
   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Година XI                                                      Број 41       29. децембар 2018. године

                       

298

 
 

 
 

  
  

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС'', бр. 129/2007,

83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 181. став 1. Закона о државном
премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 –

аутентично тумачење), члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“, број 63/17) и
члана 42. и 128. Статута Општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 03/08,7/13,
11/14, 24/14 и 15/18), уз  прибављену сагласност Министарства државне управе и локалне
самоуправе број 015-05-00130/2018-24 од 24.12.2018. године, Скупштина Општине Сокобања, на

седници одржаној дана 29.12.2018.године, донела је

 
 
 

 
ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 

 
 

 
Члан 1. 

 
 

 Овом одлуком утврују се називи улица и других делова насељених места на територији 
Општине Сокобања. 

 
 

Члан 2. 

  
У насељеном месту Сокобања утврђују се следећи називи улица: 

 
1. Митрополита Михаила (постојећа) – почиње од Трга Ослобођења између кп 5329 и кп 5233, 
простире се делом кп 5759, делом кп 5771, завршава се на раскрсници са улицама Немањином, Вука 

Караџића и Доситејевом, између кп 5700 и кп 5212/2, КО Сокобања. (Матични број улице 
740977000174) 
 
2. Вука Караџића (постојећа) – почиње од раскрснице са улицама Митрополита Михаила, 
Немањином и Доситејевом, између кп 5122/1 и кп 5117/1, простире се целом кп 5772, до улице Алексе 

Маркишића,  завршава се између кп 5160 и кп 5058, КО Сокобања. (Матични број улице 
740977000065) 
 
3. Панчићева (постојећа) – почиње од улице Милоша Црњанског од кп 3148/49, простире се делом кп 

3148/13, 3148/54, 3148/50, делом кп 3148/13, завршава се између кп 3148/2 и кп 3148/55, КО 
Сокобања. (Матични број улице 740977000050) 
 
4. Врелска (постојећа) – почиње од кружног тока - раскрснице са улицом Војводе Мишића, између кп 

5677 и кп 5630, простире се делом кп 5774, целом кп 3379, завршава се граници са кп 3376, КО 
Сокобања. (Матични број улице 740977000064) 
 
5. Његошева (постојећа) – почиње од улице Алексе Маркишића између кп 4960/3 и кп 4977/2, 
простире се целом кп 5769, делом кп 4718, завршава се између кп 3148/1 и кп 3142, продужава се  

између кп 3142 и кп 3148/1, простире се делом кп 4718 и завршава се између кп 3079 и кп 3143/3, КО 

Сокобања. (Матични број улице 740977000066) 
 
6. Змај Јовина (постојећа) – почиње од улице Доситејеве између кп 5732/1 и кп 5735/2, простире се 

делом кп 5732/2, целом кп 5755/2, делом кп 5757/4, делом кп 5735/1, завршава се на улици 
Доситејевој, између кп 5757/4 и кп 5735/8, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000067)  
 
7. Чубурска (постојећа) – почиње од улице Алексе Маркишића између кп 4856 и кп 4863, простире се 

целом кп 4862, завршава између кп 4861 и кп 4867, продужава се од кп 4862, пролази кроз кп 3235 и 



завршава се на кп 3233/4 између кп 3233/3 и 3237/2, КО Сокобања. (Матични број улице 
740977000068) 
 
8. Родољуба Чолаковића (постојећа) – почиње од улице 14.Август између кп 2639/8 и кп 2649/16, 
простире се делом кп 2648/1, делом кп 2639/20, до кп 2640/2, завршава се између кп 2642/2 и кп 
2642/3, КО Сообања. (Матични број улице 740977000181) 
 
9. Немањина (постојећа) – почиње од раскрснице са улицама Вука Караџића, Доситејва, Митрополита 
Михаила, између кп 5212/2 и кп 5122/1, простире се целом кп 5188, кп 5119, кп 5120, делом кп 5761/2, 
делом кп 5179, кп 5166/3, кп 5182/1, завршава се између кп 4829/2 и кп 5185/3, КО Сокобања. 
(Матични број улице 740977000076) 
 
10. Моравичка (постојећа) – почиње од улице Рајка Вићентијевића између кп 2400 и кп 2402/17, 
простире се делом кп 4710/1, завршава се између кп 2384 и кп 2429, КО Сокобања. (Матични број 
улице 740977000180) 
 
11. Бата Нолета (постојећа) – почиње од улице Његошеве између кп 3220/1 и делом кп 3220/38, 
простире се делом кп 3220/38, 3220/37, кп 3220/36, кп 3220/1, делом кп 4718, завршава се између кп 
3220/5 и кп 3220/6, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000187) 
 
12. Војводе Путника (постојећа) – почиње од улице Кнеза Милоша између кп 1716/12 и кп 1709/4, 
простире се целом кп 4697/4, делом кп 1589, кп 1588/2, кп 1588/1, кп 1523/1, целом 1488/1, делом кп 
1488/3, завршава се на кп 1484/1 код кп 1484/2, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000175) 
 
13. Бранка Миљковића (постојећа) – почиње од улице Његошеве између кп 3219 и кп 3203/4, 
простире се делом кп 3219, кп 3203/9, целом кп 3203/10, делом кп 3203/16, кп 3212/1, кп 3204/7, кп 
3204/14, кп 3204/15, кп 3205/7, завршава се између кп 3206/4 и кп 3205/6, КО Сокобања. (Матични број 
улице 740977000173) 
 
14. Миладина Живановића (постојећа) – почиње од улице Светог Саве, између кп 5306 и кп 5380, 
простире се делом кп 5763, делом кп 5764 и кп 3256/1, деловима кп 4808/1, кп 4807, кп 4806, 
завршава се на раскрсници са улицама 27.Марта и Радета Живковића, између кп 4813 и кп 4805/1, КО 
Сокобања. (Матични број улице 740977000092) 
 
15. Николе Пашића (постојећа) – почиње од улице Врелске између кп 5632 и кп 5630, простире се 
делом кп 5630, целом кп 5572, до улице Озренских партизана, завршава се између кп 5562/2 и кп 
5563/2 КО Сокобања. (Матични број улице 740977000099) 
 
16. Косовке девојке (постојећа) – почиње од улице Спортске између кп 5100/2 и кп 5093, простире се 
целом кп 5097, завршава се између кп 5108 и кп 5095, КО Сокобања. (Матични број улице 
740977000126) 
 
17. Професора Драгољуба Јовановића (постојећа) – почиње од улице Озренских партизана између 
кп 3389 и кп 5549/6, простире се делом кп 3404, кп 3245/1, деловима кп 3426, кп 3427, кроз кп 3428, кп 
3408, кп 3409, опет делом у кп 3408, на којој се завршава недалеко (око 10м) од границе са 3409, КО 
Сокобања. (Матични број улице 740977000189) 
 
18. Карађорђева (постојећа) – почиње од улице Свето Саве између кп 5353/6 и кп 5354/1, простире се 
делом 5776, завршава се између кп 5377/1 и кп 5345, КО Сокобања. (Матични број улице 
740977000188) 
 
19. Нишка (постојећа) – почиње од улице Алексе Маркишића између кп 2404/3 и кп 2404/1, простире 
се делом кп 2404/3, кп 2404/1, 2406/1, кп 2406/2, делом кп 2410 где се завршава дуж границе са кп 
2408/2, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000182) 
 
20. Трг Ослобођења (постојећа) – почиње од улице 27:марта између кп 5239 и кп 5238, простире се 
делом 5759, кп 5760, завршава се између кп 5290 и кп 5328, КО Сокобања. (Матични број улице 
740977000158) 
 
21. Превалац (постојећа) – почиње од улице Светог Саве од кп 4724/1, простире се делом кп 3559, 
завршава се између кп 3654/19 и кп 3707/1, продужава се између кп 3654/19 и кп 3707/1, простире се 
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делом кп 3559 и завршава се на граници са насељеним местом Блендија, између 3660 и кп 3661, КО 
Сокобања. (Матични број улице 740977000171) 
 
22. Тимочке буне (постојећа) – почиње од раскрснице са улицом Превалац, између кп 3539/1 и кп 
3500, простире се целом кп 3504 и делом кп 3521, завршава се до улице Превалац између кп 3522 и 
кп 3519, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000172) 
 
23. Милоша Црњанског (постојећа) – почиње од улице Доситејеве између кп 3210/50 и кп 3210/65, 
пролази кроз - простире се делом кп 3148/13, делом кп 3159, делом кп 3305/1 до кп 3305/3, одатле 
надаље у правцу истока кроз кп 3305/1 до улице Спортске кп 3329/1 где се завршава код границе са кп 
3304/1 и кп 3329/1, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000185) 
 
24. Књажевачка (постојећа) – почиње од улице Превалац између кп 3613/6 и кп 3613/8, простире се 
целом кп 3613/5, делом кп 3594/7, кп 3603/1, целом кп 3607/5, кп 3566/21, кп 3566/12, делом кп 3566/7 
код кп 3566/9 и кп 4702/1, продужава се између кп 3566/9 и кп 915, простире се делом кп 4702/1, 
завршава се између кп 891 и кп 815, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000176) 
 
25. Гаврила Принципа (постојећа) – почиње од улице Његошеве између кп 5001/2 и кп 5017/1, 
простире се делом кп 5017/1 и кп 5001/2, деловима кп 5001/1, кп 5016, кп 5005, кп 5003, кп 5053, кп 
5050, кп 5049/3, кп 5049/2, завршава се на кп 5047 близу границе са кп 5045, КО Сокобања.  (Матични 
број улице 740977000021) 
 
26. Миће Панића (постојећа) – почиње од улице Миладина Живановића између кп 5254/2 и кп 4793, 
простире се делом кп 5773, делом кп 5259, кп 5758/2, завршава се до улице Трг Ослобођења кп 5759, 
Ко Сокобања.  (Матични број улице 740977000039) 
 
27. Милутина Пејовића (постојећа) – почиње од улице Озренских партизана између кп 5454/1 и кп 
5780, простире се делом кп 5780, кп 5457, кп 5519, кп 5520, кп 5522, надаље кп 5780, са делом кп 
5531, длом кп 3246, до кп 3432, завршава се између кп 5498 и кп 3431/1, КО Сокобања (Матични број 
улице 740977000037) 
 
28. Војводе Мишића (постојећа) – почиње од улице Свето Саве између кп 5351/1 и кп 5322, простире 
се делом кп 5744, целом кп 3362, завршава се између кп 3363 и кп 3314, КО Сокобања до улице 
Спортске. (Матични број улице 740977000026) 
 
29. Иве Андрића (постојећа) – почиње од раскрснице са улицом Војводе Мишића између кп кп 5645 и 
кп 5664, простире се делом кп 5767, делом кп 4719/1, завршава се до улице Спортске између кп 3330 
и кп 4719/2, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000025) 
 
30. Краља Петра 1 (постојећа) – почиње од улице Светог Саве између кп 5735/1 и кп 5402/1, простире 
се целом кп 5739, до улице Драговићеве, завршава се између кп 5377/1 и кп 5407, КО Сокобања. 
(Матични број улице 740977000031) 
 
31. Рајкова (постојећа) – почиње од улице Доситејеве између кп 3220/13 и кп 5754/1, простире се 
деловима кп 3220/14, кп 3220/15, кп 3220/18, кп 3220/48, кп 3220/21, кп 3220/23, кп 3220/25, кп 3220/28, 
кп 3220/29, кп 3220/32, делом кп 5770, до улице Васе Чарапића завршава између кп 5038 и кп 5740, 
КО Сокобања. (Матични број улице 740977000053) 
 
32. Хајдук Вељка (постојећа) – почиње од улице Светог Саве између кп 5428/2 и кп 5429/1, простире 
се делом кп 5777 до раскрснице са улицама Драговићевом и Озренских партизана, завршава се 
између кп 5451 и кп 5416, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000022) 
 
33. Кнеза Лазара (постојећа) – почиње од улице Хајдук Вељка између кп 5436 и кп 5444, простире се 
деловима кп 5779, кп 5436, кп 5462, делом кп 5779 до улице Милутина Пејовића, где завршава између 
кп 5509 и кп 5525, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000046) 
 
34. Кнеза Милоша (постојећа) – пошиње од улице Миладина Живановића између кп 4779 и кп 5284, 
простире се делом кп 5763, кп 4724/1, целом кп 4699/2, целом кп 4699/1, завршава се између кп 
1686/2 и кп 1637/7, продужава се између кп 1637/7 и кп 1686/2, простире се делом кп 4699 и завршава 
се између кп 1178 и кп 1085, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000020) 
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35. Драговићева (постојећа) – почиње од улице Војводе Мишића између кп 5336 и кп 5618/1, 
простире се целом кп 5778 до раскрснице са улицама Хајдук Вељка и Озренских партизана, где се 
завршава између кп 5416 и кп 5568, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000019) 
 
36. Доситејева (постојећа) – почиње од раскрснице са улицама Вука Караџића, Митрополита 
Михаила и Немањином, између кп 5117/1 и кп 5703, простире се делом кп 5771, делом кп 3219, кп 
3220/13, кп 3220/12, кп 3220/11, кп 3220/10, кп 3220/44, завршава се на раскрсници са улицом 
Његошевом кп 4718, продужава се између кп 3221/1 и кп 3221/5, простире се целом дужином кп 
3221/4 и завршава се на кп 4715, између кп 4717 и кп 3042/1, КО Сокобања. (Матични број улице 
740977000018) 
 
37. Бранка Ђурића (постојећа) – почиње од улице Миладина Живановића између кп 5286 и кп 5289, 
простире се делом кп 5776, делом кп 5763, завршава се између кп 5304 и кп 5306, КО Сокобања. 
(Матични број улице 740977000015) 
 
38. Бранка Радичевића (постојећа) – почиње од улице Војводе Мишића између кп 3372 и кп 3374, 
простире се делом кп 3373, целом кп 3364/13, до улице Војводе Мишића (кп 3362),  завршава се 
између кп 3364/3 и кп 3364/17, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000014) 
 
39. Бранислава Нушића (постојећа) – почиње од улице Спортске између кп 3210/26 и кп 3210/5, 
простире се делом кп 3148/13 до улице Милоша Црњанског, завршава се између кп 3210/43 и кп 
3210/15, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000013) 
 
40. Ивана Цанкара (постојећа) – почиње од улице Спортске између кп 3210/28 и кп 3173/2, простире 
се делом кп 3329/1, до кп 3210/41, завршава се између кп 3210/48 и кп 3210/40, КО Сокобања. 
(Матични број улице 740977000023) 
 
41. Ратарска (постојећа) – почиње од улице Његошеве између кп 4948 и кп 5018 прстире се делом кп 
5768, делом кроз 3221/13, делом 3221/8, кп 5768 до улице Алексе Маркишића где се завршава између 
кп 2522/15 и кп 4923, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000054) 
 
42. Васе Чарапића (постојећа) – почиње од улице Његошеве између кп 5012/1 и кп 5022, простире се 
делом кп 5770 завршава се између кп 5079/2 и кп 5736/1, КО Сокобања. (Матични број улице 
740977000062) 
 
43. Светог Саве (постојећа) – почиње од улице Трг ослобођења измењу кп 5324 и кп 5292, простире 
се делом кп 5759, кп 5776, целом кп 5762, делом кп 4724/1 до  улице Превалац кп 3559, КО Сокобања. 
(Матични број улице 740977000061) 
 
44. Светозара Марковића (постојећа) – почиње од улице Кнеза Милоша између кп 1707 и кп 3553/1, 
простире се деловима кп 3554, кп 1707, кп 1706, кроз целу кп 3554 до улице Љубе Дидића где се 
завршава између кп 1699/5 и кп 3556/5, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000060) 
 
45. Стевана Сремца (постојећа) – почиње од улице Војводе Мишића између кп 3360/3 и кп 3360/18, 
простире се делом кп 4719/1 до улице Иве Андрића где се завршава између кп 3335/1 и 3335/2, КО 
Сокобања. (Матични број улице 740977000059) 
 
46. Стевана Синђелића (постојећа) – почиње од улице 23.Дивизије између кп 5073/3 и кп 5083/1, 
простире се деловима кп 5083/5, кп 5073/4 до улице 14.бригаде где се завршава између кп 5073/1 и кп 
5072/4, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000058) 
 
47. Стевана Мокрањца (постојећа) – почиње од улице Алексе Маркишића између кп 5057/2 и кп 5058, 
простире се делом кп 5071/6 до улице 14.бригаде где се завршава између кп 5056/9 и кп 5065/6, КО 
Сокобања. (Матични број улице 740977000057) 
 
48. Николе Тесле (постојећа) – почиње од улице Стевана Сремца између кп 3345/2 и кп 3339/3, 
простире се делом кп 4719/1 до улице Спортске где се завршава између кп 3343/1 и кп 3341/1, КО 
Сокобања. (Матични број улице 740977000042) 
 
49. Ртањска (постојећа) – почиње од улице Алексе Маркишића између кп 4771 и кп 4913/3, простире 
се целом кп 4773/1, целом кп 1784/2, делом кп 4724/1, целом кп 1757, делом кп 1755, целом кп 4697/1, 
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завршава се између кп 1385/1 и кп 1501, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000055) 
 
50. Омладинска (постојећа) – почиње од улице Иве Андрића између кп 5644 и 5647, простире се 
деловима кп 5767, кп 5646, кп 5648, кп 5657/5, кп 5657/2, кп 5656/5, кп 5654/2, кп 5658, кп 5688/2, кп 
5783 до улице Др.Милуна Митровића где се завршава између кп 5710/1 и кп 5709, КО Сокобања. 
(Матични број улице 740977000043) 
 
51. Сокоградска (постојећа) – почиње од улице Професора драгољуба Јовановића између кп 3423 и 
кп 3403/1, простире се делом кп 3404 и кп 3405, завршава се између кп 3410 и 3403/2, КО Сокобања. 
(Матични број улице 740977000190) 
 
52. Рајка Вићентијевића (постојећа) – почиње од улице Алексе Маркишића између кп 2401/1 и кп 
1811, простире се целом кп 1845, делом кп 4724/1, целом кп 163/2, завршава на граници са КО Бели 
Поток између кп 136/2 и кп 145, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000052) 
 
53. 23.Дивизије (постојећа) – почиње од улице Доситејеве између кп 5084/2 и кп 5721, простире се 
целом кп 5084/3 и 4992/1, деловима кп 4998/2 и 5000 до улице Његошеве где се завршава између кп 
4990 и кп 4998/3, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000003) 
 
54. Љубе Дидића (постојећа) – почиње од улице Превалац између кп 3557 и кп 3561/2, простире се 
делом кп 4705, целом кп 1033, делом кп 1047/1, завршава се на делу кп 1047/2 до  границе кп 1045, 
КО Сокобања. (Матични број улице 740977000048) 
 
55. Првомајска (постојећа) – почиње од улице Стевана Сремца између кп 3335/2 и кп 3339/10, 
простире се целом кп 3360/9, делом кп 5658, завршава се на граници са кп 5660/2, КО Сокобања. 
(Матични број улице 740977000047) 
 
56. Војислава Илића (постојећа) – почиње од улице Миладина Живановића између кп 4783/1 и кп 
5380, простире се делом кп 5763, делом кп 3298/2 до предложене улице Јабукар између кп 3297/42 и 
кп 3295, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000063) 
 
57. Јована Цвијића (постојећа) – почиње од улице Милоша Црњанског на кп 3148/13, простире у 
правцу запада се кроз кп 3148/13, завршава се између кп 3182/1 и кп 3183, КО Сокобања.  (Матични 
број улице 740977000056) 
 
58. Десанке Максимовић (постојећа) – почиње од улице Светозара Марковића између кп 3555/45 и кп 
3556/5, простире се целом кп 3542/5, деловима кп 3553/13, кп 3555/19, кп 3553/11, 3553/1 до улице 
Светозара Марковића где се завршава између кп 3553/1 и кп 3553/15, КО Сокобања. (Матични број 
улице 740977000215) 
 
59. Рудничка (постојећа) – почиње од улице Тимочке Буне између кп 3500 и кп 3502, простире се 
делом кп 3500 и кп 3501, деловима кп 3502, кп 3507/3, 3510/8, кп 3510/9, кп 3507/3, кп 3513/2 до улице 
Превалац где се завршава код кп 3559 и кп 3507/3, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000191) 
 
60. Палилулска (постојећа) – продужава се тако да почиње од границе кп 2523/1 и кп 2522/10, 
простире се делом кп 2523/1 и кп 2523/7, укршта се са улицом Ратарском на делу кп 5768, (постојећа 
улица) надаље између кп 4924 и кп 4921/1 простире се целом кп 4920/4, завршава се између кп 4914/1 
и кп 4920/1, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000209) 
 
61. Спортска (постојећа) – почиње од улице Вука Караџића између кп 5099 и кп 5070/1, простире се 
целом кп 5098, делом кп 5084/3 и 5735/13 до улице Доситејеве где се завршава између кп 5735/12 и кп 
5733/6, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000170) 
 
62. Надежде Петровић (постојећа) – почиње од улице Ратарске између кп 4921/2 и кп 4925/1, 
простире се целом кп 4925/2, кп 4920/2, делом кп 4975/2, кп 4973/2, кп 4971/2, кп 4969/2, кп 4966/3, кп 
4966/6, завршава се на кп 4965/2, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000214) 
 
63. Радета Живковића (постојећа) – почиње од улице Алексе Маркишића на кп 5162, простире се 
делом кроз кп 5162, делом кп 5764 до раскрснице са улицом 27.марта где се завршава између кп 4815 
и кп 4826/2, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000220) 
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64. 14.Бригаде (постојећа) – почиње од улице Вука Караџића између кп 5064/1 и кп 5066, простире се 
дуж целе кп 5065/7, делом кп 5071/6, целом кп 5082/6, завршава се између кп 4993/6 и кп 4979/1, КО 
Сокобања. (Матични број улице 740977000002) 
 
65. Пјера Крижанића (постојећа) – почиње од улице Радоја Домановића између кп 3205/3 и кп 3205/1, 
простире се делом целом кп 3218/17 до улице Бранка Миљковића где се завршава између кп 3218/14 
и кп 3203/5, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000117) 
 
66. Трг Боре Стефановића (постојећа) – простире северним делом кп 5380 КО Сокобања. (Матични 
број улице 740977000159) 
 
67. Ђуре Јакшића (постојећа) – почиње од улице Ратарске између кп 4295/1 и кп 4927/2, простире се 
целим кп 4927/4, кп 4929/4, кп 4930/3, кп 4931/3, кп 4931/5, кп 4932/2, кп 4932/3, кп 4934/2 и кп 4936/2, 
КО Сокобања. (Матични број улице 740977000225) 
 
68. Озренских партизана (постојећа) – почиње од улице Хајдук Вељка између кп 5454/2 и кп 5561/1, 
простире се делом кп 5777, делом кп 4720, завршава се између кп 3938/5 и кп 3943, КО Сокобања. 
(Матични број улице 740977000044) 
 
69. Заставника Лазаревића (постојећа) – почиње од улице Милутина Пејовића између кп 5542/2 и кп 
5537/1, простире се делом кп 5537/2, целом кп 5539/2, делом кп 5540/5, делом кп 5540/8, кп 5545/2, кп 
5541/6, кп 5548/3, завршава се на кп 5547/2, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000206) 
 
70. Душанова (постојећа) – почиње од улице Христине Маркишић између кп 1719/1 и кп 1719/3, 
простире се делом кп 1719/39 до улице Војводе Путника где се завршава између кп 1719/37 и кп 
1719/38, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000211) 
 
71. Др.Милуна Митровића (постојећа) – почиње од улице Доситејеве између кп 5701/1 и кп 5712/1, 
простире се целом кп 5782 до улице Иве Андрића где се завршава између кп 5728 и кп 5714, КО 
Сокобања. (Матични број улице 740977000217) 
 
72. Драинчева (постојећа) – почиње од улице Радоја Домановића између кп 3214/1 и кп 3205/4, 
простире се делом кп 3212/2, целом кп 3215/2 до улице Бранка Миљковича где се завршава између кп 
3203/4 и кп 3218/13, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000218) 
 
73. Чокањска (постојећа) – почиње од улице Слеменске између кп 1695/22 и кп 1695/21, простире се 
делом кп 1695/25 иде кружно и завршава се између кп 1695/22 и кп 1695/21, КО Сокобања. (Матични 
број улице 740977000194) 
 
74. Слеменска (постојећа) – почиње од улице Кнеза Милоша између кп 1694/9 и кп 1708, простире се 
дуж целе кп 1670, завршава се између кп 1669 и кп 1673, КО Сокобања. (Матични број улице 
740977000199) 
 
75. Милића Мијајловића (постојећа) – почиње од улице Љубе Дидића између кп 1697 и кп 1698/4, 
простире се дуж целе кп 1696/19, делом кроз кп до улице Чокањске где се завршава код кп 1696/16 и 
кп 1695/25, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000197) 
 
76. 14.Август (постојећа) – почиње од улице Алексе Маркишића између кп 2507 и кп 2516, простире 
се дуж целе кп 4717, делом кп 4715 завршава се између кп 3019 и кп 4714, продужава се између кп 
2654 и кп 3019 простире се делом кп 4715 и завршава се између кп 2774 и кп 2938/1, КО Сокобања. 
(Матични број улице 740977000179) 
 
77. Лазе Лазаревића (постојећа) – почиње од улице Љубе Дидића између кп 1698/7 и кп 1698/10, 
простире се целом кп 1698/14, завршава се између кп 1698/6 и кп 1698/1, КО Сокобања. (Матични број 
улице 740977000196) 
 
78. Милана Ракића (постојећа) – почиње од улице Љубе Дидића између кп 1699/33 и кп 1699/8, 
простире се делом целом кп 1699/40, делом кп 1695/25 до улице Чокањске где се завршава између кп 
1699/27 и кп 1695/1, КО Сокобања (Матични број улице 740977000195) 
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79. Учитеља Боре Јовановића (постојећа) – почиње од улице Кнеза Милоша између кп 1692/3 и кп 
1692/4, простире се целом кп 1688 завршава накп 1683/1 између кп 1692/10 и кп 1687, КО Сокобања. 
(Матични број улице 740977000202) 
 
80. Војводе Степе (постојећа) – почиње од улице Солунске између кп 1490/2 и кп 4697/3, простире се 
деловима кп 1490/1, кп 4697/3, кроз кп 1521/1, делом кп 1522/1,  завршава се на делу кп 1522/1 КО 
Сокобања. (Матични број улице 740977000203) 
 
81. Солунска (постојећа) – почиње од улице Војоде Путника између кп 1483/2 и кп 1488/4, простире се 
целом кп 1489/1, делом кп 1490/1, завршава се до кп 4697/3, пружава се између кп 1517 и кп 1519, 
простире се целом дужином кп 1518 и завршава се између кп 1509/2 и кп 1530/1, КО Сокобања. 
(Матични број улице 740977000204) 
 
82. Михајла Пупина (постојећа) – почиње од улице Љубе Дидића између кп 1696/10 и кп 1697, 
простире се целом кп 1696/17, делом кп 1695/25 до улице Чокањске где се завршава између кп 
1695/27 и кп 1696/16, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000198) 
 
83. Књажевачка-стара (постојећа) – почиње од званине улице Књажевачке између кп 3594/7 и кп 
3613/8, простире се делом кп 4703/1, завршава се између 3588 и кп 3264, продужује се између кп 3586 
и кп 3625/1, простире се делом кп 4703/1 и завршава се између кп 772 и кп 792, КО Сокобања 
(Матични број улице 740977000221) 
 
84. Др.Ђорђа Новаковића (постојећа) – почиње од улице Кнеза Милоша између кп 1692/12 и кп 1693 
простире се дуж целе кп 1694/17 и завршава на кп 1694/10, КО Сокобања. (Матични број улице 
740977000201) 
 
85. Буковичка (постојећа) – почиње од улице Љубе Дидића између кп 1699/7 и кп 1699/8, простире се 
целом кп 1699/19 и завршава на кп 1701/3 до кп 1701/6, КО Сокобања. (Матични број улице 
740977000193) 
 
86. 20. Српске ударне бригаде (постојећа) – почиње од улице Светозара Марковића између кп 
1700/11 и кп 1700/25 простире се делом кп 1700/1, кп 1699/24 до улице Светозара Марковића где се 
завршава између кп 1701/8 и кп 1701/9, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000192) 
 
87. Београдска (постојећа) – почиње од улице Спртска између кп 3345/13 и кп 3349/1, простире се 
делом кп 3346/2, деловима кп 3352/1, кп 3359/1, кп 3359/2, кп 3359/4, завршава се на кп 3359/3, КО 
Сокобања, до улице Војводе Мишића.  (Матични број улице 740977000011) 
 
88. Бањичка (постојећа) – почиње од улице Светог Саве између кп 5480 и кп 5479/2, простире се дуж 
целе кп 5493, деловима кп 5494, кп 5495, кп 5506, завршава се између кп 5500 и кп 5498, КО 
Сокобања. (Матични број улице 740977000010) 
 
89. Христине Маркишић (постојећа) – почиње од улице Кнеза Милоша између кп 1719/5 и кп 1720/2, 
простире се делом кп 1719/39, делом кп 1719/53, целом кп 1716/5 до улице Војводе Путника где се 
завршава између кп 1716/2 и кп 1716/6, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000212) 
 
90. Балканска (постојећа) – почиње од улице Озренских партизана између кп 5603/8 и кп 5576/2, 
простире се дуж кп 5603/1 до кп 5626 и завршава између кп 5617 и кп 5603/4, КО Сокобања. (Матични 
број улице 740977000009) 
 
91. Алексе Маркишића (постојећа) – почиње од улице 27.Марта између кп 5198 и кп 5195, простире 
се дуж целе кп 5761/2, кп 5761/1, кп 4712 до границе КО Сокобања, где се завршава између кп 2479 и 
кп 2480/22, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000007) 
 
92. Боре Станковића (постојећа) – почиње од улице Милоша Црњанског између кп 3210/52 и кп 
3210/62, простире се делом 3148/13, полукружно до улице Милоша Црњанског где се завршава 
између кп 3210/63 и кп 3210/59, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000012) 
 
93. 27.Марта (постојећа) – почуње од улице Митрополита Михаила између кп 5759 и кп 5232/1, 
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простире се дуж целе кп 5766 до раскрснице са улицом Радета Живковића где се завршава између кп 
4807 и кп 4862/2, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000004) 
 
94. Радоја Домановића (постојећа) – почиње од улице Доситејеве (кп 5771) простире се делом преко 
кп 3213, делом кп 3212/2, целом кп 3206/5 и завршава се на кп 3206/4 до кп 3205/7, КО Сокобања. 
(Матични број улице 740977000205) 
 
95. Чучуње (постојећа - задржава се незванични назив) – почиње од границе са насељеним местом 
Ресник, између кп 2779 и кп 2777, пролази кроз кп 2778, кп 2792, кп 2797, кп 2809, кп 2812 и завршава 
се на кп 4716, код кп 2795, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000219) 
 
96. Шарбановачки пут (постојећа - задржава се незванични назив) – почиње између кп 1406 и кп 
1384/5, простире се целом дужином кп 4697/1, кп 296/2 и завршава се на граници са насељеним 
местом Бели Поток, између кп 249 и кп 306, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000223) 
 
97. Јасењарска (нови назив) – почиње од предложене улице Подина, од кп 3221/8, пролази кроз кп 
3221/1, простире се целом дужином кп 2565, делом кп 2590 и кп 2588/1 и завршава се на кп 4717, КО 
Сокобања. 
 
