
 

 

 

 

Одлуку 

о преносу права коришћења и управљања без накнаде непокретности 

 у јавној својини општине Сокобања 

 

I 

Овом Одлуком, Јавном комуналном предузећу „Напредак“ Сокобања са седиштем у Сокобањи 

ул. Хајдук Вељкова број 22, ПИБ:100691606, матични број: 7254814 (у даљем тексту 

Корисник), чији је оснивач Општина Сокобања,  преноси се право коришћења и  управљања 

на катастарским парцелама и објектима у КО Сокобања и КО Ресник у јавној својини општине 

Сокобања, без накнаде, а ради обављања поверене делатности Јавног комуналног предузећа 

„Напредак“ Сокобања и то: 

 

1. Парцеле  које су намењене за комуналне површине - гробље у Сокобањи: 

 

- кп.бр. 3128/1 у КО Сокобања 

- кп.бр. 3128/3 у КО Сокобања 

- кп.бр. 3128/4 у КО Сокобања 

- кп.бр. 3124/1 у КО Сокобања 

- кп.бр. 3126/1 у КО Сокобања 

- кп.бр. 3123    у КО Сокобања 

- кп.бр. 3122/1 у КО Сокобања 

- кп.бр. 3129/2 у КО Сокобања 

- кп.бр. 3141 у КО Сокобања 

- кп.бр. 3125/1 у КО Сокобања 

- кп.бр. 3127/1 у КО Сокобања 

 

2. Парцеле на којима се налази депонија у Реснику: 

 

- кп.бр. 994   у КО Ресник 

- кп.бр. 995   у КО Ресник 

- кп.бр. 999   у КО Ресник 

- кп.бр. 987   у КО Ресник 

- кп.бр. 1052 у КО Ресник 

 

3. Парцеле  на којима се налази постројење за прераду отпадних вода у Сокобањи: 

 

- кп.бр. 1823    у КО Сокобања 

- кп.бр. 1827    у КО Сокобања 

- кп.бр. 1821/1 у КО Сокобања 

- кп.бр. 1820/2 у КО Сокобања 

- кп.бр. 1799/1 у КО Сокобања са објектом бр.1 

 

 

седници одржаној дана 31.12.2019. године, донела је

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања на

 

лист општине Сокобања“, број 35/18 и 20/19) 

 

и члана 42. став 1. тачка 38. Статута општине

 

управљању

 

и начину располагања стварима у јавној својини општине Сокобања („Службени

 

95/18), члана 7. став 1. тачка

 

3) и члана 11. став 1. алинеја

 

3. Одлуке о прибављању, коришћењу,

 

јавној 

 

својини 

 

(„Службени 

 

гласник 

 

РС„ 

 

број 

 

72/11, 

 

88/13, 

 

105/14, 

 

104/16, 

 

108/16 

 

и 

 

113/17

 

и

 

На основу члана 19. став 1., тачка

 

3),

 

члана 26. став 1. тачка 1), члана 27. став 10.  Закона о
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4. Парцела (са објектом) на којој се налази пијаца у Сокобањи: 

 

- кп.бр. 5792 у КО Сокобања са објектом бр.1 

 

 

5. Парцела (са објектима) на којој се налази постројење за припрему пијаће воде у Сокобањи: 

 

 - кп.бр. 3541/1 у КО Сокобања са објектима бр. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 

 

 

II 

Јавном комуналном предузећу „Напредак“ Сокобања непокретности  из тачке I ове Одлуке дају 

се на коришћење и управљање, без накнаде, на неодређено време ради обављања  комуналне 

делатности за коју је основано. 

 

III 

Након ступања на снагу ове Одлуке, закључиће се Уговор о преносу права коришћења и 

управљања на  катастарским парцелама и објектима из тачке I , које се налазе у јавној својини 

општине Сокобања а којим ће се регулисати права и обавезе Општине Сокобања  и  Корисника. 

  

      IV 

Уговор из тачке III ове Одлуке, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе  уговорних 

страна, у име општине Сокобања, закључиће Председник општине Сокобања уз претходно 

добијену сагласност Правобраниоца општине Сокобања. 

 

    V 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Сокобања“. 

  

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                Драгољуб Јевтић 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 19. став 1. тачка 3)  Закона о јавној својини одређено је да су корисници ствари у јавној 

својини јавна предузећа, друштва капитала чији је оснивач Република Србија, аутономна 

покрајина и јединица локалне самоуправе, као и њихова зависна друштва, на основу уговора 

закљученог на основу акта надлежног органа, а којим нису пренете у својину тог јавног 

предузећа, односно друштва. 

-3- 

У Сокобањи, дана 31.12.2019. године

I Број: 011-43/2019
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Чланом  26. став 1. тачка 1) Закона о јавној својини предвиђено је да се под располагањем 

стварима у јавној својини сматра давање ствари на коришћење. 

Чланом 27. став  10. Закона о јавној својини предвиђено је да о прибављању и располагању 

стварима у јавној својини јединице локалне самоуправе  под условима прописаним законом 

одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен, у складу са законом и статутом јединице 

локалне самоуправе. 

 

Чланом 7. став 1. тачка 3) Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и начину 

располагања стварима у јавној својини општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 35/18 и 20/19) предвиђено је да носиоци права коришћења могу бити јавна 

предузећа и друштва капитала чији је оснивач Општина Сокобања, уколико им се право 

коришћења на ствари уговором пренесе, а чланом 11. став 1. алинеја 3. исте Одлуке 

предвиђено је да Општина Сокобања може пренети право коришћења на непокретностима на 

којима има право својине другим правним лицима и организацијама, без накнаде, за обављање 

делатности за коју су основане и то: јавним предузећима, друштвима капитала чији је оснивач 

Општина Сокобања, као и њиховим зависним дурштвима, а која нису пренета у својину тог 

јавног предузећа, односно друштва. 

Чланом 42. став 1. тачка 38. Статута општине Сокобања прописано је да Скупштина општине 

Сокобања, у складу са законом, одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини 

Општине, установама, јавним агенцијама  и другим организацијама чији је оснивач Општина. 

У конкретном случају предметне парцеле као ни објекти на истима нису дати  на коришћење 

ни једном предузећу, те се доношењем ове одлуке одређује корисник ових парцела и објеката, 

који ће се старати и рационалном коришћењу истих.   

 

Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној дана 24.12.2019. године утврдило је 

предлог Одлуке о преносу права коришћења и управљања без накнаде непокретности 

у јавној својини општине Сокобања и предлаже Скупштини општине Сокобања да предлог 

усвоји. 
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О Д Л У К У 

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина накнада за коришћење јавних површина за територију општине 

Сокобања,  олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне површине 

надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде. 

Члан 2. 

Накнаде за коришћење јавне површине, су: 

1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности; 

2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 

лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе 

других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину 

јавне  површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе; 

3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова и изградњу. 

Jавна површина у смислу закона којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара јесте 

површина утврђена планским документом јединице локалне самоуправе која је доступна свим 

корисницима под једнаким условима: 

- јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.); 

- трг; 

- јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и сл.) и 

- јавна површина блока ( парковски уређене површине и саобраћајне површине). 

Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смислу става 1. тачке 1) 

овог члана, сматра се заузеће јавне површине: 

године, донела је

Сокобања“,  број 6/19),  Скупштина  општине  Сокобања,  на  седници  одржаној  дана   31.12. 2019. 
47/18) и члана 42. став 1. тачка 3) и тачка 43) Статута општине Сокобање („Службени лист oпштинe 
др. закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07 и 
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 89/18 ускл. дин. Износи и 95/18- 
РС'',  бр.  95/18 и 49/19),  члана 6.  тачка  5.  и  чланa  7.  став  1.  Закона  о  финансирању  локалне 
На основу члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (''Службени гласник 
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- објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, аутомат за 

продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга, 

монтажни објекат за обављање делатности јавних комуналних предузећа, телефонска говорница и 

слични објекти, башта угоститељског објекта; 

 - за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата, фестивала и других 

манифестација, за одржавање спортских приредби, за објекте и станице за изнајмљивање бицикла, 

за коришћење посебно обележеног простора за теретно возило за снабдевање и друго. 

Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу става 1. тачке 1) овог 

члана односи се на привремено коришћење простора на јавној површини и не обухвата коришћење 

трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре. 

Члан 3. 

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине. 

Члан 4. 

Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног простора 

изражена у метрима квадратним (m2). 

Члан 5. 

Висина накнада, олакшице, рокови и начин плаћања накнадa за коришћење јавних површина, 

утврђују се Тарифом накнадa за коришћење јавних површина. 

Тарифа накнада за коришћење јавних површина је саставни део ове Одлуке. 

Члан 6. 

Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини коришћеног простора, 

сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-употребним карактеристикама. 

Накнаду из става 1. овог члана, решењем утврђује Одељење надлежно за наплату јавних прихода 

ОУ Сокобања. 

Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за 

претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 

дана од дана достављања решења. 

Прoтив рeшeњa из става 2. oвoг члaнa мoжe сe изjaвити жaлбa министарству у чијој су надлежности 

послови финансија, прeкo Одељења надлежно за наплату јавних прихода ОУ Сокобања. 

У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне наплате, 

застарелости и осталог што није прописано овом одлуком сходно се примењују одредбе Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији. 

Члан 7. 

За утврђивање висине накнада одређују се зоне, и то: 
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ЕКСТРА ЗОНА: Опис граница: Екстра зона чини мермерно шеталиште и простор у ширини од 50м од 

истог у свим правцима. 

ПРВА ЗОНА: Опис граница: Простор прве зоне полази од  улице Светог Саве, иде улицом Краља 

Петра I до раскрснице са улицом Драговићевом, улицом Драговићевом до раскрснице са улицом 

Војводе Мишића, улицом Војводе Мишића до сквера на Врелу, потом иде Врелским потоком до 

укрштања са улицом Митрополита Михаила, улицом Митрополита Михаила до раскрснице са 

Немањином, улицом Немањином до раскрснице са улицом Радета Живковића и Миладина 

Живановића, улицом Миладина Живановића до раскрснице са улицом Свети Сава, улицом Свети 

Сава до улице Краља Петра I.  

ДРУГА ЗОНА: Опис граница: Полази од моста на реци Моравици код пијаце, иде реком Моравицом 

до моста на путу Сокобања – Књажевац (Таш ћуприја), затим улицом Свети Сава до улице Бањичке, 

улицом Бањичком до улице Милутина Пејовића, улицом Милутина Пејовића до улице Озренских 

партизана, улицом Озренских партизана до улице Иве Андрића. Улицом Иве Андрића до улице Др. 

Милутина Митровића, улицом Др. Милутина Митровића до улице Вука Караџића, улицом Вука 

Караџића до Врцаревог потока, Врцаревим потоком до водотока реке Моравице, реком Моравицом 

до моста код пијаце. 

ТРЕЋА ЗОНА: Опис граница: Трећу зону чини остали простор изван поменутих зона у границама 

грађевинског реона насеља Сокобања , као  и подручје сеоских месних заједница. 

Члан 8. 

Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни корисници буџетских 

средстава. 

Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe пoвршинe врши збoг 

изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao и приликoм 

извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. Пoд 

дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, 

зa кoje сe нe издaje oдoбрeњe пo Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 

Члан 9. 

Накнаде за коришћење јавних површина уплаћују се на рачуне прописане за уплату јавних прихода. 

Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету општине Сокобања. 

Члан 10. 

Општинско веће општине Сокобња донеће Правилник којим ће се ближе регулисати форма зхтева за 

подношење захтева, начин обележавања теретних и такси возила и поступање код утврђивања 

накнаде за за коришћење јавних површина за  Тарифни број 1 тачка 9) и 10).  
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Члан 11. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнадама за коришћење јавних 

површина („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19). 

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу oпштине 

Сокобања''. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

  

ПРЕДСЕДНИК, 

 Драгољуб Јевтић 

 

 

 

ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности. 

Тарифни број 1. 

1. За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, 

књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, за сваки цео 

и започети м2 простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења, 

и то: 

1) за обављање пословне делатности ( привремени објекти – киосци, други мањи монтажни објекти и 
други слични објекти за продају робе на мало, за пружање угоститељских, занатских услуга и других 
услуга; покретни привремени објекти - тезге, апарати за сладолед, апарати за кокице, кестен, кукуруз 
и слично, конзерватори за сладолед, расхладне витрине за продају освежавајућих напитака, 

У Сокобањи, 31.12.2019. Године

Број: 401-1050/19
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аутомати за продају робе на мало и пружање услуга: банкомат, аутомат за продају штампе, 
напитака, кондиторских производа и слично, и други покретни објекти за продају робе на мало и 
вршење занатских  и других услуга, специјализована возила за обављање делатности трговине на 
мало и друге делатности у складу са законом, наменски монтажни објекти за потребе обављања 
делатности јавних комуналних предузећа, монтажни објекат за смештај алата, опреме и слично, као 
и телефонске говорнице), накнада се утврђује дневно: 

                                                                               дин/м2 

Екстра зона 100,00 

- I зона   80,00 

- II зона   50,00 

- III зона   30,00 

 

2) за обављање пословне делатности (покретни објекати за излагање робе испред сопственог 
пословног простора), накнада се утврђује  дневно:   

                                                                              дин/м2                                                                      

Екстра зона 65 

- I зона  40 

- II зона  23 

- III зона  16 

 

3) за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта отвореног типа, накнада се 
утврђује  дневно:   

                                                                              дин/м2                                                                      

Екстра зона 65 

- I зона  40 

- II зона  23 

- III зона  16 

 

4) за забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних радњи, за спортске објекте (спортске 
терене, клизалишта, терене за кошарку, одбојку, скејт, боћање и сл.), накнада се утврђује дневно: 

 
                                                                                          дин/м2 

Екстра зона 6,50 

- I зона  6,00 

- II зона  4,00 

- III зона  2,00 

 

5) за одржавање концерата, фестивала и осталих културних и других манифестација, накнада се 

утврђује дневно: 
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                                                                                                      дин/м2 

Екстра зона 7,00 

- I зона  6,00 

- II зона  5,00 

- III зона  4,00 

 

6) за одржавање концерата, фестивала и осталих културних и других манифестација, као и 

одржавања спортских или других приредби на општинским путевима и улицама, накнада се утврђује 

дневно:                                                                                                       дин/м2 

При заузимању општинског пута и улица којим 
саобраћају возила јавног градског превоза уз 
обуставу саобраћаја и измену режима 
саобраћаја  

90,00 

При заузимању општинског пута и улица уз 
обуставу саобраћаја  

80,00 

При заузећу тротора  70,00 

 

7) за објекте намењене за изнајмљивање спортских и рекреативних бицикала и реквизита за спорт и 

рекреацију, накнада се утврђује дневно: 

дин/м2 

Екстра зона 8,00 

- I зона  6,00 

- II зона  4,00 

- III зона  2,00 

 

8) За постављање система јавних бицикала на територији општине Сокобања накнада се утврђује у 

износу од 1,00 дин/м2. 

9) За коришћење посебно обележеног простора за теретно возило (утовар и истовар робе) за 

снабдевање, накнада се утврђује у износу од 2,00 дин/м2. 

10) За коришћење простора за такси стајалишта утврђује се накнада у износу од 2,20 дин/м2. 

2. Накнада из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним површинама ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности. 

Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности продаје и нека друга роба, накнада се плаћа у целокупно прописаном износу из овог 

тарифног броја. 
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3. Обвезнику који користи простор из тачке 1. подтачке 4) овог тарифног броја, а уз то обавља неку 

другу делатност, висина накнаде ће се утврдити сразмерно корисној површини по тарифи из тачке 1. 

подтачке 1) овог тарифног броја. 

