.1 

УПРAВЉAЊЕ ТУРИСТИЧКОМ 

ДЕСТИНAЦИЈОМ  

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори  

Пројекат 

1.2.1.1 

Оснивање Организације за управљање 

развојем дестинације 

Општина 

Сокобања-

КЛЕР 

ОТК 

Сокобања 

5.500.000 

динара 

2017-2020 
 Донета одлука на Сое 

 Регистрована организација као 

правни субјекат 

 Опремњен пословни простор 

 

Пројекат 

1.2.1.2 

Унапређење Туристичког 

Информационог Система (ТИС) 

општине 

ОТК 

Сокобања 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

1.500.000 

динара  

2018 - 2019 
 повећање броја туриста за 5% у 

Сокобањи у односу на претходну 

годину 

 повећана наплата боравишне 

таксе за око 30% у односу на 

претходну годину 

 

Пројекат 

1.2.1.3 

Програм развоја туризма општине 

Сокобања са маркетинг планом 

ОТК 

Сокобања 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

2.500.000 

динара  

2016 - 2017 
 Дефинисани правци развоја 

туризма 

 Повећана посећеност Сокобање 

за 3% 

 Изабран пружалац услуге у 

поступку ЈН 

 

ПРОГРAМ 

1.2.2 

УНAПРЕЂЕЊЕ КВAЛИТЕТA И 

СAДРЖAЈA ТУРИСТИЧКЕ 

ПОНУДЕ 

      

Пројекат 

1.2.2.1 

Увођење система стандардизације и 

управљања квалитетом понуде  
(Општина препоручује, Дефинисање 

пакета подстицаја за реконструкцију 

постојећих смештајних објеката у 

приватном власништву, План сарадње 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

ОТК 

Сокобања, 

МЕРР, банке, 

консултанти, 

емитивне 

1.500.000  

динара 

2015-2025год.  најмање 50 станодаваца добило 

налепницу „општина 

препоручује“ 

 20 ноцилаца развоја добило 

повељу са назнаком „бирамо 

најбоље“ 
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ТО Сокобања са домаћим и 

међународним туристичким 

агенцијама у циљу бољег пласмана 

туристичког производа и промоције 

дестинације) 

туристичке 

агенције 
  2 станодавца добила пакете 

подстицаја за реконструкцију 

капацитета 

Пројекат 

1.2.2.2 

Унапређење садржаја  

боравка(Израда програма садржаја 

боравка, Унапређење Бањског 

културног лета 

ОТК 

Сокобања 

Удружења 

грађана из 

области 

културе и сл.( 

СБ Сокобања, 

ЕР Етнос и др) 

6.000.000 динара 2015-2025год.  6 нових садржаја 

 2% повећање броја  

посетилаца 

 2% већи приходи од туризма 

 

Пројекат 

1.2.2.3 

Реорганизација и реафирмација 

Међународног фестивала Прва 

хармоника 

ОТК 

Сокобања 

 5.000.000,00ди

нара 

2015 - 2017  Унапређена туристичка 

понуда 

 повећан број посетилаца за 

3% 

 већи приходи од туризма за 

3% 

 

ПРОГРAМ 

1.2.3 

РЕКОНСТРУКЦИЈA ПОСТОЈЕЋЕ 

И ИЗГРAДЊA НОВЕ 

ТУРИСТИЧКЕ 

ИНФРAСТРУКТУРЕ И 

СУПРAСТРУКТУРЕ 

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори  

Пројекат 

1.2.3.1 

 

Реконструкција зграде музеја Општина 

Сокобања 

ОТК Сокобања, 

ЈП „Дирекција 

за урбанизам“ 

4.000.000 динара 2018  реконструисан музеј 

  отворена етно  галерија 

  већа посећеност за 2% 

  повећани приходи за 2% 

 

Пројекат 

1.2.3.2 

 

Реконструкција легата Милуна 

Митровића 
Општина 

Сокобања 

ОТК  

Сокобања, ЈП 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

Сокобања 

5.000.000 динара 2019  реконструисан легат 

  отворен 

 клуб уметника 

  отворена нова галерија 

  већа посећеност Легата за 

50% 

  повећани приходи од 

продаје улазница за 50% 

 

Пројекат 

1.2.3.3 

Завршетак радова на реконструкцији 

биоскопа Моравица –  

ОТК 

Сокобања 

ЈП Дирекција 

за урбанизам и 

изградњу 

Сокобања 

3.000.000 динара 2018.  инсталирано грејање 

 реконструисана источна 

фасада – санирана влага 

 инсталирано озвучење 
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Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

 инсталиране пројекциони 

уређаји 

 одржавање биоскопских 

представа 

 повећани приходи од продаје 

улазница за 60% 
Пројекат 

1.2.3.4 

Изградња Летње позорнице са 

визиторским центром  

По фазама: 

1.  фаза 2017  

2. Фаза 2019. 

3. фаза 2022 

Општина 

Сокобања 

ОТК Сокобања, 

ЈП Дирекција 

за урбанизам и 

изградњу 

Сокобања 

50.000.000,00 2017 - 2022  Изграђена модерна летња 

позорница са визиторским 

центром 

 уведено 20 нових садржаја 

 повећани приходи од 

продатих улазница за 50% 

 повећан број туриста за 3% 

 

Пројекат 

1.2.3.5 

Уређење пешачких стаза – тематске 

стазе 

ОТК 

Сокобања 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР,  

ЈП Дирекција 

за урбанизам и 

изградњу 

Сокобања 

3.500.000 

динара 

2015 - 

2020.год. 

 

 Обелезене и уређене  2 

пешачке стазе 

 постављање инфо 

пунктова дуж стаза 

 Одштампан промо 

материјал 

 

Пројекат 

1.2.3.6 

Уређење бициклистичких стаза ОТК 

Сокобања 

ЈП Дирекција 

за урбанизам и 

изградњу 

Сокобања 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

БК Горски 

3.500.000дина

ра 

. 

2016-2019 

 

 Обелезено и уређено  30 км 

стазе 
 постављање инфо 

пунктова дуж стаза 

 Одштампан промо материјал 

 

Пројекат 

1.2.3.7 

Израда пројектне документације за 

изградњу додатних  садржаја у аква 

парку Подина ( фитнес 

центар,олимпијски базен, базен са 

таласима, лења река и сл....) 

Општина Сокобања Општина 

Сокобања, 

ОТК Сокобања 

5.000.000 

динара 

2019-2020  Издати локацијски услови 

 Израђен пројекат за грађеинску 

доволу и извођење радова 

 Издата грађевинска дозвола 

 

Пројекат 

1.2.3.8 

Изградња пратећих садржаја на аква 

парку Подина ( у фазама) 

Општина Сокобања ЈП Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу-
Сокобања, 

ОТК Сокобања 

250.000.000 

динара 

2018-2025  Изграђен фитнес центар 

површине 530 м2 (теретана, 

масаже, соларијуми, 

помоћне, санитарне и 

службене просторије) 

 



 

 

 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА                    2015-2025 |  67                 

 Изграђени садржаји 

(олимпијски базен, базен са 

таласима, лења река и сл....) 

ПРОГРAМ 

1.2.5 

ПРОМОЦИЈA ТУРИСТИЧКЕ 

ДЕСТИНAЦИЈЕ 

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори  

Пројекат 

1.2.5.1 

Маркетиншка кампања –  

(Изада маркетинг стратегије и медиа 

плана са реализацијом акционог плана 

ОТК 

Сокобања 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

150.000.000 

динара 

 

2015-2025 

 повећана посећеност за 3% 

 повећани приходи од б. таксе 

за 3% 

 повећани приходи од 

туризма за 3% 

 

ПРОГРAМ 

1.2.6 

ПРИВЛAЧЕЊЕ НОВИХ 

ИНВЕСТИЦИЈA 

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Вре-менска 

одедница 

Индикатори  

Пројекат 

1.2.6.1 

Израда пројектне документације 

реконструкције Градског стадиона 

„Бата Ноле“ 

ЈП Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

 

Општина 

Сокобања, 

Спортски савез, 

Финансијери 

(опција) 

2.000.000 

динара 

2015-2016  Израђена пројектна 

документација 

 Израдата грађевинска 

дозвола 

 

Пројекат 

1.2.6.2 

Реконструкција Градског стадиона 

„Бата Ноле“ 

Општина 

Сокобања, 

Финансијери 

(опција) 

ЈП Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу, 

Спортски савез, 

Финасијери 

80.000.000,00 

динара 

2016 - 2018  Реконструисан фудбалски 

терен, 

 Изграђена атлетска стаза, 

 Изграђен објекат управе 

фудбалско клуба 

 Уређени и изграђени 

прилази и паркинзи 

 

Пројекат 

1.2.6.3 

Израда пројектне документације 

изградње Спортског комплекса 

Подина (8 отворених тениских терена, 

1 вишенамнески отворени спортски 

тере, дечије игралиште, објекат уз 

терене)  

Општина 

Сокобања 

 

Општина 

Сокобања, 

Спортски савез, 

Финансијери 

(опција) 

2.000.000,00 

динара 

2016-2018  Издати локацијски услови 

 Израђен пројекат за грађеинску 

доволу и извођење радова 

 Издата грађевинска дозвола 

 

Пројекат 

1.2.6.4 

Изградња Спортског комплекса 

Подина 

Општина 

Сокобања, 

Финансијери 

(опција) 

ЈП Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу, 

Спортски савез, 

Финасијери 

60.000.000,00 

динара 

2018- 2022  8 отворених тениских 

терена, објекат тениског 

клуба, 1 вишенамнески 

отворени спортски терена, 

дечије игралиште, објекат 

уз терене 

 



 

 

 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА                    2015-2025 |  68                 

Пројекат 

1.2.6.5 

Изградња туристичко – рекреативног 

комплекса „ПОДИНAРИЈA“ 

Приватни 

инвеститори 

Општина 

Сокобања-КЛЕР 

150.000.000,00

динара 

2023 - 

2025.год. 

 Пројекат реализован кроз 

ЈПП 

 на површини од 3,2 ха 

изграђе хотел са 4 звездице 

са рестораном капацитета 

200 места, конференцијском 

сталом и рекреативним 

капацитетима 

 

Пројекат 

1.2.6.6 

Изградња туристичко – рекреативног 

комплекса „ЈAБУКAР“ 

Приватни 

инвеститори 

Општина 

Сокобања-КЛЕР 

280.000.000,00

динара 

2025.год.  ЈПП пројекат 

 добијена грађевинска 

дозвола 

 

Пројекат 

1.2.6.7 

Изградња  Оријентал Спа Центра Приватни 

инвеститори 

Општина 

Сокобања-КЛЕР 

135.000.000,00 

динара 

2022-2025.год.  ЈПП Пројекат 

 на површини од 1,5ха саграђен 

комплекс са масажним и 

„beauty“ центром, мањим 

сауна центром, рестораном „a 

la carte“, „chill out“ чајног и 

воћног бара 

 

Пројекат 

1.2.6.8 

Изградња  “Мултифункционалног 

конгресног центра“  

Приватни 

инвеститори 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

300.000.000,00

динара 

2019-2023.год.  изграђена велика конгресна 

сала капацитета од 800-1000 

учесника,  

 

ПОСЕБAН ЦИЉ 1.3 

УНAПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСA У ЦИЉУ РAЗВОЈA ТУРИЗМA 
ПРОГРAМ 

1.3.1 

УНAПРЕЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ 

КAДРОВСКЕ СТРУКТУРЕ  

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори  

Пројекат 

1.3.1.1 

Усавршавање запослених у 

туризму  у складу са савременим 

правцима развоја туризма  
( Aнализа потреба, стандарди 

квалитета, маркетинг и савремени 

начин промовисања, агенцијско 

пословање, страни језик и сл) 

ОТК 

Сокобања 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

2.500.000 

динара 

2016 - 

2019.год. 

 повећана ефикасност 

туристичких субјеката за 

10% 

  повећана ефективност за 

10% 

  унапређене услуге и 

садржаји за 15% 

 

Пројекат 

1.3.1.2 

Едукација приватних станодаваца 
 (Испитивање потреба, стандарди 

квалитета услуга у туризму, 

маркетинг, комуникација и сл) 

ОТК 

Сокобања 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

450.000 динара 2017-2018.год.  подигнут ниво  услуга 

у приватном смештају за 

15% 

 повећан број туриста 

за 2% 

  повећан приход о 

боравшне таксе за 2% 
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ПРОГРAМ 

1.3.2 

Профилисање нових кадрова Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори  

Пројекат 

1.3.2.1 

Осавремењивање наставног 

програма и усклађивање образовних 

профила са потребама економског 

развоја Сокобање 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

Министарство 

просвете 

ЕТШ „Б.Нушић“ 

 

1.200.000 

динара 

2020-2025.год.  уведена  2 нова страна језика 

 основана служба за праћење 

потреба тржишта рада 

 

Пројекат 

1.3.2.2 

Оснивање школе старих заната у 

Сокобањи 

ОТК Сокобања Етнос 1.200.000 динара 2019-2023.год.  креиран препознатљив сувенир 

Сокобање 

 повећан број страних туриста за 

2% 

 повећани приходи од продаје 

сувенира за 50% 

 

ПОСЕБAН ЦИЉ 1.4 

РAЗВОЈ РУРAЛНОГ ТУРИЗМA 
ПРОГРAМ 

1.4.1 

ПЛAНИРAЊЕ РAЗВОЈA 

РУРAЛНОГ ТУРИЗМA 

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори  

Пројекат 

1.4.1.1 

Израда Програма развоја руралног 

туризма ( Мапирање ресурса, анализа 

стања,  програм развоја) 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

Центар за развој 

сокобањских 

села, МЕРР, 

МПШВ, 

Општина  

Сокобања 

1.000.000 

динара 

2017.год.  израђена студија 

потенцијала 

 израђена мапа 

потенцијала 

 израђен програм развоја 

 

Пројекат 

1.4.1.2 

Едукација сеоског становништва за 

бављење туризмом 

ОТК Сокобања Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

1.500.000 

динара 

2017-2018.год.  подигнут ниво  услуга у 

руралној средини за 15% 

 повећан број туриста у 

сеоским насељима за 10% 

 повећан број запослених (око 

50 запослених у првој 

години) 

 

ПРОГРAМ 

1.4.2 

РAЗВОЈ ЈОШAНИЦЕ  Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори  

Пројекат 

1.4.2.1 

Израда Елабората о могућностима 

експлоатације термо-минералних вода 

у Јошаници 

Општина 

Сокобања 

 1.500.000 

динара 

2018.год.  Спроведена јавна набавка 

и потписан уговор 

 Завршен Елаборат 
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Пројекат 

1.4.2.2 

Отварање инфо центра у Бањи 

Јошаници (бар у сезони) 

ОТК 

Сокобања 

МЗ 

Јошаница, 

Општина 

Сокобања 

5.000.000 2020. год.  Број посетилаца ТИЦ-а  

Пројекат 

1.4.2.3 

Уређење парковске површине у 

Јошаници 

МЗ Јошаница ЈП Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 
Сокобања 

3.000.000 

динара 

2019.год.  Урађен пројекат за уређење 

 Потписан уговор 

 Изведени радови 

 

ПОСЕБAН ЦИЉ 1.5 

ОДРЖИВИ РAЗВОЈ ДЕСТИНAЦИЈЕ 
ПРОГРAМ 

1.5.1 

ОЧУВAЊЕ ПРИРОДНИХ И 

ТУРИСТИЧКИХ РЕСУРСA  

 

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори  

Пројекат 

1.5.1.1 

 Развој, уређење и одржавања 

заштићених прородних добра 

”Лептерија”, ”Озренске ливаде”   

Општина 

Сокобања 

ЈП Србијашуме 

ЈП „Србија 
Шуме“, 
ОТК 

Сокобања, 

МЕРР 

МПШВ 

МПЗЖС 

 

15.000.000  

динара 

2015– 

2025.год. 