98. Подина (нови назив локални по месту) – почиње од званичне улице Ратарска, од кп 5768, 
простире се делом кп 3221/8, пролази кроз кп 3221/1 и завршава се код предложене улице 
Јасењарска и кп 2561/7, КО Сокобања. 
Напомена: Предложена улица обухвата кућне бројеве званичне улице Његошева. 
 
99. Воденичарска (нови назив) – почиње од званичне улице Ратарска, од кп 3221/8, пролази кроз кп 
3221/1, кп 2542, кп 2543/3 и завршава се на раскрсници са званичном улицом 14. август, на кп 4717, 
КО Сокобања. 
 
100. Требичка (нови назив локални по месту Требич) – почиње између кп 2502/2 и кп 2503/2, простире 
се делом кп 4714, пролази кроз кп 2622/1, затим поново кп 4714 и завршава се између кп 2654/1 и кп 
2647/2, КО Сокобања. 
 
101. Љубише Бачића (нови назив по познатом глумцу рођеном 30.12.1922.г. у Сокобањи) – почиње 
између кп 5404/1 и кп 5405, простире се целом дужином кп 5409/2 и завршава се између кп 5423 и кп 
5414, КО Сокобања. 
 
102. Поповичка (нови назив локални по брду Поповица) – почиње између кп 3449/1 и кп 3449/2, 
пролази кроз кп 3449/3, целом дужином кп 3449/7, кп 1140, делом кп 7059 и завршава се између кп 
1129 и кп 2660, КО Сокобања. 
 
103. Зајечарска (нови назив) –  почиње од предложене улице Јабукар између кп 3300/70 и кп 3299/13, 
простире се делом кп 3298/2, делом кп 3278/3 (укршта се са предложеном улицом Сремска), целом 
3300/14,  до јавног паркинга где се завршава између кп 3300/72 и кп 3300/73, КО Сокобања. 
 
104. Јабукар (нови назив  - захвата већи део незваничне улице Насеље Јабукар) – почиње од улице 
Светог Саве између кп 5391 и кп 5393, простире се целом кп 5392, делом кп 3300/68, целом кп 3298/1, 
делом кп 3298/2, целом кп 3293/36, завршава се између кп 3293/31 и кп 3293/29 КО Сокобања, до реке 
Моравице. (Матични број улице 740977000216) 
 
105. Сремска (нови назив) – почиње између кп 3299/10 и кп 3300/71, простире се целом дужином кп 
3299/1, делом кп 3278/3 и завршава се између кп 3300/74 и кп 3301/2, КО Сокобања, до јавног 
паркинга. 
 
106. Ваљевска (нови назив) – почиње од предложене улице Јабукар, између кп 3293/24 и кп 3293/13, 
простире се целом дужином кп 3293/18 и завршава се између кп 3293/19 и кп 3293/17, КО Сокобања. 
 
107. Романијска (нови назив по планини) – почиње од предложене улице Јабукар, између кп 3294/51 
и кп 3294/52, простире се целом дужином кп 3294/8 и завршава се између кп 3294/11 и кп 3294/5, КО 
Сокобања. 
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108. Борска (нови назив) бр. 12 – почиње од предложене улице Јабукар између кп 3297/26 и кп 
3297/10, простире се целом дужином кп 3297/25 и завршава се између кп 3297/28 и кп 3297/43, КО 
Сокобања. 
 
109. Милунке Савић (нови назив по српској хероини из 1. светског рата) – улица почиње од 
раскрснице званичних улица Радета Живковића и Миладина Живановића, полази од кп 4813, пролази 
кроз кп 4812, кп 3260/2, делом кп 3240, кроз кп 3241/1, делом кп 1768/3, кп 3240 и завршава се на 
између кп 3224/3 и кп 1774, КО Сокобања. 
 
110. Видовданска (нови назив) – почиње од предложене улице Милунке Савић, између кп 3242/9 и кп 
3241/2, простире се делом кп 3242/1, пролази кроз кп 3243/1, кп 3256/1, делом кп 3261 и завршава се 
код кп 3260/2, КО Сокобања. 
 
111. Дринска (нови назив) – почиње од предложене улице Милунке Савић (кп 3240), пролази кроз кп 
3224/3, кп 3225, кп 3233/1, кп 3233/2 и завршава се на кп 3235 код кп 4867, КО Сокобања, до улице 
Чубурске. 
 
112. Ливадска (нови назив) – почиње од предложене улице Дринске на кп 3225, пролази кроз кп 
3233/2 и завршава се код предложене улице Дринске код кп 3234, КО Сокобања. 
 
113. Дуванска (нови назив локални) – почиње од раскрснице са званичном улицом Ртањска (кп 
4773/1), пролази кроз кп 4913/2, кп 3222, затим поново кп 4913/2, кп 4913/3 и завршава се код улице 
Ртањске код кп 4913/1 и кп 4773/1, КО Сокобања. 
 
114. Брезова (нови назив) – почиње од предложене улице Јабукар, између кп 3294/52 и кп 3299/39, 
простире се целом дужином кп 3294/1 и завршава се између кп 3294/52 и кп 3299/28, КО Сокобања. 
 
115. Тисова (нови назив) – почиње oд предложене улице Јабукар, између кп 3299/28 и кп 3299/3, 
простире се целом дужином кп 3299/35 и завршава се између кп 3299/28 и кп 3299/11, КО Сокобања. 
 
116. Храстова (нови назив) – почиње oд предложене улице Јабукар, између кп 3297/43 и кп 3300/69, 
простире се целом дужином кп 3297/15, делом кп 3297/3 и завршава се код предложене улице 
Јабукар, између кп 3297/44 и кп 3297/1, КО Сокобања. 
 
117. Багремова (нови назив) – почиње oд предложене улице Јабукар, између кп 3300/70 и кп 3297/44, 
простире се целом дужином кп 3300/50 и завршава се између кп 3300/70 и кп 3300/63, КО Сокобања. 
 
118. Јелова (нови назив) – почиње oд предложене улице Сремске, између кп 3300/71 и кп 3300/72, 
простире се целом дужином кп 3300/13 и завршава се између кп 3300/71 и кп 3301/1, КО Сокобања. 
 
119. Липова (нови назив) – почиње oд предложене улице Јабукар, између кп 3294/50 и кп 3294/27, 
простире се целом дужином кп 3294/28 и завршава се између кп 3294/50 и кп 3294/23, КО Сокобања. 
 
120. Грабова (нови назив) – почиње oд предложене улице Јабукар, између кп 3294/50 и кп 3294/51, 
простире се делом кп 3294/48 и завршава се између кп 3294/50 и кп 3294/14, КО Сокобања. 
 
121. Чаир (нови назив локални - захвата већи део незваничне улице Насеље Чаир) – почиње између 
кп 1768/18 и кп 3242/10, простире се делом кп 1768/3, пролази кроз кп 1768/1, кп 1767/1, кп 1767/2 и 
завршава се на кп 1767/4 и кп 1765, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000224) 
 
122. Крагујевачка (нови назив) – почиње од предложене улице Краљевачке између кп 3954/23 и кп 
3954/38, простире се целом дужином кп 3954/24 и завршава се између кп 3954/25 и кп 3954/31, КО 
Сокобања. 
 
123. Краљице Марије (нови назив по Краљици Марији Карађорђевић 1900-1961) – улица почиње од 
предложене улице Краљевачке између кп 3954/26 и кп 3953/3, пролази кроз кп 3954/3 и завршава се 
на њој код кп 3954/31, КО Сокобања. 
 
124. Чука (нови назив локални - захвата већи део незваничне улице Насеље Чука) – почиње од 
званичне улице Милоша Црњанског, између кп 3158/3 и кп 3950/6, простире се делом кп 3159 и 
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завршава се између кп 3143/1 и кп 3973, КО Сокобања. (Матични број улице 740977000222) 
 
125. Краљевачка (нови назив) – почиње од предложене улице Чука између кп 3956 и кп 3950/1, 
простире се делом кп 3951 и завршава се на кп 3945/1, код кп 3946, КО Сокобања. 
 
126. Дечанска (нови назив по манастиру) – почиње између кп 3950/6 и кп 3305/3, простире се делом 
кп 3305/1, целом дужином кп 3305/4, пролази кроз кп 3308/4 и завршава се на кп 3308/1, код кп 3308/5, 
КО Сокобања. 
 
127. Озренских ливада (нови назив) – почиње између кп 3946 и кп 3935/2, простире се делом кп 
4721/1, целом дужином кп 5784 и завршава се између кп 3863/1 и кп 3861, КО Сокобања. 
 
128. Др Ђуришића (нови назив по дугогодишњем директору болнице Озрен др.Момчилу Ђуришићу. 
Рођен је 5.јуна 1934.г., преминуио) у периоду од 1.11.1966. до 30.6.1975.г директор Специјалне 
болнице заслужан за развој, опремање и унапређење статуса Специјане болнице Озрен као државне 
установе. Члан Српског лекарског друштва, добитник више признања и учесник међународне 
лекарске мисије у Либији у периоду од 1975.г.) – почиње од предложене улице Озренских ливада, 
између кп 3995/2 и кп 3993, простире се целом дужином кп 3994, кп 4003/2, кп 4001/3, затим пролази 
кроз кп 4001/2, кп 4128, кп 4123, кп 4113, кп 4093 и завршава се на кп 4071, код кп 4072, КО Сокобања. 
 
129. Власинска (нови назив по месту) – предложена улица почиње од предложене улице Озренских 
ливада, између кп 3861 и кп 3847/1, простире се делом кп 4720, целом дужином кп 3846/2 и завршава 
се између кп 3851/2, код кп 3846/1, КО Сокобања. 
 
130. Изворска (нови назив) – почиње од предложене улице Озренских ливада, између кп 3863/2 и кп 
3861, простире се делом кп 3862 и завршава се између кп 4427 и кп 3861, КО Сокобања. 
 
131. Калиновичка (нови назив локални по месту Калиновица) – почиње од предложене улице 
Власинска, између кп 3846/1 и кп 3861, простире се делом кп 4720, пролази кроз кп 4624/15, кп 
4624/18, кп 4034 и завршава се на кп 4692 између кп 4688 и кп 4686, КО Сокобања. 
 
132. Николиначки пут (нови назив) – почиње између кп 3654/19 и кп 3707/1, простире се целом 
дужином кп 3656, кп 4729 и завршава се између кп 3942 (КО Блендија) и кп 754, КО Сокобања. 
 
133. Бели брег (нови назив локални) – почиње од предложене улице Књажевачка-стара, између кп 
3645 и кп 789/2, простире се целом дужином кп 790 и завршава се на раскрсници са предложеном 
улицом бр. 36, између кп 781 и кп 3655/1, КО Сокобања. 
 
134. Брдска (нови назив) – почиње од предложене улице Књажевачка-стара, између кп 3586 и кп 
3581/2, простире се целом дужином кп 3580/7 и завршава се на кп 797, између кп 803 и кп 795, КО 
Сокобања. 
 
135. Александра Динића (нови назив по бившем председнику Општине (рођ.1934, погинуо 
1984.године). Дужност председника обављао је у  периоду од 1975 до 1982.године. За време његовог 
мандата изграђени су хотели Здрављак и Сунце, Специјална болница Сокобања, аутобуска станица, 
предузећа 14.Август, Монтер, Кристал, Нитекс, мермерно шеталиште и канализација са постројењем 
за прераду отпадних вода.) – почиње од улице Љубе Дидића између кп 1015/8 и кп 3564/6, простире 
се делом кп 4700, простире се делом кп 4700, целом 3565 са делом 3564/6 и завршава се до улице 
Превалац код кп 3559 и кп 4702/2, КО Сокобања. 
 
136. Ужичка (нови назив) – почиње од предложене улице Александра Динића, између кп 1015/4 и кп 
918/3, простире се делом кп 4700 и завршава се између кп 1112 и кп 853, КО Сокобања. 
 
137. Пиротска (нови назив) – почиње од кп 4699/2, пролази кроз кп 1720/1 и завршава се на њој код кп 
1738/1, КО Сокобања. 
 
138. Новоселска (нови назив по селу) – почиње од кп 2648/1, простире се делом кп 2639/19 и 
завршава се између кп 2639/12 и кп 2639/22, КО Сокобања. 
 
139. Раденковачка (нови назив по селу) – почиње између кп 2643 и кп 2640/1 простире се целом 
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дужином кп 2640/2, кп 2648/2 и завршава се између кп 2647/2 и кп 2653, КО Сокобања. 
 
140. Језерска (нови назив по селу) – почиње од кп 2639/19, простире се делом кп 2639/19 и завршава 
се на кп 2636/6, између кп 2636/5 и кп 2636/7, КО Сокобања. 
 
141. Борова (нови назив) – почиње од предложене улице бр. 7, између кп 3293/38 и кп 3293/2, 
простире се делом кп 3293/1 и завршава између кп 3293/8 и кп 3294/50, КО Сокобања. 
 
142. Дудова (нови назив) – почиње од предложене улице бр. 7, између кп 3293/38 и кп 3293/2, 
простире се делом кп 3293/1 и завршава између кп 3293/8 и кп 3294/50, КО Сокобања. 
 
143. Велики шанац (нови назив локални по месту) – почиње од улице Превалац између кп 3649 и кп 
3642, простире се целом дужином кп 3644/1 и завршава се на раскрсници са улицом Књажевачка-
стара, између кп 3643 и кп 3644/2, КО Сокобања. 
 
144. Голубачка (нови назив) – почиње од улице Љубе Дидића кп 4705, простире се делом кп 1015/1 и 
завршава се на кп 1015/9, КО Сокобања. 
 
145. Неготинска (нови назив) – почиње од предложене улице Голубачка, налази се на кп 1015/1 и 
завршава се код предложене улице Голубачка, КО Сокобања. 
 
146. Ибарска (нови назив) – улица почиње од улице Рајка Вићентијевића између кп 2396/2 и кп 
2396/1, простире се целом дужином кп 2394/10 и завршава се између кп 2394/12 и кп 2394/4, КО 
Сокобања. 
 
147. Ловачка (нови назив локални - захвата целу незваничну улицу Средње брдо) – почиње између кп 
1638/5 и кп 1637/9, простире се целом дужином кп 1638/6, кп 4706/1, делом кп 1204 и завршава се на 
кп 1258, КО Сокобања. (Матични број улице 740977200226) 
 
148. Виноградарска (нови назив) – почиње од предложене улице Ловачке, између кп 1597/1 и кп 
1632, простире се целом дужином кп 1606 и завршава се између кп 1576/2 и кп 1607/1, КО Сокобања. 
 
149. Топлице Милана (нови назив по српском витезу из 1389.г) – почиње између кп 1523/1 и кп 
1588/2, простире се делом кп 4707 и завршава се између кп 1551 и кп 1337, КО Сокобања. 
 
150. Косанчићева (нови назив по српском витезу Косанчић Ивану из 1389.г) – почиње од улице 
Превалац између кп 3641/3 и кп 3641/1, пролази кроз кп 3641/2, кп 3638/1 и завршава се на 
раскрсници са улицом Књажевачка-стара, између кп 3634/1 и кп 3638/2, КО Сокобања. 
 
151. Обилићева (нови назив по српском витезу Милошу Обилићу из 1389.г.) – почиње од улице 
Превалац између кп 3627 и кп 3619/5, простире се делом кп 3626 и завршава се на раскрсници са 
предложеном улицом Косанчићевом, између кп 3641/3 и кп 3631, КО Сокобања. 
 
- Насеље Озрен - грудно (постојећа незванични назив) брише се. 
 
- Насеље Озрен - очно (постојећа незванични назив) брише се. 
 
 
- Заселак – Средње брдо (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 518, кп 419 и кп 417, КО Сокобања. 

 
- Заселак – Пејовићев јаз (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата део кп 2060, КО Сокобања. 

 
- Заселак – Кључ (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 2143/1 и део кп 2103, КО Сокобања. 

 
- Заселак – Ковиљача (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата део кп 2962, КО Сокобања. 
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- Заселак – Испод грапчине (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 3024/2, кп 3024/3 и кп 4016/1, КО Сокобања. 

 
- Заселак – Грапчина (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата простор око кп 2850, кп 2853 и кп 2854 са деловима кп 4716 и кп 
4021, КО Сокобања. 

 
- Заселак – Лептерија (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 3403/5 и део кп 3436/1, КО Сокобања. 

 
 
 
У насељеном месту Бели Поток утврђују се следећи називи улица: 

 
1.  Бели Поток (постојећа) - почиње између кп 1207 и кп 1281 и простире се делом кп 1880 и простире 
се делом преко кп 1882  и делом преко 1881 до кп 1624/2, продужује се између кп 1624/2 и кп 1447, 
простире се делом кп 1881, пролази кроз 1445/1, кп 1445/4, кп 1445/1, кп 1396/1 и завршава се на кп 
1394/1 код кп 1394/2, КО Бели Поток. (Матични број улице 740756300007) 
 
2.  Солунских ратника (нови назив) - почиње од улице Бели Поток, између кп 1199 и кп 1348, 
простире се делом кп 1880, пролази кроз и завршава се на кп 43/2, поред кп 1880, КО Бели Поток. 
(Матични број улице 740756000002). 
 
3. Петра Добрњца (нови назив по војводи у I српском устанку (1771-1831), поразио Турке у бици код 
„Џивџибаре“ садашњи Бели Поток) -  почиње од улице Бели Поток између кп 1507 и кп 1508, простире 
се делом кп 1882, делом кп 1883, а са делом који се простире на кп 1551 завршава се код кп 1547 и 
1550 КО Бели Поток. 
 
-Заселак – Деа (локални назив) 
Заселак обухвата кп 901, кп 697/2, кп 696/2 и делове кп 685 и кп 684, КО Бели Поток. 

 
-Заселак – Крушар (локални назив) 
Заселак обухвата кп 657/1, кп 568/2, кп 603/2, кп 619 и део кп 404/2, КО Бели Поток. 

 
 
У насељеном месту Блендија утврђују се следећи називи улица: 

 
1.  ЈНА (постојећа)  – почиње од улице Књажевачки пут између кп 3495 и 3497 и простире се преко кп 
3488, делом преко кп 3765, продужује се између кп 1481 и кп 1764, простире се делом кп 3765 и 
завршава се између кп 1588/2 и кп 3758, КО Блендија. (Матични број улице 740764000078) 
 
2. Партизанска (постојећа)  - почиње од улице Књажевачки пут између кп 3498 и кп 3499, пружа се 
преко кп 3484, продужује се између кп 1804/2 и кп 1832 простире се делом кп 1833, делом кп 3763 и 
завршава се на кп 3643/2 између кп 3775/4 и кп 3634, КО Блендија. (Матични број улице 740764000080) 
 
3. Књажевачки пут (постојећа) – почиње између кп 3072/1 и 3262/21, простире се преко кп 3775/3, преко 
кп 3775/2 и даље се пружа делом преко кп 3775/1 и 3516/1 и завршава између кп 3565/1 и кп 3449, КО 
Блендија. (Матични број улице 740764000077) 
 
4. Алексе Маркишића (постојећа)– почиње од улице ЈНА, између кп 2077 и кп 1905/2, простире се 
делом кп 3769, продужује се између кп 2166 и кп 2050, простире се делом кп 3769, кп 3761/2 и завршава 
се између кп 2204 и кп 2154/3, КО Блендија. (Матични број улице 740764000083) 
 
5. Ласинделска (постојећа) – почиње од улице Алексе Маркишића између кп 2063 и кп 2167, простире 
се делом кп 3770 и завршава између кп 2151 и кп 2154/1, КО Блендија. (Матични број улице 
740764000082) 
 
6. Николиначки пут (нови назив)- почиње између границе са насељеним местом Сокобања и кп 
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3041/2, простире се целом дужином кп 3787, кп 3771/1, кп 3771/2 и завршава се на граници са 
насељеним местом Николинац, између кп 2363 и кп 2345, КО Блендија. 
 
7. Косовска (нови назив)- почиње између кп 1894 и кп 1371, простире се делом кп 3767 и завршава се 
између кп 1346/2 и кп 1404, КО Блендија. 
 
8. Посланика Милетић Владислава (нови назив по народном посланику Радикалне странке из 
Блендије, посланик у периоду 1921 до 1938.г. (рођен 01.12.1885. преминуо 18.09.1946.г). У доба 
Краљевине Југославије, биран у три мандата, помагао развој села и образовање, школовање младих 
у селу, заслужан за изградњу више мостова на терторији тадашњег среза Бањског) - почиње између 
кп 2079 и кп 2078, простире се целом дужином кп 2069 и завршава се између кп 2066 и кп 2070, КО 
Блендија. (Матични број улице 740764000081) 
 
9. Ртањска (нови назив по планини)- почиње између кп 1462/2 и кп 1464, простире се целом дужином 
кп 1463, делом кп 3766 и завршава се између кп 1378 и кп 1453, КО Блендија. (Матични број улице 
740764000079) 
 
-Заселак – Селина (локални назив) 
Заселак обухвата кп 127, кп 123 и делове кп 21, кп 1089/2, КО Блендија. 

 
-Заселак – Здравкова бара (локални назив) 
 Зселак обухвата кп 1155, кп 1152, кп 1412 и део кп 1158, КО Блендија. 

 
-Заселак – Глоган (локални назив) 
 Заселак обухвата кп 3352 и кп 3382, КО Блендија. 

 
- Заселак – Дел (локални назив) 
Заселак обухвата делове кп 195 и кп 194, КО Блендија. 

 
 
 
У насељеном месту Богдинац утврђују се следећи називи улица: 

 
1. Светомира Јовановића (постојећа) – почиње од улице Добривоја Миловановића, између кп 991 и 
кп 1112, простире се делом  кп 2374 и кп 1104 и завршава између кп 1105 и кп 1132, КО Богдинац. 
(Матични број улице 740772000085) 
 
2. Добривоја Миловановића (постојећа) -  почиње између кп 221 и кп 817, простире се целом дужином 
кп 2377/2, делом кп 874, целом дужином кп 908, делом кп 2373, кп 2378 и кп 2381 завршава се између 
кп 991 и кп 1412, КО Богдинац. (Матични број улице 740772000084) 
 
3. Николе Марковића (постојећа) – почиње од улице Добривоја Милановића између кп 1416 и кп 981 
простире се делом кп 2378 и завршава се између кп 1425 и кп 1840 и захвата део кп 2380 од кп 1408 до 
кп 1849. (Матични број улице 740772000086) 
 
4. Слеменска (локални назив по планини) - почиње између кп 937 и кп 893/1, простире се делом кп 2373 
и завршава се између кп 1765/4 и кп 1622, КО Богдинац. 
 
5. Ратарска (нови назив) - почиње између кп 952 и кп 941, простире се целом дужином кп 921 и 
завршава се између кп 980 и кп 1418, КО Богдинац. 
 
6. Рудничка (нови назив) - почиње између кп 1418 и кп 1419, простире се делом кп 1435, целом 
дужином кп 1470, делом кп 920 и завршава се на раскрсници са улицом Ивановачком, између кп 919 и 
кп 1472/2, КО Богдинац. 
 
-Заселак – Ветрила (локални назив) 
Заселак обухвата кп између кп 1924, кп 1950, кп 1965, кп 1990 и кп 2005, КО Богдинац. 

 
-Заселак – Селина (локални назив) 
Заселак обухвата део кп 2126/3 и кп 2111, КО Богдинац. 
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-Заселак – Скендеровац (локални назив) 
Заселак обухвата кп 2020, КО Богдинац. 

 
 
У насељеном месту Церовица утврђују се следећи називи улица: 

 
1. Књажевачки пут (постојећа) – почиње између кп 356 и кп 390, простире се делом кп 2207 и завршава 
између кп 281 и кп 808. (Матични број улице 741019000101) 
 
2. Данила Веселиновића (постојећа) – почиње од улице Књажевачки пут између кп 501 и кп 776, пружа 
се делом кп 771, делом кп 2213 продужује се између кп 962 и кп 937, простире се делом кп 2213, кп 
2208 и завршава се између кп 1330 и кп 1217/2, КО Церовица. (Матични број улице 741019000100) 
 
-Заселак – Орнице (локални назив) 
Заселак обухвата део кп 77, КО Церовица. 

 
-Заселак – Коса (локални назив) 
Заселак обухвата делове кп 1813, кп 1812 и кп 1811, КО Церовица. 

 
 
У насељеном месту Читлук утврђују се следећи називи улица: 

 
1. Клење (постојећа) – почиње од улице 7. Јули између кп 4053 и кп 4052/12, простире се делом кп 
14761/1, у целости преко кп 3769, делом преко кп 14762/1 и завршава између кп 3066 и кп 3060/2, КО 
Читлук. (Матични број улице 741027000115) 
 
2. 1.Мај (постојећа) – почиње од раскрснице са улицом Алексе Маркишића између кп 5614/1 и кп 6356, 
простире се делом преко кп 14761/1, делом кп 4424 и завршава између кп 4435 и кп 4380/1, КО 
Читлук. (Матични број улице 741027000118) 
 
3. Партизанска (постојећа) – пошиње између кп 5711 и 5394 простире се целом кп 5390, делом 14785 
и завршава између 5345 и 4980, продужује се између кп 4980 и кп 5338, простире се делом кп 14785, 
кп 14786 тако да се завршава између кп 5302 и кп 5305, а на почетку продужује се све до улице 
Маршала Тита између кп 5361 и кп 5404, простире се целом дужином кп 5390, кп 6124/2 и завршава 
се између кп 6123/1 и кп 5709/1, КО Читлук. (Матични број улице 741027000112) 
 
4. Маршала Тита (постојећа) – почиње од улице Пут Сокобања Књажевац између кп 6700 и 6701 
простире се делом кп 14761/1 и завршава између кп 6259 и кп 6377 на раскрсници са улицом Алексе 
Маркишића 
 
5. Крстатачка (постојећа) – почиње између кп 4777/2 и кп 4767 простире се делом кп 4771, делом кп 
14782 и завршава до улице Гаврила Маринковића између кп 4761 и кп 3515, КО Читлук. (Матични број 
улице  741027000117) 
 
6. Данила Милутиновића (постојећа) – почиње од улице Алексе Маркишића између кп 5443 и кп 
4789, простире се делом кп 14782, делом кп 14777 и завршава између кп 4724 и кп 4740. (Матични 
број  улице 741027000114) 
 
7. Врелска (постојећа) – почиње између кп 7999 и кп 8168 простире се делом 14829, целом 14789 са 
делом на 8347 и завршава се између кп 8158 и кп 8593 КО Читлук (Матични број улице  741027000119) 
 
8. Алексе Маркишића (постојећа) – почиње од улице Маршала Тита између кп 6377 и кп 5614/1, 
простире се целом кп 14761/2, делом кп 14781, делом кп 14782 и завршава се између кп 4826 и кп 
14781, КО Читлук  (Матични број улице  741027000116) 
 
9. 7. Јули (постојећа) – почиње од улице 1.Мај између кп 6378 и кп 5609, простире се делом 14780, 
делом 14761/1 и завршава се између кп 4678 и кп 4054, КО Читлук. (Матични број улице  
741027000111) 
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10. Гаврила Маринковића (постојећа) – почиње између кп 4802 и кп 4789, простире се целом 4794, 
дело 14776, завршава се између 3511 и 1486, КО Читлук. (Матични број улице  741027000113) 
 
11. Пут Сокобања Књажевац (постојећа) – почиње од границе КО између кп 7955/5 и 7963 и простире 
се целом 7960 и14756/1, делом 14757/1 завршава се између кп 9444 и кп 9474, продужује се између кп 
9444 и кп 9474, простире се делом кп 14757/1 и завршава се на граници са насељеним местом 
Левовик, између кп 9470 и кп 9571, КО Читлук. (Матични број улице  741027000126) 
 
12. Соколска (нови назив) – почиње од Врелске улице, од кп 14829 и налази се на кп 8264, а 
завршава се код зграде (посебан део парц.) 19 на кп 8246, КО Читлук. 
 
13. Рудничка (нови назив) – почиње од Врелске улице, од кп 14829 и налази се на кп 8264, а 
завршава се код зграде (посебан део парц.) 5 на кп 8246, КО Читлук. 
 
14. Изгарска (нови назив по реци Изгаре)  –  почиње између кп 8195 и кп 8178, простире се целом 
дужином кп 8188, делом кп 14788 и завршава се између кп 8109 и кп 8186, КО Читлук. 
 