4. Износ накнаде из овог тарифног броја прописан за одговарајућу зону умањује се: 

-за повремено коришћење простора на јавним површинама на покретним објектима за време 

одржавања вашара, сајмова, изложби и других традиционалних манифестација, хуманитарне, верске 

и друге регистроване непрофитне организације, плаћају накнаду увећану за 20%, од прописаног 

износа накнаде у тачки 1. подтачки 1); 

-за обављање пословне делатности, у периоду од 1.октобра до 31. марта, накнада се плаћа у висини 

50% од износа накнаде из тачке 1. подтачке 1) и подтачке 2; 

-за обављање угоститељске делатности у башти отвореног типа, у периоду од 1.октобра до 31. 

марта, накнада се плаћа у висини 50% од износа накнаде из тачке 1. подтачке 3); 

-за забавне паркове на отвореном простору у периоду од 1. октобра до 31. марта, накнада се плаћа у 

висини 50% од износа накнаде из тачке 1. подтачке 5); 

4) за одржавање забавних програма из тачке 1. подтачке 6) овог тарифног броја, који се приређују у 

хуманитарне сврхе, накнада се плаћа у висини 10%, од прописаног износа накнаде из те подтачке; 

5. Накнада по овом тарифном броју, осим накнаде из тачке 1. подтачке 5), 6),9) и 10), плаћа до 15. у 

месецу за претходни месец, на основу задужења Одељење надлежног за наплату јавних прихода у 

ОУ Сокобања, а по претходно издатом одобрењу Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, 

имовинско-правне и стамбене послове као и на основу података добијених од стране надлажених 

органа, или на основу података добијених путем инспекцијске контроле.  

Одељење надлежно за урбанизам и изградњу у ОУ Сокобања је у обавези да један примерак 

одобрења за коришћење простора на јавној површини, достави Одељењу надлежном за наплату 

јавних прихода у ОУ Сокобања, као и следеће податке: 

- за правно лице: назив и адресу седишта, порески идентификациони број и матични број 
правног лица; 

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески 
идентификациони број, матични број радње, или ЈМБГ и адреса становања физичког лица; 

- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним површинама. 
Одељење надлежно за урбанизам и изградњу, односно други орган у ОУ Сокобања је у 

обавези да Одељењу надлежном за наплату јавних прихода у ОУ Сокобања достави и податак о 
извршеној контроли (записник и др.), као и друге податке од значаја за утврђивање накнаде по овом 
Тарифном броју. 
 

 
Тарифни број 2. 
1. За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 

лица, за сваки цео и започети м2 простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно 
времену коришћења, и то: 
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 1) За оглашавање на посебним објектима за оглашавање који су постављени на јавним 
површинама - рекламе, накнада се утврђује: 

 

Екстра зона 95,00 

- I зона 42 80,00 

- II зона 30 70,00 

- III зона 12 60,00 

 
2) За средства за оглашавање који се постављају на стубовима јавне расвете, нисконапонске и 

контактне мреже, као и другим објектима који су постављени на јавним површинама, такса се 
утврђује: 

Екстра зона 80,00 

- I зона 42 70,00 

- II зона 30 60,00 

- III зона 12 50,00 

 
2. За коришћење реклама, односно средстава за оглашавање, који се постављају на зграде, 

привремене монтажне објекте, ограде и сл., на ограде градилишта, заштитне прекриваче 
грађевинских скела, транспаренте између стубова и за оглашавање на посебним објектима који се 
постављају на другим површинама накнада се утврђује по површини, дневно по м2 и то: 

Екстра зона 90,00 

- I зона 42 75,00 

- II зона 30 65,00 

- III зона 12 55,00 

 
3. Накнада за површине односно објекте за оглашавање преко 12м2 плаћа се тако што се за 

првих 12м2 плаћа износ накнаде прописан овим тарифним бројем, а за део површине преко 12м2, 
накнада се плаћа 40% од прописаног износа овим тарифним бројем; 

4. Накнада по овом тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за претходни месец на основу 
задужења Одељења надлежног за наплату јавних прихода у ОУ Сокобања, а по претходно издатом 
одобрењу Одељење надлежно за урбанизам и изградњу у ОУ Сокобања. Одељење надлежно за 
урбанизам и изградњу у ОУ Сокобања је у обавези да један примерак акта из става 1. ове тачке, 
достави Одељењу надлежном за наплату јавних прихода у ОУ Сокобања, са следећим подацима: 

- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, 
матични 

број правног лица; 
- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески 

идентификациони број, матични број радње, или ЈМБГ и адреса становања физичког лица; 
 - податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним површинама за 

оглашавање под тачком 1., односно податке о адреси, површини и времену коришћења простора на 
другим површинама за оглашавање под тачком 2. овог тарифног броја. 

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова и изградњу. 
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Тарифни број 3. 
1. За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова и изградњу, за сваки цео и започети м2 простора који се користи, утврђује се 
накнада дневно, у динарима и то: 

1) При изградњи објеката 80,00 

2) При заузимању јавних површина за изградњу 
објеката или реконструкцију објеката, раскопавање 
јавних површина и сл. 

        120,00 

3) При заузимању јавних површина за изградњу 
објеката или реконструкцију објеката, раскопавање 
јавних површина и сл. које захтева забрану кретања 
возила и пешака и паркирања возила  

        130,00 

 
2. Накнада из овог тарифног броја плаћа се сразмерно времену коришћења. 
3. Накнада из ове тачке по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова увeћaвa сe зa 30% ако инвеститор продужи дозвољени рок за 
заузимање јавне површине. Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa зaвршeткa 
изгрaдњe eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви инвeститoрa o пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa 
и рoку зaвршeткa грaђeњa, oднoснo извoђeњa рaдoвa прeмa Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 

4. Накнаду плаћа инвеститор објекта од дана почетка градње до подношења писменог захтева 
за технички пријем објекта, односно до довршетка градње - радова. 

5. Коришћење јавних површина сагласно члану 8. став 2. ове одлуке, ослобођено је плаћања 
накнаде из овог Тарифног броја. 

8. Накнада по овом Тарифном броју плаћа се на основу на основу задужења Одељења 
надлежног за наплату јавних прихода у ОУ Сокобања, а по претходно издатом одобрењу Одељење 
надлежно за урбанизам и изградњу у ОУ Сокобања. Одељење надлежно за урбанизам и изградњу у 
ОУ Сокобања је у обавези да један примерак акта из става 1. ове тачке, достави Одељењу 
надлежном за наплату јавних прихода у ОУ Сокобања, са следећим подацима- о врсти, висини и 
периоду задужења; 

- за правно лице: назив и адресу седишта, порески идентификациони број, матични број 
правног лица; 

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески 
идентификациони број, матични број радње, или ЈМБГ и адреса становања физичког лица. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:  
 На основу члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени 

гласник РС", бр. 95/18) и члана 16. став 1. тачка 5. . Статута општине Сокобања. 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:  
 Одредбама Закона о накнадама за коришћење јавних добара регулисане су накнаде међу 

којима и накнада за коришћење јавних површина а која је до доношења овог Закона утврђивана као 
ЛКТ сагласно Закону о финансирању локалне самоуправе. Висина накнаде је лимитирана износима 
датим Законом о накнадама о коришћењу јавних добара (прилог 12.) и то: 

накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе .......... 122 дин. 
накнада за коришћење јавне површине и друге површине за оглашавање ................... 100 дин. 
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накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским  
материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу ....................................... 180 дин. 
 
СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ:  
 За спровођење ове одлуке није потребно обезбедити додатна средстава у буџету општине 

Сокобања. 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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ОДЛУКУ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

Члан 1.  

Овом одлуком утврђује се висина боравишне таксе коју плаћа корисник услуге смештаја 

који изван свог места пребивалишта користи услугу смештаја у угоститељском објекту за 

смештај за коришћење комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре на подручју 

општине Сокобања. 

Члан 2.  