1. Израђена 3 програма 

развоја и уређења 

2. потписана 3 уговора о 

управљању природним 

добрима 

 

Пројекат 

1.5.1.2 

Развој, унапређење и одржавање 

Заштићеног природног добра 

Споменик природе „Рипаљка“ 

ЈП Дирекција 

за урбанизам 

и изградњу-

Сокобања 

МПЗЖС 

Завод за 

заштиту 

природе,  
Општина 

Сокобања,ОТ

К Сокобања 

25.000.000 

динара 

2015-2025 3. Годишњи програми 

управљања 

4. Вишегодишњи програм 

управљања 

5. Израђена пројектна 

документација 

6. Уређено заштићено 

подручје (слапови,  језеро и 

кањон) 

7. Изграђен визиторски 

центар 

 

Пројекат 

1.5.1.3 

 Развој и уређење Врела и излетишта 

Борићи 

Општина 

Сокобања  
 

ЈП „Србија 

Шуме“ 
600.000.000 

динара 

2015-2025  повећан број туриста за 5% у 

односу на прошлу годину 

 израђен програм уређења 

парка 

 потписан уговор о управљању 

парком 
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Пројекат 

1.5.1.4 

 Развој и уређење Сесалачке пећине Општина 

Сокобања 

МЗ Сеселац 
 

50.000.000 

динара 

2017 – 

2019.год. 

 потписан уговор са извођачем 

радова 

 асфалтиран пут дужине 3 км 

 Осветљење још једног 

ходника у дужини 50м, 

отварање инфо пункта. 

 израђен програм управљања 

излетиштем 

 

Пројекат 

1.5.1.5 

 Развој и уређење извора реке 

Моравице 

Општина 

Сокобања 

ЈП „Србија 

Воде“ 
ОТКС 

МЕРР 

МПШВ 

МЗЖСПП 

 

20.000.000 

динара 

2022.год.  Урађен пројекат уређења 

 Уређено излетиште са 

новим садржајима 

 Одштампан промо 

материјал 

 

Пројекат 

1.5.1.6 

Развој и уређење тока реке Моравице 

и речних купалишта 

 

 

Општина 

Сокобања 

ЈП „Србија 

Воде“ 
ОТК 

Сокобања 

 

150.000.000 

динара 

2016-2018.год.  Урађен пројекат уређења 

 Сређена сва купалишта 

 Осмишљени нови садржаји 

 Одштампан промо 

материјал 

 

Пројекат 

1.5.1.7 

Развој и уређење градских паркова  

 

 

Општина 

Сокобања 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

50.000.000 

динара 

 

2016-2019  Пројектна документација 

урађена 

 Одобрење за извођење радова 

 Изведени радови 

(реконструкција и уређење 

Парка Бањица; 

Реконструкција мале и 

велике фонтане у 

Централном парку 

 

Пројекат 

1.5.1.8 

Реконструкција и уређење мермерног 

шеталишта  

ЈП Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

Сокобања 

Општина 

Сокобања, 

ЈКП Напредак 

2.000.000,00 2016 - 2017  Пројектна документација 

 Одобрење за извођење радова * 

реконструкција мермерног 

шеталишта, реконструкција 

велике мермерне фонтане),  

 

Пројекат 

1.5.1.9 

 Развој и уређење Врмџанског језера /  Општина 

Сокобања 

МЗ Врмџа 
ОТК 
Сокобања, 
МЕРР 

МПШВ 

МЗЖСПП 

10.000.000 

динара 

2017-2018.год.  асфалтиран пут у дужини од 

2_км, постављено 10 канти, 30 

клупа, по 15печурки и столова 

и дечије игралиште 
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Пројекат 

1.5.1.10 

Развој и уређење Бованског језера Општина 

Сокобања 

ЈП „Србија 
Воде“ 
ОТК 

Сокобања 

МЕРР 

МПШВ 

МЗЖСПП 

Општина 

Алексинац, 

Ражањ 

 

150.000.000 

динара. 
2020-2025.год.  повећан број гостију за 5% у 

односу на претходну годину 

 повећана наплата јавних 

прихода за 3% у односу на 

претходну годину 

 

ПРОГРAМ 

1.5.2 

ОЧУВAЊЕ КУЛТУРНОГ 

ИДЕНТИТЕТA ПОДРУЧЈA  

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори  

Пројекат 

1.5.2.1 

Тематски парк „Сокоград“ Општина 

Сокобања 

ЈП Србија 

Шуме, ОТК 

Сокобања, 

Завод за 

заштиту 

споменика 

културе, Завод 

за заштиту 

природе, НБС 

15.000.000 

динара 

2023.- 2025год.  регистровано 10% више 

туриста у односу на претходну 

годину 

 потписан уговор о управљању 

локалитетом 

 

Пројекат 

1.5.2.2 

Уређење Врмџанског града МЗ Врмџа Општина 

Сокобања, 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

Сокобања 

Завод за заштиту 

споменика културе 

8.500.000 динара 2020.-2025год.  Урађен пројекат рестаурације 

 Рестауриран град 

 Осмишљени нови туристички 

садржаји 

 Одштампан промо материјал 

 

Пројекат 

1.5.2.3 

Урђење цркви, црквишта и сакралних 

објеката у функцији развоја верског 

туризма 

ОТК 

Сокобања 

ЈП Дирекција 

за урбанизам и 

изградњу 

Сокобања, 

СПЦ Сокобања 

2.500.000 динара 2018-2019.год.  уведена 3 нова 

туристичка садржаја 

 повећан број 

посетилаца за 3% 

 повећани приходи од 

туризма за 2% 

 

Пројекат 

1.5.2.4 

Заштита и унапређење изгледа «старе 

бањске чаршије» 

Општина 

Сокобања 

ЈП Дирекција 

за урбанизам и 

изградњу 

Сокобања, 

10.000.000,00

дин 

2019-2022.год.  добијена дозвола за 

извођење рестаураторско-

конзерваторских радова 
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Завод за 

заштиту 

споменика у 

Нишу, 

Бизнис сектор 

 потписан уговор са 

извођачком фирмом 

ПРОГРAМ 

1.5.3 

РЕГИОНAЛНA СAРAДЊA И 

ПОВЕЗИВAЊЕ 

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори  

Пројекат 

1.5.3.1 

Оснивање регионалне туристичке 

организације за менаџмент 

дестинације Источна Србија (стварање 

понуде источне Србије) 

Општина 

Сокобања 

Општине у 

окружењу 

3.000.000  

динара 

2017- – 

202023.год. 
 формирана  РТО  

 мин. 4 општинe подржалe 

отварање регионалне 

канцеларије 

 постављено 8 инфо дескова 

 

 
 

ОПШТИ ЦИЉ 2: РAЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРAЛНИ РAЗВОЈ   

ПОСЕБAН ЦИЉ 2.1  ПОДИЗАЊЕ НИВОА ПРОДУКТИВНОСТИ И СМАЊЕЊЕ ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ 

ПРОГРAМ 

2.1.1 

Развој воћарства Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори   

Пројекат 

2.1.1.1 

Подизање нових засада 

брескве по модерним 

технологијама 

Општина 

Сокобања /Фонд 

за развој 

пољопривреде 

Саветодавна 

служба,ИПАРД 

5.000.000 

динара 

2016-2025.год.  10 пољопривредних произвођача 

обучено за производњу брескве. 

 Субвенционисан садни материјал, 

систем за наводњавање  и противграднњ 

мреже из будџета општине за подизање   

засада под бресквом 

  

Пројекат 

2.1.1.2 

Подизање нових засада крушке 

по модерним технологијама 

Општина 

Сокобања /Фонд 

за развој 

пољопривреде 

Саветодавна 

служба,ИПАРД 
5. 000. 000 динара 2016-2025.год  15 пољопривредних произвођача обучено 

за производњу крушке. 

 Субвенционисан садни материјал, систем за 

наводњавање  и противграднњ мреже из 

будџета општине за  подизање   засада под 

крушком 

  

Пројекат 

2.1.1.3 

Подизање нових засада вишње по 

модерним технологијама 

Општина 

Сокобања /Фонд 

Саветодавна 

служба,ИПАРД 
5.000. 000 динара 2016-2025.год  10 пољопривредних произвођача обучено 

за производњу вишње. 

 Субвенционисан садни материјал, систем за 

наводњавање  и противградне мреже из 
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за развој 

пољопривреде 
буџета општине за подизање   засада под 

вишњом 

Пројекат 

2.1.1.4 

Подизање нових засада шљиве по 

модерним технологијама 

Општина 

Сокобања /Фонд 

за развој 

пољопривреде 

Саветодавна 

служба,ИПАРД 
5.000. 000 динара 2016-2025.год  15 пољ. Произвођача обучено за 

производњу шљиве 

 Субвенционисан садни материјал, систем за 

наводњавање  и противградне мреже из 

буџета општине за подизање   засада под 

шљивом 

  

Пројекат 

2.1.1.5 

Подизање нових засада јабуке по 

модерним технологијама 

Општина 

Сокобања /Фонд 

за развој 

пољопривреде 

Саветодавна 

служба,ИПАРД 
4.000.000 динара 2016-2025.год  10 пољопривредних произвођача обучено 

за производњу јабуке 

 Субвенционисан садни материјал, систем за 

наводњавање  и противградне мреже из 

буџета општине за подизање   засада под 

јабуком. 

  

Пројекат 

2.1.1.6 

Подизање нових засада дуње по 

модерним технологијама 

Општина 

Сокобања /Фонд 

за развој 

пољопривреде 

Саветодавна 

служба,ИПАРД 
5.000.000. динара 2016-2025.год  5 пољпривредна произвођача обучено за 

производњу дуње 

 Субвенционисан садни материјал, систем за 

наводњавање  и противградне мреже из 

буџета општине за подизање   засада под 

дуњом. 

  

Пројекат 

2.1.1.7 

 

Подизање нових засада лешника  

по модерним технологијама 

Општина 

Сокобања /Фонд 

за развој 

пољопривреде 

Саветодавна 

служба,ИПАРД 
5.000.000, динара 2016-2025.год  5 пољ.произвођача ушло у процес 

укрупњавања поседа. 

 Субвенционисан садни материјал, систем за 

наводњавање  и противградне мреже из 

буџета општине за подизање   засада под 

лешником. 

  

ПРОГРAМ 

2.1.2 

Развој сточарства Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори   

Пројекат 

2.1.2.1 

Унапређење расног састава оваца 

у циљу обнављања и повећања 

продуктивности 

Општина 

Сокобања /Фонд 

 Саветодавна 

служба; 

2.000.000 

динара 

2016-2025.год  

 Из буџета општине субвенционисана 

набавка приплодних овнова 
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за развој 

пољопривреде 
Удружење 

одгајивача 

оваца и коза 

Сокобања 

 10 % стада је у шло у процес 

унапређења расног састава 

Пројекат 

2.1.2.2 

Формирање нових стада оваца Општина 

Сокобања /Фонд 

за развој 

пољопривреде 

Удружење 

одгајивача 

оваца и коза 

Сокобaња;  

Саветодавна 

стручна служба; 

6.000.000 

динара 

2016-2025.год Из буџета општине субвенционисана набавка 

женске приплодне јагњади 
 

 Формирано 10 нових стада оваца  

  

Пројекат 

2.1.2.3 

Формирање нових стада коза Општина 

Сокобања /Фонд 

за развој 

пољопривреде 

Удружење 

одгајивача 

оваца и коза 

Сокобања; 

Саветодавна 

стручна служба; 

1.500.000 динара 2016-2025.год Из буџета општине субвенционисана набавка 

женске приплодне јагњади повећан број коза 

на територији сокобањске општине  

 Формирано 10 нових стада коза  

  

Пројекат 

2.1.2.4 

Aдаптација постојећих и 

изградња товилишта за јунад 

Општина 

Сокобања /Фонд 

за развој 

пољопривреде 

Саветодавна 

служба 

Удружење 

одгајивача 

говеда 

сименталске 

расе , ИПАРД 

2.500.000 

динара 

2016-2025.год  

 Из буџета општине субвенционисана 

адаптација и модернизација товилишта  

за јунад 

  

ПРОГРAМ 

2.1.3 

Развој пчеларства Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори   

Пројекат 

2.1.3.1 

Повећање производње и пласмана 

меда 

 

Друштво  пчелара 

„Сокобања“ 

 Општина 

Сокобања -

КЛЕР; 

Саветодавна 

служба;  

1.000.000,00 

динара 

2015-2018.год.  12 пчелара обучено за производњу меда 

по савременој технологији 

 8 пчелара организованих у задругу 

 8 пчелара формирало заједнички бренд 

  повећана производња меда 

 побољшан пласман меда  

  

Пројекат 

2.1.3.2 

Повећање производње и пласмана 

пчелињих производа (матични 

млеч, прополис, полен) 

 

Друштво  пчелара 

„Сокобања“ 

 Општина 

Сокобања -

КЛЕР; 

Саветодавна 

служба; Фонд 

за развој 

пољопривреде 

400.000 динара 2015-2018.год.  Повећана производња пчелињих 

производа  

 побољшан пласман пчелињих 

производа  
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ПРОГРAМ 

2.1.4 

Развој ратарства и 

повртарства 

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори   

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 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

Институт за 

ратарство и 

повртарство, 

Институт за 

кукуруз, 

Саветодавна 

служба 

100.000 динара 2016-2018.год.  повећани приноси ратарских култура  

 140 газдинстава је укључило у 

производни процес најприносније 

ратарске културе 

  

Пројекат 

2.1.4.2 

Подизање система за 

наводњавање  

Фонд за 

развој  

Саветодавна 

служба; 

ИПАРД;Општи

на Сокобања -

КЛЕР 

10.500.000 

динара 

2020-2022.год.  Из буџета општине субвенционисана 

изградња система за наводњавање. 
  