15. Девичка (нови назив по планини Девици)  – почиње између кп 8534 и кп 8572, простире се целом 
дужином кп 8570, делом кп 8593 и завршава се између кп 5878 и кп 14750, КО Читлук. 
 
16.  Ресавска (нови назив по реци) – Предложена улица почиње између кп 8902 и кп 8884/1, пролази 
кроз кп 8758 и завршава се на њој, КО Читлук. 
 
17. Првомајска (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 3561 и кп 3565, простире се 
делом кп 14771/1 и завршава се између кп 3475 и кп 3590, КО Читлук. 
Напомена: Предложена улица представља део званичне улице Данила Милутиновића. 

 
18. Бањска (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 6427 и кп 4951, простире се делом кп 
6452 и завршава се између кп 6417 и кп 6439, КО Читлук. 
 
19. Русаничка (нови назив по сеоској слави) – Предложена улица почиње између кп 5546 и кп 5550, 
простире се целом дужином кп 5548, делом кп 4697, целом дужином кп 4722 и завршава се између кп 
4724 и кп 4715, КО Читлук. 
 
20. Хајдук Вељкова (нови назив) Опис предложене улице бр. 10 – Предложена улица почиње између 
кп 4740 и кп 3560, простире се делом кп 4744/1, кп 3526 и завршава се између кп 3506 и кп 3504, КО 
Читлук. 
 
21. Слеменска (нови назив по планини) Oпис предложене улице бр. 11 – Предложена улица почиње 
између кп 4676 и кп 4054, простире се делом кп 14761/1, целом дужином 4677 и завршава се између 
кп 4692 и кп 4683, КО Читлук. 
 
- Заселак – Крстатац горњи (локални назив) 
Заселак обухвата кп 2129 и делове кп 2121 и кп 2130, КО Читлук. 

 
- Заселак – Глецко (локални назив) 
Заселак обухвата кп 1006 и делове кп 994 и кп 985, КО Читлук. 

 
- Заселак – Крстатац (локални назив) 
Заселак обухвата кп 1960 и део кп 1962, КО Читлук. 

 
- Заселак – Река (локални назив) 
Заселак обухвата делове кп 75/1, 75/2, кп 74, кп 14744 и кп 76, КО Читлук. 

 
 
У насељеном месту Дуго Поље утврђују се следећи називи улица: 

 
1. Маршала Тита (постојећа) – почиње између кп 6891/1 и кп 7404, простире се делом кп 9233, делом 
кп 9266, делом кп 9251 и завршава се између 7957/2 и 7931, КО Дуго Поље. (Матични број улице  
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740829000088) 
 
2. Озренска (постојећа) – почиње од улице (нов назив) Хајдук Вељка између кп 7438/3 и 6830, 
простире се целом кп 9233, делом кп 9229, целом 5088, завршава се између 5089 и 5008, КО Дуго 
Поље. (Матични број улице  740829000087) 
 
3. Шумска (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 6968 и кп 7048, простире се целом 
дужином кп 6995, пролази кроз кп 9226 и завршава се на кп 6556, КО Дуго Поље. 
 
4. Краљевића Марка (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 6821 и кп 7451, простире се 
делом кп 7474, целом дужином кп 7483 и завршава се између кп 7487 и кп 7486, КО Дуго Поље. 
 
5. Балканска (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 5126 и кп 5824, простире се делом 
кп 9232 и завршава се између кп 5161 и кп 5792, КО Дуго Поље. 
 
6. Каменичка (нови назив)  – Предложена улица почиње између кп 5125 и кп 5114, простире се делом 
кп 9231 и завршава се између кп 5283 и кп 4906, КО Дуго Поље. 
 
7. Девичка (нови назив по планини Девици) – Предложена улица почиње између кп 5264 и кп 5116, 
простире се делом кп 5263, кп 5251, кп 9230 и завршава се на кп 5563/1, између кп 5562 и кп 9248, КО 
Дуго Поље. 
 
8. Књажевачка (нови назив)  – Предложена улица почиње између кп 3209 и кп 3328, простире се 
целом дужином кп 9227, кп 9928 и завршава се на граници са насељеним местом Читлук између кп 
963 и кп 8144, КО Дуго Поље. 
 
9. Хајдук Вељка (нови назив) – Предложена улица почиње од предложене улице бр. 6, између кп 
2389 и кп 2303, простире се делом кп 9222, целом дужином кп 9234, делом кп 9235, кп 6885 и 
завршава се између кп 6882 и кп 6886, КО Дуго Поље. 
 
10. Спасовданска (нови назив по сеоској слави) – Предложена улица почиње између кп 6870 и кп 
6871, простире се целом дужином кп 6879, делом кп 6890, кп 9322 и завршава се између кп 7404 и кп 
9226, КО Дуго Поље. 
 
11. Цара Лазара (нови назив) – Предложена улица почиње од предложене улице бр. 7, између кп 
6950 и кп 9226, простире се делом кп 6954, кп 7324, кп 7323 целом дужином кп 7067, делом кп 7066 и 
завршава се између кп 7079 и кп 7084, КО Дуго Поље. 
 
- Заселак – Девица запад  (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 8853, кп 5580/4 и кп 8864, КО Дуго Поље. 

 
- Заселак – Девица исток (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 8784/8, кп 8802 и део кп 8645, КО Дуго Поље. 

 
- Заселак – Девица (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 8745 и део кп 5645, КО Дуго Поље. 

 
- Заселак – Девица север (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата део кп 8645, КО Дуго Поље. 

 
- Заселак – Жљебник (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата део кп 4359, КО Дуго Поље. 

 
- Заселак – Глоган (локални назив) 
Опис предложеног засеока бр. 6 – Предложени заселак обухвата кп 3542, кп 3560, кп 3561 и део кп 
3565, КО Дуго Поље. 

 
- Заселак – Присад (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 3990 и кп 4125, КО Дуго Поље. 
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- Заселак – Бели брег (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 125, кп 108 и делове кп 126 и кп 101, КО Дуго Поље. 

 
- Заселак – Дел (локални назив) 
– Предложени заселак обухвата кп 440, КО Дуго Поље. 

 
 
У насељеном месту Језеро утврђују се следећи називи улица: 

 
1. Момочила Поповића (постојећа) – почиње између кп 4220 и кп 4221, простире се делом кп 5820, 
делом кп 4238, укршта се са улицом Озренском делом кп 5819, простире се делом кп 5795/1, 
завршава се између кп 4285 и кп 4266, КО Језеро. (Матични број улице  740845000072) 
 
2. Димитрије Драговић (постојећа) – почиње од улице Алексе Маркишића између кп 3266 и кп 3160, 
простире се делом кп 5807, завршава се између кп 3322 и кп 3346, Ко Језеро. (Матични број улице  
740845000076) 
 
3. Озренска (постојећа) – почиње између кп 4448/1 и кп 4438/2, простире се делом кп 5795/1, целом кп 
5819, преко раскрснице делом кп 5806/1, целом кп 5810, КО Језеро, до улице Алексе Маркишића. 
(Матични број улице  740845000075) 
 
4. Алексе Маркишића (постојећа) –  почиње између кп 4178 и кп 4220, простире се делом кп 5806/1, 
завршава се између кп 3185 и кп 2334/1, КО Језеро. (Матични број улице  740845000074) 
 
5. Дракче Миловановић (постојећа) – почиње између кп 4110 и кп 4536, простире се делом 5806/1, 
делом 5814, завршава се између кп 4144 и кп 4098/1, КО Језеро. (Матични број улице  740845000073) 
  
6. Нишка (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 4438/3 и кп 4729, простире се делом кп 
5795/1 и завршава се између кп 5339/1 и кп 5337/1, КО Језеро. 
 
7. Новоселска (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 4536 и кп 4110, простире се делом 
кп 5806/1 и завршава се између кп 5653 и кп 5826, КО Језеро. 
 
8. Бановинска (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 3181 и кп 2334/1, простире се 
делом кп 5806/1, кп 5795/1 и завршава се између кп 1/1 и кп 92, КО Језеро. 
 
9. Девичка (нови назив по планини) – Предложена улица почиње између кп 2007 и кп 2334/1, 
простире се делом кп 5801, целом дужином кп 1779, делом кп 1878, целом дужином кп 5803, делом кп 
5807 и завршава се између кп 3074 и кп 3001, КО Језеро. 
 
10. Изворска (нови назив) – Предложена улица почиње од предложене улице бр. 4, између кп 1539/1 
и кп 1878, простире се делом кп 5802 и завршава се између кп 2710 и кп 1065, КО Језеро. 
 
11. Власинска (нови назив) – Предложена улица почиње од предложене улице бр. 3, пролази кроз кп 
2/1, целом дужином кп 85/2, кп 84/5, кп 35/1 и завршава се на кп 1/1 код кп 27, КО Језеро. 
 
12. Крављанска (нови назив – локални по старом селу Кравље) – Предложена улица почиње између 
кп 3315 и кп 3362, простире се делом кп 5811 и завршава се између кп 3367 и кп 3136, КО Језеро. 
 
13. Ледничка (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 3346 и кп 3377, простире се целом 
дужином кп 3373 и завршава се између кп 3370 и кп 3374, КО Језеро. 
 
14. Књажевачка (нови назив) – Опис предложене улице бр. 8 – Предложена улица почиње између кп 
3279 и кп 3285/1, простире се целом дужином кп 3283/1, делом кп 5807 и завршава се између кп 3074 
и кп 3046, КО Језеро. 
 
15. Преконошка (нови назив по суседном селу) – Опис предложене улице бр. 10 – Предложена улица 
почиње између кп 4729 и кп 4448/1, простире се делом кп 5818 и завршава се између кп 4880 и кп 
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4888, КО Језеро. 
 
- Заселак – Студени кладенац (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 1336, кп 1354, кп 1347, кп 1352, кп 1351, кп 1350 и део кп 1348, КО 
Језеро. 

 
- Заселак – Оштра чука (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 203, КО Језеро. 

 
- Заселак – Клен (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата део кп 4404, КО Језеро. 

 
- Заселак – Столовац (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 4338, кп 4352 и кп 2306, КО Језеро. 

 
 
У насељеном месту Јошаница утврђују се следећи називи улица: 

 
1. Ново Насеље (постојећа) – почиње између кп 4540/1 и кп 4579/1, простире се делом кп 4541, 
делом кп 9930, делом кп 9929, завршава се између кп 8670/1 и кп 8570, КО Јошаница. (Матични број 
улице  740853000169) 
 
2. Рујевачка (постојећа) – почиње од улице Озренског партизанског одереда између кп 7619 и кп 
8522, простире се делом кп 9896, завршава се између кп 8364 и кп 8346, КО Јошаница. (Матични број 
улице  740853000168) 
 
3. Црвено (постојећа) – почиње од улице Озренског партизанског одереда  између кп 8525 и кп 
8595/2, простире се делом кп 8594, делом кп 9942/2, завршава се између кп 8811 и кп 8782, КО 
Јошаница. (Матични број улице  740853000167) 
 
4. Жежељска (постојећа) – почиње од улице Ратка Тасића између кп 4918 и кп 4908, простире се дело 
кп 9897/1, делом 9935, завршава се између кп 4783 и кп 4769, КО Јошаница. (Матични број улице  
740853000166) 
 
5. Бранка Милошевића (постојећа) – почиње од улице Ратка Тасића између кп 4903 и кп 4904, 
простире се целом кп 9936, делом кп 9897/2, завршава се између кп 3696/1 и кп 2912, продужује се   
између кп 3696/2 и кп 2911, простире се делом кп 9897/2 и завршава се између кп 3044/1 и кп 2934, КО 
Јошаница. (Матични број улице  740853000164) 
 
6. Ртањска (постојећа) – почиње између кп 5538 и 5751, простире се целом кп 5573, укршта се са 
улицом Драговићевом делом кп 9933, простире се целом кп 5734, делом 9937/1, до улице Бранка 
Милошевића где се завршава између кп 4839 и кп 2911. (Матични број улице  740853000162) 
 
7. Драговићева (постојећа) – почиње од улице Озренског партизанског одреда између кп 5464 и кп 
9887/1, простире се целом кп 5177, делом кп 9933, завршава се између кп 4634 и кп 5727, КО 
Јошаница. (Матични број улице  740853000161) 
 
8. Шавићи (постојећа) – почиње од улице Ново насеље између кп 4572 и кп 4571/1, простире се 
делом кп 9930, завршава се између кп 4569 и кп 8668. (Матични број улице  740853000170) 
 
9. Озренског партизанског одреда (постојећа) – почиње од улаза у насеље Јошаница између кп 
7620/1 и кп 7587, простире се делом кп 9894, целом кп 9893/2, целом кп 9893/1, целом кп 9892, целом 
кп 9922/1, завршава се између кп 4701 и кп 4649, КО Јошаница. (Матични број улице  740853000159) 
 
10. Ратка Тасића (постојећа) – почиње од улице Драговићеве између кп 5167 и кп 5184, простире се 
делом кп 9933, делом кп 9934, завршава се између кп 4778 и кп 4777, продужује се између кп 4740 и 
кп 4745, простире се целом дужином кп 4729 и завршава се на раскрсници са предложеном улицом 
бр. 2, између кп 4712 и кп 4730, КО Јошаница. (Матични број улице  740853000165) 
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11. Буковичка (нови назив) – предложена улица почиње између кп 5473 и кп 5121, простире се целом 
дужином кп 5479, делом кп 9918/1 и завршава се између кп 5099 и кп 5480, КО Јошаница. 
 
12. Војводе Мишића (нови назив) – предложена улица почиње између кп 4690/2 и кп 4986, простире 
се целом дужином кп 9901/1, делом кп 9901/2 и завршава се између кп 3870 и кп 3832, КО Јошаница. 
 
- Заселак – Милојково језеро (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 120, кп 115, кп 118 и део кп 113, КО Јошаница. 
 – Предложени заселак обухвата кп између кп 185, кп 136, кп 52, кп 49 и кп 56, КО Јошаница.   
 – Предложени заселак обухвата кп 162, и кп 163, КО Јошаница. 

 
 
- Заселак – Дубоки поток (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 48 и кп 49, КО Јошаница. 

 
- Заселак – Попово боре (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата део кп 4102, КО Јошаница. 

 
- Заселак – Равна река (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 1 и кп 8, КО Јошаница. 

 
- Заселак – Пландиште (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 1949, кп 1556 и кп 1946, КО Јошаница. 

 
- Заселак – Соколовица (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 2300 и кп 2301, КО Јошаница. 

 
- Заселак – Скок (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 1082 и део 1084, КО Јошаница. 

 
- Заселак – Драњци (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп између кп 9031/1, кп 9113, кп 8972/5 и кп 8981, КО Јошаница. 

 
- Заселак – Глучи врх (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 4148 и део кп 4136, КО Јошаница. 

 
- Заселак – Главчина (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 70112, кп 7033 и део кп 7009, КО Јошаница. 

 
- Заселак – Кленовац (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 8099, кп 7911, кп 7916, кп 7926 и кп 7932, КО Јошаница. 

 
 
У насељеном месту Левовик утврђују се следећи називи улица: 

 
1. Мијајловска (постојећа) –  почиње између кп 10942 и кп 10873, простире се делом кп 14797, 
продужава се та ко да предложена улица почиње између кп 11886/1 и кп 12210, простире се делом кп 
14795, целом дужином кп 11856/2, делом кп 14797 и завршава се на кп 10103, између кп 10102/2 и кп 
10110, КО Читлук. (Матични број улице  740861000005) 
 
2. Липов трап (постојећа) – почиње између кп 11127 и кп 11129/1, простире се делом 14807, завршава 
се код 11027 са кп 11190, КО Левовик, продужава се тако да почиње од продужетка улице Мијајловске 
између кп 11878 и кп 11148, простире се делом кп 14795, делом 14807 и завршава се на напред 
описани начин са кп 11190, КО Левовик. (Матични број улице  740861000004) 
 
3. Савинска (постојећа) – почиње од улице Књажевачки пут између кп 12361 и кп 12177, простире се 
целом кп 14802, целом кп 13033, целом кп 13061, целом кп 2218, завршава се до кп 95 и кп 96/2. 
(Матични број улице  740861000003) 
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4. Девички пут (постојећа) – почиње са продужетком између кп 11965 и кп 12041 простире се делом 
кп 14755, постојећи део целом 14808, продужава се између кп 12638 и кп 12722, простире се делом кп 
14806, целом дужином кп 12704/2 и завршава се између кп 12679/4 и кп 12705/3, КО Читлук. (Матични 
број улице  740861000002) 
 
5. Књажевачка (постојећа) – почиње између кп 9847 и кп 9812, простире се делом кп 14758, делом кп 
14752, делом кп 14831 и 14759, завршава се између кп 12229 и кп 12353/3, продужава се између кп 
12229 и кп 12350, простире се делом кп 14759 и завршава се између кп 12277/2 и кп 12309, а на 
почетку продужава се тако да почиње од границе са насељеним местом Читлук, између кп 9535 и кп 
9548, простире се делом кп 14758 и наставња се између кп 9847 и кп 9812, КО Читлук. (Матични број 
улице  740861000001) 
 
6. Тисовачка (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 11946 и кп 11944, простире се 
делом кп 11945, делом кп 14755, кп 12009 и завршава се на кп 12035, између кп 12030 и кп 12036, КО 
Читлук. 
 
7. Грабова  (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 12164 и кп 12386, простире се делом 
кп 14750, кп 14803 и завршава се између кп 12111 и кп 12460, КО Читлук. 
 
8. Обилићева  (нови назив) – Опис предложене улице бр. 7 – Предложена улица почиње између кп 
12200 и кп 12195, пролази кроз кп 12196, кп 12197, кп 12201, затим простире се делом кп 14750 и 
завршава се између кп 11907 и кп 12156, КО Читлук. 
 
- Заселак – Говеђариште (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 13851, делове кп 13896, кп 13852 и кп 13849, КО Читлук. 

 
- Заселак – Товареж доњи (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 12885/5, кп 12885/2, делове кп 1292 и кп 12957, КО Читлук. 
  

- Заселак – Товареж (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 13205, кп 12979 и кп 13201, КО Читлук. 

 
- Заселак – Товареж горњи (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 13319 и кп 13304, КО Читлук. 

 
- Заселак – Ново село (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 14309, кп 14313 и део кп 14308, КО Читлук. 

 
- Заселак – Новаковци (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 2626, кп 2628 и кп 2898/2, КО Читлук. 

 
- Заселак – Подбук (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 10183 и кп 10177, КО Читлук. 

 
- Заселак – Клење (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 4365, кп 4330, кп 4248 и кп 4255, КО Читлук. 

 
- Заселак – Tрап (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 9961, кп 9959/1 и део кп 9959/3, КО Читлук, заселак обухвата 
делове кп 9891, кп 9890 и део кп 9909, КО Читлук, заселак обухвата кп 10604, кп 10605, кп 11047 и кп 
10606, КО Читлук и заселак обухвата кп 10406, кп 10404, кп10402 и кп 10403/2, КО Читлук. 

 
 
У насељеном месту Милушинац утврђују се следећи називи улица: 

 
1. 29.Новембар (постојећа) - почиње од улице Миодрага Михајловића између кп 4404 и кп 4402/1, 
простире се делом 4383, целом 4310 и 4293, завршава се између кп 4294 и кп 3266, КО Милушинац. 
(Матични број улице 740870000107) 
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2. Миодрага Михајловића (постојећа) - почиње од улице Маршала Тита између кп 4447 и кп 4451, 
простире се целом кп 4450, целом кп 4418, делом 4383, целом кп 4325, делом 6243, завршава се 
између кп 2808 и кп 3286, КО Милушинац. (Матични број улице 740870000106) 
 
3. Партизанска (постојећа) - почиње од улице Маршала Тита између кп 4217 и кп 4165, простире се 
целом 4121, делом кп 6230, завршава се између кп 1497 и кп 1446, продужава се између кп 1446 и кп 
1497, простире се делом кп 6230, целом дужином кп1322/2, делом кп 6230 и завршава се између кп 
1331 и кп 1271, КО Милушинац. (Матични број улице 740870000108) 
 
4. Маршала Тита (постојећа) - почиње од 3832 и кп 4517, простире се делом кп 6247, делом кп 4452, 
делом кп 4160, завршава се код кп 4230, КО Милушинац. (Матични број улице 740870000105) 
 
- Заселак – Горњи дел (локални назив) 
 – обухвата делове кп 656 и кп 663, КО Милушинац. 

 
- Заселак – Кучетине вардиште (локални назив) 
 – обухвата кп 410, кп 407, кп 357, делове, 405, кп 350 и кп 356, КО Милушинац. 

 
- Заселак – Вардиште (локални назив) 
 – обухвата кп између кп 376, кп 389, кп 287 и кп 286, КО Милушинац. 

 
- Заселак – Горуњак (локални назив) 
 – обухвата кп 187, кп 19/1, кп 19/2 делове кп 112 и кп 9/1, КО Милушинац; 
 – обухвата кп између кп 151, кп 952, кп 98 и кп 97, КО Милушинац. 

 
- Заселак – Колибиште (локални назив) 
 – обухвата кп 5402, кп 3413 и делове кп 11768/3, кп 5401/1 и кп 5409, КО Милушинац. 

 
- Заселак – Слемен горњи (локални назив) 
 – обухвата кп 28 и део кп 25, КО Милушинац. 

 
- Заселак – Црнобарац (локални назив) 
 – обухвата кп између кп 1913, кп 1914, кп 1903, кп 1805, кп 1811 и кп 1820/2, КО Милушинац. 

 
- Заселак – Слемен доњи (локални назив) 
 – обухвата кп између кп 2020, кп 2170, кп 2149 и кп 2136, КО Милушинац. 

 
- Заселак – Радуловци (локални назив) 
 – обухвата кп између 2567, кп 2564, кп 2444, кп 2475 и кп 2476, КО Милушинац. 

 
- Заселак – Граница (локални назив) 
 – обухвата кп између кп 5758, кп 5735, кп 5811 и кп 5757, КО Милушинац; 
 – обухвата кп између кп 3256, кп 5947, кп 3177 и кп 3181, КО Милушинац; 
 – обухвата кп 6120, кп 6047 и кп 6048, КО Милушинац; 
 – обухвата кп 3038, кп 6064, кп 6061, 6068 и кп 3003, КО Милушинац; 
 – обухвата кп 2962/4, кп 2962/10 и део кп 2962/6, КО Милушинац; 
 – обухвата делове кп 5013 и део кп 5012, КО Милушинац; 
 – обухвата кп 5591, кп 5611/1 и кп 5614, КО Милушинац; 
 – обухвата кп 5665 и део кп 5653/1, КО Милушинац; 
 – обухвата кп 5065, кп 5064, кп 5063, кп 5062 и део кп 5691, КО Милушинац. 

 

У насељеном месту Мужинац утврђују се следећи називи улица: 

 
1. 23.Дивизије (постојећа) -- почиње између кп 3881 и кп 4229, простире се целом кп 7764/2, целом 
7768/2, завршава се између кп 3494 кп 3669, продужава се између кп 2526 и кп 3669, простире се 
целом дужином кп 7768/3 и завршава се на граници са насељеним местом Шарбановац, између кп 
2428/3 и кп 2423, КО Мужинац. (Матични број улице 740888000143) 
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2. Ртањска (постојећа) -- почиње од улице 23.Дивизије између кп 3591/1 и кп 3871/1, простире се 
целом кп 3569, делом кп 3606, делом кп 3615, делом кп 7788, делом кп 7781/1, завршава се између кп 
3677 и кп 3699/1, КО Мужинац. (Матични број улице 740888000145) 
 
3. Душанке Спајић (постојећа) -- почиње између кп 3794/2 и кп 3851, простире се целом кп 7783/2, 
целом кп 7766/1, завршава се између кп 3744 и кп 3780, продужава се тако да почиње између кп 
3794/2 и кп 4247, простире се целом дужином кп 7783/1, а надаље као постојећа између кп 4222 и кп 
5044, КО Мужинац.  (Матични број улице 740888000144) 
 
4. Раљевица (нови назив локални по месту) – предложена улица почиње између кп 3676 и кп 3699/2, 
простире се делом кп 2514, целом дужином кп 3672, кп 7791/2 и завршава се на раскрсници са 
предложеном улицом бр.1, између кп 2519 и кп 2492, КО Мужинац. 
 
5. Цветна (нови назив) – предложена улица почиње између кп 3629 и кп 3690, простире се делом кп 
7787/1 и завршава се између кп 3646 и кп 3649, КО Мужинац. 
 
6. Дадавац (нови назив локални по месту) – предложена улица почиње између кп 3757 и кп 3737, 
простире се целом дужином кп 3749 и завршава се између кп 3750 и кп 3748, КО Мужинац. 
 
- Заселак – Ненавица (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 2636, делове кп 2598, КО Мужинац. 

 
- Заселак – Рајков облог (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делом кп 1427 и кп 1412, КО Мужинац. 

 
- Заселак – Баран (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 1274, кп 1277 и делове кп 1279, кп 1361, КО Мужинац. 

 
- Заселак – Рујка падина (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 833 и кп 834, КО Мужинац. 

 
- Заселак – Лештар (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 796, КО Мужинац. 

 
- Заселак – Саставац (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 508 и део кп 507 КО Мужинац. 

 
- Заселак – Церје (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 313 и део кп 314, КО Мужинац. 

 
- Заселак – Базар (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 250, КО Мужинац. 

 
- Заселак – Куси скок (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 465 и кп 466, КО Мужинац. 

 
- Заселак – Леденица (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 889 и кп 903 и део кп 879, КО Мужинац. 

 
- Заселак – Стена (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата површину оивичену кп 4501, кп 4491, кп 4569 и кп 4651, КО Мужинац. 

 
 

 
У насељеном месту Николинац утврђују се следећи називи улица: 
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1. Јасенска (постојећа) – почиње између кп 3621 и кп 3639/1, простире се делом кп 8109/2, делом 
8109/1, завршава се између кп 4273 и кп 3715, продужава се између кп 3716/1 и кп 4273, простире се 
делом кп 8109/1 и завршава се између кп 3812 и кп 3919, КО Николинац. (Матични број улице 
740896000003) 
 
2. ЈНА (постојећа) – почиње од улице Озренске између кп 4575 и кп 5727, простире се целом кп 5729, 
делом кп 8138, целом кп 4464, продужава се целом кп 4454, делом кп 4452, 4458, 4328, целом кп 4334, 
делом кп 8106, целом кп 4286, завршава се између кп 4287 и кп 4284, КО Николинац. (Матични број 
улице 740896000002) 
 
3. Озренска (постојећа) – почиње између кп 7092 и кп 7001, простире се делом кп 8111, делом кп 
8106, делом кп 8110/2, делом кп 8105/2, делом кп 8109/2, завршава се између кп 3612 и кп 3620, КО 
Николинац. (Матични број улице 740896000004) 
 
4. Ртањска (постојећа) – почиње од улице Озренске између кп 3292/1 и кп 3334, простире се целом кп 
8123, делом кп 8122, кп 8121, кп 8116/2, кп 8116/1, завршава се између кп 1016 и кп 4778, КО 
Николинац. (Матични број улице 740896000005) 
 
5. Боже Ристића (постојећа) – почиње од улице Озренске између кп 3639/1 и кп 3612, простире се 
целом 8119/2, завршава се између кп 8120 и кп 3857, КО Николинац. 
 
6. Бањска (нови назив) – предложена улица почиње између кп 3309 и кп 3305, простире се целом 
дужином кп 8124/1, делом кп 8112, кп 8132 и завршава се између кп 5847 и кп 5837, КО Николинац. 
 
7. Краља Александра (нови назив) – предложена улица почиње између кп 4678 и кп 3303, простире 
се делом кп 8125, кп 8122 и завршава се између кп 3368 и кп 3285, КО Николинац. 
Напомена: Предложена улица представља део незваничне улице Без Назива 9901. (Матични број 
улице 740896000006) 

 
8. Старине Новака (нови назив) – предложена улица почиње између кп 6266 и кп 6263, простире се 
делом кп 8104, кп 8134 и завршава се између кп 6848 и кп 6504, КО Николинац. 
 
- Заселак – Јасен (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата део кп 37, КО Николинац. 

 
- Заселак – Пландиште (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 40 и део кп 8, КО Николинац. 

 
- Заселак – Забеа (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп између кп 1339, кп 1297, 1562 и кп 1568, КО Николинац. 

 
- Заселак – Седлица (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 2059 и кп 2044, КО Николинац. 

 
 
 
У насељеном месту Ново село утврђују се следећи називи улица: 

 
1. Алексе Маркишића (постојећа) – почиње између кп 1212 и кп 1158, простире се целом кп 1833, 
делом 1183, завршава се између кп 1131 и кп 980, КО Ново село. (Матични број улице 740900000001) 
 
2. Девичка (постојећа) – почиње између кп 1150/2 и кп 1152/2, простире се целом кп 1157, завршава 
се између кп 1107 и кп 1182, КО Ново село. (Матични број улице 740900000002) 
 
3. Момчила Поповића (постојећа) – почиње измењу кп 1156 и делом кп 464, простире се делом кп 
1833, делом 419, завршава се између кп 417 и кп 423/1, КО Ново село. (Матични број улице 
740900000003) 
 
4. 7.Јули (постојећа) – почиње између кп 407 и кп 1236, простире се делом кп 1831, завршава се 
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између кп 1572 и кп 1190, КО Ново село. (Матични број улице 740900000004) 
 
- Заселак – Код појате (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата део кп 277, КО Ново Село. 

 
- Заселак – Пиротска падина (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 528, кп 187/2 и кп 190, КО Ново Село. 

 
- Заселак – Зубар (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 577 и кп 595 и целу кп 581, КО Ново Село. 

 
- Заселак – Базарска падина (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 674 и кп 671/2, КО Ново Село. 

 
- Заселак – Китке врх (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата део кп 495, КО Ново Село. 

 
- Заселак – Селиште (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 681/1 и кп 681/2, КО Ново Село. 