Под угоститељским објектом за смештај, у смислу Закона, подразумева се: хотел и 

подврсте хотела, мотел, туристичко насеље и подврста туристичког насеља, пансион, камп, 

кампиралиште, хостел, преноћиште, коначиште, хотел, кућа, апартман, соба, сеоско 

туристичко домаћинство, ловачка вила, ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба, као и 

други објекти за пружање услуга смештаја.  

Члан 3.  

Боравишна такса плаћа се за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај у 

износу од 70,00 динара.  

Боравишна такса не може се наплаћивати у износу већем или мањем од прописаног.  

Члан 4.  

Изузетно од члана 3. ове Одлуке, боравишну таксу не плаћају:  

1. деца до седам година старости;  

2. лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану рехабилитацију 

од стране надлежне лекарске комисије;  

Скупштина

 

општине

 

Сокобања,

 

на седници одржаној дана 31.12.2019. године,

 

доноси

тачка

 

29)

 

Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", број

 

6/2019),

 
прекршајима

 

("Службени гласник Републике Србије", бр.

 

13/16

 

и

 

98/16)

 

и члана

 

42. став 1.

 
("Службени 

 

гласник 

 

Републике 

 

Србије", 

 

број 

 

47/19

 

и 

 

51/19)

 

члана 

 

39. 

 

став

 

3. 

 

Закона 

 

о

 
радиности 

 

и 

 

сеоском 

 

туристичком 

 

домаћинству, 

 

као 

 

и 

 

начин 

 

и 

 

рокови 

 

плаћања

 
таксе 

 

за 

 

физичко 

 

лице 

 

које 

 

пружа 

 

угоститељске 

 

услуге 

 

сметаја 

 

у 

 

објектима 

 

домаће

 
број 

 

44/13),

 

Уредбе 

 

о 

 

условима 

 

и 

 

начину 

 

утврђивања 

 

висине 

 

годишњег 

 

износа 

 

боравине

 
највишем 

 

и 

 

најнижем 

 

износу 

 

боравишне 

 

таксе 

 

("Службени 

 

гласник

 

Републике 

 

Србије",

 
Закона 

 

о 

 

угоститељству 

 

("Службени 

 

гласник 

 

Републике 

 

Србије", 

 

број 

 

17/19), 

 

Уредбе 

 

о

 
96/17

 

-

 

усклађени 

 

дин. 

 

изн., 

 

89/18

 

-

 

усклађени 

 

дин. 

 

изн. 

 

и 

 

95/18

 

-

 

др. 

 

закон), 

 

члана

 

73.

 
дин. изн., 95/15

 

-

 

усклађени дин. изн., 83/16, 91/16

 

-

 

усклађени дин. изн., 104/16

 

-

 

др. закон,

 
Републике Србије", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13

 

-

 

усклађени дин. изн., 125/14

 

-

 

усклађени

 
На 

 

основу 

 

члана 

 

19. 

 

Закона 

 

о 

 

финансирању 

 

локалне 

 

самоуправе 

 

("Службени 

 

гласник
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3. особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од 

прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица 

оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних обољења, параплегије и 

квадриплегије, церебралне и дечје парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у 

развоју, као и пратилац наведених особа;  

4. ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради 

извођења спортско-рекреативних и других активности по програму министарства 

надлежног за послове просвете, студенти који организовано бораве у угоститељском 

објекту за смештај ради извођења обавезне наставе у складу са наставним планом 

образовне установе, као и учесници републичких и регионалних такмичења у знању и 

вештинама;  

5. страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени 

плаћања таксе;  

6. лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.  

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 година старости.  

Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени 

услови из става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно образовне установе, 

упут лекарске комисије и др.).  

Члан 5.  

Наплату боравишне таксе од корисника услуге, врши субјекат који пружа услуге смештаја 

(у даљем тексту: давалац смештаја).  

Давалац смештаја је дужан да боравишну таксу наплаћује истовремено са наплатом услуге 

смештаја и да у рачуну за услуге смештаја посебно искаже износ боравишне таксе, као и 

да наведе основ ослобађања од плаћања или умањења износа боравишне таксе из члана 4. 

ове одлуке.  

Члан 6.  

Изузетно, од члана 3. и 5. ове одлуке, боравишну таксу плаћа угоститељ, који као физичко 

лице пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и 

сеоском туристичком домаћинству.  

Боравишну таксу из става 1. Овог члана физичко лице, које поседује решење о 

категоризацији плаћа у утврђеном годишњем износу. 

Висину боравишне таксе из става 1. овог члана утврђује одељење надлежно за утврђивање 

и наплату јавних прихода, у складу са актом Владе републике Србије, у року од 15 дана од 

дана правноснажности решења о категоризацији. 
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Члан 7.  

Давалац смештаја је дужан да средства од наплаћене боравишне таксе уплаћује до петог у 

месецу за претходни месец, на прописан уплатни рачун јавних прихода.  

Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати износ 

ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана, рачунајући од дана утврђене обавезе, на 

прописан уплатни рачун јавних прихода.  

Члан 8.  

Средства од наплаћене боравишне таксе су приход буџета општине Сокобања.  

Члан 9.  

У погледу начина утврђивања боравишне таксе, застарелости, наплате и принудне наплате, 

рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овим законом, 

сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска 

администрација, ако законом којим се уређује област угоститељства није друкчије 

одређено.  

Члан 10.  

Инспекцијски надзор у делу провере наплате и уплате боравишне таксе, истицања у 

рачуну и др. увидом у унете податке о кориснику услуге и другу пратећу документацију, 

као и у делу уплате боравишне таксе од стране угоститеља као физичког лица из члана 6. 

став 1. ове одлуке и принудну наплату неплаћене боравишне таксе, врши Општинска 

управа Сокобања  – Одељење надлежно за финансије, наплату јавних прихода и 

инспекцијске послове.   

Члан 11 

Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, 

давалац смештаја, ако: 

1) не наплати боравишну таксу истовремено са услугом смештаја; 

2) у рачуну за услугу смештаја не искаже посебно износ боравишне таксе; 

3) не уплати средства боравишне таксе надлежном органу у прописаном року. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном у износу од 25.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник  новчаном казном у износу од 

75.000,00 динара. 

Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако 

боравишну таксу не плаћа у годишњем износу на прописан начин. 
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    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА   

 

 

                     ПРЕДСЕДНИК 

               Драгољуб Јевтић 

 

У Сокобањи,  дана 31.12.2019. године

I Број: 401-1051/19

Сокобања".

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Члан 13.

("Службени лист општине Сокобања", број 25/17).

Даном ступања  на  снагу ове  одлуке  престаје  да  важи  Одлука  о  боравишној  такси

Члан 12.
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О Д Л У К У  

о локалним административним таксама  

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

      Члан 1. 

Овом Одлуком уводе се локалне административне ( у даљем тексту: таксе) за списе 

и радње  у изворним пословима које обавља Општинска управа општине Сокбања. 

Списи и радње за које се плаћа такса и висина таксе утврђују се Tаксеном тарифом  

(у даљем тексту: тарифа), која је саставни део ове Одлуке. 

II ОБВЕЗНИК ТАКСЕ 

           Члан 2. 

Обвезник плаћања таксе  је подносилац захтева, односно поднеска којим се врши 

радња прописана тарифом. 

Ако за прописану таксу постоје више обвезника, њихова обавеза је солидарна. 

Ако записник замењује захтев, односно поднесак из става 1. овог члана за који се 

плаћа такса, обвезник је давалац изјаве на записнику. 

III  НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ  

           Члан 3. 

Ако тарифом није другачије прописано плаћање таксе  настаје: 

1. За поднеске - у тренутку када се предају, а за захтеве дате на записнику када 

се записник састави; 

2. За решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења захтева за 

њихово издавање; 

3. За управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи. 

 

                                                                       Члан 4. 

Такса  се плаћа у корист буџета општине Сокобања у тренутку настанка обавезе. 