ПРОГРAМ 

2.1.5 

Заштита усева 

 

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори   

Пројекат 

2.1.5.1 

Израда плана и програма 

заштите биља од болести и 

штетоцина 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

Институт за 

ратарство и 

повртарство 

Институт за 

кукуруз, 

Саветодавна 

служба 

500.000 динара 2020-2022.год.  Израђен план заштите биља  од болести 

и штеточина за 4000 ха обрадивог 

земљишта 

 На усевима обухаћеним програмом 

повећан принос за 10 % 

 

  

Пројекат 

2.1.5.2 

Пошумљавање и озелењавање 

земљишних површина угрожених 

ерозијом и осталим неповољним 

природним и љуским факторима  

Општина 

Сокобања -КЛЕР 

 

СРБИЈA 

ШУМЕ, 

Саветодавна 

служба 

3.000.000 динара 2017-2020.год.  Из буџета општине набављене саднице и 

пошумљавање извршено на нових 50 ха 

 

 

  

Пројекат 

2.1.5.3 

Испитивање и ревитализација 

угроженог пољопривредног 

земљишта и стална контрола 

употребе пестицида 

Општина 

Сокобања -КЛЕР 

МПШВ;  

Саветодавна 

служба 

150.000 динара 

 

2018-2019.год.  Узорковано 110 ха земљишта 

 За 5% смањено присуство штетних 

материја у земљшту у односу на 2016. 

годину 
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ПОСЕБAН ЦИЉ 2.2 

ЈАЧАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ УДРУЖЕЊА, ФОРМИРАЊЕ ЗАДРУГА, РЕГИОНАЛНА САРАДЊА И РЕДОВНА ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИСАЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 
ПРОГРAМ 

2.2.1 

Модернизација и изградња 

складишних и 

прерађивачких капацитета 

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори   

Пројекат 

2.2.1.1 

Изградња хладњаче за воће  Општина 

Сокобања 

/Фонд за развој 

пољопривреде 

МПЗЗС;ИП

АРД 

900.000 динара 2016-2020.год.  Из буџета општине субвенционисана 

изградња мин две хладњаче 

 60 т воћа произведеног на територији 

сокобањске општине се продаје ван 

сезоне бербе  

 Повећан економски ефекат за 5% 

  

Пројекат 

2.2.1.2 

Изградња прерађивачког 

капацитета за воће 

Општина 

Сокобања /Фонд 

за развој 

пољопривреде 

 

МПЗЗС;ИП

АРД 

500.000 динара 2022-2025.год.  Из буџета општине субвенционисана 

изградња мин једног прерађивачког 

капацитета за воће 

  воћа произведеног на територији 

сокобањске општине се преради у 

финални производ 

 

  

Пројекат 

2.2.1.3 

Изградња једног 

прерађивачког капацитета за 

млеко и млечне производе 

Општина 

Сокобања /Фонд 

за развој 

пољопривреде 

 

МПЗЗС;ИП

АРД 

1.500.000 

динара 

2020-2022.год.  Из буџета општине субвенционисана 

изградња мин једног прерађивачког 

капацитета  

 15 % Млека произведеног на територији 

општине Сокобања се преради у 

новоотвореном погону 

 

  

Пројекат 

2.2.1.4 

Изградања производног 

погона за паковање меда и 

других пчелињих производа 

Удружење 

пчелара 

МОРAВИЦA 

 МПЗЗС; 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР;ИПА

РД 

1.000.000 

динара 

2016-2020.год.  Из буџета општине субвенционисана 

изградња мин једног прерађивачког 

капацитета  

 80% меда произведеног на територији 

општине Сокобања се упакује у 

новооснованом погону 

 Повећан пласман сокобањског меда за 

30% 

  

Пројекат 

2.2.1.5 

Реконструкција и 

модрнизација рада постојећих 

кланица 

Општина 

Сокобања 

/Фонд за развој 

пољопривреде 

MПЗЗС; 

ИПАРД 

1.000.000 

динара 

2018-2025.год.  Из буџета општине субвенционисана 

изградња једног прерађивачког 

капацитета  

 Једна кланица у потпуности 

модернизована и прилагођена важећим 

прописима 
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 Повећан пласман кланице за 30 % 

 Кланица у потпуности задовољава 

локалне потребе у месу    

 

Пројекат 

2.2.1.6 

Изградња сушаре за воће, 

лековито биље и шумске 

плодове 

Фонд за развој 

пољопривреде 

Општина 

Сокобања –

Општина 

Сокобања -

КЛЕР;  ДОО 

Aдонис 

500.000 динара 2016-2020.год. Из буџета општине субвенционисана 

изградња мин 3 прерађивачког капацитета  

 Повећана количина произведеног 

лековитог биља и шумских плодова на 

територији општине у односу на 

2014.годину за 20%. 

  

ПРОГРAМ 

2.2.2 

Јачање постојећих 

пољопривредних удружења 

и формирање задруга  

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори   

Пројекат 

2.2.2.1 

Унапређење рада постојећих 

удружења овчара и козара, 

говедара и пчелара 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

 РAРИС; 

Саветодавна 

служба 

150.000 динара 2017-2022.год.  Израђена јединствена базе података 

 Оснивање удружења љубитеља природе у 

циљу промоције организованог 

сакупљања лековитог биља и шумских 

плодова 

 Повећан промет пољопривредних 

производа 

  

ПРОГРAМ 

2.2.3 

Редовна едукација и 

информисање 

пољопривредних 

произвођача  

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори   

Пројекат 

2.2.3.1 

Едукација пољопривредних 

произвођача  

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР;  

Саветодавна 

служба 

1.500.000 

динара 

2016-2020.год. Редовно информисање 

пољопривредних произвођача, 

удружења и задруга о Уредбама 

Министарства пољопривреде, 

водопривреде и шумарства, као и 

постојећим субвенцијама и 

кретитним линијама за унапређење 

пољопривредне производње 

КЛЕР 

  

ПРОГРAМ 

2.2.4 

Регионална сарадња 

 

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори   

Пројекат 

2.2.4.1 

Организовање регионалног 

сајма пољопривреде и 

пољопривредних производа 

Општина 

Сокобања / 

Фонд за 

РAРИС 150.000 динара 2018.год.  повећана тражња за производима из 

сокобањске општине  
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развој 

пољопривред

е 

ПОСЕБAН ЦИЉ 2.3 

Промоција и заштита географског порекла пољопривредних производа са територије општине Сокобања 
ПРОГРAМ 

2.3.1 

Промоција пољопривредних 

производа   

 

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори   

Пројекат 

2.3.1.1 

Редовна посета 

пољопривредним сајмовима и 

изложбама у земљи и 

иностранству 

 

Фонд за развој 

пољопривреде 

Општина 

Сокобања - 

КЛЕР 

2.000.000 

динара 

2015-2025.год.  Пољопривредни произвођачи обишли 

сајам у Новом Саду 

 30 пољопривредних произвођача 

производњу организовало по модерној 

технологији 

 На модернизованим газдинствима 

повећана производња за 12% 

  

Пројекат 

2.3.1.2 

Израда брошуре у циљу 

промоције пољопривредних 

производа са територије 

општине Сокобања 

Општина 

Сокобања-

КЛЕР 

;Саветодавна  

служба; 

150.000 динара 2016-2022.год.  30 пољопривредних произвођача 

промовише своју производњу 

 повећан удео производа који се извозе 

са подручја сокобањске општине за 6% 

  

Пројекат 

2.3.1.3 

Успостављање сарадње 

између пољопривредних 

произвођача и удружења са 

Туристичком органиизацијом 

општине у циљу 

обезбеђивања квалитетних 

локалних производа за 

туристе и посетиоце 

Сокобање 

 

Друштво пчелара 

„Сокобања“. 

Удружење 

одгајивача 

говеда 

сименталске расе 

РТA 

Општина 

Сокобања-

КЛЕР 

100.000 динара 2017-2020.год.  Бањски гости купују 35 % 

пољопривредних производа 

произведених на територији 

сокобањске општине   

  

ПРОГРAМ 

2.3.2 

Заштита географског 

порекла пољопривредних 

производа 

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори   

Пројекат 

2.3.2.1 

Заштита географског порекла 

меда и других пчелињих 

производа са територије 

општине Сокобања 

Друштво пчелара 

„Сокобања“ 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР:МПЗЗ

С 

500.000 динара 2016-2025.год.  Заштићен квалитет препознатљив 

потрошачима у земљи и 

иностранству. 

 за 30 % повећана тражња меда у 

односу на период пре заштинте 

географског порекла 
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Пројекат 

2.3.2.2 

Заштита географског порекла 

јагњећег меса са територије 

општине Сокобања 

Удружење 

одгајивача 

оваца и коза 

Сокобања 

 Општина 

Сокобања -

КЛЕР:МПЗЗ

С 

350.000 динара 2018-2024.год.  За 10 % повећана тражња за 

јагњећим месом у односу на период 

пре заштите географског порекла 

  

Пројекат 

2.3.2.3 

Заштита географског порекла 

сира са територије општине 

Сокобања 

Удружење 

одгајивача 

говеда 

сименталске 

расе  Ртањ 

 Општина 

Сокобања -

КЛЕР:МПЗЗ

С 

350. 000 

динара 

2018-2024.год.  за 20 % повећана тражња за сиром у 

односу на период пре заштите 

географског порекла 

  

Пројекат 

2.3.2.4 

Заштита географског порекла 

шумских плодова и лековитог 

биља са територије општине 

Сокобања 

ДОО Адонис  МПЗЗС; 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

350.000 динара 2016-2020.год.  За 15 % повећана тражња за шумским 

плодовима и лековитог биља у односу 

на период пре заштите географског 

порекла 
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ОПШТИ ЦИЉ 3: РAЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВA И МAЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋA 

ПОСЕБAН ЦИЉ 3.1 

ПОДРШКA РAЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВA, МAЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋA 
ПРОГРAМ 

3.1.1 

ПОДРШКA ПОСТОЈЕЋИМ 

ПРЕДУЗЕТНИЦИМA И 

ВЛAСНИЦИМA МСП 

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

3.1.1.1 

Подизање капацитета људских 

кадрова у бизнис сектору( 

Организовање семинара о ПЦМ и 

писање бизнис планова за МСП 

сектор) 

Удружење 

предузетника 

Општина 

Сокобања- 

КЛЕР 

300.000,00 

динара 

2015.2025- 

год. 

 Обучено 10 предузетника за ПЦМ; 

 Обучено 30 предузетника за писање бизнис 

планова 

Пројекат 

3.1.1.2 

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) 

Удружење 

предузетника 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

1.000.000,00 

динара 

2018-

2022.год. 

 Формиран Центар за обавештавање у оквиру 

удружења предузетника 

 Склопљен 1 ППП 

 Уведено 5 стандарда квалитета у МСП 

Пројекат 

3.1.1.3 

Подршка отварању продајног објекта у 

Београду за производе из Сокобање 

Удружење 

предузетника 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

5.000.000 

динара 

2022-

2025.год. 

 Закупљен и опремљен пословни простор 

 Мин 5 произвођача са територије општине 

заступљено у понуди 

Пројекат 

3.1.1.4 

Фонд за подршку привреди ( 

субвенције) 

Општина 

Сокобања 

Удружење 

предузетника 

5.000.000 

динара / 

годишње 

2016 - 2025  Додељено мин 10 субвенција годишње 

 Повећан пословни капацитет 

 Унапређена туристичка понуда 

ПРОГРAМ 

3.1.2 

УНAПРЕЂЕЊЕ 

ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ 

ИНФРAСТРУКТУРЕ 

     

Пројекат 

3.1.2.1 

Промоција и формирање кластера 

(грађевинара, формирање 

туристичког кластера) 

Удружење 

предузетника 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

РAРИС 

МСП Тимок 

500.000,00 

динара 

2019 – 

2020.год. 

 Формиран и промовисан туристички 

кластер( са мин 15 чланова) 

 Обновљен и промовисан кластер 

грађевинара( мин 15чланова) 
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ПРОГРAМ 

3.1.3 

УНAПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ И 

КВAЛИТЕТA УСЛУГA ЗA МСП 

СЕКТОР 

     

Пројекат 

3.1.3.1 

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) 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

Удружење 

предузетника 

100.000 

,00динара 

2016-

2018.год. 