 

 
У насељеном месту Поружница утврђују се следећи називи улица: 

 
1. Боре Марковића (постојећа) – почиње од улице Маршала Тита између кп 1499/1 и кп 1796, 
просторе се целом кп 3895, завршава се између кп 2640 и кп 1685, КО Поружнивца. (Матични број 
улице 740918000110) 
 
2. Маршала Тита (постојећа) – почиње између кп 913 и кп 935, простире се делом кп 3889, целом кп 
1993, целом кп 2106/1, завршава се између кп 2179 и кп 3880, КО Поружница. (Матични број улице 
740918000109) 
 
3. Речна (нови назив)  – предложена улица почиње између кп 1963/1 и кп 1822, простире се делом кп 

3880, кп 3890/1 и завршава се између кп 702 и кп 732, КО Поружница. 
 
- Заселак – Илинци доњи (локални назив по селу Илино, старински) 
 – Предложени заселак обухвата кп 2433/3 и делове кп 2433/5 и кп 2433/4, КО Поружница. 

 
- Заселак – Марићи (локални назив старински по фамилији чије појате) 
 – Предложени заселак обухвата део кп 2502, КО Поружница. 

 
- Заселак – Станојковићи (локални назив старински по фамилији чије су појате) 
 – Предложени заселак обухвата кп 3015, КО Поружница. 

 
- Заселак – Рашићи (локални назив старински по фамилији чије су појате) 
 – Предложени заселак обухвата кп 2892, кп 3097 и кп 3081, кп 3110 делове кп 2916 и кп 2893, КО 
Поружница. 

 
- Заселак – Црнобарци (локални назив по селу Црна Бара) 
 – Предложени заселак обухвата кп 3183, кп 3186, кп 3185 и кп 3184, КО Поружница. 

 
- Заселак – Славкина кућа (локални назив – старински, по месту) 
 – Предложени заселак обухвата кп 1878, кп 1877, кп 1876 и део кп 1873/2, КО Поружница. 

 
- Заселак – Пољана (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 2842, кп 2843 и кп 2844, КО Поружница. 
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- Заселак – Савићи (локални назив стински по фамилији чије су појате) 
 – Предложени заселак обухвата кп 3810, кп 3811 и кп 3813, КО Поружница. 

 
- Заселак – Бугарско (локални назив старински) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 3805 и кп 3769, КО Поружница. 

 
- Заселак – Илинци горњи (локални назив по селу Илино, старински) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 3837 и кп 3851, КО Поружница. 

 
- Заселак – Шумерци (локални назив, старински) 
 – Предложени заселак обухвата кп 3446 и кп 3440, КО Поружница. 

 
 

У насељеном месту Раденковац утврђују се следећи називи улица: 

 
1. Први мај  (постојећа) – почиње од улице Озренске између кп 3099 и кп 3111, простире се делом кп 
5580, делом кп 5597, завршава се између кп 5600 и кп 3252, продужава се између кп 4386 и кп 3268, 
простире се делом кп 5597 и завршава се између кп 4455 и кп 4481, КО Раденковац. (Матични број 
улице 740926000071) 
 
2. Озренска  (постојећа) – почиње између кп 5580 и кп 3097, простире се делом кп 5590, делом 3049 
завршава се између кп 3052 и кп 3046/1, КО Раденковац. (Матични број улице 740926000070) 
 
3. Бора уча  (постојећа) – почиње од улице Озренске између кп 3053 и кп 3056, простире се целом кп 
3055, делом кп 5590, завршава се између кп 1399 и кп 1394, КО Раденковац. (Матични број улице 
740926000069) 
 
4. Сврљишка (нови назив) – предложена улица почиње између кп 3340 и кп 3321, пролази кроз кп 
3339, кп 3338, кп 3324, кп 3309, кп 3304, кп 3302, кп 3390, кп 4384, простире се делом кп 5600 и 
завршава се између кп 4350 и кп 4419, КО Раденковац. 
 
5. Хајдучка (нови назив) – предложена улица почиње између кп 3232 и кп 3236, простире се целом 
дужином кп 3233, делом кп 5598 и завршава се између кп 3230 и кп 2041, КО Раденковац. 
 
6. Девичка (нови назив) – предложена улица почиње између кп 2305 и кп 3053, простире се делом кп 
3054, пролази кроз кп 2357, кп 3046/1, делом кп 5581 и завршава се између кп 3043 и кп 2439, КО 
Раденковац. 
 
- Заселак – Големи врх горњи(локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 1967, КО Раденковац. 

 
- Заселак – Големи врх доњи(локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата део кп 5308, КО Раденковац. 

 
- Заселак – Гладни дел (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 3926, кп 3928, кп 3996 и кп 3995, КО Раденковац. 

 
- Заселак – Бела река (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата део кп 736, КО Раденковац. 

 
 

У насељеном месту Ресник утврђују се следећи називи улица: 

 
1. Партизанска (постојећа) – пошиње између кп 2778 и кп 2665 простире се делом кп 7657 завршава 
се између кп 5604 и кп 5517, продужава се (по опису предложене улице бр.4) између кп 5610/1 и кп 
5517, простире се делом кп 7657 и завршава се на кп 5491, између кп 5490 и кп 7670, КО Ресник. 
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(Матични број улице 740934000154) 
 
2. Маршала Тита (постојећа) – пошиње између кп 3180 и кп 3669, простире се делом кп 7655, целом 
кп 5322, делом кп 7656, делом кп 7669, завршава се између кп 5800/17 и кп 5257/17, КО Ресник. 
(Матични број улице 740934000152) 
 
3. Моше Пијаде (постојећа) – пошиње од улице Маршла Тита између кп 2850/1 и кп 2825, простире се 
делом кп 7665 завршава се између кп 2598 и кп 2646, КО Ресник. (Матични број улице 740934000151) 
 
4. Душана Јовића (постојећа) – почиње између кп 4729/3 КО Ресник и кп 2927/2 КО Сокобања, 
простире се делом кп 7698/3, делом кп 7651. делом кп 7656, завршава се до кп 5785 између кп 5728/1 
и кп 7652, КО Ресник. (Матични број улице 740934000150) 
 
5. Озренска (постојећа) – почиње од улице Маршала Тита између кп 3882 и кп 5321/2, простире се 
целом кп 5321/1 до улице Душана Јовића између кп 3891/1 и кп 5306, КО Ресник. (Матични број улице 
740934000153) 
 
6. Требич (постојећа) – почиње између кп 1090 и кп 1550/2, простире се делом кп 7654 завршава се 
између кп 1142 и кп 1500/5, продужава се (по опису предложене улице бр.8) између кп 1141 и кп 
1500/6, простире се делом кп 7654 и завршава се на граници са насељеним местом Поружница, 
између кп 2350 и кп 7703, КО Ресник. (Матични број улице 740934000155) 
 
7. Чучуњска (нови назив локални по званом месту) Опис предложене улице бр. 1 – Предложена 
улица почиње између кп 2812 и кп 2819, простире се делом кп 2836 и завршава се између кп 2835 и кп 
2837/1, КО Ресник. 
Напомена: Предложена улица представља део улице Моше Пијаде. 

 
8. Недељковска (нови назив локални по званом месту) Опис предложене улице бр. 2 – Предложена 
улица почиње између кп 2825 и кп 2843, простире се делом кп 2836 и завршава се између кп 2834 и кп 
2837/1, КО Ресник. 
Напомена: Предложена улица представља део улице Моше Пијаде. 

 
9. Кленска (нови назив) Опис предложене улице бр. 3 – Предложена улица почиње између кп 3797 и 
кп 3803, простире се делом кп 7661, целом дужином кп 4200/1 и завршава се између кп 4200 и кп 
4209, КО Ресник. 
Напомена: Предложена улица представља део улице Маршала Тита. 

 
10. Карађорђева (нови назив) Опис предложене улице бр. 5 – Предложена улица почиње између кп 
5301 и кп 5099, простире се целом дужином кп 5300 и завршава се између кп 5305/3 и кп 5285, КО 
Ресник. 
Напомена: Предложена улица представља део двеју улица, Маршала Тита и Душана Јовића. 

 
11. Хајдук Вељкова (нови назив) Опис предложене улице бр. 6 – Предложена улица почиње између 
кп 2595 и кп 3062/2, простире се делом кп 7662 и завршава се између кп 2547 и кп 3311, КО Ресник. 
 
12. Трговишка (нови назив) Опис предложене улице бр. 7 – Предложена улица почиње између кп 
1039 и кп 956/2, простире се целом дужином кп 963 и завршава се на граници са насељеним местом 
Трговиште између кп 978 и кп 975, КО Ресник. 
 
13. Јошаначка (нови назив по селу) Опис предложене улице бр. 9 – Предложена улица почиње од 
предложене улице бр. 8, између кп 2061 и кп 1449/16, простире се целом дужином кп 2088, кп 548, кп 
7659 и завршава се на граници са насељеним местом Жучковац, између кп 651 и кп 652, КО Ресник. 
 
14. Црнобарска (нови назив по суседном селу Црна Бара) Опис предложене улице бр. 10 – 
Предложена улица почиње између кп 5540 и кп 5449, простире се делом кп 7671, кп 5503, кп 7670 и 
завршава се између кп 5491 и кп 5844, КО Ресник. 
Напомена: Предложена улица представља део улице Душана Јовића 

 
15. Врелска (нови назив по месту - извору) Опис предложене улице бр. 11 – Предложена улица 
почиње између кп 5728/1 и кп 5727, простире се делом кп 5785, целом дужином кп 5786/3, кп 7652 и 
завршава се на кп 5809, КО Ресник. 
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Напомена: Предложена улица представља део улице Душана Јовића. 

 
- Заселак – Зоринац (локални назив) 
Опис предложеног засеока бр. 1 – Предложени заселак обухвата кп 7494 и део кп 7493, КО Ресник. 

 
- Заселак – Пепељарница (локални назив) 
Опис предложеног засеока бр. 2 – Предложени заселак обухвата кп 7560, кп 7561, кп 7566, кп 7568, кп 
7407 и кп 7408, КО Ресник. 

 
- Заселак – Присад (локални назив) 
Опис предложеног засеока бр. 3 – Предложени заселак обухвата кп 7627/4, кп 7627/6, кп 7643/6, кп 
7636 и кп 7637, КО Ресник. 

 
- Заселак – Јермечић доњи (локални назив) 
Опис предложеног засеока бр. 4 – Предложени заселак обухвата кп 4983, кп 4982, кп 4981, кп 4980/2 и 
кп 4980/3, КО Ресник. 

 
- Заселак – Јерменчић (локални назив) 
Опис предложеног засеока бр. 5 – Предложени заселак обухвата кп 7017 и кп 7016, КО Ресник. 

 
- Заселак – Јерменчић горњи (локални назив) 
Опис предложеног засеока бр. 6 – Предложени заселак обухвата кп 6858, кп 6819, 6818, кп 6859 и део 
кп 6860, КО Ресник. 

 
- Заселак – Свињци доњи (локални назив) 
Опис предложеног засеока бр. 7 – Предложени заселак обухвата делове кп 7072, кп 7071 и кп 7026, 
КО Ресник. 

 
- Заселак – Свињци горњи (локални назив) 
Опис предложеног засеока бр. 8 – Предложени заселак обухвата делове кп 7107, кп 7108/2, кп 7047, 
кп 7046 и кп 7031, КО Ресник. 

 
- Заселак – Под крај (локални назив) 
Опис предложеног засеока бр. 9 – Предложени заселак обухвата делове кп 4965, кп 4966, кп 4967 и кп 
4969, КО Ресник. 

 

У насељеном месту Рујевица утврђују се следећи називи улица: 

 
1. Живановић Вукашина (постојећа) – предложена улица почиње од улице Алексе Маркишића 
између кп 783 и кп 1292, прустире се делом кп 2615, завршава се између кп 854 и кп 871 продужује се 
између кп 854 и кп 871, простире се делом кп 2615 и завршава се између 859 и кп 862, КО Рујевица. 
(Матични број улице 740942000128) 
 
2. Алексе Маркишића (постојећа) – предложена улица почиње између кп 1182 и кп 1181, простире се 
делом кп 2616, целом кп 1660, завршава се између кп 1543 и кп 1661, КО Рујевица.   (Матични број 
улице 740942000127) 
 
3. Ртањска (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 1523 и кп 1534, простире се целом 
дужином кп 1533, делом кп 2631 и завршава се између границе са насељеним местом Врбовац и кп 
1543, КО Рујевица. 
 
4. Буковичка (нови назив) – Предложена улица почиње од предложене улице бр. 2, између кп 1528 и 
кп 630, простире се делом кп 616, кп 642, кп 648/1, кп 2614 и завршава се између 607 и кп 661, КО 
Рујевица. 
 
5. Јерски пут (нови назив локални по месту) – Предложена улица почиње између кп 1182 и кп 1179/1, 
простире се делом кп 2617 и завршава се између 935 и кп 961, КО Рујевица. 
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6. Цвијићева (нови назив по Јовану Цвијићу) – Предложена улица почиње између кп 881 и кп 1282, 
простире се целом дужином кп 1281 и завршава се између 1286 и кп 1276, КО Рујевица. 
Напомена: Предложена улица представља део званичне улице Живановић Вукашина. 

 
- Заселак – Глучи врх (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 52/1, КО Рујевица. 

 
- Заселак – Липовар доњи (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 461/2, КО Рујевица. 

 
- Заселак – Липовар горњи (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 387, кп 401, кп 466/1 и део кп 461/2, КО Рујевица. 

 
- Заселак – Липова страна (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата део кп 20, КО Рујевица. 

 
- Заселак – Смрдан (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 540, кп 725 и део кп 724, КО Рујевица. 

 
- Заселак – Грабчина (локални назив) 
– Предложени заселак обухвата кп 278, кп 279, кп 280, кп 140 и део кп 285, КО Рујевица. 

 
 
 
У насељеном месту Шарбановац утврђују се следећи називи улица: 

 
1. ЈНА (постојећа) – почиње између кп 4139 и кп 4283, простире се делом кп 12528, кп 12514, кп 
12547, завршава се између кп 7134 и кп 7850, продужава се између кп 7850 и кп 7138, простире се 
делом кп 12547, кп 12549 и завршава се између кп 9084 и кп 7825/1, КО Шарбановац.  (Матични број 
улице 741035000129) 
 
2. Вирови (постојећа) – почиње од улице ЈНА између кп 4945 и кп 7876, простире се целом кп 7887, 
делом кп 12542, кп 12545, кп 12544, завршава се између кп 7188 и кп 7103, КО Шарбановац. (Матични 
број улице 741035000132) 
 
3. Палилулска (постојећа) – почиње од улице ЈНА између кп 4747 и кп 4626/2, простире се делом кп 
12551, завршава се између кп 7982 и кп 8007, продужује се  између кп 8007 и кп 8005, простире се 
делом кп 12551, делом кп 12558/1 и завршава се између кп 9396 и кп 9258, КО Шарбановац. (Матични 
број улице 741035000131) 
 
4. Ртањска (постојећа) – почиње између кп 4400 и кп 4488, простире се делом кп 12527, надаље по 
постојећем између кп 4466/1 и кп 4484, простире се целом кп 4483, делом кп 12529, кп 12531, 
завршава се између кп 4700 и кп 4687/2, КО Шарбановац. (Матични број улице 741035000130) 
 
5. Николиначка (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 4911 и кп 7110, простире се 
делом кп 12542, кп 12543 и завршава се између кп 3525 и кп 6145/2, КО Шарбановац. 
 
6. Цвијићева (нови назив по Јовану Цвијићу) – Предложена улица почиње између кп 4400 и кп 4488, 
простире се делом кп 12527, делом кп 4017 и завршава се између кп 4013 и кп 3039, КО Шарбановац. 
 
7. Јаворска (нови назив) – Предложена улица почиње од предложене улице бр. 4, између кп 3967 и кп 
4452, простире се делом кп 12525 и завршава се између кп 3909 и кп 3730, КО Шарбановац. 
 
- Заселак – Горњи Петровац исток (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата површину оивичену кп 11588, кп 11581 и кп 11936, КО Шарбановац. 

 
- Заселак – Горњи Петровац (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата део кп 11086, КО Шарбановац. 
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- Заселак – Лагушевац (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата део кп 12356/1, КО Шарбановац. 

 
- Заселак – Банур (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата површину кп 497, кп 321, кп 317 и део кп 213, КО Шарбановац. 

 
- Заселак – Горњи Петровац запад (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 3473, КО Шарбановац. 

 
- Заселак – Селиште (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 2813, кп 2843 и кп 2844, КО Шарбановац. 

 
- Заселак – Забрђе (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 2493, делове кп 2494 и кп 2489, КО Шарбановац. 

 
- Заселак – Аранђелово појатиште (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 2563, кп 2564 и кп 1796, КО Шарбановац. 

 
- Заселак – Гламеј (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 1956, кп 1957, кп 1958/1 и кп 1958/2, КО Шарбановац. 

 
- Заселак – Појатиште (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата површину оивичену кп 1884/1, кп 1727, кп 462 и кп 1656, КО 
Шарбановац. 

 
- Заселак – Дувер (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата површину оивичену кп 1542, кп 1531, кп 1515 и кп 1489, КО 
Шарбановац. 

 
- Заселак – Крајина падина (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата површину оивичену кп 1343, кп 506, кп 1084 и кп 1121, КО 
Шарбановац. 

 
- Заселак – Мастине (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата површину оивичену кп 1134, кп 1026, кп 938 и кп 932, КО 
Шарбановац. 

 
- Заселак – Петровац  (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата површину оивичену кп 6604, кп 6624, кп 6756 и кп 6746, КО 
Шарбановац. 

 
 

У насељеном месту Сесалац утврђују се следећи називи улица: 

 
1. Милића Мијајловића (постојећа) – почиње између кп 4543 и кп 4534, простире се делом кп 8873/1, 
кп 8890, кп 3893, кп 8849/3, завршава се између кп 2562 и кп 2762, продужава се између кп 2562 и кп 
2762, простире се делом кп 8849/3 и завршава се између кп 2715 и кп 2850, КО Сесалац. (Матични 
број улице 740969000103) 
 
2. Николе Станојевића (постојећа) – почиње између кп 7927 и кп 7896, простире се целом кп 8863, 
делом кп 8847, целом кп 4347, кп 4411, делом 8860, завршава се између кп 4114 и кп 4117, КО 
Сесалац.  (Матични број улице 740969000104) 
 
3. Јеленка Илића (постојећа) – почиње између кп 4639 и кп 4641, простире се делом кп 8871/1, 
завршава се на кп 5061/1 између кп 5061/2 и кп 8855, продужава се између кп 5061/2 и кп 3761/1, 
пролази кроз кп 5061/1, кп 3760, кп 3757, кп 3655, кп 3666, простире се делом кп 8841, целом дужином 
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кп 3740, кп 5085, делом кп 8856 и завршава се између кп 5204 и кп 5481 КО Сесалац. (Матични број 
улице 740969000102) 
 
4. Панчићева (нови назив по Др. Јосифу Панчићу) – Предложена улица почиње између кп 4713 и кп 
4644, простире се делом кп 8852, и завршава се између кп 6692 и кп 6888, КО Сесалац. 
Напомена: Предложена улица представља део званичне улице Јеленка Илића. 

 
5. Обилићева (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 4885 и кп 4863, простире се целом 
дужином кп 4878, делом кп 8853 и завршава се између кп 5047 и кп 4901, КО Сесалац. 
Напомена: Предложена улица представља део званичне улице Јеленка Илића. 

 
- Заселак – Вардиште горње(локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 2010, кп 2005, кп 2002, кп 2001 и кп 1997, КО Сесалац. 

 
- Заселак – Вардиште (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 3080, кп 3083, кп 3084 и део кп 3079, КО Сесалац. 

 
- Заселак – Вардиште доње (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 2889, кп 2888, кп 2890 и кп 2891, КО Сесалац. 

 
- Заселак – Лом (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 3376, кп 3377, делове кп 3387, кп 3385 и кп 3386, КО Сесалац. 

 
- Заселак – Стублина (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 1932, кп 146/1, кп 1934 и кп 1933, КО Сесалац. 

 
- Заселак – Врле стране (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата површину оивичену кп 7559, кп 7652, кп 8531 и кп 8646, КО Сесалац. 

 
- Заселак – Трновача северна (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 7489/1, кп 7492, кп 7491 и кп 7489/2, КО Сесалац. 

 
- Заселак – Трновача јужна (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 8820/1, делове кп 8822 и кп 8825/1, КО Сесалац. 

 
- Заселак – Аџица (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата површину оивичену кп 7114, кп 7020, кп 7121 и кп 7117, КО Сесалац. 

 
- Заселак – Банур (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата површину оивичену кп 4215, кп 4212, кп 8051 и кп 8011, КО Сесалац. 

 
- Заселак – Крива крушка (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 6055, кп 6056 и кп 6314, КО Сесалац. 

 
- Заселак – Славица (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата површину оивичену кп 5872, кп 5882, кп 5860 и кп 5854, КО Сесалац. 

 
- Заселак – Караконџа (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 5315, кп 5316, кп 5317 и део кп 5321, КО Сесалац. 

 
- Заселак – Богдашинска река (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 1395, делове кп 1380, кп 1394, кп 1401 и кп 1404, КО Сесалац. 

 
- Заселак – Горуновац горњи (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата површину оивичену кп 1279, кп 1247, кп 1543 и кп 1545, КО Сесалац. 

 
- Заселак – Горуновац доњи (локални назив) 
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 – Предложени заселак обухвата површину оивичену кп 1459, кп 1586, кп 1649 и кп 5149, КО Сесалац. 

 
- Заселак – Радов дел (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата површину оивичену кп 1847, кп 1846, кп 2326 и кп 2282, КО Сесалац. 

 
- Заселак – Стрњак (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата површину оивичену кп 908, кп 1068, кп 935 и кп 930, КО Сесалац. 

 
- Заселак – Мастине (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 2 и кп 3, КО Сесалац. 

 
 

У насељеном месту Трговиште утврђују се следећи називи улица: 

 
1. 9.Септембар (постојећа) – почиње од улице Партизанске између кп 776/1 и кп 1314/1, простире се 
делом кп 3559, завршава се између кп 815 и кп 967, КО Трговиште. (Матични број улице 
740985000001) 
 
2. Партизанска (постојећа) – почиње између кп 3528/2 и кп 3465, простире се делом кп 3562, кп 3557, 
кп 3560/1, кп 3556, кп 3561, завршава се између кп 170 и кп 276, КО Трговиште. (Матични број улице 
740985000003) 
 
3. Миладина Живановића (постојећа) – почиње од улице Партизанске између кп 79 и кп 116, 
простире се целом кп 109, завршава се између кп 137 и кп 12, КО Трговиште. (Матични број улице 
740985000002) 
 
4. Кашмеровска (нови назив, локални старински назив по месту) – предложена улица почиње између 
кп 1342 и кп 1345, простире се делом кп 1343, кп 3556, кп 3558, кп 3567 и завршава се између кп 1731 
и кп 1385, КО Трговиште. 
 
- Заселак – Папунков део (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 328, кп 357 и кп 348, КО Трговиште. 

 

У насељеном месту Трубаревац утврђују се следећи називи улица: 

 
1. Равна шума (постојећа) – почиње од државног пута између кп 3850 и кп 2317, простире се делом кп 
7074, завршава се између кп 6139 и кп 6167, КО Трубаревац. (Матични број улице 740993000157) 
 
2. Светог Андреја (нови назив по сеоској слави) – Предложена улица почиње између кп 815/2 и кп 
951, простире се делом кп 7058/1 и завршава се између кп 2770/1 и кп 2768/1, КО Трубаревац. 
 
3. Цара Лазара (нови назив) – Предложена улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 819 и 
кп 915, простире се делом кп 7054 и завршава се између кп 902/2 и кп 903, КО Трубаревац. 
 
4. Петлово брдо (нови назив локални по месту) – Предложена улица почиње од предложене улице 
бр. 2, између кп 819 и кп 865, простире се целом дужином кп 820, делом кп 783 и завршава се између 
кп 620 и кп 784, КО Трубаревац. 
 
5. Доситејева (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 7057/2 и кп 1049, простире се 
делом кп 1048 и завршава се између кп 439/1 и кп 1073/1, КО Трубаревац. 
 
6. Цара Душана (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 2664/1 и кп 2663/2, простире се 
делом кп 2714/2 и завршава се између кп 2725/1 и кп 2725/2, КО Трубаревац. - Део незваничне улице 
Улица бр. 2. - (Матични број улице 740993000156) 
 
7. Ваљевска (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 1050 и кп 1079, простире се целом 
дужином кп 1078, кп 1076/1, кп 1140, делом кп 7059 и завршава се између кп 1129 и кп 2660, КО 

                          БРОЈ 41 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА               СТРАНА 31        29.
.

децембар 2018.



Трубаревац. 
 
8. Маршала Тита (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 956 и кп 955, простире се 
целом дужином кп 990, делом кп 7080/1, целом дужином кп 472, кп 987 и завршава се између кп 981 и 
кп 974, КО Трубаревац. 
 
9. 14.бригаде (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 2663/2 и кп 2663/3, простире се 
делом кп 938/2 и завршава се између кп 2725/2 и кп 2725/3, КО Трубаревац. 
 
10. Језерска (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 3146/2 и кп 2000/1, простире се 
делом кп 7058/1 и завршава се између кп 3158/1 и кп 2765, КО Трубаревац. 
 
11. Змај Јовина (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 2583 и кп 2579, простире се 
делом кп 7060, целом дужином кп 7061 и завршава се између кп 1523 и кп 1811/1, КО Трубаревац. 
 
12. Буковичка (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 530 и кп 520, простире се делом 
кп 561 и завршава се између кп 562 и кп 554, КО Трубаревац. 
 
13. Нишка (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 2661 и кп 3236, простире се целом 
дужином кп 7068/1, пролази кроз кп 2000/1, наставља се између кп 7058/1 и кп 2000/1, простире се 
делом кп 2000/1 и завршава се између кп 3072/2 и кп 2000/1, КО Трубаревац. 
 
14. Сокобањска (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 3850 и кп 2000/1, простире се 
делом кп 7063/1, кп 7098 и завршава се између кп 4464 и кп 2000/1, КО Трубаревац. 
Напомена: Предложена улица представља део државног пута IIA реда, Алексинац – Сокобања – 
Књажевац. 

 
15. Пантелејска  (нови назив по сеоској слави) – Предложена улица почиње између кп 3298 и кп 
2000/1, простире се целом дужином кп 7075/1, кп 575/2 и завршава се између кп 327 и кп 334/1, КО 
Трубаревац. - Део незваниче улице бр.1 - (Матични број улице 740993000155) 
 
- Заселак – Брашки део (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 2, кп 19/1, кп 47 и кп 48, КО Трубаревац. 

 
- Заселак – Мратиња (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп између кп 4292, кп 4295, кп 4291 и кп 4346/4 и кп 4345/3, КО 
Трубаревац. 

 
- Заселак – Ружин камен (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 99/2, кп 4252/1 и део кп 144/2, КО Трубаревац. 

 
- Заселак – Церје (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата део кп 4840/1, КО Трубаревац. 

 
- Заселак – Кожудер (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 5217, КО Трубаревац. 

 
- Заселак – Павчина (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 6861/2, КО Трубаревац. 

 
- Заселак – Стриковац (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 4458, КО Трубаревац. 

 
- Заселак – Нерезина (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 734 и кп 736, КО Трубаревац. 

 
- Заселак – Старо село (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 2998, КО Трубаревац. 
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- Заселак – Горња нерезина (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 315, кп 316 и кп 317 и део кп 292, КО Трубаревац. 

 
- Заселак – Јошје (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 1949/3 и кп 1949/4, КО Трубаревац. 

 

 

У насељеном месту Врбовац утврђују се следећи називи улица: 

 
1. Алексе Маркишића (постојећа) – почиње од раскрснице са улицом Маршала Тита између кп 2393 и 
кп 2214, простире се делом кп 6808, целом 1536, делом кп 6810, целом кп 6799, завршава се између 
кп 171/2 и кп 128, КО Врбовац, до границе са КО Рујевица. (Матични број улице 740799000146) 
 
2. Александровић Драгомира (постојећа) – почиње од раскрснице са улицама Маршала Тита и 
Алексе Маркишића између кп 3599 и кп 2214, простире се делом кп 6814, завршава се између кп 2186 
и кп 2171, продужава се између кп 2185 и кп 2173, простире се делом кп 6814, кп 6812, целом 
дужином кп 2042, делом кп 2025, кп 2028 и завршава се на кп 1821 и кп 6812, КО Врбовац. (Матични 
број улице 740799000147) 
 
3. Алексић Ранка (постојећа) – почиње од улице Маршала Тита између кп 3464 и кп 3467, простире се 
целом кп 3466, завршава се између кп 3489/2 и кп 3336, КО Врбовац. (Матични број улице 
740799000148) 
 
4. Маршала Тита (постојећа) – почиње између кп 3777 и кп 3761, простире се делом кп 6795/1, 
завршава се измеђи кп 2899 и кп 6810, КО Врбовац. (Матични број улице 740799000149) 
 
5. Радосављевић Милована (постојећа) – почиње од улице Алексе Маркишића између кп 1570 и кп 
163, простире се делом кп 6809, завршава се између кп 201 и кп 1554/1, продужава се између кп 228 и 
кп 1554/1, простире се делом кп 6809 и завршава се између кп 260 и кп 1488, КО Врбовац. (Матични 
број улице 740799000150) 
 
6. Обилићева (нови назив по Милошу Обилићу) – почиње између кп 3607 и кп 3669, простире се 
целом дужином кп 6815, делом кп 6826 и завршава се између кп 6224 и кп 6106, КО Врбовац. 
 
7. Нишка (нови назив) – почиње између кп 3594 и кп 3595, простире се делом кп 3597/2, целом 
дужином кп 3540 и завршава се између кп 3541 и кп 3539, КО Врбовац. 
 