 

 

на седници одржаној дана 31.12.2019.  године, донела је

(„Службени  лист  општине  Сокобања“,  број 6/19),  Скупштина  општине  Сокобања, 
закон“),  члана  42.  став  1.  тачка  3) и тачка 43) Статута општине  Сокобања 
др. Закон и 96/17 - усклађени дин. изн., 89/2018- усклађени дин. изн. и 95/2018-др. 
дин.  изн.,  95/15 - усклађени  дин.  изн.,  83/16,  91/16 - усклађени  дин.  изн.,  104/16 –

гласник  РС“  број 62/2006,47/11,93/12,99/13 – усклађени  дин.  изн.,  125/14  усклађени 
На  основу  члана   9.  и 10. Закона о  финансирању  локалне  самоуправе (Службени 
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Уплатни рачун Број уплатног рачуна Позив на бр. одобрења 

Општинске 

административне таксе  

840-742251843-73 97 10-094 

 

IV  ПЛАЋАЊЕ ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 

                                                                       Члан 5. 

Такса се плаћа у новцу, у прописаном износу, на уплатни рачун локалних јавних 

прихода. 

 

Обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да је таксу  платио. 

 

                                                                      Члан 6. 

У решењу или другој исправи, за коју је такса плаћена означава се да је такса, 

односно накнада налаћена, износ који је плаћен и тарифни број по којем је такса  

плаћена. 

 

У решењу или другој исправи,  којa се издаје без  плаћања таксе, мора се означити 

сврха издавања и основ ослобођења од плаћања таксе. 

 

                                                                    Члан 7. 

Ако обвезник, који је дужан да плати таксу, поднесе нетаксиран или недовољно 

таксиран захтев или поднесак, одговорно лице за пријем захтева или поднеска 

затражиће од обвезника да плати прописану таксу,  у року од 10 дана од дана 

подношења захтева или поднеска и упозорити га на последице неплаћања таксе о 

чему се на поднетом захтеву, односно поднеску сачињава забелешка. 

 

Ако нетаксиран, или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно други спис 

стигне поштом, одговорно лице овлашћено за одлучивање о захтеву, односно 

поднеску, позваће обвезника писменом опоменом да у року од 10 дана од дана 

пријема опомене плати прописану таксу и таксу за опомену и упозори га на 

последице неплаћања таксе. 

 

Ако обвезник уплати таксу  у року из става 1. и 2. овог члана сматра се да је захтев, 

односно поднесак од почетка уредно таксиран. 

 

Ако обвезник не уплати таксу  из става 1. и 2. овог члана, наплата таксе  и опомене 

из става 2. овог члана врши се пре уручења затраженог решења или друге исправе, 

односно пре саопштења обвезнику да је радња извршена. 

 

             Члан 8. 

У погледу повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није 

посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују прописи којима се уређују 

порески поступак и пореска администрација. 
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V ОСЛОБАЂАЊЕ ОД  ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

 

            Члан 9. 

Ослобађају се плаћања таксе: 

1. Органи и организације Rепублике, аутономне покрајине, локалне 

самоуправе, месне    заједнице    и    организације    обавезног социјалног 

осигурања; 

2. Установе основане од стране Rепублике, аутономне покрајине и локалне 

самоуправе; 

3. Црвени крст Србије; 

4. Корисници новчане социјалне помоћи; 

5. Цркве и верске заједнице регистроване у складу са Законом о црквама и 

верским заједницама. 

 

 

         Члан 10. 

Нe плаћа се такса за: 

1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности; 

2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних 

прихода; 

3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим 

исправама и службеним евиденцијама; 

4) списе и радње у поступку остваривања права   из   социјалне   заштите,   

финансијске подршке породице са децом и предшколског васпитања и 

образовања; 

5) поднеске упућене органу за представке и притужбе; 

       6)   списе   и   радње   у   поступцима   за утврђивање права насталих у вези са     

  елементарним      непогодама   и   другим   ванредним догађајима; 

7) списе и радње прописане чланом 19. Закона о републичким 

административним таксама; 

8) списе и радње за које је законом прописано да не подлежу плаћању такси и 

накнада. 

       

 

                                                                         Члан 11. 

Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки ослобођени 

плаћања таксе, таксу  у том поступку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања 

таксе. 

 

                                                                   Члан 12. 

У решењу, исправи, документу или писмену, који се издаје без плаћања таксе или 

накнаде, мора се означити сврха издавања и основ ослобађања од плаћања таксе 

или накнаде. 
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Члан 13. 

Надзор над спровођењем ове Oдлуке врши орган надлежан за послове наплате 

локалних јавних прихода Општинске управе општине Сокобања. 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

                Члан 14. 

Новчаном казном од  5.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице ако: 

   

1. У решењу или другој исправи, за коју је такса  плаћена, не означи да је такса    

плаћена,  износ који је плаћен и тарифни број по којем је плаћена, односно 

не означи да је ослобођено од таксе, тарифни број по којем је ослобођена  и 

да се та исправа може користити само у сврхе за које је издата  (члан 7.); 

2. Не обавести обвезника да је за поднети захтев, односно поднесак дужан да 

плати таксу  прописану тарифом за списе и радње у одређеној управној 

радњи, односно управним стварима, или таксу не плати, односно не 

обавести надлежни орган   ради   отпочињања   поступка   принудне наплате 

(члан 8.); 

3. У решењу, исправи или писмену, који се издаје без плаћања таксе  не означи 

сврху издавања и на основу којег члана ове Одлуке, односно тарифног броја 

је ослобођење од плаћања таксе  остварено (члан 12.). 

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

                                                                  Члан 15. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним 

административним таксама („Службени лист општина“, број 40/18). 

 

                                                             Члан 16. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Сокобања". 

 

  

  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

              ПРЕДСЕДНИК 

            Драгољуб Јевтић 

       

 

  

         

 

У Сокобањи, 31.12.2019. године

I Број: 401-1052/19
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    ТАКСЕНА ТАРИФА 

 

Тарифни број 1 

1.За захтев, за молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом одлуком није 

другачије 

прописано................................................................................................................320,00 

 

Напомена: Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима 

странка захтева само брже поступање по раније поднетом захтеву, односно 

поднеску. 

 

Тарифни број 2 

1.За жалбе против решења која доносе органи Општинске управе ако овом 

Одлуком није другачије прописано...................................................................... 480,00 

Напомена: Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више 

решења од стране више лица обвезника таксе, такса из тачке 1. овог тарифног броја 

плаћа се према броју решења која се оспоравају жалбом. 

 

2.За уложене ванредне правне лекове ......................................................... ..... 2.780,00 

 

Тарифни број 3 

1.За сва решења која доносе органи и организационе јединице Општинске управе 

ако овом Одлуком није другачије прописано....................................................... 550,00 

 

2.За сва уверења и потврде које издају органи Општинске управе ако овом Одлуком 

није другачије прописано......................................................................................   320,00 

 

Напомена: Ако се доноси једно решење, уверење или потврда по захтеву више 

лица, такса по овом тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима 

се решење, уверење, или потврда уручује. 

 

3.За опомену којом се обвезник позива да плати таксу....................................   280,00 

 

Тарифни број 4 

1. За списе и радње из области саобраћаја које доносе органи Општинске управе 

плаћа се такса и то: 

 1) за издавање решења о упису редова вожње у локалном саобраћају 

............................................................................................................................ ....2.201,00 

 2) за решења о кретању, заустављању и паркирању мимо утврђеног режима 

саобраћаја......................................................................................................... .... 2.201,00 

 3) за решења о заузећу јавне површине ................................................ 2.201,00 

            4) за решења о коришћењу посебно обележеног паркинг места ... .... 2.201,00 

 

Тарифни број 5 
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1. За списе и радње из области привреде  које доносе органи Општинске управе и 

то: 

 1) решење о давању сагласности за уношење имена Сокобања у пословно 

имепривредног субјекта ................................................................................112.896,00 

 2) за издавање уверења о обављању делатности ...................................780,00 

напомена: такса за издавање решења из овог тарифног броја наплаћује се пре 

уручења решења. 