 Обучен радник удружења предузетника за 

ПЦМ; 

 Обучен радник удружења за писање 

бизнис планова 

Пројекат 

3.1.3.2 

Сокобања „business 

frinedly“општина (Студија 

инвестиционих потенцијала, израда 

каталога доступних парцела и земљишта 

у јавном и приватном власништву, 

креирање локалних пореских олакшица 

као подршка развоју МСП и привлачењу 

инвестиција, израда веб портала за 

привлачење инвестиција ) 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

 Удружење 

предузетни

ка 

 РAРИС 

 донатори 

 

1.000.000,00 

динара 

2016 - 

2017.год. 

 Ажурирана  Студија инвестиционих 
потенцијала 

 Ажуриран каталог доступних парцела  

 Унапређен инвестициони wеб портал 

 Креиране пореске олакшице 

  

ПОСЕБAН ЦИЉ 3.2 

ЈAЧAЊЕ ИНСТИТУЦИОНAЛНЕ ПОДРШКЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИМA 
ПРОГРAМ 

3.2.1 

ЈAЧAЊЕ КAПAЦИТЕТA 

ОПШТИНСКЕ УПРAВЕ  

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

3.2.1.1 

Подизање капацитета запослених у 

КЛЕР и Одељењу за урбанизам, 

грађевинарство и стамбено-

комуналне делатности 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

ГТЗ 

РAРИС 

СКГО 

350.000,00 

динара 

20016 -

2025.год. 
 Сви запослени завршили обуку у 

складу са потребама и кадровским 

планом 

Пројекат 

3.2.1.2 

Географски информациони систем 

(ГИС) 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

 Одељење 

за 

урбанизам 

 Дирекција 

 ЈКП 

Напредак 

 Катастар 

непокретн

ости 

Сокобања 

2.500.000,00 

динара 

2019-2023.год.  Запослени обучени за функционално 

коришћење ГИС софтвера 

 Набављене катастарске подлоге и 

ортофото снимак 

 Уцртана комунална инфраструктура 

 Уцртана саобраћајна инфраструктура 

 Умрежени корисници ГИС 
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ПОСЕБAН ЦИЉ 3.3 

ПРОМОЦИЈA ПРЕДУЗЕТНИШТВA И РAЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСA У СКЛAДУ СA ПОТРЕБAМA ПРИВРЕДЕ 
ПРОГРAМ 

3.3.1 

ПОДСТИЦAЊЕ РAЗВОЈA НОВИХ 

МСП И РAДЊИ  

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

3.3.1.1. 

Подршка развоју омладинског 

предузетништва 

Канцеларија 

за младе 

Опшђтина 

Сокобања -

КЛЕР 

Удружење  

предузетник

а 

500.000 

динара 

2017-2021.год.  50 омладинаца успешно едуковано из области 
предузетништва 

 Одштампан флајер 

Пројекат 

3.3.1.2 

Подршка женском предузетништву Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

Удружење 

предузетник

а 

500.000 

динара 

2016-2021.год.  25 жена завршило едукацију 

 Повећани капацитети Удружења 

пословних жена 

 

Пројекат 

3.3.1.3 

Формирање виртуелног инкубатора Удружење 

предузетника 

Општина 

Сокобања -

КЛЕР 

 

2.500.000 

динара 

2018 - 

2020.год. 

 Мин 5 новооснованих фирми  су део 

инкубатора 

 Пружене саветодавне, рачуноводствене и 

административне услуге  

 2 запослена пружају услуге за чланове 

инкубатора 
ПРОГРAМ 

3.3.2 

ОСПОСОБЉAВAЊЕ РAДНЕ 

СНAГЕ ЗA ПОТРЕБЕ МСП-A  

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

3.3.2.1 

 

Спровођење мера локалне активне 

политике запошљавања 

Општина 

Сокобања - 

КЛЕР 

 НСЗ 

 Удружење 

предузетни

ка 

5.000.000 

динара/год 

2015 – 

2025.год. 

 Испитане потребе тржишта 

 Преквалификовано/доквалификовано 

150 људи 

Пројекат 

3.3.2.2 

Промоција предузетништва у школи и 

увођење огледног одељења у складу са 

потребама тржишта 

Општина 

Сокобања-

КЛЕР 

 Средња 

школа 

 Удружење 

предузетни

ка 

 Министарс

тво 

просвете 

1.200.000 

динара 

2018 - 2020  Потписан протокол о сарадњи са 

школом и Министарством 

 5 професора завршило додатну обуку 

 Отворено огледно одељење са мин 25 

ученика 
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 7.2 Програми и пројекти заштите животне средине 

 

ОПШТИ ЦИЉ 4:  РАЗВОЈ  КОМУНАЛНЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ПОСЕБAН ЦИЉ 4.1 

Израда планске и техничке документације 

ПРОГРAМ 

4.1.1 

Израда урбанистичко планске 

документације, укључујући и 

планску документацију за 

спортско-рекреативне садржаје 

Носилац 

активнос

ти 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

4.1.1.1 

 План генералне регулације општине 

Сокобања са стратешком проценом 

утицаја на животну средину - измене 

и допуне 

Општина 

Сокобања 

         7.000.000 

динара 
2016-2020. •План  генералне регулације 

општине Сокобања 

Пројекат 

4.1.1.2 

Просторни план општине Сокобања – 

измене и допуне 

Општина 

Сокобања 

 3.000.000 

динара 

2016-2020. •Просторни план општине 

Сокобања 

Пројекат 

4.1.1.3 

Израда планова детаљне регулације у 

складу са ПГР Сокобања 

Општина 

Сокобања 

 10.000.000 

динара 
2016-2025. •План  детаље регулације -10 

Пројекат 

4.1.1.4 

Израда планова генералне регулације за 

Блендију, Читлук, Жучковац, Мужинац, 

Јошаницу, Трубаревац и Николинац на 

основу Просторног плана општине 

Сокобања 

Општина 

Сокобања 

 15.000.000 

динара  
2016-2020. План генералне регулације 

насеља Блендије, Читлук, 

Жучковац, Мужинац, 

Јошаница, Трубаревац, 

Николинац 
 

ПОСЕБAН ЦИЉ 4.2 

Решавање проблема водоснабдевања и каналисања отпадних вода 

ПРОГРAМ 

4.2.1 

Израда техничке и пројектне 

документације  

Носилац 

активнос

ти 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

4.2.1.1 

Израда  пројектно-техничке 

документације за реконструкцију 

водовода у блоку Центар 

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак 300.000 динара 2016-2017. •Издати услови 

•урађена пројектно-техничка 

документација 

•добијена дозвола 
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Пројекат 

4.2.1.2 

Израда пројектно-техничке 

документације за реконструкцију и 

изградњу  водовода у блоку Чаир 

Општина 

Сокобања  

ЈКП Напредак 2.000.000 динара 2016-2017. •Издати услови 

•урађена пројектно-техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.3 

Израда пројектно-техничке 

документације за реконструкцију 

водовода у блоку Бањица 

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак 2.000.000 динара 2016-2017. •Издати услови 

•урађена пројектно-техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.4 

Израда пројектно техничке 

документације за реконструкцију и 

изградња водовода у блоку Царина 

исток 

Општина 

Сокобања 

 

ЈКП Напредак 1.500.000 динара 2016-2017. •Издати услови 

•урађена пројектно-техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.5 

Израда пројектно-техничке 

документације за реконструкцију и 

изградњу водовода у блоку Царина 

запад 

Општина 

Сокобања 

 

ЈКП Напредак 1.600.0000 

динара 
2016-2017. •Издати услови 

•урађена пројектно-техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.6 

Израда пројектно-техничке 

документације  за реконструкцију  и 

доградњу водовода у блоку Превалац 

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак 2.000.0000 
динара 

2016-2017. •Издати услови 

•урађена пројектно-техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.7 

Израда пројектно техничке 

документације за реконструкцију 

водовода у блоку Врело 

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак 1.500.000 динара 2016-2017. •Издати услови 

•урађена пројектно-техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.8 

Израда пројектно-техничке 

документације за реконструкцију и 

изградњу водовода у блоку Чука 1 

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак 1.400.000 динара 2016-2017. •Издати услови 

•урађена пројектно-техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.9 

Израда пројектно-техничке 

документације за реконструкцију и 

изградњу водовода у блоку Чука 2 

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак 2.000.000 динара 2016-2017. •Издати услови 

•урађена пројектно-техничка 

документација 

•добијена дозвола 
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Пројекат 

4.2.1.10 

Израда пројектно-техничке 

документације за реконструкцију и 

изградњу водовода у блоку Подина 

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак 2.000.000 динара 2016-2017. •Издати услови 

•урађена пројектно-техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.11 

Израда пројектно-техничке 

документације за реконструкцију и 

изградњу  водовода у блоку Медник и 

Градашници 

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак 2.000.000 динара 2016-2017. •Издати услови 

•урађена пројектно-техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.12 

Израда пројектно-техничке 

документације  за реконструкцију и 

изградњу водовода у блоку Палилула  

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак 2.000.000 динара 2016-2017. •Издати услови 

•урађена пројектно-техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.13 

Израда пројектно-техничке 

документације за реконструкцију и 

изградњу водовода у блоку „Пословна 

зона“ 

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак 1.000.000 динара 2016-2017. •Издати услови 

•урађена пројектно-техничка 

документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.14 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

резервоара Чука – Завод2 

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак 1.500.000 динара 2016-2018. •Издати услови 

•урађена урађен а пројектно-

техничка документација 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.15 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

резервоара Подина 

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак 1.500.000 динара 2016-2018. •Издати услови 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.16 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

резервоара Царина 1 

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак 1.500.000 динара 2016-2020. •Издати услови 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.17 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

резервоара Царина 2 

Општина 

Сокобања 

 

ЈКП Напредак 

2.800.000 динара 2016-2020. •Издати услови 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.18 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

резервоара Превалац 

 

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак 2.000.000 динара 2016-2020. •Издати услови 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 
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Пројекат 

4.2.1.19 

Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу колектора 

ниске зоне-Чаир 

 

 

Општина 

Сокобања 

 ЈКП Напредак, 

МПЗЗС 

3.000.000 динара 2016-2020. •Издати услови 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.20 

Израда  пројектно-техничке 

документације за изградњу колектора 

Царина 

 

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак, 

МПЗЗС 

3.000.000 динара 2016-2020. •Издати услови 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.21 

Израда техничке документације за 

реконструкцију главног градског 

колектора 

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак, 

МПЗЗС 

2.000.000 динара 2016-2017. •Издати услови 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.22 

Израда пројектно техничке 

документације за изградњу новог 

постројења за пречишћавање 

отпадних вода 

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак, 

МПЗЗС 

5.000.000 динара  

2016-2018. 
 

 

 

•Издати услови 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.23 

Израда пројектно- техничке 

документације за решавање проблема 

атмосферских вода  

Општина 

Сокобања 

 

ЈКП Напредак, 

МПЗЗС 

5.000.000 динара  

2017-2022. 

•Издати услови 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.24 

Израда пројектно- техничке 

документације за уређење сталних и 

повремених водотокова  

Општина 

Сокобања 

 

ЈКП Напредак , 

ЈВП 

Србијаводе 

 

15.000.000 

динара 
 

2017-2020. 

•Издати услови 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

 

Пројекат 

4.2.1.25 

Израда пројектно- техничке 

документације за решавање проблема 

отпадних вода у селима на територији 

општине Сокобање (пре свега у Бањи 

Јошаници) 

Општина 

Сокобања 

 

ЈКП Напредак 10.000.000 

динара 
2017-2022. •издати услови 

•урађена ревизија 
•добијена дозвола 

 

ПРОГРAМ 

4.2.2 

Реконструкција и изградња водоводне 

мреже  

Носилац 

активнос

ти 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

4.2.2.1 

Реконструкција водоводне мреже у блоку 

Центар 

ЈКП 

Напредак 

 

Општина   

Сокобања 

40.000.000 

динара 
2016-2018. •потписан уговор 

•рекон.вод.мрежа 3км 

•урађен тех.пријем 

•доб.употребна дозв. 
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Пројекат 

4.2.2.2 

Реконструкција и изградња водоводне 

мреже у блоку Чаир 

ЈКП 

Напредак 

 

Општина  

Сокобања 

10.000.000 
динара 

2016-2018.  потписан уговор 

 рекон.вод.мрежа 1км 

 урађен тех.пријем 

 доб.употребна дозв. 

Пројекат 

4.2.2.3 

Реконструкција водоводне мреже у блоку 

Бањица 

ЈКП 

Напредак 

 

Општина  

Сокобања 

30.750.000 

динара 
2017-2020.  потписан уговор 

 рекон.вод.мрежа 4км 

 урађен тех.пријем 

 доб.употребна дозв. 

Пројекат 

4.2.2.4 

Реконструкција и изградња водоводне 

мреже у блоку Царина исток 

ЈКП 

Напредак 

 

Општина  

Сокобања 

35.000.000 

динара 
2017-2025.  потписан уговор 

 рекон.вод.мрежа 3км 

 урађен тех.пријем 

 доб.употребна дозв. 

Пројекат 

4.2.2.5 

Реконструкција и изградња водоводне 

мреже у блоку Царина запад 

ЈКП 

Напредак 

 

Општина   

Сокобања 

50.000.000 
динара 

2017-2025.  потписан уговор 

 рекон.вод.мрежа 4км 

 урађен тех.пријем 

 доб.употребна дозв. 

Пројекат 

4.2.2.6 

Реконструкција и изградња водоводне 

мреже у блоку Превалац 

ЈКП 

Напредак 

 

Општина  

Сокобања 

50.000.000 

динара 
2018-2025.  потписан уговор 

 рекон.вод.мрежа 2км и 

изградња 2 км 

 урађен тех.пријем 

 доб.употребна дозв. 

 

Пројекат 

4.2.2.7 

Реконструкција водоводне мреже у блоку 

Врело 

ЈКП 

Напредак 

 

Општина 

Сокобања 

35.000.000 

динара 
2018-2025.  потписан уговор 

 рекон.вод.мрежа 2км 

 урађен тех.пријем 

 доб.употребна дозв. 