8. Хајдук Вељкова (нови назив) – почиње између кп 2303/3 и кп 2273, простире се делом кп 2307, кп 
6814 и завршава се на раскрсници са предложеном улицом бр. 3, између кп 2078 и кп 2201, КО 
Врбовац. 
 
- Заселак – Говеђи врх велики (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 683/1 и кп 684, КО Врбовац. 

 
- Заселак – Говеђи врх мали (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 797, КО Врбовац. 

 
- Заселак – Говеђи врх (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 959, кп 836 и кп 910, КО Врбовац. 

 
- Заселак – Рожањ горњи (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 74/1, кп 77, кп 66 и део кп 97, КО Врбовац. 

 
- Заселак – Рожањ (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 346 и кп 469, КО Врбовац. 
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- Заселак – Рожањ доњи (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 537, кп 313 и кп 498, КО Врбовац. 

 
- Заселак – Река (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 503 и кп 501, КО Врбовац. 

 
- Заселак – Буковик (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 1917 и кп 1894, КО Врбовац. 

 
- Заселак – Јастребов врх горњи(локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 1053, кп 1052 и кп 1070, КО Врбовац. 

 
- Заселак – Јастребов врх доњи (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 1305, КО Врбовац. 

 
- Заселак – Правац (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 6446, кп 6447 и кп 6445, КО Врбовац. 

 
- Заселак – Соколовица горња (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 6787, кп 6707, делове кп 6772 и кп 6709, КО Врбовац. 

 
- Заселак – Соколовица доња (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 6530, делове кп 6540 и кп 6526, КО Врбовац. 

 
- Заселак – Липак (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 1135, кп 1132 и део кп 1136, КО Врбовац. 

 
- Заселак – Бељајка (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 1121, кп 1106 и кп 1104, КО Врбовац. 

 
- Заселак – Соколовица јужна (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 6602, кп 6603 и делове кп 6599 и кп 1200/1, КО Врбовац. 

 
- Заселак – Пољаница (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 1193, кп 1197, кп 1186 и део кп 1179, КО Врбовац. 

 
- Заселак – Млин (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 5857/1 и кп 5857/2, КО Врбовац. 

 

 
У насељеном месту Врмџа утврђују се следећи називи улица: 

 
1. Вукашина Милосављевића (постојећа) – почиње од улице Адама Радосављевића између кп 6019 
и кп 6009, простире се целом кп 6013, целом кп 11804/1, делом кп 11804/2, делом кп 9220, завршава 
се између кп 9219/2 и кп 9219/1, КО Врмџа. (Матични број улице 740802000135) 
 
2. Бошка Михајловића (постојећа) – почиње од улице Николе Цакића између кп 6545/2 и кп 7429, 
простире се делом кп 11802, целом кп 10618, завршава се између кп 10619 и кп 10661, КО Врмџа. 
(Матични број улице 740802000134) 
 
3. Драгослава Николића (постојећа) – почиње продужетком од улице Адама Радосављевића између 
кп 5949 и 5871, простире се делом 5948, кп 5834, надаље између кп 5832 и кп 6132, као постојећа 
целом кп 6131, делом кп 11795/1, целом кп 6164, делом кп 11813, завршава се између кп 6178 и кп 
6195, продужава се  између кп 6192 и кп 6195, простире се делом кп 11813 и завршава се између кп 
6059 и кп 6212/3, КО Врмџа. (Матични број улице 740802000136) 
 
4. Ђорђа Огњановића (постојећа) – почиње од улице Адама Радосављевића између кп 6585 и кп 
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6032, простире се целом кп 6584, делом кп 6583, кп 6058, завршава се између кп 6057 и кп 6059, КО 
Врмџа. (Матични број улице 740802000137) 
 
5. Милована Деспотовића (постојећа) – почиње од улице Николе Цакића између кп 6315 и кп 6385, 
простире се делом 11815, целом 11798/1, кп 11798/2, завршава се између кп 6758 и кп 6759/1, 
продужава се између кп 6759/1 и кп 6758, простире се делом кп 11797 и завршава се између кп 6770 и 
кп 6854, КО Врмџа. (Матични број улице 740802000138) 
 
6. Милуна Алексића (постојећа) – почуње између кп 5826 и кп 5073, простире се целом кп 11795/1, 
делом кп 11795/2, завршава се између кп 8249 и кп 8150, КО Врмџа. (Матични број улице 
740802000139) 
 
7. Николе Цакића (постојећа) – почиње од границе са КО Трговиште између кп 11132 и кп 11133, 
простире се целом кп 11803/2, кп 11803/1, кп 11779/1, делом кп 11779/2, кп 5439, завршава се између 
кп 5436 и кп 5447, КО Врмџа. (Матични број улице 740802000140) 
 
8. Радомира Антића (постојећа) – почиње од улице Бошка Михајловића између кп 10208 и кп 7384, 
простире се делом кп 11802, завршава се између кп 11517 и кп 11568, КО Врмџа. (Матични број улице 
740802000141) 
 
9. Адама Радосављевића (постојећа) – почиње од улице Николе Цакића између кп 6580 и кп 6045, 
простире се целом кп 11814, кп 11810, кп 11791/2, кп 11791/1, кп 4642, делом кп 4293, завршава се 
између кп 4265/1 и кп 11792, КО Врмџа. (Матични број улице 740802000133) 
 
10. Миладина Живановића (нови назив заједнички са постојећом у месту Трговиште) – почиње од 
границе са насељеним местом Трговиште између кп 9635 и кп 11097, простире се делом кп 11804/2 и 
завршава се између кп 9642 и кп 11068, КО Врмџа. 
 
11. Црковачка (нови назив, локални - обухвата постојећу без назива Потес Црковац) – почиње између 
кп 6334 и кп 6372, прлази кроз кп 6335, простире се делом кп 6351, целом дужином кп 11799/1, делом 
кп 11799/2, кп 6874 и завршава се између кп 6888 и кп 6891/2, КО Врмџа. (Матични број улице 
740802000142) 
 
- Заселак – Бељајковица (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 4085, кп 4086, кп 4087 и кп 4089, КО Врмџа. 

 
- Заселак – Облица (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата целу кп 4332 и део кп 4329, КО Врмџа. 

 
- Заселак – Доље говеђариште (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 3846 и кп 3842, КО Врмџа. 

 
- Заселак – Главица (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 3530, кп 3497, кп 3501, кп 3502/3, кп 3502/1 и кп 3504, КО 
Врмџа. 

 
- Заселак – Деа (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 3730, кп 3731 и делове кп 3727, кп 3732, кп 3733, кп 3734 и кп 
3736, КО Врмџа. 

 
- Заселак – Срносеч (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 5402, кп 3413 и делове кп 11768/3, кп 5401/1 и кп 5409, КО Врмџа. 

 
- Заселак – Паклеш доњи (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 2646 и кп 2649, КО Врмџа. 

 
- Заселак – Пасуљиште север (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 2977, кп 2699 и делове кп 2980, кп 2976, кп 2967, кп 2965, кп 2962 
и кп 2991, КО Врмџа. 
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- Заселак – Гола глава (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 5668, делове кп 5672, кп 5669 и кп 5666, КО Врмџа. 

 
- Заселак – Пасуљиште југ (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 5686, делове кп 5687, кп 5683 и кп 5685, КО Врмџа. 

 
- Заселак – Корнет исток (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 2027, кп 1799, кп делове кп 2046, кп 2045 и кп 2054, КО Врмџа. 

 
- Заселак – Паклеш горњи (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 1624, кп 1625/3, кп 1625/2 и део кп 1480, КО Врмџа. 

 
- Заселак – Забрђе (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата део кп 2545, КО Врмџа. 

 
- Заселак – Корнет запад (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 1675/2 и кп 1675/1, КО Врмџа. 

 
- Заселак – Лозански скок доњи (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата део кп 216, КО Врмџа. 

 
- Заселак – Лозански скок горњи (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 276, кп 274, кп 272 и кп 1346, КО Врмџа. 

 
- Заселак – Корито (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 1721, кп 1724, кп 1725, кп 1726 и кп 175, КО Врмџа. 

 
- Заселак – Средак (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата делове кп 962, кп 970 и кп 911, КО Врмџа. 

 
- Заселак – Скок (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 701/1, делове кп 691 и кп 692, КО Врмџа. 

 
- Заселак – Ораовица (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата кп 8460, део кп 8453/3, КО Врмџа. 

 
- Заселак – Река (локални назив) 
 – Предложени заселак обухвата површину оивичену кп 9792/1, кп 9832, кп 9827 и кп 9811, КО Врмџа. 

 

 
У насељеном месту Жучковац утврђују се следећи називи улица: 

 
1. 7.Јули (постојећа) – почиње између кп 3595 и кп 3600/2, простире се делом кп 5091, завршава се 
између кп 2064 и кп 1732, КО Жучковац. (Матични број улице 740837000004) 
 
2. Ранђеловић Радомира (постојећа) – почиње од улице 7.Јули између кп 2471 и кп 2065, простире 
се делом кп 5090/1, завршавас се између кп 2153 и кп 2191/2, КО Жучковац. (Матични број улице 
740837000003) 
 
3. Милетић Живојина (постојећа) – почиње од улице Ранђеловић Радомира између кп 2471 и кп 5088, 
простире се делом кп 5103, завршава се између кп 2667/3 и кп 2694/1, КО Жучковац. (Матични број 
улице 740837000002) 
 
4. 22.Децембар (постојећа) – почиње од улице 7.Јули између кп 1737/2 и кп 1743, простире се целом 
кп 1738, делом кп 5097, завршава се између кп 722 и кп 993/2, КО Жучковац. (Матични број улице 
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740837000001) 
 
5. Старо село (постојећа) – почиње од улице 7.Јули између кп 1838 и кп 2062, простире се делом кп 
5096, завршава се између кп 1886 и кп 681/2, продужава се  између кп 676 и кп 1885, простире се 
делом кп 5096, кп 649 и завршава се између кп 642 и кп 631, КО Жучковац. (Матични број улице 
740837000005) 
 
6. Воћарска (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 1460 и кп 1459/1, простире се делом 
кп 5100, кп 5099 и завршава се на кп 1111/1 и кп 1023/2, КО Жучковац. 
 
7. Балканска (нови назив) – Предложена улица почиње између кп 1743 и кп 1795, простире се целом 
дужином кп 1739 и завршава се између кп 1749/3 и кп 1780, КО Жучковац. 
 
8. Јернинска (нови назив, локални по крају) – Предложена улица почиње између кп 2474 и кп 1660, 
простире се делом кп 5102 и завршава се између кп 2514/1 и кп 1639, КО Жучковац. 
 
- Заселак – Кумин поток (локални назив) 
– Предложени заселак обухвата кп 1029, кп 975 и део кп 1028, КО Жучковац. 

 
 

                                            
                                                                         Члан 3. 
 
 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању на једном месту 
назива улица и тргова у насељу Сокобања (Службени лист број 12/2005). 
 
 

 
 

  
 

 

 

                                                                                                             
                                                                                                         

I Број: 02-118/2018
У Сокобањи, 29.12.2018.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Председник,

Драгољуб Јевтић 
 

 
                                            

                                                                          
 
 

Члан 4.

  Одлуку објавити у "Службеном листу општине Сокобања". 
 

  

                                                                          
 
 

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Сокобања". 
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На  основу  члана  20.  став  1.  тачка  1,  члана  32.  став  1.  тачка  4.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  број  129/2007,  83/2014,  101/2016- др.  закон  и 
47/2018),  члана  16.  став  1.  тачка  10.  и  члана  128.  Статута  општине  Сокобања

(„Службени лист општине Сокобања“, број 03/08,7/13, 11/14, 24/14 и 15/18), Скупштина 
општине Сокобања, на седници одржаној дана 29.12.2018. године, донела је

ОДЛУКУ

о усвајању Стратегије руралног развоја

општине Сокобања за период 2019-2024. године

Члан 1. 

Усваја се Стратегија руралног развоја општине Сокобања за период 2019. – 2024. 

године.

Члан 2.

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

Број: 320-233/2018

У Сокобањи, дана 29.12.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Драгољуб Јевтић
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општине 
Сокобања за 
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Финални нацрт, новембар 2018.године 

Република Србија 
Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 



Стратегија руралног развоја oпштине Сокобања је сачињена уз подршку пројекта “Унапређење 
управљања земљиштем на локалном нивоу у Републици Србији” који је део немачко-српске 
развојне сарадње и кога спроводи немачка организација за међународну сарадњу GIZ. Пројекат 
се, кроз различите фазе, спроводи од 2010. године, а предвиђени завршетак је у децембру 2018. 
године. Успостављен је у циљу јачања урбаног и руралног развоја кроз ефикасно управљање 
земљиштем на националном и локалном нивоу. Партнери пројекта су министарства надлежна за 
питања пољопривреде и грађевинарства и изабране јединице локалне самоуправе, а пројекат 
сарађује и са осталим релевантним институцијама и организацијама цивилног друштва.  
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Зашто стратегија и њен садржај 

У последњих двадесeт година се на нивоу ЕУ спроводи концепт локалног развоја који води 
заједница (CLLD – Community-led Local Development)1. Овај концепт је креиран од стране 
Европске комисије и означава методологију усмерену на специфична подрегионална подручја 
које развија заједница, односно локална акциона група, састављена од представника локалних 
јавних и приватних друштвено-економских интереса. Комисија је креирала овај концепт како би 
спровела интегрисани приступ коришћења структурних и инвестиционих фондова ЕУ. Додатни 
разлог примене овог концепта је тај што помоћу њега локалне заједнице могу директно преузети 
одговорност и власништво над циљевима развојне стратегије ЕУ „Европа 2020“ и тако водити 
развој својих заједница у складу са овим циљевима.  

Према овом концепту развоја, заједница припрема интегрисане стратегије локалног развоја
на свом подручју које обухватају више повезаних сектора и које су осмишљене у складу са 
локалним потребама и потенцијалима, али укључују и иновативне приступе у локални контекст. 
Ове стратегије покрећу умрежавање и развијају сарадњу на датој територији. Такође, 
омогућавају повезано и интегрисано коришћење различитих фондова (ЕУ, донаторских, 
националних и локалних) у сврху спровођења локалног развоја.  

Стога Стратегија руралног развоја oпштине Сокобања за период 2019-2024. године пружа 
интегрисане приступе и решења које је дефинисала локална заједница од најнижег према 
највишем нивоу. Стратегија указује на структурне промене које је потребно спровести да би 
заједница могла изградити своје капацитете, стимулисати развој и иновације (укључујући и 
друштвене иновације), подржати предузетништво и способност за промене. То се може 
постићи подршком развоју и откривањем неискоришћеног потенцијала унутар саме заједнице, 
као и територије коју она заузима. Стратегија промовише власништво заједнице тако што 
повећава сарадњу и ствара осећај укључености сваког појединца и саме заједнице у сопствени 
развој, као и развој читавог друштва. Стратегија обухвата више нивоа управљања, проналазећи 
начине како осамосталити локалне заједнице у њиховом развоју и како им пружити подршку и 
охрабрити их у остваривању њихових циљева.  

Општина Сокобања сада нема стратегију за рурални развој већ се он третира кроз Стратегију 
одрживог развоја oпштине Сокобања за период 2015-2025. године2. Ова стратегија даје визију 
Сокобање као развијене бањске и еко-туристичке дестинације, подручја производње здраве 
хране, оазе зеленила и очуване животне средине и места где живе задовољни грађани. Циљеви, 
програми и пројекти руралног развоја су део економског развоја  и усмерени су на: подизање 
продуктивности у пољопривреди, јачање удружења и задруга, поспешивање регионалне 
сарадње, едукацију пољопривредника и промоцију географског порекла пољопривредних 
производа. Иако је рурални развој стратешки добро осмишљен у овом документу, Сокобањи је 
потребна издвојена  и обновљена стратегија руралног развоја и нови замах у изналажењу 
оптималних решења и активирању становништва. Зато је ова стратегија припремљена у уској 
сарадњи са грађанима, удружењима, општинском управом и другим партнерима који могу 
помоћи у развоју руралних подручја.   

Ова стратегија је осмишљена по узору на европске стратегије које су концизне и окренуте ка 
реализацији и постизању резултата. Она се састоји од образложења зашто је потребна 

1 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guidelines/2014/guidance-on-community-led-local-development-in-
european-structural-and-investment-funds  
2 http://www.opstinasokobanja.com/sites/default/files/Uploaded_files/files/14%D0%B0.pdf 
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стратегија (прво поглавље) и описа поступка припреме стратегије (друго поглавље). У документу 
су такође дати и описи трендова у руралном развоју у ЕУ (треће поглавље), као и стратешко 
позиционирање општине (четврто поглавље). Главни део документа представља визију, циљеве 
и пројекте који се налазе у петом поглављу, док шесто поглавље пружа временски оквир 
спровођења стратегије и финансијски план. Задње, седмо поглавље, описује систем 
имплементације стратегије, даје опис потребних механизама за спровођење, као и начине 
праћења спровођења и процене успешности и утицаја.  
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Поступак припреме  

2.1 Заинтересоване стране  

Стратегија се базира на анализи тренутног стања, а циљеви, мере и пројекти су осмишљени у 
комуникацији са заинтересованим групама и актерима кроз велики број састанака, радионица и 
разговора.  

Табела 1: Циљне групе стратегије  

Циљна група Представници циљне групе Начин сарадње
Становништво становништво које je заинтересовано

за рурални развој и развој 
пољопривреде

разговори, дискусије, радни састанци, 
имплементација пројеката, учешће у 
тренинзима и преносу знања

Удружења и 
задруге 

повезана лица, пољопривредни 
произвођачи и прерађивачи који имају 
заједнички интерес и пројекте 

разговори, дискусије, радни састанци, 
имплементација пројеката, учешће у 
тренинзима и преносу знања, 
повезивање производње и наступа на 
тржишту

Месне заједнице представници заједнице који имају 
интерес за развој како би повећали 
квалитет живота у својим заједницама

разговори, дискусије, радни састанци, 
имплементација пројеката, учешће у 
тренинзима и преносу знања.  

Пољопривредни 
произвођачи и 
предузетници  

заинтересовани и активни произвођачи 
и прерађивачи који су, као такви, 
основни ниво имплементације 
стратегије и њени главни корисници и 
од којих се очекује највише промена у 
пословању  

разговори, дискусије, радни састанци, 
имплементација пројеката, учешће у 
тренинзима и преносу знања 

Општинска 
управа 

надлежни орган јединице локалне 
самоуправе који има задатак да се 
брине о унапређењу квалитета живота 
на целој територији општине

разговори, дискусије, радни састанци

Стручне службе стручњаци у пољопривредним
стручним службама који својим знањем 
и способношћу преноса знања могу 
значајно допринети развоју и који су 
један од актера имплементације 
стратегије

разговори, дискусије, радни састанци

Школе и научне 
институције  

наставници и ученици школа за 
пољопривреду и туризам и стручњаци 
који се могу укључити у сарадњу са 
пољопривредним произвођачима и 
предузетницима 

састанци, заједничке акције са 
удружењима и задругама 

Институције на 
националном 
нивоу

министарства надлежна за послове 
локалне самоуправе, пољопривреде и 
заштите животне средине

преглед политика и стратегија, као и 
мера развоја 

Финансијске 
институције  

надлежна министарства и међународне 
развојне институције које могу 
подржати неке од пројеката ове 
стратегије и додатно помоћи како би се 
пројекти прилагодили потребама

преглед политика и стратегија, као и 
мера развоја 

Туристичке
организације 

представници Туристичке организације 
Сокобање који могу помоћи у 
валоризацији производа и пројеката 
који ће се спроводити кроз стратегију

повезивање различитих актера у 
туристичку понуду и програме 
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2.2 Процес 

Процес припреме стратегије је започет прикупљањем информација (1) како би се проценио 
развојни потенцијал општине Сокобања и сагледале потребе њених становника. Информације су 
прикупљане на терену током посета и састанака са становницима, представницима удружења, 
задруга, стручних служби, месних заједница и општинске управе и са осталим релевантнинм 
актерима. Део података је прикупљен и истраживањем објављених стратегија, студија и другог 
материјала.  

На основу овога су припремљене хипотезе о 
потребама и приликама руралног развоја (2) и 
постављене прве идеје за интервенције и 
пројекте (3). Са заинтересованим странама се 
дискутовало о потребним мерама и начину 
њихове имплементације како би каснија 
имплементација стратегије одражавала  
кораке и поступке који обезбеђују стварни 
рурални развој. Планирање и припрема 
имплементације су били јако важан део 
процеса јер су укључивали промишљање 
активности и проверу да ли ће предложене 
мере развоја постићи очекиване ефекте. У 
овој фази су развијени визија, циљеви и 
пројекти потребни за постизање циљева.  

Срж овог процеса је имплементација стратегије (4). Она је најважнији корак програмирања јер у 
тој фази циљне групе и заинтересоване стране постају део процеса кроз спровођење 
планираних активности/пројеката и постизање циљева. Тада долази до промене у положају и 
стању циљних група, као и до промене у самој средини у којој се стратегија успешно спроводи. 

Накнадно је потребно да заинтересоване стране проверавају успешност спровођења стратегије 
(5) и да током спровођења осмишљавају нове приступе и пројекте у складу са постављеним 
циљевима и уважавајући динамичност окружења, а све са циљем да стратегија одговара 
потребама становника и да доприноси функционалном развоју локалних заједница и руралног 
подручја у целини3. 

3 https://www.giz.de/expertise/html/4619.html

Графикон 1: Модел који описује систем сарадње у  
циљу постизања друштвених промена 
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Тренутни трендови руралног развоја у ЕУ 

Европска унија, кроз Заједничку пољопривредну политику (Common Agricultural Policy - CAP4), 
улаже велика средства у развој села и пољопривреде како би осигурала квалитет живота и 
останак становништва у руралним срединама и како би заштитила своје пољопривредне 
произвођаче и тржиште у целини. Део те политике се односи и на земље које су у процесу 
приступања ЕУ, тако да и Србија преко програма ИПАРД припрема свој пољопривредни сектор 
за улазак у Европску унију. Те припреме обухватају изградњу система који треба да буде у 
служби спровођења програма за развој пољопривреде, као и за рурални развој (усклађеност 
политика, праћење, квалитет, санитарни услови и сл., у складу са захтевима програма). 
Припреме, такође, обухватају и припрему носилаца пољопривредне производње, који морају да 
надограде своје системе како би на великом тржишту ЕУ (већем од 500 милиона потрошача) 
могли да конкуришу другим понуђачима који се већ налазе на њему.  

Највише средстава у фондовима руралног развоја је намењено истраживањима и развоју како 
би се повећала ефикасност, развили нови производи и тиме дошло до нових тржишта. 
Наступ на тржишту је кључ сваке делатности, док је у последње време у пољопривреди јасно да 
разумевање потреба тржишта и испуњавање његових захтева представљају основу развоја и 
пољопривредне производње и прераде.  

Европа, као и светски трендови, повезују урбане делове територија са руралним, не само како 
би дошли до хране, већ и како би разумели димензије еко-системских услуга, прилика за 
запошљавање и низ других димензија које показују да је исељавање из села прошлост и да 
државе у селима треба да граде прилике за стварање нове вредности.  

Иницијатива Европске Комисије Паметна села5 се 
заснива на разумевању вредности које село може 
дати друштву. Ту се отварају питања сигурности хране 
и обезбеђења хране у ванредним ситуацијама, а 
занимљиво је и питање демографских промена, које 
су присутне и у општини Сокобања. Решавање питања 
здравствене и социјалне заштите, образовања и 
локалне економије су само део вредности које 
паметна села могу пружити људима. Паметна села 

4 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en  
5 https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en 

Графикон 3: Паметна села 

Графикон 2: ЕУ буџет
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граде традиционалне односе на новим технологијама и иновацијама како би користили 
становницима и локалној економији.  

Велики производни и прерађивачки погони данас су углавном у рукама великих трговачких 
ланаца. У том делу мањи произвођачи и прерађивачи не могу да буду конкурентни ни у погледу 
цена, ни количина које су способни да понуде. Они треба да разумеју локална тржишта и 
специфичне потребе купаца на тим тржиштима да би своје производе прилагодили баш тим 
специфичностима и задовољили те потребе. У мањим државама, где су присутни мањи локални 
произвођачи, могућност понуде на локалним тржиштима је изражена и показује јако добре 
резултате, док приходи од такве продаје произвођачима покривају трошкове и доносе зараду. 
Такође, удруживање мањих произвођача и прерађивача ствара прилике за локалне производе и 
произвођаче да нађу своја места на захтевним тржиштима. Тренутно постоје различите 
иницијативе у виду развојних пројеката које подржавају овакве активности и које помажу 
удруженим произвођачима, и онима са карактеристичним и квалитетним производима, да се 
представе и заузму своје место на тржишту (немачка развојна сарадња, USAID, EBRD, FAO UN и 
др.).  

ИПАРД II програм за Србију за период 2014-2020. године који 
обезбеђије инвестициону подршку од 175 милиона евра почео је да 
се примењује почетком 2018. године. Програм дефинише мере 
подршке у пољопривредној производњи, преради, маркетингу и 
диверзификацији активности у руралним подручјима. Приоритетни 
сектори за инвестирање су сектор млека, меса, воћа и поврћа и 
ратарства. Мере подржавају инвестиције у изградњу и 

реконструкцију објеката, као и набавку нове механизације, опреме и нових технологија.  

ИПАРД II се тренутно спроводи кроз две мере: 
- мера 1 – инвестиције у изградњу објеката за пољопривредну производњу и набавку 

пољопривредне механизације и  
- мера 3 – инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа 

рибарства. 

У току је и припрема за акредитације следећих мера: 
- мера 7 – диверсификација пољопривредних газдинстава и развој пословања у руралним 

подручјима, 
- мера 9 – техничка помоћ и трошкови у вези са спровођењем ИПАРД програма, 
- мера 4 – пољопривреда, заштита животне средине, клима и органска производња и 
- мера 5 – припрема и имплементација Локалних развојних стратегија (LEADER приступ)6. 

Табела 2: Преглед позива у оквиру ИПАРД II за 2017. и 2018. годину7

Назив мере
Износ 

средстава 
(РСД)

Статус Рок од Рок до

Мера 1 – куповина  нове опреме и механизације 1.000.000.000 објављен 25.12.17. 26.02.18. 

Мера 1 – куповина  нових трактора 555.761.895 објављен 04.01.18. 26.02.18. 

Мера 3 – куповина  нове опреме везано за 
прераду и маркетинг

878.498.105 објављен 27.03.18. 28.05.18. 

6 http://uap.gov.rs/ipard-ii-u-srbiji/ 
7 http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2017/11/Plan-poziva-2017_2018_finalno_251217-1.pdf 
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Мера 1 – изградња објеката, куповина нове 
опреме и механизације укључујући тракторе

2.915.976.278 у најави јун 2018. 
август 
2018.

Мера 3 – куповина нове опреме везано за прераду 
и маркетинг

2.675.912.833 у најави јун 2018. 
август 
2018.

Производи са ознаком географског порекла 
(PDO и PGI) представљају значајан потенцијал 
за заштиту карактеристичних производа са неког 
подручја које првенствено производе мали 
произвођачи и који имају традицију и репутацију 

производње. Ознаке географског порекла 
употребљавају се за обележавање природних, 
пољопривредних, прехрамбених и индустријских производа и производа домаће радиности и 
услуга. 

Име порекла (PDО) је географски назив земље, региона, или локалитета, којим се означава 
производ који одатле потиче, чији су квалитет и посебна својства искључиво, или битно, 
условљени географском средином, укључујући природне и људске факторе и чија се 
производња, прерада и припрема у целини одвијају на одређеном ограниченом подручју.  

Географска ознака (PGI) је ознака која идентификује одређени производ као производ пореклом 
са територије одређене земље, региона или локалитета са те територије, где се одређени 
квалитет, репутација или друге карактеристике производа суштински могу приписати његовом 
географском пореклу и чија се производња и/или, прерада и/или припрема одвијају на 
одређеном ограниченом подручју.  

У Србији од 2010. године примењује Закон о ознакама географског порекла8 који је углавном 
усклађен са прописима ЕУ и који омогућава сертификацију ових производа и њихову 
валоризацију на тржишту.  

8 https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_oznakama_geografskog_porekla.html  

Слика 1: ЕУ ознаке заштите 
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Позиционирање – анализа стања и стратешко фокусирање  

4.1 Територија и становништво  

4.1.1 Опште карактеристике 

Општина Сокобања се налази у централном 
делу источне Србије и простире се на 525 km². 
Већи део подручја налази се у Сокобањској 
котлини коју пресеца река Моравица. Котлину 
окружују планине Озрен и Девица са јужне 
стране, a Ртањ и Буковик са северне. На западу 
котлина прелази у Моравску долину, а на 
истоку у Тимочку. Административни центар 
општине је градско насеље Сокобања које се 
налази на 400 m надморске висине. Општина 
Сокобања се граничи са општинама Алексинац, 
Ражањ, Бољевац, Књажевац и Сврљиг.                     

Подручје општине има умерено-континенталну климу, са свежим летима и релативно благим 
зимама, што омогућава развој различитих видова пољопривредне производње. Средња 
годишња температура ваздуха се креће између 10,3°C у нижим деловима општине до 6-8 °C на 
највишим деловима планине Ртањ. Јесен је топлија од пролећа, док су ноћи свеже, посебно 
лети, када је и мања влажност ваздуха. Средња годишња влажност ваздуха износи 73%, и 
највећа је током зимских месеци. Просечна годишња количина падавина креће се око 600 до 700 
mm по m². 

Закључак: Одлике пејзажа и погодна клима су прилика, не само за развој туризма, него и за 
развој различитих типова пољопривредне производње.  

4.1.2 Становништво 

По последњем попису становништва из 2011. године, у општини Сокобања живи 16.021 
становник, од чега 7.982 становника (скоро 50%) живи граду Сокобања. Остатак становништва 
насељава 24 сеоска насеља9. Ипак, последње процене из 2017. године показују да на подручју 
општине живи 14.467 становника са просечном густином насељености од 28 становника по m²10.