 

Тарифни број 6 

1.  За издавање решења о водопривредној дозволи за решења које издаје 

Општинска управа ..............................................................................................3.399,00 

2. За издавање решења за издавање водопривредне сагласности за решења за које 

издаје Општинска управа...................................................................................2.662,00 

3. За издавање решења о водопривредним условима за решења која издаје 

Општинска управа...............................................................................................2.662,00 

 

Тарифни број 7 

1. За преписивање службених аката које се врши код Општинске управе.......420,00 

 

Тарифни број 8  

1. За списе и радње из области општих послова плаћа се такса и то: 

 1) увид у списе предмета који се налазе у архиви...................................370,00 

 2)увид у пројектну документацију која се налази у архиви...................370,00 

 3) издавање преписа из архива, по сваком листу....................................370,00 

 

Тарифни број 9 

1. За списе и радње из комунално стамбене и имовинско правне  области које 

доносе органи Општинске управе плаћа се такса и то: 

 1) за решење о исељењу бесправно усељених лица ............................1.732,00 

 2) за увођење у посед физичких лица (по захтеву странке)................1.128,00 

 3) за учешће на конкурсу за доделу локације за привремено постављање 

мањих монтажних објекта (кућице, апарати за сладолед, тезге и сл), забавних 

паркoва и средстава за игру и забаву на јавним површинама.................... ...1.404,00 

4) за учешће на конкурсу за доделу локације за привремено постављање 

површина (забавни паркови, циркуси и сл.).....................................................1.404,00 

 4) за решење о привременом заузећу јавних површина за привремено 

постављање мањих монтажних објекта (кућице, апарати за сладолед, тезге и сл. 

...............................................................................................................................1.404,00 

5) за решење о привременом заузећу јавних површина (забавни паркови, 

циркуси и сл.) ......................................................................................................1.404,00 

6) за пријаву на конкурс за учешће на јавном надметању за давање у закуп 

пословног простора............................................................................ ............... 1.404,00 

 7) за решење о сечи и орезивању стабала................................................903,00 

 8) за решење о промени намене стамбеног у пословни простор........1.727,00 
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 9) за решења о промени намене пољ у грађевинско земљиште..........1.355,00  

 10) за уговор о давању у закуп грађевинског земљишта.....................1.404,00 

11) за решење за коришћење јавне површине за одржавње манифестација 

које трају краће од 7 календарских дана ..........................................................1.404,00 

 12) за решења  из области имовинско правних односа...................... 1.732,00 

         

Тарифни број 10 

1.За списе и радње из области урбанизма које обавља орган Општинске управе 

плаћа се такса и то: 

 1) за увид у урбанистички план...............................................................657,00 

 2) за издавање локацијске дозволе 

                  -  за објекте  до 400 и економске објекте до 600м2.......................3.558,00 

     - за стамбене објекте преко 400м2 и  ...............................................7.581,00 

                - за економске објекте  преко 600м2.................................................4.736,00 

                -  за комерцијалне објекте преко400м2............................................9.478,00 

                - за производне објекте преко 600м2 ...............................................5.324,00             

                - за објекте нискоградње  ................................................................  5.936,00 

                - за изградњу водова техничке инфраструктуре до 1.000 м (за водовод F 

200, за канализацију до F 300, за електромрежу до 35 kV, за телефонско 

телеграфску мрежу до 600x 400, за гасну мрежу, за топловод до F 100......15.331,00 

   -  за изградњу водова техничке инфраструктуре преко 1.000 м и већих 

капацитета                ..........................................................................................24.808,00  

 3) за издавање  информације о локацији или извода из урбанистичког 

плана.......................................................................................................................544,00 

 4) за издавање услова за израду урбанистичког пројекта..................2.662,00 

 5) за оверу урбанистичког пројекта......................................................6.062,00  

             6) за издавање услова за парцелацију и препарцелацију ..................1.926,00 

             7)  за издавање потврде за исправку граница суседних парцела......1.926,00  

             8) за издавање услова за парцелацију и препарцелацију електроенергетских 

и телекомуникационих објеката .......................................................................3.853,00 

            9) за потврђивање пројекта парцелације и препарцелације................2.753,00 

            10) за оверу идејног пројекта за помоћне објекте ..................................430,00 

 

Тарифни број 11. 

1. За списе и радње из области изградње објеката за објекте за чију изградњу је 

надлежна локална самоуправа: 

-  за доношење решења за грађење објеката и извођење радова за које се не издаје 

грађевинска дозвола 

−  у граду ........................................................................................................822,00 

−  у селу ..........................................................................................................277,00 

- за доношење решења о измени правоснажног решења.................................2.691,00 

- за пријаву радова..................................................................................................943,00 
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Тарифни број 12. 
1. За закључење брака ван зграде Општинске управе општине Сокобања.......3.229,00 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

  

  

 предлаже Скупштини општине Сокобања да предлог усвоји.

године утврдило  је  предлог  Одлуке  о локалним  административним  таксама и 
  Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној дана 31.12.2019. 

такси из Одлуке из 2018. године.

износу  који  је увећан  за 3,6%  у  односу  на износе утврђених административних 
  Висина административних такси за таксене  тарифе  од  4-12  утврђена  је 

спис или радњу за тарифне бројеве 1.2 и 3. ове таксене тарифе.

републичких административних такси прописаних за одговарајући, односно сличан 
  Овом  одлуком  висина  административних  такси је  утврђена  у  висини 

начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;

да Скупштина општине Сокобања утврђује стопе изворних прихода Општине, као и 
  Чланом члана 42. став 1. тачка 3) Статута општине Сокобања предвиђено је 

од плаћања таксе, висине таксе.

такса, настанак таксене обавезе, обвезнике таксе, начин плаћања таксе, ослобађање 
административне  таксе  садржи: списе  и  радње  за  које  се  уводи  административна 
оквиру  послова  из  своје  надлежности,  као  и  да  акт  којим  се  уводе  локалне 
и  радње  које  органи  јединице  локалне  самоуправе  издају,  односно  обављају  у 
административне таксе за списе и радње у управним стварим, као и за друге списе 
надлежност  Скупштине  јединице  локалне  самоуправе  да  уводи  локалне 

  Члановима  9  и  10 Закона о  финансирању  локалне  самоуправе се  прописује 
Сокобања.

финансирању  локалне  самоуправе и  члану 42.  став  1.  тачка 3.  Статута  општине 
  Правни  основ  за  доношење  ове  Одлуке  је  у  члановима 9.  и 10. Закона о 

О б р а з л о  ж е њ е
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О Д Л У К У 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту: комуналне таксе) које плаћају 

правна и физичка лица за коришћење права, предмета и услуга на територији општине Сокобања и 

утврђује се висина, олакшице, рокови и поступак за утврђивање и наплату комуналних такси. 

 

Члан 2. 

Комунална такса плаћа се за: 

 

1)  истицање фирме на пословном простору и 

 

2)  држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина и 

 

3)  држање средстава за игру ("забавне игре"). 

 

Комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране државних органа и 

организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе и 

установа према којима општина Сокобања врши право оснивача. 

 

Члан 3. 

„Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала 

и микро правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; 

осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и 

трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и 

телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, (у 

даљем тексту: правна лица из члана 3. став 1. ове Одлуке) не плаћају локалну комуналну таксу за 

истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту: фирмарина). 
 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна лица,  

предузетници, мала и микро правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим 

предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека) (у даљем тексту: правна лица из члана 3. став 2. ове Одлуке), фирмарину плаћају на 

годишњем нивоу највише до две просечне зараде. 