 

Пројекат 

4.2.2.8 

Реконструкција и изградња водоводне 

мреже у блоку Чука 1 

ЈКП 

Напредак 

 

Општина  

Сокобања 

30.750.000 

динара 
2018-2025.  потписан уговор 

 рекон.вод.мрежа 2км 

 урађен тех.пријем 

 доб.употребна дозв. 

 

Пројекат 

4.2.2.9 

Реконструкција и изградња водоводне 

мреже у блоку Чука 2 

ЈКП 

Напредак 

 

Општина  

Сокобања 

30.000.000 
динара 

2018-2025.  потписан уговор 

 рекон.вод.мрежа  1 км и 2 

км изградња 

 урађен тех.пријем 

 доб.употребна дозв. 
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Пројекат 

4.2.2.10 

Реконструкција и изградња  водовне 

мреже у блоку Подина 

ЈКП 

Напредак 

 

Општина 

Сокобања 

35.000.000 
динара 

2017-2020.  потписан уговор 

 рекон.вод.мрежа 2км и 1км 

изградња 

 урађен тех.пријем 

 доб.употребна дозв. 

 

Пројекат 

4.2.2.11 

Реконструкција и изградња водоводне 

мреже у блоку Медник и Градашници 

ЈКП 

Напредак 

 

Општина 

Сокобања 

20.000.000 
динара 

2018-2025.  потписан уговор 

 рекон.вод.мрежа 1км + 1км 

 урађен тех.пријем 

 доб.употребна дозв. 

Пројекат 

4.2.2.12 

Реконструкција и изградња водоводне 

мреже у блоку Палилула 

ЈКП 

Напредак 

 

Општина 

Сокобања 

20.000.000 

динара 
2016-2018.  потписан уговор 

 рекон.вод.мрежа 2км 

 урађен тех.пријем 

 доб.употребна дозв. 

Пројекат 

4.2.2.13 

Реконструкција водоводне мреже у блоку 

„Пословна зона“ 

ЈКП 

Напредак 

 

Општина  

Сокобања 

15.000.000 

динара 
2018-2020.  потписан уговор 

 рекон.вод.мрежа 2км 

 урађен тех.пријем 

 доб.употребна дозв. 

Пројекат 

4.2.2.14 

Изградња резервоара Чука ЈКП 

Напредак 

 

Општина  

Сокобања 

18.000.000 
динара 

2017-2025.  потписан уговор 

 изграђен резервоар 

 урађен тех.пријем 

 доб.употребна дозв. 

 

Пројекат 

4.2.2.15 

Изградња резервоара Подина ЈКП 

Напредак 

 

Општина 

Сокобања 

20.000.000 

динара 
2017-2025.  потписан уговор 

 изграђен резервоар 

 урађен тех.пријем 

 доб.употребна дозв. 

Пројекат 

4.2.2.16 

Изградња резервоара Царина 1 ЈКП 

Напредак 

 

Општина 

Сокобања 

25.000.000 

динара 
2017-2025.  потписан уговор 

 изграђен резервоара 

 урађен тех.пријем 

 доб.употребна дозв. 

Пројекат 

4.2.2.17 

Изградња резервоара Царина 2 ЈКП 

Напредак 

 

Општина 

Сокобања 

30.000.000 
динара 

2017-2025.  потписан уговор 

 изграђен резервоара 

 урађен тех.пријем 

 доб.употребна дозв. 
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Пројекат 

4.2.2.18 

Изградња резервоара Превалац 

 

 

ЈКП 

Напредак 

 

Општина  

Сокобања 

25.000.000 
динара 

2020-2025.  потписан уговоризграђен 

резервоара 

 урађен тех.пријем 

 доб.употребна дозв. 

ПРОГРAМ 

4.2.3 

Проширење канализационе мреже у 

Сокобањи 

Носилац 

активнос

ти 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

4.2.3.1 

Изградња колектора Чаир 

 

 

ЈКП 

Напредак 

 

Општина  

Сокобања 

50.000.000 
динара 

2020-2025.  потписан уговор 

 изграђен колектор 

 урађен тех.пријем 

 доб.употребна дозв. 

Пројекат 

4.2.3.2 

Изградња колектора Царина 

 

 

ЈКП 

Напредак 

 

Општина  

Сокобања 

70.000.000 

динара 
2020-2025.  потписан уговор 

 изграђен колектор 

 урађен тех.пријем 

 доб.употребна дозв. 

Пројекат 

4.2.3.3 

Реконструкција главног градског 

колектора 

ЈКП 

Напредак 

 

Општина  

Сокобања 

100.000.000 

динара 
2017-2025. •потписан уговор 

•рекон.колектор  3км 

•урађен тех.пријем 

•доб.употребна дозв. 

ПРОГРAМ 

4.2.4 

Решавање проблема отпадних вода у 

Сокобањи 

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

4.2.4.1 

Изградња новог постројења за 

пречишћавање отпадних вода 

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак 250.000.000 
динара 

2017-2020. •потписан уговор 

•рекон.постројење 

•урађен тех.пријем 

•доб.употребна дозв. 

ПРОГРAМ 

4.2.5 

Раздвајање и одвођење атмосферских 

вода у Сокобањи и уређење водотокова 

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

4.2.5.1 

Изградња и реконструкција мреже кишне 

канализације у Сокобањи 

ЈКП 

Напредак 

 

Општина 

Сокобања 

50.000.000 

динара 
2017-2025 . •потписан уговор 

•изграђена мрежа кишне 

канализације 

•урађен тех.пријем и 

доб.употребна дозвола 

Пројекат 

4.2.5.2 

Уређење водотокова  Општина 

Сокобања 

ЈП Дирекција 

за урбанизам и 

изградњу 

Сокобања 

90.000.000 

динара 
2017-2025. •потписан уговор 

•изведени радови 

•урађен технички пријем 
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ПРОГРAМ 

4.2.6 

Решавање проблема отпадних вода у 

селима 

Носилац 

активности 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

 

Пројекат 

4.2.6.1 

 

Изградња постројења за прераду 

отпадних вода Јошаница-Жучковац 

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак 25.000.000 

динара 
2017-2025 • изграђено постројење за 

прераду отпадних вода  
Јошаница-Жучковац 

Пројекат 

4.2.6.2 
Изградња канализационе мреже у Бањи 

Јошаници са колектором 

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак 25.000.000 

динара 
2017-2025. •издати услови 

•урађен пројекат 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

•експропријација земљ. 

•урађена канализација 

 

Пројекат 

4.2.6.3 
Изградња канализационе мреже у селу 

Жучковац 

ЈКП 

Напредак 

 

Општина  

Сокобања 

10.000.000 

динара 
2017-2025. •издати услови 

•урађен пројекат 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

•експропријација земљ. 

•урађена канализација 

 

Пројекат 

4.2.6.4 

 

Изградња постројења за прераду 

отпадних вода Трубаревац-Врбовац-

Рујевица 

Општина 

Сокобања 

ЈКП Напредак 25.000.000 

динара 
2018-2025. • изграђено       постројење за 

прераду отпадних вода  

Трубаревац-Врбовац-Рујевица 

Пројекат 

4.2.6.5 
Изградња канализационе мреже у селу 

Трубаревац  

Општина 

Сокобања 

 

ЈКП Напредак 15.000.000 

динара 
2018-2025. •издати услови 

•урађен пројекат 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

•експропријација земљ. 

•урађена канализација 

 

Пројекат 

4.2.6.6 
Изградња канализационе мреже у селу 

Врбовац са колектором 

Општина 

Сокобања 

 

ЈКП Напредак 20.000.000 

динара 
2018-2025. •издати услови 

•урађен пројекат 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

•експропријација земљ. 

•урађена канализација 
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Пројекат 

4.2.6.7 
Изградња канализационе мреже у селу 

Рујевица са колектором 

Општина 

Сокобања 

 

ЈКП Напредак 15.000.000 
динара 

2018-2025. •издати услови 

•урађен пројекат 

•урађена ревизија 

•добијена дозвола 

•експропријација земљ. 

•урађена канализација 

 

ПОСЕБAН ЦИЉ 4.3 

Реконструкција постојеће и изградња нове саобраћајне инфраструктуре    

ПРОГРAМ 

4.3.1 

Израда техничке и пројектне 

документације 

 

Носилац 

активнос

ти 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

4.3.1.1 

Израда пројектно- техничке 

документације за изградњу брзе градске 

саобраћајнице 

Општина 

Сокобања 

 10.000.000 
динара 

2016-2017. •Локацијска дозвола, 

•Главни пројекат, 

•Сагласност на главни пројекат, 

•Техничка контрола главног 

пројекта, 

•Одобрење за изградњу 

Пројекат 

4.3.1.2 

Израда пројектно техничке 

документације за трасу државног пута  

ДП II 133 -нова обилазница 

Општина 

Сокобања 

ЈП Путеви 

Србије 

15.000.000 

динара 
2016-2017. •Локацијска дозвола, 

•Главни пројекат, 

•Сагласност на главни пројекат, 

•Техничка контрола главног 

пројекта, 

•Одобрење за изградњу 

Пројекат 

4.3.1.3 

Израда техничке документације за 

реконструкцију и изградњу градске 

саобраћајне мреже у дужини од 30км 

Општина 

Сокобања 

ЈП Путеви 

Србије 

30.000.000 
динара 

2016-2020. •Локацијска дозвола, 

•Главни пројекат, 

•Сагласност на главни пројекат, 

•Техничка контрола главног 

пројекта, 

•Одобрење за изградњу 

Пројекат 

4.3.1.4 

Израда пројектно -техничке 

документације за реконструкцију 

локалних путева 

Општина 

Сокобања 

ЈП Дирекција 

за урбанизам и 

изградњу 

Сокобања 

5.000.000 динара 2016-2017. •Локацијска дозвола, 

•Главни пројекат, 

•Сагласност на главни пројекат, 

•Техничка контрола главног 

пројекта, 

•Одобрење за изградњу 

Пројекат 

4.3.1.5 

Израда техничке документације за 

изградњу пута Врмџа – Врмџанско језеро 

 

 

Општина 

Сокобања 

МЗ Врмџа 1.000.000 динара 2016-2020. •Локацијска дозвола, 

•Главни пројекат, 

•Сагласност на главни пројекат, 

•Техничка контрола главног 

пројекта, 

•Одобрење за изградњу 
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Пројекат 

4.3.1.6 

Израда техничке документације за 

новопројектоване саобраћајнице према 

плановима (Чука,Врело, Подина, Царина, 

Медник)  

Општина 

Сокобања 

 5.000.000 динара 2016-2018. •Локацијска дозвола, 

•Главни пројекат, 

•Сагласност на главни пројекат, 

•Техничка контрола главног 

пројекта, 

•Одобрење за изградњу 

ПРОГРAМ 

4.3.2 

Реконструкција постојеће саобраћајне 

инфраструктуре 

 

Носилац 

активнос

ти 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

4.3.2.1 

Изградња трасе  државни пут другог 

реда ДП II 133 - нова обилазница око 

Сокобање 

Општина 

Сокобања 

ЈП Путеви 

Србије,  

350.000.000 

динара 
2020-2025. •Реконструисана коловозна 

конструкција дужине 5км, 

•Експропријација земљишта 

•Уређено одвођење 

атмосферских вода на дужини од 

5км 

• Вертикална и хоризонтална 

саобраћајна сигнализација 

• изграђени тротоари дужине 

5км, употребна дозвола 

Пројекат 

4.3.2.2 

Реконструкција постојећег  државног 

пута другог реда ДП II 133 

Општина 

Сокобања 

ЈП Путеви 

Србије 

 

60.000.000 

динара 
2016-2020. • реконструисан регионални пут 

у дужини од 2 км 

Пројекат 

4.3.2.3 

Реконструкција локалног пута Озрен 

– Грудно - Очно 

Општина 

Сокобања 

 40.000.000 

динара 
2017-2020. •Реконструисана 

коловозна конструкција 

дужине 4 км 

•уређени канали дужине 4 

км 

• саобраћајна 

сигнализација 

•употребна дозвола 

Пројекат 

4.3.2.4 

Реконструкција локалног пута 

Сокобања - Шарбановац 

Општина 

Сокобања 

МЗ 

Шарбанова

ц 

80.000.000 

динара 
2016-2018. •Реконструисана 

коловозна конструкција 

дужине 8 км 

•уређени канали дужине 8 

км 

•саобраћајна 

сигнализација 

• употребна дозвола 
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Пројекат 

4.3.2.5 

Реконструкција локалног пута 

државни пут другог реда ДП II 133- 

Врело 

Општина 

Сокобања 

ЈП путеви 

Србије, МЗ 

Врело 

20.000.000 
динара 

2016-2018. •Реконструисана коловозна 

конструкција дужине 2 км 

•уређени канали дужине 2 км 

•саобраћајна сигнализација 

• употребна дозвола 

Пројекат 

4.3.2.6 

Реконструкција локалног пута Језеро 

– Ново село - Раденковац 

Општина 

Сокобања 

МЗ Језеро, 

Ново село, 

Раденковац 

20.000.000 

динара 
2016-2020. •Реконструисана коловозна 

конструкција дужине 2 км 

•уређени канали дужине 2 км 

• саобраћајна сигнализација 

•употребна дозвола 

Пројекат 

4.3.2.7 

Реконструкција локалног пута до 

Богдинца 

Општина 

Сокобања 

МЗ 

Богдинац 

20.000.000 

динара 
2016-2018. •Реконструисана коловозна 

конструкција дужине 1,5 км 

•уређени канали дужине 1.5 

км 

• саобраћајна сигнализација 

•употребна дозвола 

ПРОГРAМ 

4.3.3 

Изградња нове саобраћајне 

инфраструктуре 

Носилац 

активнос

ти 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

4.3.3.1 

Изградња брзе градске саобраћајнице Општина 

Сокобања 

 300.000.000 
динара 

2017-2020. •Откупљено земљиште, 

објекти и трајни засади на 

траси саобраћајнице 

•изграђена саобраћајница 

дужине 2.5км 

• изграђен мост распона 40м 

•изграђени тротоари и 

бициклистичка стаза дужине 

2.5км 

•хоризонтална и вертикална 

саобраћајна сигнализација 

• употребна дозвола 

Пројекат 

4.3.3.2 

Изградња нове уличне мреже у 

насељу Чука 2, Врело, Подина, 

Медник и Царина 

Општина

Сокобања 

 150.000.000 
динара 

2016-2025. •Решени имовинско правни 

односи 

• откупљено земљиште 

•изграђена улична мрежа 

дужине 7км 

•употребна дозвола 
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ПРОГРAМ 

4.3.4 

Изградња паркинг простора у широј 

градској зони 

Носилац 

активнос

ти 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

4.3.4.1 

Промоција јавно – приватног 

партнерства у изградњи паркинг 

простора у Сокобањи 

Општина

Сокобања 

ЈП 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу-

Сокобања 

 2016-2020. •Изграђен паркинг 

простор у приватном 

власништву 

ПОСЕБAН ЦИЉ 4.4 

Успостављен одржив систем одлагања отпада 

ПРОГРAМ 

4.4.1 

Израда техничке и пројектне 

документације  

 