Број становника се у општини константно смањује од педесетих година до данас. Од пописа из 
1953. године (број становника је износио 24.621)11, до пописа из 2011. године, број становника се 
смањио за 8.600 или 35%, а тренд смањивања се и даље наставља, тако да је од последњег 
пописа становништва до сада процењено да се број становника смањио за још око 1.500.  

Основни узроци пада броја становника су смањен наталитет, негативан природни прираштај и 
миграције. Тренутно, стопа природног прираштаја становништва у Сокобањи износи -18%. Стопа 

9 http://popis2011.stat.rs/?page_id=2162 
10 http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Sokobanja_EURSRB002002003004.pdf 
11 http://brojstanovnika.cu.rs/opstina/sokobanja 

Слика 2: Мапа општине Сокобања
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негативног прираштаја је већа у односу на просек Зајечарског округа (-14,9%), а драматично је 
већа у односу на просек Републике Србије (-5,5%)12.  

Миграциона кретања иду у два основна правца: 

§ oдлив становништва из села у град што смањује потенцијал сеоских насеља,  
§ одлив становништва из општинских насеља у веће урбане центре (Ниш, Београд и 

Зајечар), као и одлазак становника у иностранство.  

                 Табела 3: Број становника по насељима у општини Сокобања13

Насеље Број становника Насеље Број становника 

Сокобања град 7982 Николинац 308 

Бели Поток 196 Ново Село 32 

Блендија 282 Поружница 298 

Богдинац 146 Раденковац 69 

Врбовац 472 Ресник 716 

Врмџа 497 Рујевица 193 

Дуго Поље 519 Сесалац 250 

Жучковац 422 Трговиште 291 

Језеро 255 Трубаревац 511 

Јошаница 686 Церовица 33 

Левовик 148 Читлук 651 

Милушинац 314 Шарбановац 402 

Мужинац 348   

Од укупног броја становника, 6.483 или 40,46% представља економски активно становништво14. 
Што се тиче запослености, у општини је регистровано 3.443 запослених (од 2015.године број 
запослених укључује и регистроване индивидуалне пољопривреднике) и 1.446 незапослених, од 
чега су 775 жене и 671 мушкарац15.

Закључак: Сокобања се празни. То је најуочљивије у селима у којима се значајно смањују 
развојни капацитети. Стално смањивање броја становника, нарочито  у селима, ће на дужи 

рок имати значајан негативан утицај на развој у целини.

4.1.3 Ресурси  

Основни природни ресурси општине су: пољопривредно земљиште, шуме, минералне сировине, 
минералне воде и богат биодиверзитет.  

Пољопривредно земљиште се у општини Сокобања простире на 28.503 hа (54% површине 
општине), што по становнику износи 1,97 hа. Коришћено пољопривредно земљиште обухвата 
површину од 15.899 hа, односно по становнику 1,1 hа. Оба параметра су изнад просека за 
Србију16. Највећи део пољопривредног земљишта је у приватном власништву. 

12 Витални догађаји 2017, Републички завод за статистику Србије, http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/  
13 http://popis2011.stat.rs/?page_id=2162 
14 http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Knjiga%207_Ekonomska%20aktivnost-Economic%20activity.pdf 
15 Статистика запослености и зарада, РЗС, ДИ Профил Сокобања РЗС 
16 Попис пољопривреде Републике Србије 2012., http://popispoljoprivrede.stat.rs/?page_id=6221 
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Табела 4: Пољопривредно земљиште по насељима и категoјама коришћења17

Структура коришћеног пољопривредног земљишта у Сокобањи није нарочито повољна. Иако 
површине под ораницама и баштама чине 60% коришћеног земљишта, парцеле су мале и то 
отежава ефикасност производње и спречава постизање добрих приноса.  

Значајне земљишне површине (око 36%) спадају у категорије пашњака и ливада, што 
представља велики потенцијал за развој сточарске производње. Највише ливадских и пашних 
површина се налази на територији градског насеља Сокобања, и у селима Јошаница и Врмџа. 
Приноси травне масе су ниски, а квалитет осредњи до лош. Већа газдинства узимају у закуп 
квалитетније пашњаке и врше косидбу на овим површинама, али не примењују агротехничке 
мере. Вештачке ливаде, односно сејани травњаци, су ретки и успостављају се на ораничним 
површинама. Сејани травњаци се у одређеној мери култивишу.  

Површине под воћњацима и виноградима чине мали удео у коришћеном пољопривредном 
земљишту, свега 3.5%.  

Неповољна структура пољопривредног земљишта, мањак инфрастуктуре и неприступачност 
терена, нарочито у удаљенијим брдским подручјима, отежавају приступ земљишту, због чега се, 
из године у годину, повећавају површине пољопривредног земљишта које остаје необрађено. 
Временом, ово земљиште обраста коровом, шипражјем и дрвећем што представља опасност 
трајног губитка земљишних ресурса. 

Структура пољопривредног земљишта се може унапредити комасацијом, када се уситњене 
земљишне парцеле укрупњавају и побољшава им се облик, а гради се и потребна 
инфраструктура, како би свака парцела имала прилаз пољском путу. Ово значајно доприности 
побољшању услова за пољопривредну производњу и ствара шансе за већи приход. Општина 
Сокобања је недавно започела активности на пројектима комасације у појединим катастарским 
општинама, што улива оптимизам у погледу унапређења услова живота и рада у руралним 
подручјима. 

Закључак: Велики део пољопривредног земљишта чине пашњаци и ливаде, обрадиво 

17 http://popispoljoprivrede.stat.rs/?page_id=6221 
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земљиште је уситњено, што отежава пољопривредну производњу. Приметан је и значајан 
пораст напуштеног пољопривредног земљишта.

Квалитет земљишта није висок, али је погодан за различите пољопривредне активности. Највеће 
површине земљишта припадају нижим бонитетним класама, односно, не одликују се нарочитом 
плодношћу. У брдским и планинским пределима доминирају некултивисани пашњаци и ливаде 
са плитким земљиштима, на којима је изражен процес ерозије. Квалитет земљишта је знатно 
бољи у нижим пределима у којима има квалитетнијег земљишта дубљег слоја који пружа 
могућност развоја интензивне пољопривреде. 

Закључак: Квалитет пољопривредног земљишта условљава могућности производње, 
ограничавајући планирање производње нових, захтевнијих, али и исплативијих култура.

Наведено указује на постојање отежавајућих околоности за развој интензивне пољопривреде. 
Међутим, потенцијали постоје у виду великих пашњачких површина које се могу користити за 
подстицање слободног система држања и испаше животиња, што постаје стандард у ЕУ. Такође, 
земљиште је незагађено употребом пестицида и индустријском производњом и то отвара 
могућности за развој органске производње и производње осталих високо квалитетних производа, 
као што су производи лековитог и ароматичног биља. Без обзира на постојећи земљишну 
структуру, постоје потенцијали за диверзификацију пољопривредне производње у правцу 
развоја воћарства и повртарства.  

Закључак: Структура пољопривредног земљишта није оптимална, али постоје потенцијали за 
различите врсте производње, као што су сточарство, воћарство и повртарство, органска 

производња и производња лековитог биља.

Шуме се у општини Сокобања простиру на 24.583 ha и заузимају 47% укупне површине општине. 
Највише су заступљене листопадне шуме, па тако дрвна запремина лишћара износи 31.946 m3

(од чега је 15 % техничко дрво),а четинара 17.354 m3 (од чега је 2 % техничко дрво)18.  

Шуме у државном власништву се простиру на 11.961 ha, што је нешто мање од половине укупне 
површине, и њима управља ЈП Србијашуме19.  

Што се тиче структуре, најзаступљеније су мешовите шуме у којима преовладава буква, затим 
храст и граб. У вишим пределима има и четинара, а у нижим тополе и врбе, али ове површине 
нису значајне. Иако у општини преовладавају шуме које су погодне за експлоатацију, квалитет 
дрвне масе није задовољавајући јер највеће количине потичу од дрвећа слабијег квалитета, као 
што је буква.  

Закључак: Шуме представљају значајан потенцијал и могу допринети развоју туризма, лова, 
спорта и индустрије, али недостаје стратешко и одрживо управљање овим ресурсом. 

Водни ресурси у Сокобањи су значајни, а највећи део чине река Моравица и Бованско језеро. 
Бованско језеро је дугачко око 8 km и дубоко око 50 m у близини бране. Користи се за одбрану од 
поплава у доњем делу Моравице, као и за водоснабдевање и наводњавање Алексинца, 
Житковца и Сокобање, развој туризма, спорта и рекреације. Бованско језеро је богато рибом. 
Постоји и Мало језеро на Озрену које има доминантну позицију у атрактивном и еколошки 
квалитетном природном амбијенту овог излетишта. Врмџанско језеро је смештено у непосредњој 

18 Општине и региони у Србији, РЗС, 2016., http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2016/pdf/G20162020.pdf 
19 http://www.srbijasume.rs/nis.html  
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близини истоименог села, у јужном подножју планине Ртањ, и представља атрактивно излетиште 
и место за риболов.  

Воде Сокобање су угрожене комуналним отпадном из самог града, али и из сеоских насеља, с 
обзиром на то да се у њих изливају отпадне воде из сеоских домаћинстава (септичке јаме преко 
подземних вода, осока из стајњака који се неправилно складишти и сл.). 

Геотермални извори у зонама Сокобање и Јошанице су чувени по својој лековитости. Постоји 
шест геотермалних извора. Ови извори спадају у групу најрадиоактивнијих вода у Србији са 
температурама од 22-46,5°C  и представљају посебну природну, економску и енергетску 
вредност општине. Радиоактивност лековитих извора се креће од 5,7 до 13,5 МЈ. Минералне 
воде су погодне за лечење хроничног бронхитиса, бронхијалне астме, психонеурозе, повишеног 
крвног притиска, хроничног реуматизма, ишијаса, малокрвности, појединих женских болести, 
исцрпљености, а служе и за опоравак.  

Закључак: Водни ресурси су значајан потенцијал општине, али је потребно посветити додатну 
пажњу заштитити од загађења. Загађене реке и језера представљају опасност и наносе штету 

могућностима за покретање органске производње и производње других облика квалитетне 
хране.

Вадух на подручју Сокобање је, због присуства планина и котлина, карактеристичан по 
специфичном струјању и помаже бројним туристима у лечењу одређених респираторних 
болести. Због таквих карактеристика Сокобања је препозната као лечилиште за људе који болују 
од астме и других плућних болести. Захваљујући чистом ваздуху, природи и зеленилу, читава 
територија општине носи епитет ваздушне бање.  

Закључак: Сокобања има карактер ваздушне бање, због чега привлачи бројне туристе који 
желе одмор и опоравак, а и место је лечења болесника оболелих од респираторних болести. 

Рудна налазишта рудника мрког угља “Соко” се налазе у селу Читлук. Овај рудник започео је са 
радом још крајем 19. века, а просечна годишња производња је 88.000 t годишње20. Осим угља, 
од минералних сировина на подручју општине, присутни су иловача која се користи у цигларству 
и жути доломит (у атарима села Врмџа и Мужинац) који је погодан за прскање фасада. На 
територији Јошанице постоји и бели пелоид који се, растворен у лековитој води, може користити 
као лековито и козметичко блато. 

Закључак: Сокобања је богата и угљем и другим минералним сировинама које се користе у 
индустрији, а неки минерали имају своју примену и у рехабилитацији и спа третманима.

4.1.4 Инфраструктура  

Путна мрежа у општини Сокобања има најмању дужину у Зајечарском округу. Укупна дужина 
путева износи 169,12 km, од чега је 142,77 km је савремени коловоз. Нема државних путева 
првог реда, а државни путеви другог реда се простиру у дужини од 83,6 km. Дужина општинских 
путева је 85,52 km21.  

20 Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица 
21 Општине и региони у Србији, РЗС, 2016., http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2016/pdf/G20162020.pdf 
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Локални путеви, нарочито у селима, нису у задовољавајућем стању и многе од њих је потребно 
реконструисати. 

Сокобања је лоше повезана са најважнијим саобраћајницама и административним центрима. 
Сокобања је регионалним путем Р–121 (Књажевац – Сокобања – Алексинац) и регионалним 
путем Р–120 (Бољевац – Сокобања – Алексинац) повезана са аутопутем Београд–Ниш (Е–75), 
односно коридором 10. Преко железничке станице Житковац, која је удаљена 35 km, Сокобања 
је повезана и са железничком пругом Београд –Бар.  

Табела 5: Удаљеност од главних саобраћајних система и појединих градова 

Саобраћајни 
систем/град

Временска 
удаљеност 

Правац  

Аутопут 40’ Ниш-Београд
Аеродром Ниш 50’ Разни правци (укупан број путника у 2017. години: 331.582)
Аеродром Београд 3h Разни правци (Укупан број путника у 2017. години: 5.340.000)
Железничка пруга 43’ Београд- Бар
Београд 2h 45’
Ниш 1h 7’
Зајечар 1h 30’
Књажевац 53’

Закључак: Постојећом путном мрежом Сокобања није добро повезана са регионом, а и 
повезаност унутар општине је лошија него што би то било могуће. То утиче на долазак гостију 

и посетилаца који су главно тржиште производа руралне средине Сокобање.

Водоводна и канализациона мрежа је задовољавајућа у градском насељу Сокобања, односно 
преко 90% насеља је прикључено на водоводни и канализациони систем. Укупно на територији 
општине, 4.636 домаћинстава је прикључено на водоводни систем, а 4.318 на канализациони22.  

Водоводна мрежа има велике губитке, део мреже је још увек под азбестним цевима, а водним 
налазиштима треба озбиљнија обнова и пажња. Сеоска насеља имају своје водоводе који су 
грађени властитим средствима и радом, али у смислу сигурности и квалитета воде нису под 
сталним јавним надзором (ради се периодична провера квалитета воде).  

Основ канализационог система су колектор, који прикупља отпадну воду и постројење за 
прераду отпадних вода, чији је капацитет превазиђен с обзиром да је подигнуто још 1972. 
године. Канализација недостаје у сеоским подручјима, где су углавном заступљене 
индивидуалне септичке јаме. По подацима из 2015. године, испуштено је 354.000 m³  отпадних 
вода, док је пречишћено свега 180.000 m³ 23.    

Закључак: Водоводни и канализациони системи на територији целе општине не обезбеђују 
задовољавајућу сигурност у снабдевању водом и пречишћавању отпадних вода и тиме 

нарушавају квалитет живота и успоравају развој.

Електроенергетска мрежа је претежно ниског напона. Постављена је претежно на дрвеним 
стубовима, а мањи део је на бетонским стубовима, или је изведена кабловски. Једини објекат 
напонског нивоа 110 kV је далековод Алексинац – Сокобања. Сва села су електрификована, али 
имају проблем са падом напона, нестанцима струје и техничким губицима, што онемогућава или 

22 Општине и региони у Републици Србији 2016, РЗС, http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2016/pdf/G20162020.pdf
23 Општине и региони у Републици Србији 2016, РЗС, http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2016/pdf/G20162020.pdf
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отежава развој озбиљне пословне делатности. Телекомуникациона мрежа је добро развијена, и 
сва села имају телефонску мрежу и приступ услугама мобилне телефоније.  

Закључак: У сеоским насељима се јављају проблеми са падом напона, нестанцима струје и 
техничким губицима, што отежава свакодневне животне активности, а нарочито се лоше 

одражава на развој озбиљне пословне делатности.

4.1.5 Пољопривреда 

Упркос значајним рудним, индустријским и туристичким потенцијалима и ресурсима, 
пољопривреда остварује 45-55% укупног прихода, и свакако је најзначајнија грана привреде у 
општини. Највећи значај се придаје сточарству, потом воћарству и повртарству. 

Близу 40% становништва је пољопривредно становништво, а од тога 17,5% чине активни 
пољопривредници24. У општини је регистровано 2.521 пољопривредно газдинство, од тога 
највише њих спада у категорије газдинстава која поседују 5–10  ha коришћеног земљишта (38%) 
и 2–5 ha (37%)25.  

Од укупног броја газдинстава мање од 15% се, сем примарне производње, бави додатним 
активностима које доносе профит. Тако постоје само три газдинства која прерађују месо, 168 
млеко, 125 воће и поврће, и само 8 се бави туризмом26.  

Пољопривредна газдинства су углавном мешовитог типа, што указује да у општини нема 
специјализације пољопривредне производње. Производња је намењена задовољавању 
сопствених потреба, а тржишних вишкова је мало. Већа пољопривредна газдинства која су на 
путу специјализације пољопривредне производње узимају у закуп додатне земљишне површине. 

Закључак: Пољопривредна газдинства су мала и са уситњеним парцелама, што онемогућава 
озбиљнију специјализацију производње и конкурентност, чак и на локалном тржишту. 

Недостаје активно повезивање газдинстава кроз удружења и задруге.

Што се тиче биљне производње, ратарство је најзаступљеније, а од ратарских култура највише 
се узгајају кукуруз (на 2.773 hа) и пшеница (на 2.563 ha). Значајне су и површине под крмним 
биљем (3.264 ha). Остале културе, попут јечма и овса, су знатно мање присутне27. Ратарска 
производња је претежно у функцији сточарства, тако да тржишних вишкова нема, или су они 
врло мали. Ратарство карактерише мала производња и ниски приноси по хектару засађене 
површине, а откуп биљних производа је спорадично организован (приватна иницијатива) или га 
нема. Такође, производња у значајној мери зависи од временских услова  јер нема система за 
наводњавање, или их има веома мало.  

Закључак: У ратарској производњи доминирају кукуруз и пшеница који се углавном користе за 
потребе сточарства, тако да тржишних вишкова нема, или су они веома мали.

24 http://www.opstinasokobanja.com/sites/default/files/Uploaded_files/files/14%D0%B0.pdf 
25 Попис пољопривреде Републике Србије 2012 
26 http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2012/PP-knjiga2.pdf 
27 Попис пољопривреде Републике Србије 2012., Коришћење ораница и башта 1-1 
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Производња поврћа се углавном одвија у баштама и на малим парцелама. Доминантне 
повртарске културе су кромпир (гаји се на 128 ha) и пасуљ (гајe се на 114 ha). Остало поврће се 
гаји на само 58 ha 28.  

У општини нема великих произвођача поврћа, али има повртарске производње под 
пластеницима, као и малих површина под поврћем које се наводњавају. Тржишни вишкови 
поврћа су мали и углавном се пласирају на локалној пијаци и у појединачним случајевима се 
продају откупљивачима. У општини готово да нема капацитета за откуп и прераду повртарских 
култура. У време туристичке сезоне су присутни произвођачи и продавци из других крајева 
Србије, што указује да је производња поврћа мања у односу на потребе Сокобање као 
туристичког центра. 

Закључак: У повртарству се највише гаје врсте типичне за локално подручје, као што су 
кромпир и пасуљ, а осталог поврћа је врло мало. У општини нема прерадних капацитета, а 

производи се углавном пласирају на локалној пијаци и у угоститељству. 

Производња воћа се одвија на површини од 487 hа, а доминантне врсте су шљива (гаји се на 
289 ha) и јабука (гаји се на 76 ha), а затим следе ораси, крушке и вишње29. 

90% засада воћа чине мали, екстензивни воћњаци у којима су сортимент и технологија 
застарели, мада има појединачних случајева са модернијим засадима, углавном на мањим 
површинама. Присутан је само један велики специјализован произвођач воћа са савременим 
засадима јабука. Воћарска производња није тржишно оријентисана. Нема прерадних капацитета 
који откупљују воће, сем неколико малих хладњача које су у власништву већих произвођача воћа 
и поврћа и две мини сушаре.  

У општини се производи мање воћа у односу на потребе, посебно у туристичкој сезони када 
недостаје сезонског воћа са територије општине, па се оно набавља из других крајева.  

Виноградарство није развијено и само 58 hа пољопривредних површина је под виниоградима30.  

Закључак: Воћарство карактерише производња шљиве, јабуке и крушке, углавном на малим и 
застарелим засадима, а прерадни капацитети су минимални. Производе се врсте воћа које 
стижу пред крај туристичке сезоне, док недостаје интензивнија производња воћа доступног 

током сезоне.

Постојећа механизација је најчешће стара више од 20 година, мада постоје и појединачни 
произвођачи који своју механизацију обнављају. Врсте прикључних машина указују на 
оријентисаност пољопривредних домаћинстава ка ратарској и сточарској производњи.  

Закључак: Застарела механизација је препрека развоју комерцијалних и специјализованих 
газдинстава.

Најразвијенија грана сточарства је говедарство, a доминантна раса је домаће шарено говече у 
типу сименталца. Број газдинстава која узгајају говеда је 1094, а највeћи број газдинстава (627) 
има 3–9 грла. Само 73 газдинатсва спадају у категорију оних који узгајају 10–19 грла, а оних 
преко 20 грла готово да и нема31.  

28 Попис пољопривреде Републике Србије 2012 
29 Попис пољопривреде Републике Србије 2012
30 Попис пољопривреде Републике Србије 2012
31 http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2012/PP-knjiga2.pdf 



Страна 16

Говедарска производња опада, а број грла се константно смањује у последњих 30 година. По 
попису из 2002. године, на територили општине се узгајало 6.143 грла говеда, а по попису из 
2012. године 4.756 грла32. Мало је газдинстава специјализованих само за говедарску 
производњу, углавном се на истим газдинствима узгају и друге врсте стоке, као што су свиње и 
живина.  

Говедарска производња је фокусирана на производњу млека, а има и фарми за тов јунади до 
500 kg телесне масе. Просечна млечност грла је 4.000 - 4.500 l млека по стандардној лактацији. 
Репродукција се најчешће обавља вештачким осемењавањем. Селекцији се у највећем броју 
случајева не поклања велика пажња. Производни резултати су лошији у односу на технолошке 
нормативе што је резултат неадекватних услова гајења и недостатка знања код произвођача. 

Закључак: Говедарство је најзаступљенија грана сточарства. Број грла говеда константно 
опада, а производни резултати нису задовољавајући. Углавном се производи млеко за откуп, 

а у мањој мери се користи за производњу сира и других млечних прозвода.

Животиње се углавном гаје у наменским објектима и преуређеним просторима који често не 
одговарају зоотехничким стандардима. Систем гајења је углавном везани, мали је број штала са 
слободним системом и произвођача који напасају живитиње током летњих месеци. Само 202 
грла говеда се држе на испаши33.  

Исхрана се заснива на неизбалансираним оброцима, а посебне потребе у исхрани одређених 
категорија животиња се не уважавају. Од кабастих хранива у исхрани се углавном користи 
зелена маса са пашњака (испаша, покошена зелена маса, сено). Дуга и неконтролисана 
употреба истих травних површина, без примене агротехничких мера, је довела до опадања 
приноса и квалитета травне масе. Мали број газдинстава је почео са припремом кукурузне 
силаже. Најчешћи вид прихране је додавање ломљеног кукурузног зрна или мешавине житарица. 
На појединим фармама употребљавају се и  додаци концентроване хране.  

Закључак: Говеда се углавном гаје у везаном систему, у објектима који не испуњавају 
савремене зоотехничке стандарде, а систем исхране не обезбеђује задовољавајуће  

производне резултате.

Хигијени муже се не поклања потребна пажња, што узрокује лош квалитет млека. Широко је 
распрострањена ручна мужа, а број мањих покретних музилица је мали. Млеко се у највећем 
броју случајева сакупља и чува у алуминијумским и пластичним кантама. Само већа газдинства 
имају лактофризе, што указује на лош систем складиштења млека, а самим тим и лошији 
квалитет испорученог млека млекарама. У општини нема фарми са затвореним системом муже 
(измузишта). У неким селима постоје и организована откупна места (нпр. у једном селу постоји 
већи лактофриз за пар околних села) која задовољавају садашњи ниво производње.  

Одређени број домаћинстава се бави производњом меких и тврдих сирева који се пласирају на 
локалном тржишту, под заједничким именом сокобањски сир. Тренутно не постоји уједначеност 
производа, и често се дешава да се на локалној пијаци продаје и други сир који није са 
територије општине, а називају га сокобањским сиром. Стандардизација и заштита овог сира би 
могла допринети бољем позиционирању на тржишту и сузбијању нелегалне конкуренције.  

Закључак: Квалитет млека није на задовољавајућем нивоу, што је последица неадекватне 
муже и чувања млека. Одређена домаћинства се баве производњом сира, али производња 

32 http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2012/PP-knjiga2.pdf 
33 http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2012/PP-knjiga2.pdf 
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није стандардизована што умањује вредност производа.

Производња говеђег меса се заснива на производњи јунади која су најчешћи финални производ, 
а у мањој мери се продаје и утовљена телад. Купци углавном купују жива грла по селима, 
пијацама и вашарима за каснију препродају, а ређе се грла продају приватним кланицама и 
месарама у Сокобањи и околини.  

Закључак: У производњи говеђег меса доминантан је тов јунади.

Овчарска производња бележи пад у последњих 30 година, a број оваца према последњем 
попису је 8.986, од чега се само половина држи на испаши. У општини Сокобања 918 
газдинстава се баве овчарством, од чега близу 60% спада у мале произвођаче који имају 3–9 
грла оваца. 16 произвођача има преко 50 оваца у стаду и само су два са преко 100 и два са 
преко 200 оваца34.  Оваква структра је неповољна за развој модерне и економски исплативе 
производње.  

 У расном саставу доминирају различити сојеви праменке, нарочито сврљишки, а у одређеном 
броју се гаји и виртемберг. Животиње се углавном хране травном и ливадским сеном слабе 
хранљиве вредности, са мањим или већим уделом прихране.  

Овце се највише гаје због производње јагњади који се продају у периоду март–мај. Мањи број 
домаћинстава прави сир, али је тржишних вишкова мало.  

Закључак: Овчарска производња је у опадању. Овце се углавном производе ради меса, а 
мањи број газдинстава производи овчији или мешани сир.

Живина и свиње се претежно гаје за кућне потребе, продају се у малим количинама и не 
представљају значајан приход газдинства. Газдинства која гаје свиње најчешће имају 3–9 грла 
свиња. У селима нема већих и специјализованих објеката за тов свиња, тако да је само 8 
произвођача са преко 50 грла, и само један са преко 100 грла35.  Крмаче, товљеници и прасад се 
продају откупљивачима и накупцима, а део продаје се врши на сокобањским вашарима и зеленој 
пијаци. У општини има мали број специјализоваиних објеката за тов живине и производњу јаја. 
Само један произвођач има јато величине преко 1.000 грла живине и мини кланицу за утовљене 
пилиће. Производња у овим објектима је у складу са технолошким нормативима.  

Закључак: Живина и свиње се углавном гаје за кућне потребе, продају се у малим 
количинама и не представљају значајан приход газдинства.

Захваљујући великим површинама под ливадама, пашњацима и шумама, као и очуваној и 
незагађеној природној средини, Сокобања има велики потенцијал за развој пчеларства. У 
општини има 4.629 кошница пчела36. Присуство разноликих биљних врста, међу којима су 
нарочито значајне биљке на ливадама и пашњацима, дају сокобањском меду карактеристичан 
укус. Препознатљив је и укус шумског меда. Због овога у општини постоје иницијативе у правцу 
додатног брендирања и заштите сокобањског меда. У општини постоји приличан број пчелара, а 
активна су и пчеларска удружења. Охрабрује чињеница да је присутан све већи број младих 
људи са села који су заинтересовани за пчеларство. 

Закључак: Производња меда има потенцијал захваљујући повољним природним 

34 http://publikacije.stat.gov.rs/G2013/Pdf/G201314003.pdf 
35 http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2012/PP-knjiga2.pdf 
36 http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2012/PP-knjiga2.pdf 



Страна 18

карактеристикама општине и незагађеној средини, а постоји заинтересованост произвођача за 
производњу и брендирање меда.

Општина Сокобања гаји традицију сакупљања лековитог биља. Захваљујући погодној клими, 
пејзажу са присуством планина и котлина и великим површинама под ливадама и пашњацима, 
на територији општине расте мноштво лековитих биљних врста, од којих су неке веома 
специфичне. Сматра се да на територији општине расте око 200 врста лековитих биљака. Веома 
је познат ртањски чај који се производи од истоимене биљке која расте само на планини Ртањ. 
Сакупљање лековитог биља окупља локалне бераче, али и оне из других крајева, као и бројне 
туристе. Годишње се организују и манифестације које додатно афирмишу ову делатност.  

Закључак: Општина има велики капацитет за сакупљање, узгој и прераду лековитог биља. 
Овај ресурс представља значајну могућност развоја самосталне гране пољопривреде која је у 

тренду и која у ланцу вредности нуди високе приходе. 

На Бованском језеру је дозвољен спортски риболов, а лове се шаран, бабушка, бодорка, 
деверика и уклија. Удружење спортских риболоваца Моравица се стара о газдовању и 
порибљавању језера и доприноси очувању рибљег фонда у њему. Ово удружење издаје и 
дозволе за риболов. У општини се налази и ловиште површине 36.43737 hа којим газдује ловачко 
удружење Соко. Најзначајнија дивљач у ловишту су зечеви, фазани, срне и дивље свиње, а 
разноврсна дивљач  такође представља прилику даљег развоја. Ловиште располаже ловним 
објектима – чекама, хранилиштима и солиштима.  

Закључак: У општини постоје ресурси за лов и риболов, а удружења су одговорна за њихово 
одрживо управљање.

Што се тиче прераде млека, у општини су регистроване  мале и средње занатске млекаре које 
откупљују мале количине млека и не представљају носиоце развоја говедарства. Значајније 
количине млека откупљују веће млекаре чија седишта нису у општини. Већи откупљивачи су, 
превенствено, заинтересовани за веће произвођаче који су специјализовани, или су у процесу 
специјализације. Од млечних производа највише се производи бели сир, познат под називом 
„сокобањски сир“, и он се пласира познатим купцима или се продаје на локалној пијаци. Само 
мали број произвођача има уговорене испоруке овог сира локалним ресторанима. Количине 
локално произведеног и пласираног сира нису значајне. Велике потешкоће у млекарском сектору 
тренутно представљају ниске откупне цене сировог млека.  