 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица 

(осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; 

производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 

Сокобања, на седници одржаној дана  31.12.2019. године, донела је

Статута  општине  Сокобање  („Службени  лист  oпштинe  Сокобања“, број 6/19),  Скупштина  општине 
89/2018- усклађени  дин.  изн. и 95/2018-др. закон“) и  члана 42.  став  1. тачка 3) и  тачка  43)

дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 – др. Закон и 96/17 - усклађени дин. изн., 
62/2006,47/11,93/12,99/13 – усклађени дин. изн., 125/14 усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени 
На основу члана 6. 7. и 11. Закона о финансирању локалне самоуправе (Службени гласник РС“ број 
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коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека),  (у 

даљем тексту: правна лица из члана 3. став 3. ове Одлуке) фирмарину плаћају на годишњем нивоу 

највише до три просечне зараде. 

 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, мала и 

микро правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају 

делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, 

мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека (у даљем тексту: правна лица из члана 3. 

став 4. ове Одлуке), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до десет просечних зарада. 

 

Под просечном зарадом, у смислу ст. 1., 2. 3. и 4. овог члана, сматра се просечна бруто зарада по 

запосленом остварена на територији општине Сокобања у периоду јануар - август године која 

претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за 

послове статистике. 

 

Просечна зарада из става 5. овог члана, за комуналну таксу на фирмарину која се утврђује за 2019. 

годину,  износи 62.306,00 динара.  
 

Члан 4. 

Обвезник комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије коришћење је прописано 

плаћање комуналне таксе. 

                                                                 

Члан 5. 

Таксена обавеза из члана 3. ове Одлуке настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга 

за чије коришћење је прописано плаћање комуналне таксе. 

 

Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуга. 

 

Члан 6. 

Висина комуналних такси утврђује се у дневном или годишњем износу, Таксеном тарифом локалних 

комуналних такси ( у даљем тексту: Таксена тарифа), која је саставни део ове Одлуке. 

 

 

На територији општине Сокобања комунална такса се плаћа у различитој висини, зависно од врсте 

делатности, површине и техничко-употребних карактеристика објеката. Комунална такса за поједине 

делатности одређена је и по деловима територије, односно по зонама у којима се налазе објекти, 

предмети или врше услуге за које се плаћа комунална такса. 

Опис зона са границама је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

Општинска управа  утврђује, наплаћује и контролише комуналне таксе из ове Одлуке, преко 

надлежних служби и инспекција. 

 

Члан 8. 

Комуналне таксе из члана 2. став 1. тачка 3. ове Одлуке утврђују се у дневном износу. Комуналне 

таксе  из члана 2. став 1. тачка 1. и 2. ове Одлуке утврђују се у годишњем  износу. 

 

Члан 9. 

Обвезници комуналне таксе која се наплаћује у годишњем износу дужни су да поднесу пријаву за 

утврђивање обавезе по основу комуналне таксе надлежном органу, најкасније до 15. марта у години за 

коју се врши утврђивање таксе, односно у року од 15 дана од дана коришћења права, предмета и 

услуга за које је уведена комунална такса. 
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Обвезник комуналне таксе из члана  2. ст.1. тачка 1. ове Одлуке, који у току године отпочне са 

обављањем делатности, дужан је да поднесе пријаву за утврђивање комуналне таксе у року од 15 дана 

од дана регистровања делатности. 

 

Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену која се тиче његове обавезе пријави 

надлежном органу у року од 15 дана од дана настанка промене. 

 

Члан 10. 

Правна и физичка лица, корисници права, предмета и услуга за које је уведена комунална такса, осим 

обвезника из члана 2. став 1. и 2. у обавези су да од надлежног органа Општинске управе прибаве 

одобрење. 

Орган који издаје одобрење не може исто издати док корисник не плати комуналну таксу унапред за 

месец дана. 

За добијање одобрења из става 1. овог члана морају бити испуњени законом прописани услови за 

обављање делатности.      

Обавеза добијања одобрења важи и за кориснике који су овом Одлуком ослобођени плаћања 

комуналне таксе. 

 

Члан 11. 

Надлежна  инспекција Општинске управе општине Сокобања, у току вршења контроле, записником, 

на лицу места, обавештава обвезнике плаћања комуналне таксе, из тарифног броја 3. Таксене тарифе, 

о  обавези и роковима плаћања комуналне таксе сагласно овој Одлуци,  оставља рок обвезнику за 

добијање одобрења и плаћање комуналне таксе. 

 

Ако у остављеном року из става 1. овог члана обвезник не прибави одобрење надлежног органа и/или 

не уплати утврђени износ комуналне таксе, спровешће се поступак принудне наплате.  

 

Корисницима који не испуњавају обавезе у погледу добијања одобрења и плаћања комуналне таксе 

надлежна  инспекција ускраћује даље коришћење права и предмета за које је утврђена обавеза 

плаћања комуналне таксе. 

 

Члан 12. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама 

(„Службени лист општине Сокобања“, број  40/18).            
 

Члан 15. 

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

Сокобања“. 

 

 

 

 
  

 

 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

 

                ПРЕДСЕДНИК 

              Драгољуб Јевтић 

 

               

 

 

 

У Сокобањи, 31.12.2019. године

I Број: 401-1053/19
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ТАКСЕНА  ТАРИФА ЛОКАЛНИХ  

КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 

 Тарифни број 1      

За истицање фирме на пословном простору такса се утврђује годишње, а плаћа квартално и то до 

15.02.;15.05.;15.08. и 15.11. текуће године по делатностима и зонама: 

 

I ПОЉОПРИВРЕДА,  ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО 

            1. ПОЉОПРИВРЕДА 

01- Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности (шифре делатноси: 01110, 

01121, 01122, 01123, 01131, 01132, 01133, 01210, 01220, 01230, 01240, 01250, 01300, 01411, 01412, 

01413, 01420, 01500.-старе),  (нове шифре делатности - од 01.11 до 01.70) 

                                                                                           

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ..................124.612,00 
 
2. ШУМАРСТВО И СЕЧА ДРВЕЋА 

02 – Гајење шума и остале  ушумарске делатности (шифра делатности:02010-стара), (нова шифра 

делатности -02.10) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 124.612,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .....................186.918,00 
                                                                                         

Сеча дрвећа и услужне делатности у вези са шумарством  (шифра делатности : 02020-стара) нове 

шифре делатности - од 02.20 до 02.40)       

 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 

 

3. РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРЕ 

03 – Риболов и аквакултуре ( шифре делатности: 05011, 05012,05020- старе), (нове шифре 

делатности- од 03.11 до 03.22) 
 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................. 124.612,00 

II РУДАРСТВО 

05 -  Експлоатација угља (каменог, мрког, лигнита) (шифре делатности: 10100, 10201, 10202, 

10300-старе), (нове шифре делатности – од 05.10 до 05.20) 
 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 124.612,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 186.918,00                                                                                            
 
08 -  Експлоатација осталих руда и камена ( шифре делатности:14110, 14120, 14130, 14210, 14220, 

14300, 14401, 14402, 14500-старе), (нове шифре делатности – од 08.91 до 08.99) 

 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 

III  ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 

10-Производња прехрамбених производа, пића и дувана (шифре делатности:15310 -15330, 15410-

15430, 15710, 15720, 15821, 15850, 15870, 15880, 15890, 15910 -15982, 16001, 16002-старе), (нове 

шифре делатности – од 10.31 до 10.42, од 10,73 до 10.82, од 10.84 до 10.92, од 11.01 до 12.00)  
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За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................. .623.060,00 

 

10.1 – Прерада и конзервисање меса и производа од меса (шифре делатности:15110, 15120, 

15130,15200-старе), (нове шифре делатности- од 10.11 до 10.13 и 10.20) 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 

 
10.5 – Производња млечних производа (шифре делатности:15510, 15520-старе), (нове 

шифре делатности – 10.51 и 10.52) 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 

10.6 - Производња млинских производа, скроба и скробних производа  (шифре делатности 

:15610,15620-старе), (нове шифре делатности – 10.61и 10.62). 