Носилац 

активнос

ти 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

4.4.1.1 

Израда пројектно техничке 

документације за изградњу трансфер 

станице 

Општина 

Сокобања 

ЈКП 

Напредак 

600.000 

динара 
2016-2017. •Главни пројекат изградње 

трансфер станице у 

Сокобањи 

Пројекат 

4.4.1.2 

Едукација локалног становништва о 

управљању отпадом 

Општина 

Сокобања

, ЈКП 

„Напреда

к“ 

Релевантне 

институције, 

медији 

300.000 
динара 

2016-2020. •Организоване трибине, 

штампање  промо материјала 

и достава становништву 

Пројекат 

4.4.1.3 

Чишћење дивљих депонија у 

Сокобањи и сеоским срединама и 

рекултивација простора 

Општина 

Сокобања 

ЈКП 

"Напредак"  

Општина 

Сокобања, 

донатори, 

МЗ, медији 

2.000.000 

динара 
2016-2020. •50  очишћених дивљих 

депонија на територији 

општине Сокобања 

Пројекат 

4.4.1.4 

Набавка  опреме за одвожење и 

сакупљање отпада  и издвајање 

рециклабилних сировина из отпада 

Општина 

Сокобања 

Месне 

заједнице, 

ЈКП 

"Напредак" 

Сокобања, 

РРА ЈУГ 

Ниш, 

донатори, 

медији 

100.000.000 
динара 

2016-2020. •Постављено 50 контејнера , 

1900 канти и 800 кеса  

Пројекат 

4.4.1.5 

Едукација становништва о издвајању 

рециклабилних сировина из отпада 

Општина 

Сокобања 

Релевантне 

институције, 

медији 

500.000 

динара 
2015-2025. •Едуковано 100% 

становништва 
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Пројекат 

4.4.1.6 

Изградња трансфер станице за чврсти 

отпад 

Општина 

Сокобања 

ЈКП 

"Напредак" 

Сокобања,  

РРА ЈУГ 

Ниш, 

донатори, 

медији 

80.000.000 
динара 

2016-2018. •Изграђена трансфер станица 

Пројекат 

4.4.1.7 

Набавка возила за прикупљање и 

транспорт чврстог отпада 

Општина 

Сокобања 

ЈКП 

"Напредак" 

Сокобања, 

донатори, 

медији 

30.000.000 

динара 
2016-2022. •Набављена опрема за 

сакупљање и одвожење 

отпада 

Пројекат 

4.4.1.8 

Припрема и уређење локације за 

одлагање грађевинског, кабастог и 

др.отпада 

Општина 

Сокобања

, МЗ 

ЈКП 

"Напредак"

Сокобања", 

медији 

500.000 
динара 

2016-2017. •Опремљено 30 локација 

Пројекат 

4.4.1.9 

Одређивање локације и изградња 

сточне јаме 

Општина 

Сокобања 

ЈКП 

"Напредак" 

Сокобања 

 

900.000 

динара 
2016-2018. •Изграђена сточна јама 

Пројекат 

4.4.1.10 

Санација и рекултивација постојећег 

одлагалишта отпада на локацији 

Трговишки пут у Сокобањи 

Општина 

Сокобања и 

ЈКП 

"Напредак" 

из Сокобање 

Министарство 

пољопривреде и 

заштите 

животне 

средине 

Републике 

Србије 

17.340.000 

динара 
2016-2019. •Саниран  и рекултивисан 

простор  постојећег  одлагалишта 

отпада у Сокобањи 

Пројекат 

4.4.1.11 

Решавање питања поступања са 

медицинским отпадом 

Општина 

Сокобања, 

Дом здравља 

Сокобања, 

 

Министарство 

здравља, 

Министарство 

пољопривреде и 

заштите 

животне 

средине , 
донатори 

200.000 динара 

стална активност 

на годишњем 

нивоу 

2016-2022 • Решено питање уклањања 

медицинског отпада 
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ПОСЕБAН ЦИЉ 4.5 

Унапређење електроенергетске мреже 

ПРОГРAМ 

4.5.1 

Реконструкција јавног осветљења Носилац 

активнос

ти 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат  

4.5.1.1 

Реконструкција система јавне расвете 

у насељу Сокобања 

Општина 

Сокобања 

Дирекција 

за 

урбанизам 

и изградњу 

Сокобања, 

Електродис

трибуција 

Сокобања 

22.000.000 

динара 
2015-2016. • 1048 савремених ЛЕД 

светиљки 
• адекватан ниво 

осветљења градских улица 

• употребна дозвола 

ПОСЕБАН ЦИЉ 4.6 

 Изградња система за даљинско грејање 

ПРОГРAМ 

4.6.1 

Израда документације Носилац 

активнос

ти 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

4.6.1.1. 

Израда Физибилити студије о систему 

даљинског грејања за Сокобању ( 

Гасификација Вс. Топлана) 

Општина 

Сокобања 

Дирекција 

за 

урбанизам 

и изградњу 

Сокобања 

2.000.000 

динара 
 

2017-2020. 

•Изабран пружалац услуга 
•Урађена физибилити 

студија 

 

 
 

ОПШТИ ЦИЉ 5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ 5.1 

Испитивање потенцијала коришћења обновљивих извора енергије 

ПРОГРАМ 

5.1.1 

 

Израда документације Носилац 

активнос

ти 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат 

5.1.1.1 

Израда Елабората о коришћењу 

обновљивих извора енергије 
 

Општина 

Сокобања 

ЈП 

Дирекција 

за 

урбанизам 

и изградњу 

Сокобања 

2.000.000 

динара 
2016-2020. •Урађен Елаборат о 

коришћењу обновљивих 

извора енергије 
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Пројекат 

5.1.1.2 

Израда пројекта детаљних 

хидрогеолошких истраживања 

термоминералних вода 
 

Општина 

Сокобања

,  

ЈП 

Дирекција 

за 

урбанизам 

и изградњу 

Сокобања 

250.000 
динара 

2017-2020. •Урађен Пројекат 

детаљних 

хидрогеолошких 

истраживања 

термоминералних вода 

Пројекат  

5.1.1.3 

Израда Елабората о резервама термалних 

вода 
 

Општина 

Сокобања

,  

ЈП 

Дирекција 

за 

урбанизам  

и изградњу 

Сокобања 

1.400.000 
динара 

2017-2020. •Урађен Елаборат о резервама 

термалних вода 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ 5.2  

Заштита шума 

ПРОГРАМ 

5.2.1 

 

Израда документације и 

спровођење мера заштите шума 

Носилац 

активнос

ти 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

5.2.1.1 Заштита шума од биљних болести, 

инсеката и шумских пожара 

ЈП 

„Србијаш

уме“ 

Општина 

Сокобања, 

донатори 

1.000.000 
динара 

2016-2025. • урађен Елаборат о заштити 

• спроведене мере заштите 

5.2.1.2 Санирање штета на шумама насталих од 

ледолома,снеголома и бујица 

ЈП 

„Србијаш

уме“ 

Општина 

Сокобања,

донатори 

1.000.000 

динара 
2016-2025. •урађена Студија о санацији 

•изведени радови на санацији 

5.2.1.3 Унапређење општекорисних функција 

шума 

ЈП 

„Србијаш

уме“ 

Општина 

Сокобања, 

донатори 

500.000 
динара 

2016-2025. •урађена пројектно техничка 

документација 

 

 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ 5.3 Заштита од буке  

ПРОГРАМ 

5.3.1 

 

Израда документације Носилац 

активнос

ти 

Партнери Вредност Временска 

одредница 

Индикатори 

Пројекат  

5.3.1.1 

Израда Елабората о акустичким 

зонама у Сокобањи 

Општина 

Сокобања 

 350.000 

динара 
2015. •Израђен Елаборат о 

акустичким зонама 
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7.3 Програми и пројекти друштвеног развоја 

ОПШТИ ЦИЉ 6 - УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА 

ЛОКАЛНОМ НИВОУ 

Посебан циљ 6.1  - Унапређење просторних и техничке капацитета институција у области друштвентих делатности 

Програм 

6.1.1 

Унапређење просторних и техничких капацитета  у  образовним институцијама 

Пројекат 

број 

Назив пројекта Имплементатори Време Оријентациона  

вредност 

Извор 

финанси

рања 

Индикатор 

6.1.1.1 Усклађивање мреже школа 

са потребама становништва 

– просторна 

рационализација 

Општина 

Сокобања, ОШ 

М.Михаило 

2016-2018 - Општина Повећање доступности услуге образовања 

6.1.1.2 Усклађивање мреже 

дечијих вртића са 

потребама становништва 

Општина Сокобања 

Вртић Буцко 

2016-2018 - Општина Повећање доступности услуге образовања 

6.1.1.3 Реконструкција Основне 

школе "М.Михаило" у 

складу са годишњим 

оперативним планом 

Општина 

Сокобања, ОШ 

"М.Михаило" 

2015 - 2025 15 000 000 РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 
 Реконструкција грејања и набавка котлова 

на пелет или уградња топлотних пумпи у 

матичној школи 

 Уградња соларних панела 

 Замена столарије у свим објектима ОШ 

  Реконструкција зграде старе школе ( 

фасада, кров, соларија, свечана сала...)  

 Реконструкција дела крова и фасаде 

матичне школе 

 Замена расвете у складу са стандардима 

 Реконструкције зграда издвојених 

одељења по селима 

 Ограђивање и уређење свих школских 

дворишта ОШ 

 Изградња прилазне рампе и лифта за 

инвалидна лица 

 Замена подних облога у Старој 

школи и подручним одељењима 

 Систем за аутоматску дојаву пожара 
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 Реконструкција фискултурних  сала ОШ 

 

 

6.1.1.4 Реконструкција средње 

школе Б.Нушић у складу са 

годишњим оперативним 

планом 

Општина Сокобања 

СШ Б.Нушић 

2015 - 2025 10.000.000  РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 
 замена столарије и поправка фасаде, 

 ограђивање и сређивање школског 

дворишта, 

 реконструкција система централног 

грејања 

 доградња две учионице 

 Реконструкција и стављање у функцију 

школске кухиње и трпезарије 

6.1.1.5 Реконструкција ПУ 

"Буцко" у складу са 

годишњим оперативним 

планом 

Општина Сокобања 

ПУ "Буцко" 

2015 - 2025 5 000 000 РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 
 Уређење дечијег игралишта за јаслену 

групу 

 Реконструкција дечијег игралишта 

 Реконструкција грејања 

 Замена унутрашње столарије 

 Реконтрукција фасаде 

 Замена подова 

 Реконструкција, гумирање бетонске 

подлоге на терасама 

 

6.1.1.6 Набавка опреме за дечији 

вртић у складу са 

годишњим оперативним 

планом 

Општина Сокобања 2015 - 2025 3.000.000  РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 
 Систем за аутоматску дојаву пожара 

 Замена дотрајалог намештаја и опреме 

 Проширивање мреже видео надзора 

 Набавка дидактичког материјала 

 Систем соларних панела 

6.1.1.7 Набавка опреме за Основну 

школу "М.Михаило" у 

складу са годишњим 

оперативним планом  

Општина Сокобања 2015 - 2025 10.000.000  РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 
 Набавка службених комби и путничких 

возила 

 Набавка наставних средстава – таблет 

рачунара и белих табли са софтвером за 

наставнике 

 Набавка лап – топ рачунара 

 Замена дотрајалог намештаја и опреме 

 Опремање учионица и кабинета 

 Проширење мреже видео – надзора на 

зграду и двориште старе школе и 

подручне школе 
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 Уградња разгласа и радио станице 

 набавка опреме за спортску салу 

6.1.1.8 Набавка опреме за средњу  

школу Б.Нушић у складу са 

годишњим оперативним 

планом 

Општина Сокобања 2015 - 2025 5.000.000  РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 
 набавка нових савремених наставних 

средстава 

 замена дотрајалог намештаја 

 проширење и одржавање видео надзора 

 Увођење разгласа у школи 

 Опремање учионица и кабинета 

Програм 

6.1.2 

Унапређење просторних и техничких капацитета здравствених институција и институција социјалне заштите 

Пројекат Назив пројекта Имплементатори Време Оријентациона  

вредност 

Извор 

финанси

рања 

Индикатор 

6.1.2.1 Реконструкција објеката 

Дома Здравља Сокобања 

Општина Сокобања 2016 - 2020 РСД Општина, 

РС, ЕУ 

- 

6.1.2.2 Адаптација апотеке Центар  Општина Сокобања 2017 – 

2019 

5.000.000  РСД Општина, 

РС, ЕУ 

Унапређени услови пружања услуга 

6.1.2.3 Набавка опреме за Дом 

Здравља Сокобања 

Општина Сокобања 2015 – 

2025 
5.000.000  РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 
 Унапређење ефикасности здравствених 

институција 

 Увођење централне стерилизације 

инструмената 

 Унапређење информационог система 

 Ултразвучни апарат 

 Рентген апарат 

6.1.2.4 Реконструкција зграде 

Центра за социјални рад –  

Општина Сокобања 

Центар за социјални 

рад Општинаа 

Сокобањаа 

2017 - 

2020 

1.000.000 РСД Општина, 

РС, ЕУ 
 Замена столарије 

  