Откупом, прерадом и паковањем лековитог биља се баве два предузећа која сарађују са око 280 
берача у селима сокобањске општине. Суши се и прерађује око 80 различитих врста лековитог 
биља. Чајевима и другим производима из овог краја снабдевају се апотекарске установе широм 
земље. У општини има више откупљивача сакупљених печурака, a постији и сушара и хладњача.  

У општини је активно и неколико мини кланица и месара. У некима од њих се врши и прерада 
меса. Ови прерађивачи не откупљују стоку континуирано, већ по потреби, односно када имају 
тражњу за стоком и производима.  

Регистрована су два приватна млина (од којих један не ради), али се жито не откупљује са 
територије Сокобање, већ се набавља у Војводини. У општини нема тржишних вишкова жита.  

37 Ловачки савез Србије, http://www.ekolss.com/LU/soko_banja.htm



Страна 19

Постоји неколико малих, приватних хладњача за воће које су у власништву већих произвођача, 
али ове хладњаче углавном не користе други пољопривредници. Нема хладњача средњег и 
већег капацитета за складиштење воћа и поврћа. Изграђене су две мини сушаре за воће.  

Закључак: Прерадни капацитети у општини су малобројни и са малим капацитетима. Мали 
број произвођача нуди прерађене производе на локалном тржишту, што представља велику 

сметњу развоју производњи са већом додатом вредношћу и унапређењу специфичног 
локалног тржишта.

Села у општини Сокобања имају одређене предости које су препознате од мештана, али и од 
шире заједнице. Ове предности је потребно стално идентификовати како би се из њих градиле 
развојне прилике и пројекти. Развојне прилике произилазе из природних и људских потенцијала, 
досадашње производње и знања. Њихово идентификовање је могуће  за мања подручја која се 
по њима издвајају, али и за више села и општину у целини. Свако село и људи у њему ће  
најбоље препознати своје прилике, уз евентуалну подршку са стране, а ова  стратегија је и 
припремљена са циљем да потенцијале и иницијативе, препознате од стране локалне заједнице, 
подржи.  

Слика 3: Села и њихове предности – садашња ситуација, пример  
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4.2 Анализа предности, слабости, прилика и претњи  

Табела 6: SWOT анализа 
Предности 

§ Одлике пејзажа и погодна клима су потенцијал за 
развој разноврсне пољопривреде  

§ Довољно пољопривредног земљишта - површина по 
становнику већа од просека за Србију  

§ Велике површине под ливадама и пашњацима погодују 
развоју сточарства и производњи лековитoг биља 

§ Значајни водни ресурси уз одрживо коришћење 
§ Незагађен ваздух и специфично кретање ваздуха због 

присуства планина и котлина стварају амбијент 
ваздушне бање 

§ Земљиште није загађено јер нема интензивне 
пољопривредне производње, као ни индустрије 

§ Налазишта угља и других минералних сирoвина и 
изворишта минералних вода  

§ Значајни шумски ресурси, око 47% територије општине 
је под шумама 

§ Присуство река, језера и рибе у њима погодује развоју 
спортског риболова 

§ Разноврсна дивљач и постојање ловишта и ловних 
објеката погодују развоју ловне привреде 

§ Традиција туризма - Сокобања је једна од три 
најстарије бање у Србији 

§ 80.000 туриста годишње је значајан потенцијал кога 
немају многа места у Србији, па ни у Европи 

§ Туристи који долазе у Сокобању су окренути 
здравственом туризму и радо посећују села и бораве у 
њима 

§ Традиција пољопривредне производње и постојање 
готово свих типичних врста пољопривредне 
производње (ратарство, воћарство, повртарство, 
говедарство, овчарство, свињарство, живинарство) 

Слабости  

§ Мала и неспецијализована пољопривредна газдинства 
са ниском ефикасношћу и конкурентношћу на тржишту 
које захтева квалитет 

§ Уситњеност парцела  
§ Пољопривредни произвођачи су неедуковани о 

постојећим шансама за подршку и развој 
§ Мотивација становништва за развој руралних подручја 

је слаба 
§ Развијен туризам се недовољно користи за развој 

тржишта пољопривредних производа и руралних 
подручја 

§ Путна мрежа унутар општине, као и путна мрежа која 
повезује Сокобању са регионом је неразвијена и у 
лошем је стању 

§ Водоводни и канализациони системи не обезбеђују 
задовољавајућу сигурност у снабдевању водом и 
пречишћавању отпадних вода  

§ Незадовољавајуће стање електричне мреже у селима 
§ Недовољно развијена дрвна индустрија базирана на 

обновљивим изворима 
§ Низак квалитет коришћеног пољопривредног 

земљишта – доминира земљиште нижих бонитетних 
класа 

§ Неразвијена биљна пољопривредна производња 
(житарице, воће и поврће) – приноси су слаби, а 
технологија застарела 

§ Недостатак сезонског, локално произведеног воћа у 
туристичкој сезони 

§ Неразвијена сточарска производња – сточни фонд у 
опадању, објекти за држање животиња нису у складу са 
савременим технолошким стандардима, количине 
производа су незадовољавајуће 

§ Удржења произвођача не функционишу на 
задовољавајућем нивоу 

§ Примарни произвођачи и откупљивачи нису добро 
повезани – недостају локални капацитети за откуп и 
стабилност у откупу производа 

§ Механизација је застарела и не задовољава потребе 
комерцијалних и специјализованих газдинстава 

§ Прерада примарних пољопривредних производа јако 
слабо развијена – мала газдинства готово да немају 
прерадне капацитете, чиме губе шансу за добијање 
производа веће вредности, а недостају и већи 
прерађивачи који би активирали примарну призводњу 
на малим газдинствима 

§ Недостаје стандардизација, сертификација, и заштита 
локалних пољопривредних производа 

§ Недостаје брендирање и промоција пољопривредних 
производа и рукотворина и њихово повезивање са 
локалним тржиштем на коме је значајно присутво 
туриста 



Страна 21

Прилике 

§ Започета је комасација земљишта која би требало да 
се прошири на читаву површину општине 

§ Присуство тржишта на кућном прагу кроз долазак 
великог броја туриста током туристичке сезоне, уз 
разумевање потреба тржишта и прилагођавање понуде 
тренутној тражњи 

§ Заинтересованост све већег броја људи, нарочито 
младих, за стил здравог живота, повратак природи и 
селу 

§ Повећана заинтересованост младих произвођача за 
подизање вишегодишњих засада и озбиљније 
бављење сточарством 

§ Контролисани квалитет ће, на дужи рок, са тржишта 
избацити оне који нису озбиљни, а озбиљним 
произвођачима ће повећати приходе 

§ Сокобањски сир, као производ са традицијом, лако 
налази пут до купаца 

§ Воћарство, које тренутно може обезбедити 
конкурентност, захваљујући великој тражњи препознато 
је од појединих произвођача који су засновали велике 
засаде у увели модерну технолопгију, то може 
мотивисати и мање произвођаче и помоћи им у преносу 
знања и пласману производа 

§ Повртарство има потенцијал за развој захваљујући 
солидним земљишним карактеристикама и могућности 
за гајење на малим површинама, а производи имају 
стабилну тражњу и могу донети приходе, производња 
под пластеницима је посебна шанса за произвођаче са 
малим земљишним парцелама  

§ Присуство разноликих и вредних лековитих биљака и 
печурака су основа за развој самосталне гране 
пољопривреде која је у тренду и која у ланцу вредности 
нуди високе приходе 

§ Постојање великих површина под ливадама и 
пашњацима и незагађена природна средина погодују 
развоју пчеларства, веће додате вредности се могу 
постићи брендирањем локалног меда специфичног 
укуса 

§ Произвођачи имају вољу за повезивањем и користе 
облике повезивања, што је кључни фактор развоја, 
подршку је потребно нудити управо повезаним 
произвођачима, јер они имају капацитет  за наступ на 
тржишту  

§ Локална пијаца је прилика за тестирање производа и 
касније повезивање са понуђачима у општини и шире   

§ Земљиште незагађено средствима за заштиту и 
индустријским загађењем је погодно за развој органске 
или интегралне пољопривредне производње.  

§ Општински буџет је спреман да подржи пројекте 
месних заједница, удружења и задруга 

§ Средства ИПАРД-а су доступна, потребно је 
припремити подносиоце и њихове пројекте

Опасности 

§ У селима преовладава становништво старије доби, а 
миграције ка граду Сокобања и другим регионима, као и 
ка иностранству су изражене, што значајно умањује 
способност за спровођење развојних пројеката и развој 
генерално, стално смањивање броја становника у 
селима ће, на дуги рок, имати велики негативан утицај 
на развој 

§ Недовољна мотивисаност младих за останак на селу и 
бављење пољопривредом, а они су кључни за 
суочавање са изазовима модерне пољопривреде и 
захтевног тржишта 

§ Велике површине напуштеног пољопривредног 
земљишта које ће даљим необрађивањем неповратно 
изгубити своју намену, а тиме се значајно смањују 
ресурси за пољопривредну прозводњу 

§ Загађење водних и осталих природних ресурса и 
неиспуњавање потребних стандарда за пречишћавање 
воде и третирање отпада   

§ Заостајање у развоју и знању ће уништити прилике на 
тржишту, зато је улагање у знање кључни моменат 
развоја 

§ Неспровођење стратегије је најопаснија стратегија, 
заједнице у руралним подручјима треба да добију 
сигнал и поршку да се активирају и повежу јер је то 
једина могућност опстанка и развоја 

§ Уколико у наредним годинама не буде било пријава за 
мере ИПАРД и њихове реализације, као и за 
национална средства намењена већим пројектима, 
мотивација за припрему пројеката ће бити све мања   
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Стратегија  

5.1 Мотивација и визија  

Овом стратегојом и активностима заједнице људима у руралним срединама се даје 
могућност да преузму одговорност за побољшање услова живота у селима. Мотивација за 
развој села и предузетништва на селу треба да постане кључ руралног развоја што ће 
омогућити опстанак на селу, као и отварање нових развојних прилика.

Рурални развој се темељи на знању, очувању природе и културне баштине и развоју 
друштвене одговорности. У овом процесу долази до размене идеја, знања и вредности, 
чиме се стварају услови да се искористе прилике тржишта које Сокобања има због развијеног 
туризма, у туристичкој сезони и ван ње.  

Тражење нових идеја, заједничких пројеката и производа треба да постане стални мото како би 
се, на основу традиције и постојећих прилика, могли пронаћи нови производи и побољшати 
стари, стварањем нове вредности. Тиме ће се створити услови за развој инфраструктуре села 
и јавних услуга које су битне за квалитет живота на селу.  

Зато је слоган ове стратегије:   ЖИВА СЕЛА ЗА НАС И НАШЕ ПОСЕТИОЦЕ, 

и визија:  НЕ ЧЕКАМО ДРУГЕ ДА НАМ ПОМОГНУ, 

НАШЕ ДРУЖЕЊЕ И МОТИВАЦИЈА СУ ОСНОВА ЗА РАЗВОЈ ПРОИЗВОДА, 
ПРЕРАДУ И ОТВАРАЊЕ ТРЖИШТА, 

НАШИ ПРОИЗВОДИ СУ ПОСЕБНИ ЈЕР ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ НАШЕ ПРИРОДЕ И 
ИДЕНТИТЕТА, И ТЕМЕЉЕ СЕ НА НОВОМ ЗНАЊУ, 

СВЕ ОВО НАМ ОМОГУЋАВА ДА У НАШИМ СЕЛИМА ЖИВИМО СРЕЋНО.  
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5.2 Циљеви стратегије и разлози за постављање циљева 

5.2.1 Циљ 1: Развој и унапређење сокобањских производа темељених на домаћим 
предностима и новом знању 

Повезивањем производње, прераде и пласмана на тржиште повећава се број и квалитет 
производа Сокобање. Производи треба да буду уједначени по квалитету и препознатљиви на 
тржишту, што ће локалним произвођачима омогућити повећање додате вредности.  

Полазне основе и сфере деловања овог циља: 
§ одлике пејзажа и погодна клима су прилика, не само за развој туризма, него и за развој 

различитих типова пољопривредне производње, 
§ структура и квалитет пољопривредног земљишта нису оптимални, али земљишних 

површина има довољно и могу се користити за различите врсте производње, 
§ велики део пољопривредног земљишта чине пашњаци и ливаде, обрадиво земљиште је 

уситњено, што отежава пољопривредну производњу; приметан је и значајан пораст 
напуштеног пољопривредног земљишта; комасација је најбољи начин побољшања 
земљишне структуре,  

§ пољопривредна газдинства су мала и са уситњеним парцелама, што онемогућава 
озбиљнију специјализацију производње и конкурентност, чак и на локалном тржишту; 
недостаје активно повезивање газдинстава кроз удружења и задруге, 

§ у свим типовима пољопривредне производње доминирају газдинства која производе 
мале количине производа, тржишних вишкова је мало,   

§ прерадни капацитети у општини су малобројни и са малим капацитетима; мали број 
произвођача нуди прерађене производе на локалном тржишту, што представља велику 
сметњу развоју производњи са већом додатом вредношћу и унапређењу специфичног 
локалног тржишта, 

§ производња меда има потенцијал захваљујући повољним природним карактеристикама 
општине и незагађеној средини, а постоји велика заинтересованост произвођача за 
производњу и брендирање меда, 

§ општина има велики капацитет за сакупљање, узгој и прераду лековитог биља што 
представља значајну могућност развоја самосталне гране пољопривреде која је у тренду 
и која у ланцу вредности нуди високе приходе, 

§ квалитет млека није на задовољавајућем нивоу, што је последица неадекватне муже и 
чувања млека; одређена домаћинства се баве производњом сира, али производња није 
стандардизована што умањује вредност производа. 

5.2.2 Циљ 2: Активне месне заједнице и увећање средстава за рурални развој 

Месне заједнице су покретачи развоја села, па је њихов развој јако важан за будућност општине. 
За активацију месних заједница ће бити потребно укључивање свих институција знања, 
општинске управе, школа, научно–техничких установа и других. Једино повезивањем је могуће 
активирати локалне потенцијале. Општинска управа је за сада један од ретких покретача развоја 
и имплементације пројеката у селима и општини у целини. Развојем знања о пројектима, њиховој 
припреми и имплементацији увећавају се могућности за коришћење средстава подршке на свим 
нивоима (локални и национални фондови, средства ЕУ, донаторска средства).  

Полазне основе и сфере деловања овог циља: 
§ Сокобања се празни, што је најуочљивије у селима у којима се значајно смањују развојни 

капацитети; стално смањивање броја становника, нарочито  у селима, ће на дужи рок 
имати значајан негативан утицај на развој у целини, 



Страна 24

§ постојећом путном мрежом Сокобања није добро повезана са  регионом, а и повезаност 
унутар општине је лошија него што би то било могуће; то утиче на долазак гостију и 
посетилаца, који су главно тржиште производа руралне средине Сокобање, 

§ шуме представљају значајан потенцијал и могу допринети развоју туризма, лова, спорта 
и индустрије, али недостаје стратешко и одрживо управљање овим ресурсом, 

§ водни ресурси су значајан потенцијал општине, али је потребно посветити додатну 
пажњу заштитити од загађења; загађене реке и језера представљају опасност и наносе 
штету могућностима за покретање органске производње и производње других облика 
квалитетне хране, 

§ Сокобања има карактер ваздушне бање, због чега привлачи бројне туристе који желе 
одмор и опоравак, а и место је лечења болесника оболелих од респираторних болести, 

§ у општини постоје ресурси за лов и рибилов, а удружења су одговорна за њихово 
одрживо управљање. 

5.2.3 Циљ 3: Инфраструктурно опремљена села 

Села без уређене инфраструктуре теже користите развојне прилике. Унапређење 
инфраструктуре доводи до побољшања економских прилика и квалитета живота становника 
села. Инфраструктурни пројекти захтевају озбиљну припрему, велика средства и време. Зато 
није за очекивати да се они реализују у кратком року, али једино ако се започну активности на 
њиховој реализацији, могу се очекивати резултати у будућности.  

Полазне основе и сфере деловања овог циља: 
§ постојећом путном мрежом Сокобања није добро повезана са  регионом, а и повезаност 

унутар општине је лошија него што би то било могуће; то утиче на долазак гостију и 
посетилаца, који су главно тржиште производа руралне средине Сокобање, 

§ водни ресурси су значајан потенцијал општине, али је потребно посветити додатну 
пажњу заштитити од загађења; загађене реке и језера представљају опасност и наносе 
штету могућностима за покретање органске производње и производње других облика 
квалитетне хране, 

§ водоводни и канализациони системи на територији целе општине не обезбеђују 
задовољавајућу сигурност у снабдевању водом и пречишћавању отпадних вода и тиме 
нарушавају квалитет живота и успоравају развој, 

§ у сеоским насељима се јављају проблеми са падом напона, нестанцима струје и 
техничким губицима, што отежава свакодневне животне активности, а нарочито се лоше 
одражава на развој озбиљне пословне делатности. 
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Табела 7: Циљеви и показатељи   

Циљ Показатељ 
Стање 
2019. 

Стање 
2021. 

Стање 
2023. 

Циљ 1:  
Развој и унапређење 
сокобањских производа 
темељених на домаћим 
предностима и новом 
знању 

Повезани за наступе на тржишту 
(број лица повезаних у заједничке 
наступе пољопривредника, 
удружења, задруга)

120 300 

Производи за које је уведена нека 
од ознака квалитета производа  
(број производа)

0 1 5 

Едукација за нове производе 
(број сати едукације)

1.600 2.200 2.900 

Производи задруга и удружења на 
тржишту  
(број производа)

0 4 9 

Договори са већим понуђачима 
(хотели, ресторани) за посебан део 
јеловника из Сокобање 
(број договора)

0 5 10 

Циљ 2: 
Активне месне заједнице и 
увећање средстава за 
рурални развој 

Међународна препознатљивост 
месних заједница  
(број објава на интернету)

1 2 5 

Пројекти месних заједница  
(број пројеката)

5 10 25 

Општинска средства искоришћена
за пољопривреду  
(РСД ,% од планираних средстава) 80% 100% 

150% 
(повећање 
у односу на 

садашњу 
ситуацију)

Средства из спољних извора – 
ИПАРД (број пројеката)

0 1 6 

Циљ 3:  
Инфраструктурно 
опремљена села 

Стање инфраструктуре у селима 
(број пројеката) 

Не 
погоршава 

се 

Припремље
но најмање 
5 пројеката 

Изведено 
најмање 3 
пројекта, 

припремље
но најмање 

10 
пројеката
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5.3 Пројекти за имплементацију 

Табела 8: Преглед пројеката предложених за имплементацију 

Циљ Фокус/Мера Пројекти

Развој и 
унапређење 
сокобањских 
производа 
темељених на 
домаћим 
предностима и 
новом знању

Унапређење 
конкурентности

Подршка удруживању и развоју задругарства и подршка развоју 
капацитета
Заштита географског порекла меда/лековитог биља/меса/млечних 
производа – сир
Подршка стручном оспособљавању пољопривредних произвођача
Стручно-технолошка помоћ пољопривредним газдинствима
Развој мини прерађивачких капацитета
Промоција пољопривредних производа

Развој 
сточарства

Унапређење расног састава
Унапређење услова чувања животиња на фарми
Подршка инвестицијама у прерађивачке капацитете за прераду млека

Развој воћарства 
и производње 
лековитог биља 

Подизање нових засада јабуке/дуње/лешника/крушке/шљиве/брескве
Подршка изградњи складишних капацитета/мини хладњача на 
територији општине
Подршка инвестицијама у мини сушаре за воће и лековито биље
Технолошки развој и модернизација производње/систем кап по кап/ 
заштитне мреже итд. 
Укрупњавање парцела – комасација

Развој 
пчеларства

Подршка инвестицијама у органско пчеларство
Брендирање меда и пчелињих производа

Развој ратарства 
и повртарства

Укрупњавање парцела - комасација
Подршка инвестицијама у модернизацију производње/систем 
наводњавања/пластеничка производња итд.

Активне месне 
заједнице и 
увећање 
средстава за 
рурални развој

Диверзификација 
руралне 
економије

Развој руралног туризма
Развој културних садржаја и манифестација на селу
Подршка развоју социјалних услуга
Подршка интернет презентацији села 

Подршка 
активностима 
удруживања

Подршка удружењима жена и младих на селу 
Подршка LEADER приступу и формирању LAG тела
Обука за припрему пројеката за финансирање 
Пројектно финансирање месних заједница
Унапређење капацитета људских ресурса на селу

Инфраструктурно 
опремљена села

Унапређење 
водоснабдевања

Добијање права за села на експлоатацију водних ресурса 
Реконструкција и изградња водоводних мрежа

Унапређење 
уличне расвете

Израда пројектно - техничке документације за реконструкцију/изградњу 
уличне расвете
Реализација пројеката уличне расвете

Развој путне 
мреже

Изградња/реконструкција сеоских улица и путева
Уређење атарских путева

Уређење села Уређење центра села 
Уређење сеоских гробља
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5.4 Описи пројеката  

5.4.1 Циљ 1: Развој и унапређење сокобањских производа темељених на домаћим 
предностима и новом знању 

5.4.1.1 Фокус/Мера: Унапређење конкурентности  

Назив пројекта38 Подршка удруживању и развоју задругарства и подршка 
развоју капацитета

Потенцијални носилац39 Задруге, удружења
Приоритет40 1
Кратак опис 41 - Подршка кроз финансирање истраживања и тестирање 

тржишта 
- Осмишљавање производа 
- Припрема пројеката за прераду и друге поступке за повећање 

вредности 
- Дефинисање производа 
- Подршка за припрему пројектне документације за прераду

Циљне групе 42 Произвођачи
Индикативна вредност43 2.400.000 РСД (20.000 ЕУР) годишње 
Назив пројекта Заштита географског порекла меда/лековитог биља/меса/ 

млечних производа – сир
Потенцијални носилац Задруге/Саветодавна служба
Приоритет 3
Кратак опис - Презентације - зашто квалитет и разумевање предности 

означавања  
- Поступци/кораци у процесу 
- Процес - корак по корак 
- Идентификација носилаца првих ознака квалитета 
- Дефиниција пута увођења ознака квалитета 
- Припрема и помоћ у остваривању услова за ознаке квалитета

Циљне групе Произвођачи, задруге, удружења и делом хотели, ресторани
Индикативна вредност 1.800.000 РСД (15.000 ЕУР) годишње
Назив пројекта Подршка стручном оспособљавању пољопривредних 

произвођача
Потенцијални носилац Саветодавна служба или друга слична установа
Приоритет 1
Кратак опис - Обука говедарство и овчарство, воћарство и остале 

производње  
- Добре пољопривредне праксе 
- Примери уређења фарме и газдинства 

38 Назив пројекта означава његов кратак садржај 
39 Потенцијални носилац је институција или лице које је за сада виђено као оно које ће пројекат припремити, за њега пронаћи 
финансирање и спроводити га 
40 Приоритет 1 значи, да је пројект потребно имплементирати одмах, односно најкасније у 2019. години, 2 - да је пројект потребно 
имплементирати у наредне 2-3 године, 3 - да је пројект потребно имплементирати у наредних 5 година, а 4 - да је пројект 
потребно дугорочно имплементирати  
41 Опис пројекта описује садржај пројекта 
42 Циљне групе су лица и институције које треба да буду укључене у спровођење пројекта 
43 Индикативна вредност означава оквирну вредност/трошкове спровођења пројекта 
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- Модерни стандарди у пољопривреди – опште обуке о 
стандардима ЕУ и ИПАРД

Циљне групе Пољопривредни произвођачи
Индикативна вредност 1.200.000 РСД (10.000 ЕУР) годишње
Назив пројекта Стручно-технолошка помоћ пољопривредним газдинствима
Потенцијални носилац Општина
Приоритет 3
Кратак опис - Провера могућности за оснивање локалне подршке 

пољопривредним газдинствима 
- Договори у локалном окружењу о потребама и могућностима   
- Студија изводљивости  
- Поступци оснивања

Циљне групе Пољопривредни произвођачи и удружења
Индикативна вредност 1.200.000 РСД (10.000 ЕУР)
Назив пројекта Развој мини прерађивачких капацитета
Потенцијални носилац Општина
Приоритет 2
Кратак опис - Дефинисање делатноси које ће подржати општина (и које може 

подржати) и начина на који ће подржати произвођаче  
- Припрема јавног позива и објава   
- Селекција одабраних произвођача и поступци уговарања  
- Контрола

Циљне групе Пољопривредни произвођачи и удружења
Индикативна вредност 4.800.000 РСД (40.000 ЕУР)
Име пројекта Промоција пољопривредних производа
Потенцијални носилац Задруге, удружења
Приоритет 1
Кратак опис - Дефинисање производа који ће се промовисати и који 

представљају Сокобању  
- Припрема стратегије за промоцију сваког производа на 

локалним и националним догађајима 
- Промоција активности међу становницима  
- Дефинисање услова јавног позива, као и објава и уговарање 
- Контрола финансија и садржаја

Циљне групе Пољопривредници, задруге и удружења
Индикативна вредност 1.200.000 РСД (10.000 ЕУР) годишње

5.4.1.2 Фокус/Мера: Развој сточарства  

Назив пројекта Унапређење расног састава
Потенцијални носилац Задруге, удружења, сточари
Приоритет 1
Кратак опис - Анализа потреба за унапређењем расног састава 

- Утврђивање потреба за набавком приплодних грла високог 
квалитета и/или приплодног материјала за вештачко 
осемењавање  

- Едукације сточара за унапређење расног састава  
- Спровођење програма за расподелу приплодних грла или 
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материјала за вештачко осемењавање
Циљне групе Сточари, задруге и удружења
Индикативна вредност 2.400.000 РСД (20.000 ЕУР) годишње 
Назив пројекта Унапређење услова чувања животиња на фарми
Потенцијални носилац Задругe, удружења
Приоритет 1
Кратак опис - Анализа стања и дефинисање приоритетних улагања за 

постизање основних стандарда  
- Припрема јавног позива за мале инвестиције и усклађивање са 

стандардом (припрема документације, мале инвестиције) 
- Дефинисање услова јавног позива, објава и уговарање  
- Контрола финансија и садржаја

Циљне групе Произвођачи, задруге, удружења
Индикативна вредност 2.400.000 РСД (20.000 ЕУР) годишње
Назив пројекта Подршка инвестицијама у прерађивачке капацитете за прераду 

млека
Потенцијални носилац Задруге, удружења, млекаре
Приоритет 1
Кратак опис - Анализа стања и дефинисање приоритетних улагања за 

постизање основних хигијенских захтева, односно стандарда  
- Припрема јавног позива за мале инвестиције и усклађивање са 

стандардима (припрема документације, мале инвестиције) 
- Дефинисање услова јавног позива, објава и уговарање  
- Контрола финансија и садржаја

Циљне групе Пољопривредници, задруге, удружења, млекаре
Индикативна вредност 2.400.000 RSD (20.000 EUR) godišnje

5.4.1.3 Фокус/Мера: Развој воћарства и производње лековитог биља 

Назив пројекта Подизање нових засада јабуке/дуње/лешника/крушке/шљиве/ 
брескве

Потенцијални носилац Општина
Приоритет 3
Кратак опис - Дефинисање локација погодних за подизање нових засада и 

поступци за привлачење инвеститора 
- Анализа сопствених капацитета на територији општине за 

подизање већих засада 
- Развој програма за унапређење производње сезонског воћа за 

директни пласман на територији Сокобање
Циљне групе Инвеститори, задруге, удружења
Индикативна вредност 0,00 РСД
Назив пројекта Подршка изградњи складишних капацитета/мини хладњача на 

територији општине
Потенцијални носилац Општина
Приоритет 2
Кратак опис - Дефинисање приоритетних производа који би били 

интересантни за хлађење и складиштење  
- Договори са произвођачима и задругама о потребама
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- Припрема јавног позива за мале инвестиције и усклађивање са 
стандардима (припрема документације, мале инвестиције) 

- Дефинисање услова јавног позива, објава и уговарање  
- Контрола финансија и садржаја

Циљне групе Удружења и произвођачи
Индикативна вредност 2.400.000 РСД (20.000 ЕУР) годишње
Назив пројекта Подршка инвестицијама у мини сушаре за воће и лековито 

биље
Потенцијални носилац Општина
Приоритет 2
Кратак опис - Дефинисање потреба произвођача и задруга 

- Припрема јавног позива за мале инвестиције и усклађивање са 
стандардима (припрема документације, мале инвестиције) 

- Дефинисање услова јавног позива, објава и уговарање  
- Контрола финансија и садржаја

Циљне групе Удружења и произвођачи
Индикативна вредност 2.400.000 РСД (20.000 ЕУР) годишње
Назив пројекта Технолошки развој и модернизација производње/систем кап по 

кап/заштитне мреже итд. 
Потенцијални носилац Општина
Приоритет 2
Кратак опис - Дефинисање приоритетних локација за подршку  

- Припрема јавног позива за мале инвестиције и усклађивање са 
стандардима (припрема документације, мале инвестиције) 

- Дефинисање услова јавног позива, објава и уговарање  
- Контрола финансија и садржаја

Циљне групе Удружења и произвођачи
Индикативна вредност 2.400.000 РСД (20.000 ЕУР) годишње
Назив пројекта Укрупњавање парцела – комасација
Потенцијални носилац Општина
Приоритет 2
Кратак опис - Припрема програма комасације и придобијање подршке 

- Имплементација комасацијских радова и уређење земљишта  
- Уређење власничких питања  
- Судски поступци и решења  
- Покретање производње

Циљне групе Власници парцела
Индикативна вредност 2.400.000 РСД (20.000 ЕУР) годишње