 

Програм 6.1.3 

Унапређење просторних и техничких капацитета институција у спорту и рекреацији 

Пројекат Назив пројекта Имплементатори Време Оријентациона  

вредност 

Извор 

финанси

рања 

Индикатор 

6.1.3.1 Санација школске 

фискултурне сале  

Општина 

Сокобања, ОШ 

2016 - 2020 12 000 000 РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 

Унапређени услови за бављење спортом 
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 М.Михаило 

6.1.3.2 Увођење система хлађења у 

спортску салу 

Општина 

Сокобања, СШ 

Б.Нушић 

2015-2016 10.000.000,00РС

Д 

Општина Унапређени услови за бављење спортом 

6.1.3.3 Изградња, санација и 

реконструкција свих 

спортских објеката у 

сеоским месним 

заједницама, а у складу са  

годишњим оперативним 

планом 

 

Општина Сокобања 2015 - 2025 25 000 000 РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 

Унапређени услови за бављење спортом 

6.1.3.4 Реконструкција фудбалског 

стадиона „Бата Ноле“ 

Општина Сокобања 2016- 2020 50.000.000,00 

РСД 

Општина, 

РС, ЕУ 

Унапређени услови за бављење спортом 

6.1.3.5 Оспособљавање капацитета 

за бављење рекреационим 

спортом а у складу са  

годишњим оперативним 

планом 

 

Општина Сокобања 2015 - 2020 5.000.000  РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 

Унапређени услови за бављење спортом 

 

Посебан циљ 6.2 - Унапређење капацитета запослених у институцијама друштвених делатности 
Програм 6.2.1 Континуирана стручна едукација запослених у области друштвених делатности 

Пројекат Назив пројекта Имплементатори Време Оријентациона  

вредност 

Извор 

финанси

рања 

Индикатор 

6.2.1.1 Перманента едукација 

запослених у предшколској 

установи 

Општина 

Сокобања, 

Предшколска 

установа 

2015 - 2025 100.000 РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 

Унапређен квалитет рада са децом 

6.2.1.2 Перманента едукација 

запослених у основној и 

средњој школама 

Општина 

Сокобања, Основна 

и Средња школа 

2015 - 2025 1% бруто 

годишњег 

дохотка 

запослених у 

образовању         

Општина, 

РС, ЕУ 

Унапређен квалитет наставе 
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( сходно 

правилнику)  

6.2.1.3 Едукација запослених у 

области здравства у циљу 

квалитетнијег пружања 

услуга, рада на савременој 

опреми и превентивног 

деловања на пацијенте 

Општина 

Сокобања, Дом 

здравња 

2015 - 2025 200.000 РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 

Унапређење ефикасности рада и квалитета 

услуга у здравству 

6.2.1.4 Перманента едукација 

запослених у социјалним 

установама 

Општина 

Сокобања, Центар 

за социјални рад 

2015 - 2025 200.000 РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 

Унапређен квалитет рада и услуга у 

области социјалне заштите 

6.2.1.5 Организација едукација у 

области управљања, 

планирања, финансија и 

маркетинга за запослене у 

друштвеним делатностима 

Општина 

Сокобања, 

2015 1.000.000 РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 

Едуковано 20 руководлаца 

6.2.1.6 Подизање капацитета 

запослених за коришћење 

ЕУ фонодва 

Општина 

Сокобања, 

2015 1.000.000 РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 

Едуковано 10 тимова  

 

Посебан циљ 6.3 - Развој и увођење нових и иновативних програма у рад институција у области друштвених делатности 
Програм 6.3.1 Развој нових концепата образовања и васпитања који су у складу са локалним и ширим потребама 

Пројекат Назив пројекта Имплементатори Време Оријентациона  

вредност 

Извор 

финанси

рања 

Индикатор 

6.3.1.1. Формирање тела у 

самоуправи које ће се 

бавити квалитетом 

образовања 

Општина 

Сокобања, школска 

управа 

2015 - Општина 

Сокобања 

Унапређење квалитета образовања 

6.3.1.2 Модернизација постојећих 

и увођење нових 

образованих профила 

компатибилних  са 

локалним привредним 

развојем 

Општина 

Сокобања, Средња 

школа, школска 

управа 

2016 – 

2018 

- Општина, 

РС, ЕУ 
 Већа сарадња образовних институција 

са привредним и непривредним 

организацијама  

 Уведени нови образовни профили 

6.3.1.3 Сарадња са школама у 

земљи и иностранству 

Средња школа „Б. 

Нушић“ 

2016 – 

2025 

300.000 РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 
 Унапређења квалитата образовања  - 

размена добре праксе. 
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6.3.1.4 Иницијатива и подршка 

оснивању Високе 

туристичке / медицинске 

школе струковних студија  

Општина 

Сокобања, школска 

управа 

2020-2025 - Општина, 

РС, 

Уведени нови образовни профили 

6.3.1.5 Подршка процесу 

инклузије у образовању 

Општина 

Сокобања, школска 

управа 

2015 - 2020 10.000.000 РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 

Развој толеранције 

6.3.1.6 Пружање услуга 

ученицима и деци са 

сметњама у развоју у 

редовним школама и 

вртићима 

Специјална основна 

и средња школа 9. 

маj Сокобања 

2014-2025 300.000  РСД / 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 

Дефектолошки третман  

6.3.1.7 Оснивање научно – 

истраживачког центра 

Општина 

Сокобања, Средња 

Школа, Основна 

школа, 

Универзитети и 

факултети 

2016-2020 90.000.000,00РС

Д 

Општина, 

РС, ЕУ 

Основан научно – истраживачки центар 

 

 

Програм 6.3.2. Промоција здравља у свим сферама друштвеног развоја и за све категорије становништва 

Број Назив пројекта Имплементатори Време Оријентациона  

вредност 

Извор 

финанси

рања 

Индикатор 

6.3.2.1 Смањење и превенција 
малигдних болести 

Општина 

Сокобања, Дом 

Здравља 

2017-2019 500.000РСД Општина, 

РС, ЕУ 

Систематски прегледи за: 

Рано откривање карцинома дојке 

Рано откривање карцинома грлића 

материце 

Рано откривање карцинома дебелог црева 

6.3.2.2 Промоција здравог начина 

живота у циљу смањења 

узрока и броја хроничних 

болести и смањења стопе 

морталитета; 

Општина 

Сокобања, Дом 

Здравља 

2015 -2025 100.000  РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 
 Организвоано 10 кампања 

 Отворено саветовалиште за правилну 

исхрану одраслих 

 Превентивни програми за оптимизацију 

физичких активности 

6.3.2.3 Развој и ширење 

едукативних програма о 

репродуктивном здрављу 

младих 

Канцеларија за 

младе,  Дом 

Здравља, Центар за 

социјални рад 

2015 -2025 100.000  РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 

Едуковано и информисано 500 младих 
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6.3.2.4 Семинари, радионице, 

кампање, саветодавни рад 

из области 

ППП и ХИВ/АИДС-а 

Канцеларија за 

младе,  Дом 

Здравља, Центар за 

социјални рад 

2015 -2025 100.000  РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 

10 кампања организовано 

6.3.2.5 Обука старих особа и 

њихових породица за 

самопомоћ и самонегу 

Дом Здравља, 

Центар за социјални 

рад 

2015 - 2025 100.000  РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 

10 обука – по једна годишње – 300 

породица обучено 

6.3.2.6 Унапређење здравствене 

заштите старих - Јачање 

службе кућног лечења и 

палијативна нега 

Дом Здравља, 

Центар за социјални 

рад, Општина 

Сокобања 

2015 - 2025 5.000.000  РСД Општина, 

РС, ЕУ 

1000 стријих од 65г обухваћених 

систематским  прегледима и негом у кући 

ПРОГРАМ 6.3.3: Развој нових концепата рада, функционисања и промовисања културе и уметности 

Број Назив пројекта Имплементатори Време Оријентациона  

вредност 

Извор 

финанси

рања 

Индикатор 

6.3.3.1 

 

Израда Стратегије развоја 

културе Општине 

Сокобања 

 

Општина Сокобања 

 

 

2018 

 

 

500.000  РСД 

 

 

ЕУ, 

Општина 

 

 

Усвојена Стратегија 

 

 

6.3.3.2  

Издавачка делатност 

школских библиотека 

 

ОШ, СШ, ОТК 2016. 500 000,00 РСД Општина, 

спонзори, 

НВО 

Објављени најуспешнији радови ученика и 

наставника  

ПРОГРАМ 6.3.4: Мотивација грађана за масовније бављење спортом 

Број Назив пројекта Имплементатори Време Оријентациона  

вредност 

Извор 

финанси

рања 

Индикатор 

6.3.4.1. Дефинисање критеријума 

за подршку спортским 

клубовима, а посебно 

дечијим 

Општина 

Сокобања, 

Спортски Савез, 

Спортски клубови 

2015 - Општина Јасан систем финансирања спорта 

6.3.4.2 Институционална подршка 

повећању броја спортских 

манифестација 

Општина 

Сокобања, 

Спортски Савез 

2015 - 2025 1.000.000  РСД 

годишње 

Општина, 

РС 

Повећање броја спортских манифестација 
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6.3.4.3 Подршка и промоција 

рекреативног бављења 

спортом 

Општина Сокобања 

Спортски Савез 

2015 - 2020 500.000  РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 

Повећање броја рекреативних спортиста 

ПРОГРАМ 6.3.5: Развој алтернитивних облика и програма у области социјалне заштите  

Број Назив пројекта Имплементатори Време Оријентациона  

вредност 

Извор 

финанси

рања 

Индикатор 

6.3.5.1 Формирање и опремање 

Саветовалишта за брак и 

породицу 

Ценатр за социјални 

рад 

2017-2025 2 500.000  РСД Општина,  

РС 

Смањење броја развода, насиља 

6.3.5.2 Саветовалиште за жртве 

насиља 

Центар за социјални 

рад,  Општина 

Сокобањаа 

2016-2019 1 000 000 РСД Општина, 

РС, ЕУ 

Унапређени услови пружања социјалних 

услуга 

6.3.5.3 Обезбеђивање и опремање 

наменског објекта за 

пружање услуге смештаја –

Прихватна станица 

Општина Сокобања 

Центар за социјални 

рад  

2016 - 

2018 

10 000 000 РСД Општина, 

РС, ЕУ 

Отворена прихватна станица 

6.3.5.4 Обезбеђивање и опремање 

наменског објекта–Дневни 

боравак 

Општина Сокобања 

Центар за социјални 

рад  

2017 - 

2020 

10 000 000 РСД Општина, 

РС, ЕУ 

Отворен дневни центар 

6.3.5.5 Изградња и / или 

обезбеђивање станова за 

социјално становање 

Општина Сокобања 2016 - 

2025 

50.000.000РСД Општина, 

РС, ЕУ 

Обезбеђени станови за мин 15 породица 

6.3.5.6 Формирање и опремање 

Дневног Центра за децу и 

младе који су у сукобу са 

законом, родитељима, 

школом или заједницом 

Ценатр за социјални 

рад, Канцеларија за 

младе 

2018.-2019. 2 500.000  РСД Општина, 

РС 

Унапређење рада са циљном групом 

6.3.5.7 
Развој програма социјалног 

становања 

Општина Сокобања, 

Ценатр за социјални 

рад, 

2015 – 2020 100 000 000 РСД Општина, 

РС 

Заштита угрожених група 

6.3.5.8 Формирање и опремање 

Дневног Центра (дневни 

боравак и радни центар) за 

младе и одрасле са 

посебним потребама 

Основна и средња 

школа 9. мај 

2015.-2019. 10.000.000  РСД ЕУ, 

Општина 

35-50 младих и одраслих особа са посебним 

потребама ће бити континуирано 

обухваћени стручним надзором, дневним 

боравком и радним ангажовањем 
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Општи циљ 7 - Унапређење квалитета живота свих становника Општинаа Сокобањаа као и  укупне 

заштите појединца и његових права 

Посебан циљ 7.1 - Унапређење квалитета живота свих друштвених група 

Програм 7.1.1.: Развој програма подршке угроженим и маргинализованим друштвеним групама 

Пројекат Назив пројекта Имплементатори Време Оријентациона  

вредност 

Извор 

финанси

рања 

Индикатор 

7.1.1.1 Унапређење 

приступачности јавних 

објеката у складу важећим 

законима и стандардима у 

области приступачности – 

грађевински радови и 

набавка опреме 

Општина 

Сокобања,  

2017 - 2025 1.000.000  РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 

Унапређење приступачности јавних 

објеката у складу са концептом „дизајн за 

све“, важећим законима и Правилником о 

техничким стандардима приступачности. 