5.4.1.4 Фокус/Mера: Развој пчеларства 

Назив пројекта Подршка инвестицијама у органско пчеларство
Потенцијални носилац Општина
Приоритет 2
Кратак опис - Дефинисање приоритетних инвестиција у пчеластву за подршку 

- Припрема јавног позива за мале инвестиције  
- Дефинисање услова и јавног позива, објава и уговарање  
- Контрола финансија и садржаја
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Циљне групе Пчелари
Индикативна вредност 1.200.000 РСД (10.000 ЕУР) годишње
Назив пројекта Брендирање меда и пчелињих производа
Потенцијални носилац Удружења пчелара
Приоритет 1
Кратак опис - Дефинисање квалитета и означавања  

- Поступци/кораци у процесу брендирања  
- Процес - корак по корак 
- Идентификација носилаца првих ознака квалитета 
- Дефиниција пута увођења ознака квалитета 
- Припрема и помоћ у остваривању услова за ознаке квалитета

Циљне групе Пољопривредници, задруге, удружења
Индикативна вредност 1.200.000 РСД (10.000,00 ЕУР) годишње

5.4.1.5 Фокус/Мера: Развој ратарства и повртарства 

Назив пројекта Укрупњавање парцела – комасација
Потенцијални носилац Општина
Приоритет 2
Кратак опис - Припрема програма комасације и придобијање подршке 

- Имплементација комасацијских радова и уређење земљишта  
- Уређење власничких питања  
- Судски поступци и решења  
- Покретање производње

Циљне групе Власници парцела
Приоритет 2
Индикативна вредност 2.400.000 РСД (20.000 ЕУР) годишње
Назив пројекта Подршка инвестицијама у модернизацију производње/систем 

наводњавања/пластеничка производња итд.
Потенцијални носилац Општина
Приоритет 2
Кратак опис - Дефинисање приоритетних локација за подршку и дефинисање 

приоритетних инвестиција  
- Припрема јавног позива за мале инвестиције и усклађивање са 

стандардима (припрема документације, мале инвестиције) 
- Дефинисање услова јавног позива, објава и уговарање  
- Контрола финансија и садржаја

Циљне групе Удружења и произвођачи
Индикативна вредност 2.400.000 РСД (20.000 ЕУР) годишње

5.4.2 Циљ 2: Активне месне заједнице и увећање средстава за рурални развој 

5.4.2.1 Фокус/Meра: Диверзификација руралне економије 

Назив пројекта Развој руралног туризма
Потенцијални носилац Туристичка организација, месне заједнице
Приоритет 2
Кратак опис - Дефинисање занимљивости у сваком селу 
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- Обука домаћина за презентацију 
- Понуда у туристичкој организацији  
- Означавање објеката и локација

Циљне групе Хотели, ресторани, туристи
Индикативна вредност 600.000 РСД (5.000 ЕУР) годишње
Назив пројекта Развој културних садржаја и манифестација на селу
Потенцијални носилац Месне заједнице, туристичка организација
Приоритет 1
Кратак опис - Идентификација месних заједница које имају идеје за садржај и 

подршка у развоју садржаја 
- Припрема пројеката културних садржаја и манифестација на 

селу 
- Имплементација културних садржаја и манифестација на селу

Циљне групе Мештани месних заједница, туристи
Индикативна вредност 1.200.000 РСД (10.000 ЕУР) годишње
Назив пројекта Подршка развоју социјалнх услуга
Потенцијални носилац Месне заједнице, Центар за социјални рад, општина
Приоритет 1
Кратак опис - Идентификација социјалних услуга које су потребне у месним 

заједницама  
- Припрема пројеката социјалних услуга и договори са 

извођачима  
- Имплементација социјалних услуга

Циљне групе Месне заједнице
Индикативна вредност 1.200.000 РСД (10.000 ЕУР) годишње
Назив пројекта Подршка интернет презентацији села 
Потенцијални носилац Иницијативни одбор месних заједница села Сокобање
Приоритет 3
Кратак опис - Успостављање интернет сајта Села Сокобање  

- Опис села и њихових локација за посете  
- Одржавање сајта

Циљне групе Месне заједнице
Индикативна вредност 60.000 РСД (500 ЕУР) годишње

5.4.2.2 Фокус/Мера: Подршка активностима удруживања 

Назив пројекта Подршка удружењима жена и младих на селу
Потенцијални носилац Удружења жена и младих
Приоритет 1
Кратак опис - Успостављање сарадње између жена и између младих у 

селима и у месним заједницама.  
- Припрема едукативног плана за жене менторке и младе 

менторе и подршка менторкама/менторима  
- Припрема плана развоја удружења и подршка оснивању 

удружења жена и удружења младих
Циљне групе Жене на селу
Индикативна вредност 2.400.000 РСД (20.000 ЕУР) годишње
Назив пројекта Подршка LEADER приступу и формирању LAG тела
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Потенцијални носилац Удружења, општина, газдинства, предузетници
Приоритет 1
Кратак опис - Идентификација носилаца развоја у селима и општини и 

њихова обука за LEADER 
- Идентификација потенцијалних партнера за LAG тела 
- Припрема плана удруживања и стратегија LAG тела 
- Припрема пројеката и апликација на јавне позиве за 

финансирање из ИПАРД и националних средстава
Циљне групе Људи на селу
Индикативна вредност 2.400.000 РСД (20.000 ЕУР)
Назив пројекта Обука за припрему пројеката за финансирање
Потенцијални носилац Општинска управа
Приоритет 1
Кратак опис - Идентификација носилаца развоја у селима и општини и 

њихова обука  
- Припрема пројеката и апликација кроз обуку и менторски рад  
- Праћење јавних позива и пријаве за финансирање

Циљне групе Месне заједнице, школе, заинтересована лица
Индикативна вредност 600.000 РСД (5.000 ЕУР) годишње
Назив пројекта Пројектно финансирање месних заједница
Потенцијални носилац Општинска управа
Приоритет 1
Кратак опис - Идентификација пројеката по месним заједницама (уз 

дефинисање визије развоја и праћење постављених циљева) и 
дефинисање пројеката за финансирање  

- Припрема пројеката и апликација кроз јавни позив за 
финансирање месних заједница

Циљне групе Месне заједнице, школе, заинтересована лица
Индикативна вредност 4.800.000 РСД (40.000 ЕУР) годишње
Назив пројекта Унапређење капацитета људских ресурса на селу
Потенцијални носилац Задруге, удружења, месне заједнице
Приоритет 2
Кратак опис - Одабир локација за посете и дефинисање пилот пројеката са 

средњим школама  
- Посете ђака произвођачима и укључивање ђака у производне 

процесе  
- Сарадња општина у размени знања и пракси (посете другим 

општинама и школама, размена искустава, заједнички пројекти)
Циљне групе Ђаци пољопривредне и угоститељске школе, општинска управа, 

месне заједнице
Индикативна вредност 1.200.000,00 РСД (10.000 ЕУР) годишње

5.4.3 Циљ 3: Инфраструктурно опремљена села 

5.4.3.1 Фокус/Мера: Унапређење водоснабдевања 

Назив пројекта Добијање права за села на експлоатацију водних ресурса
Потенцијални носилац Општина и месне заједнице
Приоритет 1
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Кратак опис - Израда пројеката хидрогеолошких истраживања  
- Израда плана употребе хидрогеолошких изворишта  
- Добијање експлоатационих права за минимално 5 села  
- Припрема пројеката уређења водоснабдевања

Циљне групе Села
Индикативна вредност 2.400.000 РСД (20.000 ЕУР) годишње
Назив пројекта Реконструкција и изградња водоводних мрежа
Потенцијални носилац Општина и месне заједнице
Приоритет 1
Кратак оп - Израда пројеката реконструкције и изградње водоводних мрежа 

- Поступци добијања дозвола
Циљне групе Села
Индикативна вредност 2.400.000 РСД (20.000 ЕУР) годишње

5.4.3.2 Фокус/Meра: Унапређење уличне расвете 

Име пројекта Израда пројектно - техничке документације за реконструкцију/ 
изградњу уличне расвете

Потенцијални носилац Општина и месне заједнице
Приоритет 3
Кратак опис - Израда пројеката реконструкције или изградње уличне расвете  

- Поступци добијања дозвола
Циљне групе Села
Индикативна вредност 600.000 РСД (5.000 ЕУР) годишње
Назив пројекта Реализација пројеката уличне расвете
Потенцијални носилац Општина и месне заједнице
Приоритет 3
Кратак опис - Јавни позив за скупљање понуда за реализацију путем уговора 

о изградњи и одржавању  
- Изградња

Циљне групе Села
Индикативна вредност По плану

5.4.3.3 Фокус/Мера: Развој путне мреже 

Назив пројекта Изградња/реконструкција сеоских улица и путева
Потенцијални носилац Општина и месне заједнице
Приоритет 2
Кратак опис - Израда пројеката реконструкције или изградње улица и путева  

- Поступци добијања дозвола
Циљне групе Села
Индикативна вредност 1.200.000 РСД (10.000 ЕУР) годишње
Назив пројекта Уређење атарских путева
Потенцијални носилац Општина и месне заједнице
Приоритет 2
Кратак опис - Израда пројеката реконструкције или изградње атарских путева 

- Поступци добијања дозвола  
- Уређење путева
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Циљне групе Пољопривредници
Индикативна вредност 2.400.000 РСД (20.000 ЕУР) годишње

5.4.3.4 Фокус/Мера: Уређење села 

Назив пројекта Уређење центра села
Потенцијални носилац Месне заједнице
Приоритет 2
Кратак опис - Одабир локација за мала уређења (клупа, сто, хладовина, 

активни простори, реконструкција школа/сеоских домова 
/сеоских чесми/ дечијих игралишта)  

- Набавка опреме и материјала за сеоску акцију  
- Отварање нових уређења

Циљне групе Месне заједнице
Индикативна вредност 2.400.000 РСД (20.000 ЕУР) годишње
Назив пројекта Уређење сеоских гробља
Потенцијални носилац Општина
Приоритет 2
Кратак опис - Одабир приоритетних локација за уређење  

- Припрема пројеката уређења и дозволе за уређење  
- Уређења сеоских гробља

Циљне групе Месне заједнице
Индикативна вредност 1.200.000 РСД (10.000 ЕУР) годишње
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5.5 Термински план 

         Табела 9: Временски оквир 

Циљ/Фокус/Мера/Пројекти Приоритет 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 

Циљ: Развој и унапређење сокобањских производа темељених на домаћим 
предностима и новом знању

Фокус/Мера: Унапређење конкурентности 

Подршка удруживању и развоју задругарства и подршка развоју капацитета 1 

Заштита географског порекла меда/лековитог биља/меса/млечних производа – сир 3 

Подршка стручном оспособљавању пољопривредних произвођача  1 

Стручно-технолошка помоћ пољопривредним газдинствима 3 

Развој мини прерађивачких капацитета 2 

Промоција пољопривредних производа 1 

Фокус/Мера: Развој сточарства 

Унапређење расног састава 1 

Унапређење услова чувања животиња на фарми 1 

Подршка инвестицијама у прерађивачке капацитете за прераду млека 1 

Фокус/Мера: Развој воћарства и производње лековитог биља  

Подизање нових засада јабуке/дуње/лешника/крушке/шљиве/брескве 3 

Подршка изградњи складишних капацитета/мини хладњача на територији општине 2 

Подршка инвестицијама у мини сушаре за воће и лековито биље 2 

Технолошки развој и модернизација производње/систем кап по кап/заштитне мреже 
итд.

2 

Укрупњавање парцела – комасација 2 

Фокус/Мера: Развој пчеларства 

Подршка инвестицијама у органско пчеларство 2 

Брендирање меда и пчелињих производа 1 

Фокус/Мера: Развој ратарства и повртарства 
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Укрупњавање парцела – комасација 2 

Подршка инвестицијама у модернизацију производње/систем наводњавања/ 
пластеничка производња итд.

2 

Циљ: Активне месне заједнице и увећање средстава за рурални развој 

Фокус/Мера: Диверсификација руралне економије 

Развој руралног туризма 2 

Развој културних садржаја и манифестација на селу 1 

Подршка развоју социјалних услуга 1 

Подршка интернет презентацији села 3 

Фокус/Мера: Подршка активностима удруживања 

Подршка удружењима жена и младих на селу 1 

Подршка LEADER приступу и формирању LAG тела 1 

Обука за припрему пројеката за финансирање  1 

Пројектно финансирање месних заједница 1 

Унапређење капацитета људских ресурса на селу 2 

Циљ: Инфраструктурно опремљена села 

Фокус/Мера: Унапређење водоснабдевања 

Добијање права за села на експлоатацију водних ресурса 1 

Реконструкција и изградња водоводних мрежа 1 

Фокус/Мера: Унапређење уличне расвете 

Израда пројектно - техничке документације за реконструкцију/изградњу уличне 
расвете

3 

Реализација пројеката уличне расвете 3 

Фокус/Мера: Развој путне мреже 

Изградња/реконструкција сеоских улица и путева 2 

Уређење атарских путева 2 

Фокус/Мера: Уређење села 
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Уређење центра села  2 

Уређење сеоских гробља 2 

Финансијски план 

Напомена: у финансијски план нису укључени трошкови инвестиција у инфраструктуру и опрему, већ само трошкови који ће омогућити припрему 
пројеката и њихову имплементацију. Од извора финансирања, поред општинских средстава, обавезно је потребно припремити пројекте који би били 
финансирани и из других извора који се обезбеђују на националном и међународном нивоу.   

  Tабела 10: Финансијски план 

Циљ/Фокус/Мера/Пројекти Приоритет 
Извор 

финансирања 

Износи средстава (РСД) 

2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 

Циљ: Развој и унапређење сокобањских производа темељених на 
домаћим предностима и новом знању

19.800.000 28.200.000 36.600.000 33.600.000 33.600.000 

Фокус/Мера: Унапређење конкурентности 5.400.000 6.600.000 12.600.000 9.600.000 9.600.000 

Подршка удруживању и развоју задругарства и подршка развоју 
капацитета

1 
Општина, здруге и 
удружења

2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

Заштита географског порекла меда/лековитог биља/меса/млечних 
производа – сир

3 
Општина, здруге и 
удружења

1.800.000 1.800.000 1.800.000     

Подршка стручном оспособљавању пољопривредних произвођача  1 Саветодавна служба 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

Стручно-технолошка помоћ пољопривредним газдинствима 3 Општина     1.200.000     

Развој мини прерађивачких капацитета 2 
Општина, здруге и 
удружења

    4.800.000 4.800.000 4.800.000 

Промоција пољопривредних производа 1 
Општина, здруге и 
удружења

  1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

Фокус/Мера: Развој сточарства 4.800.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 

Унапређење расног састава 1 
Општина, 
пољопривредници

2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

Унапређење услова чувања животиња на фарми 1 
Општина, ИПАРД, 
пољопривредници

  2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

Подршка инвестицијама у прерађивачке капацитете за прераду млека 1 
Општина, ИПАРД, 
пољопривредници

2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 



Страна 39

Фокус/Мера: Развој воћарства и производње лековитог биља 2.400.000 7.200.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000

Подизање нових засада јабуке/дуње/лешника/крушке/шљиве/брескве 3 Инвестититори 0 0 0 0 0 

Подршка изградњи складишних капацитета / мини хладњача на 
територији општине

2 
Општина, ИПАРД, 
пољопривредници

  2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

Подршка инвестицијама у мини сушаре за воће и лековито биље 2 
Општина, ИПАРД, 
пољопривредници

  2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

Технолошки развој и модернизација производње/ систем кап по кап / 
заштитне мреже

2 
Општина, ИПАРД, 
пољопривредници

    2.400.000 2.400.000 2.400.000 

Укрупњавање парцела – комасација 2 
Општина, власници 
парцела

2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

Фокус/Мера: Развој пчеларства 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

Подршка инвестицијама у органско пчеларство 2 
Општина, ИПАРД, 
пчелари

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

Брендирање меда и пчелињих производа 1 
Општина, ИПАРД, 
пчелари

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

Фокус/Мера: Развој ратарства и повртарства 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 

Укрупњавање парцела – комасација 2 
Општина, власници 
парцела

2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

Подршка инвестицијама у модернизацију производње / систем 
наводњавања / пластеничка производња 

2 
Општина, ИПАРД, 
пољопривредници

2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

Циљ: Активне месне заједнице и увећање средстава за рурални 
развој

14.460.000 14.460.000 14.460.000 14.460.000 14.460.000 

Фокус/Мера: Диверсификација руралне економије 3.060.000 3.060.000 3.060.000 3.060.000 3.060.000 

Развој руралног туризма 2 
Туристичка 
организација, месне 
заједнице 

600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 

Развој културних садржаја и манифестација на селу 1 
Месне заједнице, 
оптшина

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

Подршка развоју социјалних услуга 1 
Месне заједнице, 
оптшина

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

Подршка интернет презентацији села 3 
Месне заједнице, 
оптшина

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Фокус/Мера: Подршка активностима удруживања 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 

Подршка удружењима жена на селу и младих на селу 1 
Месне заједнице, 
оптшина, ИПАРД

2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

Подршка LEADER приступу и формирању LAG тела 1 Месне заједнице, 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 
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оптшина, ИПАРД 

Обука за припрему пројеката за финансирање  1 
Месне заједнице, 
оптшина, ИПАРД

600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 

Пројектно финансирање месних заједница 1 
Општина, месне 
заједнице

4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 

Унапређење капацитета људских ресурса на селу 2 Општина 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

Циљ: Инфраструктурно опремљена села 6.000.000 9.000.000 12.600.000 12.600.000 10.200.000 

Фокус/Мера: Унапређење водоснабдевања 0 2.400.000 4.800.000 4.800.000 2.400.000 

Добијање права за села на експлоатацију водних ресурса 1 
Општина, месне 
заједнице

  2.400.000 2.400.000 2.400.000   

Реконструкција и изградња водоводних мрежа 1 
Општина, месне 
заједнице

    2.400.000 2.400.000 2.400.000 

Фокус/Мера: Унапређење уличне расвете 0 600.000 600.000 600.000 600.000 

Израда пројектно - техничке документације за реконструкцију/изградњу 
уличне расвете

3 
Општина, месне 
заједнице

  600.000 600.000 600.000 600.000 

Реализација пројеката уличне расвете 3 
Општина, месне 
заједнице

Фокус/Мера: Развој путне мреже 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 

Изградња/реконструкција сеоских улица и путева 2 
Општина, месне 
заједнице

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

Уређење атарских путева 2 
Општина, месне 
заједнице

2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

Фокус/Мера: Уређење села 2.400.000 2.400.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 

Уређење центра села  2 
Општина, месне 
заједнице

2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

Уређење сеоских гробља 2 
Општина, месне 
заједнице

    1.200.000 1.200.000 1.200.000 

УКУПНО 40.260.000 51.660.000 63.660.000 60.660.000 58.260.000 
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Механизами за управљање стратегијом и њено праћење  

7.1 Имплементација  

7.1.1 Локални развојни клуб за рурални развој  

Општина треба да успостави локални развојни клуб за рурални развој која ће подржавати 
општинске структуре у разумевању потреба руралних подручја и која ће повезивати села. 
Развојни клуб не треба да има формалну улогу у процесу одлучивања, већ треба да буде 
саветодавна група за дискусију, која се састаје на месечном нивоу како би редовно тражила 
одговоре на изазове које поставља развој руралних подручја.  

Чланови развојног клуба могу да буду представници месних заједница, задруга, удружења, 
културних и туристичких удружења, институција знања и сл. Укупно, група може да броји до 15 
чланова. Чланови треба да буду искрено мотивисани за овакав задатак (бирати проактивне 
чланове и људе са идејама), као и да уживају лични углед. Групу би требало да води особа 
одабрана од стране чланова групе, а која не долази из општинске управе, или институције 
повезане с општинском управом, и која има могућност окупљања свих заинтересованих страна 
(углед у заједници).  

Подршку раду развојног клуба треба да пружи секретаријат развојног клуба кога би чинили 
одабрани представници општинске управе. Секретаријат на месечном нивоу припрема кратак 
извештај о имплементацији стратегије руралног развоја и других стратегија, које су са њом 
повезане.  Секретаријат, такође, треба да има задатак припреме записника и додатних 
информација за рад развојног клуба.  

Правилник о раду локалног развојног клуба за рурални развој припрема општинска управа у 
року од 3 месеца од усвајања стратегије.  

Задаци развојног клуба:  

§ Преглед стратегије и пројеката из стратегије и 
промишљање о пројектима и њиховој потреби, 
односно имплементацији 

§ Дискусија о успесима и неуспесима разних група и 
пројеката у општини,  

§ Повезивање месних заједница и мотивација за 
припрему пројеката,  

§ Подршка пројектима када прелазе границе једне 
месне заједнице и промоција тих пројеката,  

§ Мотивација села која се нису активирала за 
пројекте и сарадњу у процесу развоја.  

Слика 4: Посете месним заједницама 
општине Сокобања
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7.1.2 Задруге и удружења 

Произвођачи и прерађивачи треба да се удруже и формирају репрезентативна удружења или 
специјализоване задруге чиме би ојачали преговарачку моћ на тржишту. Државни или 
општински органи немају директан утицај на висину откупних цена или других услова пословања, 
али могу и треба да подстичу удруживање, како би предузетници могли сами да договарају боље 
услове пословања.  

Општински органи треба да јачају свест код произвођача да се организују са примарним циљем 
заједничког појављивања на тржишту. Само организовани у удружења, са уједначеним 
квалитетом производа, уговореним количинама и континуитетом у испоруци производа, имају 
потребну преговарачку моћ.  

На општини је да подржава све облике удруживања, али је на удружењима, да себи осигурају 
одрживо пословање и тржиште на којем могу да продају своје производе.  

7.1.3 Локалне акционе групе и регионална сарадња  

Општина Сокобања треба да, у сарадњи са другим општинама, успостави LAG тела како би се 
на време припремиле стратегије, дефинисали пројекти и постигао одређени ниво сарадње, који 
ће касније у време имплементације помоћи у привлачењу средстава и имплементацији 
пројеката. 

Стварање локалних партнерства LAG тела, почиње повезивањем локалних партнера. LAG тела 
су оригиналан и важан део LEADER приступа у изградњи локалних развојних стратегија и 
усмеравања и праћења њихове имплементације.  

LAG тела су ефикасна у подршци локалном развоју из следећих разлога: 
§ окупљају и комбинују постојеће људске и финансијске ресурсе јавног, приватног и 

цивилног сектора и волонтере, 
§ удружују локалне партнере око заједничких пројеката и међусекторских активности, како 

би се постигла синергија, осигурало заједничко власништво над процесом, као и 
критична маса потребна за побољшање економске конкурентности територија, 

§ јачају дијалог и сарадњу између различитих партнера из руралних подрчја који често 
немају искуство заједничког приступа,  

§ модерирају процес прилагођавања и променa, кроз интеракцију различитих партнера, 
узимајући у обзир бригу за животну средину, диверзификацију руралне економије и 
унапређење квалитета живота. 

LAG тела треба да уравнотежено удружују партнере из јавног и приватног сектора, то су 
најчешће:  

§ локалне самоуправе и јавне установе, 
§ професионалне организације и савези (пољопривредника, малих предузетника и других 

делатности), 
§ удружења,  
§ развојне агенције, 
§ пословна друштва, пословни инкубатори и друге организације пословног сектора, 
§ медији, 
§ уважени појединци. 
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Подручје LAG тела је рурално подручје са више од 10.000, а мање од 150.000 становника 
укључујући мање градове, као и градове са мање од 25.000 становника.  

Одговорност локалних партнерства/LAG тела је: 
§ успостављање LAG тела и припрема статута, 
§ припрема локалне стратегије развоја и локалног оперативног плана развоја, 
§ информисање локалног становништва о постојећим могућностима и пријавама за 

пројекте у оквиру програма ИПАРД, у складу с локалном стратегијом развоја, 
§ договор о усавршавању и радионицама за локално становништво, нпр. о припреми 

појединачних пословних планова, предлога пројеката, вођења рачуноводства, итд., 
§ управљање активностима LAG тела (вођење пројеката, програмирање активности, 

рачуноводство, месечни и квартални извештаји, итд.). 

7.2 Праћење и евалуација  

Сврха праћења и евалуације је добијање информација кроз које се може утврдити напредак, 
односно развој руралних подручја општине, и проценити ниво повезивања произвођача са 
тржиштима.  

У ту сврху су, у делу стратегије 5.2 Циљеви стратегије и разлози за постављање циљева, 
дефинисани индикатори који постављају мерљиве параметре по циљевима стратегије. Поред 
тога, стратегија дефинише пројекте који треба да буду имплементирани, а који указују на 
одређене промене у стању циљних група.   

Док процес праћења даје слику о стању имплементације, вредновање, односно евалуација, је 
усмерена на следећа питања:   

§ која додата вредност је остварена имплементацијом стратегије,  
§ како имплементација стратегије повећава квалитет живота, 

колико је увећана атрактивност општине и села за инвестиције, туризам, развој 
економије и живот? 

7.2.1 План праћења и евалуације 

За имплементацију праћења и евалуације одговорна је општинска управа Општине Сокобања. 
Резултате праћења и евалуације потребно је презентовати Локалном–развојном клубу за 
рурални развој и Општинском већу.  
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Табела 11: План праћења стратегије  

Садржај Тромесечно (квартално) Годишње Сваке две године 

Стање имплементације пројеката Сажетак стања и број изведених пројеката  Сажетак стања и број изведених пројеката Резултати пројеката 

Индикатори стратегије § Едукација за нове производе 
(број сати едукације) 

§ Производи задруга и удружења на 
тржишту (број производа) 

§ Пројекати месних заједница (број 
пројеката) 

§ Повезани за наступе на тржишту (број 
лица повезаних у заједничке наступе 
пољопривредника, удружења, задруга) 

§ Производи за које је уведена нека од 
ознака квалитета производа (број 
производа) 

§ Договори са већим понуђачима (хотели, 
ресторани) за посебан део јеловника из 
Сокобање (број договора) 

§ Међународна препознатљивост месних 
заједница (број објава на интернету) 

§ Општинска средства искоришћена за 
пољопривреду (РСД ,% од планираних 
средстава)  

§ Средства из спољних извора – ИПАРД  
(број пројеката) 

§ Стање инфраструктуре у селима (број 
пројеката)

Евалуација: 
§ Која додата вредност је остварена 

имплементацијом стратегије,  
§ Како имплементација стратегије 

повећава квалитет живота, 
§ Колико је увећана атрактивност општине 

и села за инвестиције, туризам, развој 
економије и живот

НE НE Анализа промена и утицаја 
стратегије 
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Литература и извори информација 

§ Европски структурни и инвестициони фондови, Смернице за државе чланице и тела 
надлежна за програме, Смернице за кориснике, Смернице за локални развој под вођством 
заједнице намењене локалним учесницима, друга верзија: 2014.  

§ Стратегија руралног развоја општине Сокобања 2010-2014., april 2010.  
§ Capacity WORKS, GIZ, 2009., електронски извор: https://www.giz.de/expertise/html/4619.html 
§ EУ буџет (2018.), електронски извор: https://medium.com/future-of-europe/demystifying-the-eu-

budget-a419e49419cb  
§ Паметна села (2018.), електронски извор: https://e4sv.org/about-us/what-are-smart-villages/  
§ Управа за аграрна плаћања  (2018.): Преглед објављених позива у оквиру ИПАРД мера и 

јавних позива, електронски извор: www.uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard  
§ EУ ознаке заштите (2018.), електронски извор: https://www.gov.uk/guidance/eu-protected-food-

names-how-to-register-food-or-drink-products  
§ Званични статистички подаци 
§ Интернет презентације Сокобање (www.sokobanja.com, www.soko-banja.org, 

www.sokobanja.travel итд.) 
§ Сокобања-интернет портал града (преузета мапа), електронски извор: 

http://sokobanja.eu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=831&Itemid=1 
§ Стратегија одрживог развоја општине Сoкобања 2015-21025.,електронски извор: 

http://www.opstinasokobanja.com/sites/default/files/Uploaded_files/files/14%D0%B0.pdf 
§ Састанци и посете:  

- Састанак са председницима свих месних заједница и члановима Општинског већа 
Општине Сокобања 15. мај 2018, 

- Посете месним заједницама општине Сокобања током јула и септембра 2018. године: 
o Месна заједница Врмџа, 17. мај 2018. 
o Месна заједница Читлук, 11. јул 2018.   
o Месна заједница Језеро, 12. јул 2018. 
o Месна заједница Шарбановац, 12. јул 2018. 
o Месна заједница Трубаревац, 12. јул 2018.  
o Месна заједница Ресник, 10. септембар 2018. 
o Месна заједница Рујевица, 11. септембар 2018. 
o Месна заједница Јошаничка бања, 11. септембар 2018. 
o Месна заједница Милушинац, 13. септембар 2018.    

- Састанак са Пољопривредном и саветодавном службом Књажевац, мај/јул 2018.  
- Састанак са Шумском управом Сокобања,16. мај 2018. 
- Састанак са удружењем пчелара, 12. јул 2018. 
- Састанак са удружењем пчелара, 13. јул 2018. 
- Састанак са удружењем говедара, јул 2018.  
- Састанак са удружењем воћара, 12. јул 2018. 
- Састанак са удружењем овчара и козара, јул 2018. 
- Састанак са предузећем Terra Optima, 16. мај 2018.  
- Састанак са члановима Општинског већа Општине Сокобања, 10. јул 2018, 
- Састанак са већницима Општине Сокобања, 13. септембар 2018, 
- Радионица са ученицима Пољопривредне школе „Шуматовац“ из Алексинца, 11. 

септембар 2018.  
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- Радионица са ученицима Средње школе „Бранислав Нушић“ – Сокобања,12. септембар 
2018.  

§ Коментари после јавне расправе послати од стране Oпштинске управе Општине Сокобања, 
дана 30. октобар 2018 у 15:38. 

§ Стратешке смернице за упрвљање земљиштем као допринос уравнотеженом урбаном и 
руралном развоју, 2018., Општина Сокобања 
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