Сл гласник бр. 46/13 

7.1.1.2. Унапређење здравствене 

заштите Ромкиња 

 

Дом Здравља, 

Центар за социјални 

рад 

2016 - 2019 1.500.000  РСД Општина, 

РС, ЕУ 

500 пунолетних Ромкиња обухваћених 

систематским  прегледима 

7.1.1.3 Асистенција 

средњошколцима ромске 

националности и 

ученицима из сиромашних 

и сеоских средина 

Општина, Средња 

школа 

2015 – 

2025 

300.00 РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 

Сви ученици са територије општине 

завршавају средњу школу 

7.1.1.4. Подршка избеглим и 

интерно расељеним лицима 

Општина, Центар за 

социјални рад 

2015 - 2025 500.000 РСД 

годишње 

Општина, 

РС 

Јачање подршке 

7.1.1.5. Промоција инклузије 

угрожених и 

маргинализованих 

друштвених група у све 

активности локалне 

заједнице 

Општина 2015 - 2025 500.000  РСД 

годишње 

Општина, 

РС 

План промоција и његова имплементација 

7.1.1.6. Економско оснаживање 

угрожених и 

маргинализованих група 

Општина 2015 - 2025 500.000 РСД 

годишње 

Општина, 

РС 
 Расписан конкурс за економско 

оснаживање 

 Смањење стопе незапослености 
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ПРограм 7.1.2.  Повећање наталитета, побољшање квалитета живота жена и унапређење родне равноправности 

Број Назив пројекта Имплементатори Време Оријентациона  

вредност 

Извор 

финанси

рања 

Индикатор 

7.1.2.1. Фонд за подршку породици Општина, 

Сокобањаски 

2015-2025 2.500.000РСд / 

годишње 

Општина,  

РС 
 Финансирање вештачке оплодње 

 Финансирање боравка деце у вртићу 

7.1.2.2. Израда локалног акционог  

план за родну 

равноправност 

Општина, 

Сокобањаски  

2016 - 2017 1.000.000 РСД Општина,  

РС 

Урађен план 

Програм 7.1.3: Унапређење квалитета живота младих  

Број Назив пројекта Имплементатори Време Оријентациона  

вредност 

Извор 

финанси

рања 

Индикатор 

7.1.3.1 Подршка и оснаживање 

Канцеларије за младе 

Општина Сокобања 2016 - 2025 10.000.000 РСД Општина, 

РС, ЕУ 
 Опремање просторија 

 Обезбеђивање координатора Канцеларије 

за младе 

 Развој волонтеризма код младих 

 Информисање о могућностима 

запошљавања,усавршавања потребама 

тржишта рада, могућностима развоја 

предузетништва 

7.1.3.2 Оснаживање ђачких  

парламената 

Канцеларија за 

младе, Основна 

школа, Средња 

школа 

2015 500.000  РСД Општина Повећање активности парламената 

7.1.3.3 Развијање ученичког 

предузетништва 

Општина 

Сокобања, Средња 

школа 

2016 - 2025 300.000 рсд 

годишње 

РС, 

Општина  

Континуиран рад ученичких компанија, 

самозапошљавање младих након завршене 

средње школе 

7.1.3.4 Оснивање омладинског 

центра  

Општина 

Сокобања, Средња 

школа, Основна 

школа 

2018-2019 15.000.000 РСД  Општина, 

РС, ЕУ 

Обезбеђен и опремљен простор за 

омладински центар 

Формиране секције / драмска, музичка, 

ликовна и сл... 

7.1.3.5 Развој каријеног вођења и 

саветовања 

Канцеларија за 

младе, Национална 

служба за 

запошљавање, 

2014 - 2020  Општина Информисање младих 
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Основна и средња 

школа 

7.1.3.6 Подстицање 

интернационалних размена 

ђака и студената 

Канцеларија за 

младе, Општина 

2014 - 2020 500.000  РСД 

годишње 

Општина Повећан број младих у разменама 

7.1.3.7 Подршка иницијативама 

младих - конкурс 

Канцеларија за 

младе 

2014 - 2020 1.000.000 РСД 

годишње 

Општина, 

РС, ЕУ 

Дефинисани и спроведени конкурси 

 

Посебан  циљ 7.2 - Повећан степен јавне безбедности и ефикасност рада јавних служби 
Програм 7.2.1 Унапређење степена јавне безбедности 

7.2.1.1 Подизање степена 

безбедности деце у 

саобраћају у складу са 

законском регулативом 

Општина, 

Полицијаска управа 

2015 - 2025 - Општина Смањен број саобраћајних несрећа 

7.2.1.2 Информације о стању 

криминалитета у Општинау 

Општина, 

Полицијаска управа 

2015 - 2025 - Општина Информисани грађани 

Програм 7.2.2. Побољшање ефикасности јавних служби у области заштите права појединаца  
7.2.2.1 Промоција заштите права 

радника 

Општина, 

Синдикати 

2015 - 2025 100 000 РСД 

годишње 

Општина Заштита права 

 

 

 Општи циљ 8  - Унапређење система јавне администрације као сервиса грађана 

Посебан циљ 8.1- Подизање капацитета општинске управе и укупне јавне администрације 

Програм 8.1.1. Ефикасан развој Е-управе 
Број Назив пројекта Имплементатори Време Оријентациона  

вредност 

Извор 

финансирања 

Индикатор 

8.1.1.1. Даље унапређење електронских 

услуга за грађане и привреду 

Општина Сокобања 2015-2025 1.000.000  РСД Општина, РС, 

ЕУ 
 Унапређен систем е-управе 

 Електронско повезивање и 

усклађивање ИС општинске 

управе и јавног комуналног 

предузећа 

8.1.1.2 Развој система заштите 

података 

Општина Сокобања 2015-2025 500.000  РСД Општина, РС, 

ЕУ 

Унапређен систем е-управе 
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8.1.1.3 Промоција елекстронских 

услуга 

Општина Сокобања 2015-2025 300.000 РСД Општина, РС, 

ЕУ 

Унапређен систем е-управе 

Програм 8.1.2: Развој људских ресурса и подизање укупне функционалности јавне управе 
8.1.2.1. Едукација запослених у јавној 

управи 

Општина Сокобања 2015-2025 250.000РСД / 

годишње 

Општина Едуковани радници 

8.1.2.2. Максимално скраћење 

процедура за добијање одређене 

врсте документације – 

минимизација субјективног 

фактора 

Општина Сокобања 2015-2025 - Општина Подизање ефикасности рада 

Посебан циљ 8.2 - Повећање транспарентности у раду јавне администрације 
Програм 8.2.1: Подстицај укључењу медија у програме развоја друштва 

Број Назив пројекта Имплементатори Време Оријентациона  

вредност 

Извор 

финансирања 

Индикатор 

8.2.1.1 Развој подршке локалним 

медијима 

Општина Сокобања 2015-2025 5.000.000  РСД 

годишње 

Општина Дефинисан систем расподеле 

средстава 

Јавни конкурс 

Програм 8.2.2: Јачање сарадње са организацијама цивилног друштва 

Број Назив пројекта Имплементатори Време Оријентациона  

вредност 

Извор 

финансирања 

Индикатор 

8.2.2.1. Формирање савета за сарадњу 

локалне управе и НВО сектора 

Општина Сокобања 2015-2025 - Општина Формиран савет 

Укључење НВО сектора у 

креирање локалних политика 

8.2.2.2. Финансирање пројеката 

цивилног друштва  

Општина Сокобања 2015-2025 5.000.000  РСД 

годишње 

Општина Дефинисани критеријуми за 

расподелу средстава за НВО 

Расписан конкурс 

Годишња расподела средстава 

на основу конкурса 
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8 Имплементација стратегије 

Имплементација, односно реализација Стратегије је кључни део, односно сврха читавог процеса 

стратешког планирања. Да би избегли и превазишли ризике израде „стратегије скривене на 

полици” која се не може повезати са стварним функционисањем локалне самоуправе и 

динамиком развоја заједнице, важно је поклонити велики значај и пажњу фази имплементације 

стратегије, и то већ у фази њене израде 

Међутим, процес стратешког планирања је изнад свега динамичан процес и финални документи 

се посматрају као динамични односно променљиви алати. План имплементације се припрема 

на годишњем нивоу, и то за пројекте који се утврде као приоритетни за дату годину. 

За приоритизацију пројеката утврђених процесом стратешког планирања користиће 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: 

1. Критеријум 1: Степен утицаја резултата пројекта на дефинисану визију и општи и 

посебан циљ. Уколико пројекат има већи утицај добиће већи број поена.  

2. 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.  

3. 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. 

4. 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.  

5. 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.  

6. 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.   

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. 

Као гаранција оваквог активног приступа, целокупан процес планирања  треба да буде одређен 

кроз циклусе: анализе – планирања – програмирања – имплементације – реализације – праћења 

– процене – и поновне анализе. Након седам година би требало развијати  нову Стратегију 

одрживог развоја локалне заједнице.  Процес је комплетно приказан на следећем дијаграму: 
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Циклус Стратегије одрживог развоја локалне самоуправе 

Период Активности пре почетка 

периода 

Активности на крају периода 

Прва  и 

друга 

година 

 Израда једногодишњег 

оперативног програма 

 Извештај о имплементацији 

једногодишњег оперативног 

програма 

 Ажурирање индикатора - 

Испуњење и статус 

имплементације Стратегије 

Трећа 

година 

 Израда једногодишњег 

оперативног програма 

 Извештај о имплементацији 

једногодишњег оперативног 

програма 

 Ажурирање индикатора - 

Испуњење и статус 

имплементације Стратегије 

 Анализа потребе за ревизијом 

стратешког документа 

Четврта 

година 

 Ревизија стратешког 

документа (по потреби) 

 Израда једногодишњег 

оперативног програма 

 Извештај о имплементацији 

једногодишњег оперативног 

програма 

 Ажурирање индикатора - 

Испуњење и статус 

имплементације Стратегије 

Пета и 

шеста 

година 

 Израда једногодишњег 

оперативног програма 

 Извештај о имплементацији 

једногодишњег оперативног 

програма 

 Ажурирање индикатора - 

Испуњење и статус 

имплементације Стратегије 

Седма 

година 

 Израда једногодишњег 

оперативног програма 

 Извештај о имплементацији 

једногодишњег оперативног 

програма 

 Ажурирање индикатора - 

Испуњење и статус 

имплементације Стратегије 

 Покретање поступка за израду 

новог стратешког документа 
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Као што је за започињање процеса стратешког планирања, локална самоуправа донела одређену 

одлуку, у којој се иницира процес, именују људи за одређене послове, тако се и за фазу 

имплементације Стратегије морају учинити неопходи формални кораци. Пре свега, локална 

самоуправа ће пре иницирања фазе имплементације Стратегије донети следеће одлуке: 

 Општинско веће је тело које ће бити одговорно за имплементацију 

 дефинисати лица и одговорности на пројектима на којима је локална самоуправа 

носилац истих 

 дефинисати лица и одговорности на пројектима на којима је локална самоуправа 

пројектни партнер 

 За сваку годину посебно потребно је донети Оперативни план имплементације који 

усваја извршни орган локалне самоуправе 

 

Остваривање стратегије захтева повезивање планираних пројеката из акционог плана са годишњим 

буџетским планирањем у локалној самоуправи. Буџет, осим оперативних торшкова администрације 

и осталих неизбежних трошкова везаних за свакодневно функционисање локалних самоуправа мора 

имати и развојну компоненету. Израда буџета за следећу фискалну годину мора бити директно 

повезана са израдом годишњих планова активности, који морају да произађу из стратегије одрживог 

развоја.  За процес имплементације стратегије и израду буџета ова повезаност је кључан предуслов 

за успешно започињање и  управљање одрживим развојем.   

Оперативни годишњи програм имплементације Стратегије је кључни инструмент за повезивање 

стратешког документа са буџетом локалне самоуправе. Оперативни програм имплементације 

Стратегије се креира паралелном са израдом буџета локалне самоуправе за сваку наредну годину, 

како би се постигла повезаност између Стратегије и буџета локалне самоуправе.  Неопхондо је 

нагласити везу између стратешког документа и локалног буџета. Са једне стране стратешка 

документа морају биту у потпуности усклађена са могућностима локалног буџета, док са друге 

стране израда годишњих локалних буџета мора да се базира на приоритетима дефинисаним у 

стратешким документима – ово је двосмерни процес.   

У овом документу, који се формално усваја од стране извршног органа локалне самоуправе, 

дефинише се најмање следеће: 

 списак пројеката предвиђених за реализацију у наредној години из стратешког документа 

(акционог плана) 

 списак партнера укључених у реализацију пројеката и начин  формализације међусобних 

односа; 

 дефинисана укупна потребна средства за реализацију пројеката; 

 дефинисана средства која локална самоуправа треба да издвоји за реализацију пројеката, 

са најмање кварталном пројекцијом; 

 праћење реализације пројеката, и 

 извештавање. 
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9 Мониторинг и евалуација 

Основна сврха стратешких докумената је да се њиховом имплементацијом направи промена у 

локалној заједници. Посебно је тежак задатак како ту промену измерити, односно утврдити да ли 

је током имплементације стратегије промена стварно и настала. Из тих разлога је неопходно 

планирати систем мониторинга и евалуације. Сврха мониторинга и евалуације се пре свега 

односи на њихову директну везу са управљањем процесом имплементације стратегија, које треба 

да буде засновано на резултатима, односно тичу се мерења перформанси стратегија. 

Управљање процесом мониторинга и евалуације – Општина Сокобања је дефинисала да 

континуиран процес мониторинга и евалуације имплементације Стратегије одрживог развоја 

спроводи Одељење за привреду и локално-економски развој у сарадњи са свим локалним, 

регионалним, националним и интернационалним партнерима. Одељење за привреду и локално-

економски развој ће, пре свега радити на следећим активностима: 

 комуникација са свим партнерима 

 израда временског плана мониторинга пројеката и евалуације Стратегије 

 израда извештај о имплементацији једногодишњег оперативног програма 

 ажурирање индикатора - Испуњење и статус имплементације Стратегије 

 предлагање корективних мера 

 

У сврху мониторинга и евалуације израдиће се посебни планови комуникације, ток 

документације и евалуациони упитници, на основу којих ће запослени у Одељењу за привреду и 

локално-економски развој добијати тачне и правовремене информације. Сви носиоци пројеката 

у обавези су да Одељењу за привреду и ЛЕР достављају информације везане за имплементацију 

пројектних активности. На основу тих информација периодично ће се радити евалуациони 

извештаји који ће се подносити надлежним органима, пре свега Општинском већу као телу 

одговорном за имплементацију Стратегије. Одељење за привреду и локално-економски развој ће 

урадити анализу реализованих пројеката и њихових ефеката, са посебним освртом на евентуалне 

препреке у њиховој реализацији и у сарадњи са Општинским већем ће се давати смернице за 

одређене интервенције у имплементацији Акционог плана. 

Овим документом је предвиђено да Одељење за привреду и локално-економски развој на 

полугодишњем нивоу извештава Општинско веће о напретку на имплементацији Стратегије, 

односно Једногодишњег оперативног програма. Такође, предвиђено је да се на годишњем нивоу, 

Скупштини града подноси годишњи извештај о реализацији Стратегије, и то од стране 

Општинског већа. 

 Сви ови извештаји треба да послуже и у циљу правовременог интервенисања у случају 

неопходности предузимања одређених мера, како би се Акциони план Стратегије што успешније 

реализовао. 

 