а) екстра зонa  

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................36.983,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................86.292,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................24.654,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................49.369,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................18.491,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................36.983,00 

 

10.7 –Производња пекарских производа и тестенине, осим производње свежих колача,  (шифра 

делатности :15811- стара), (нова шифра делатности 10.71) 

а) екстра зонa  

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................36.983,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................86.292,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................24.654,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................49.369,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................18.491,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................36.983,00 

 

10.7-  Производња свежих колача и других неконзервисаних производа од теста Посластичаре 

(шифра делатности :15812-стара), (нова шифра делатности 10.71) 
а) екстра зонa  

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ....................36.983,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ...................86.292,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ....................24.654,00 
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 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ...................49.369,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ....................18.491,00. 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................36.983,00 

 

10.7 -  Производња двопека, кекса, трајног  пецива и колача  (шифра делатности  

15822-стара), (нова  шифра делатности 10.72 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 

 

10.8 - Прерада чаја и кафе (шифра делатности:15860 - стара ), (нова шифра делатности 10.8 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................62.252,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.306,00 

 

13- Производња текстила  (шифре делатности: 

 17110-17170, 17210-17250, 17300, 17401-17404, 17510-17540, 17600, 17710, 

 17720-старе), (нове шифре делатности – од 13.10 до 13.99) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 

 
14 - Производња одевних предмета ( шифре делатности: 18100, 18210 -18240, 18300-старе), (нове 

шифре делатности – од 14.11 до 14.39 

 За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 
15 - Производња коже предмета од коже (шифре делатности: 19100, 19200,19301-19303-старе), 

(нове шифре делатности – од 15.11 до 15.20) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 

 
16 -  Прерада дрвета и производа од дрвета, плуте , сламе и прућа, осим намештаја (шифре 

делатности:20101, 20102, 20200-20400, 20510, 20521, 20522-старе ), (нове шифре делатности- од 

16.10 до 16.29) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 

 
17 - Производња  папира и производа од папира (шифре делатности: 

21110-21250-старе), (нове шифре делатности – од 17.11 до 17.29) 

                         

18 - Штампање и умножавање аудио и видео записа (шифре  делатности: 22210-22250-старе), 

(нове шифре делатности- од 18.11 до 18.20) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 

20 -Производња хемикалија и хемијских производа (шифре делатности: 24110-24700-старе),(нове 

шифре делатности-од 20.11 до 20.60) 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 124.612,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 186.918,00 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ..................... 623.060,00 

 

22 -Производња производа од гуме и пластике (шифре делатности: 25110-25240- старе), (нове 

шифре делатности- од 22.11 до 22.29) 
За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................... 186.918,00 

 

Страна    31 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



23- Производња производа од осталих неметалних минерала (шифре делатности:26110-26820-

старе), (нове шифре делатности - од 23.11 до23.99) 
За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................... 186.918,00 

 

25-Производња металних производа, осим машина и уређаја (шифре делатности:28110-28750-

старе), (нове шифре делатности-од 25.11 до 25.99) 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 

 
26 -Производња  рачунара, електронских и оптичких производа (шифре делатности: 30010, 

30020-старе), ( нове шифре делатности- од 26.11 до 26.80) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 
27 - Производња електричне опреме (шифре делатности: 31100-31622-старе), (нове шифре 

делатности- од 27.11 до 27.90) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 

28 - Производња непоменутих машина и непоменуте опреме ( шифре делатности:33101-33500 , 

36110-36633 - старе), ( нове шифре делатности- од 28.11 до 32.99) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ...................124.612,00 

 

IV  СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ  И 

КЛИМАТИЗАЦИЈA 
 
35 – Производња, пренос и дистрибуција електричне  енергије (шифре делатности :40101-40300- 

старе ),(нове шифре делатности-од 35.11 до 35.30)  

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 186.918,00 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ..................... 623.060,00 

 

V СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ, УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ 

ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ  АКТИВНОСТИ 
 
36- Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра делатности: 41000-стара), (нова 

шифра делатности- 36.00) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 

38- Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање  

отпадних материја  (шифра делатности:90000-стара) , нове шифре делатности-  

од 38.11, 38.12, 38.21, 38.22 и 39.00). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 

 

38 -  Поновна употреба материјала (шифре делатности:37100,37200-старе), (нове шифре 

делатности- 38.31, 38.32) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 

VI  ГРАЂЕВИНАРСТВО 
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41 – Изградња зграда - радови у грађевинарству (шифре делатност : 45110-45500 осим шифри 

45310, 45340, 45420, 45330 и 45410-старе), (нове шифре делатности- од 41.20-43.99, осим шифара 

42.22, 43.21, 43.29, 43.32, 43.22, 43.31) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 

41 –Изградња зграда - радови у грађевинарству (шифре делатности 45310, 45340, 45420, 45330 и 

45410 – старе), (нове шифре делатности- 42.22, 43.21, 43.29, 43.32, 43.22, 43.31). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 

VII  ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО; 

ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И  МОТОЦИКЛА  

 

45 - Одржавање и поправка моторних возила и мотоцикла (шифре делатности: 50200, 50402-

старе), ( нова шифра делатности- 45.20) 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 

Трговина  деловима и прибором  за моторна возила  (шифре делатности: 50300, 50401-старе), 

(нове шифре делатности- 45.31 и 45.40)  

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 

46 – Трговина на велико и посредовање у трговини, осим трговине моторним возилима и 

мотоциклима (шифре делатности:51110-51190, 51210-51250, 51310-51390, 51410-51470, 51510-

51570, 51610-51660, 51700-старе), ( нове шифре делатности- од 46.11 до 46.19, од  46.21 до 46.24, 

од 46.31 до 46.39, од 46.41 до 46.49, од 46.71 до 46.77, 46.51, од 46.61 до 46.69, и 46.90) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 

47 -  Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима 

 (шифре делатности:52110, 52120, 52210-52260, 52330, 52410-52480, 52500, 52610,  52630-старе),  

(нове шифре делатности- 47.11, 47.19, од 47.21 до 47.26, од 47.41 до 47.78, 47.79,  47.91, 47.99) 

а) екстра зонa  

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................36.983,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................86.292,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................24.654,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................49.369,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................18.491,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................36.983,00 

 

47 -  Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима; оправка предмета за 

личну употребу и домаћинство (шифре делатности : 52270, 52310, 52320-старе), (нове шифре 

делатности- 47.29, 47.73, 47.74) 

а) екстра зонa  

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................36.983,00 
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 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................86.292,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................24.654,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................49.369,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................18.491,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................36.983,00 

 
Трговина на мало моторним горивима (шифра делатности:50500-стара), ( нова шифра 

делатности- 47.30) 

За предузетнике,мала и микро правна лица из члана 3 став 4.   

ове Одлуке ….............................................................................186.918,00 

За средња  правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .......363.533,00 

За  велика правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .... .. 573.738,00 

 
Трговина на мало на тезгама и пијацама (шифра делатности: 52620-стара), (нове шифре 

делатности- од 47.81, до 47.89) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ....................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ..................... 124.612,00 

 

VIII  САОБРАЋАЈ И  СКЛАДИШТЕЊЕ  

49 – Градски и приградски копнени превоз путника (шифре делатности:60211, 60212 - старе), 

(нова шифра делатности-  49.31). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 
 

Такси превоз (шифра делатности:60220- стара),( нова шифра делатности- 49.32) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 

Остали превоз путника у  копненом саобраћају (шифре делатности: 60230, 60240-старе), (нова 

шифра делатности- 49.39) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 

Друмски превоз терета и услуге пресељења (шифре делатности: 60250-стара), (нове шифре 

делатности-  49.41 и 49.42) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,0052  

 

 Складиштење  (шифре делатности: 63110, 63120-старе), (нова шифра делатности- 52.10) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 

Услужне делатности у копненом саобраћају (шифра делатности: 63214-стара), (нова шифра 

делатности-  52.21) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 

 

Остале пратеће делатности  у саобраћају (шифре делатности: 63211 63400-старе), (нова шифра 

делатности-  52.29) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 
 

53 - Поштанске активности (шифра делатности: 64110-стара), (нова шифра делатности -53.10) 
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а) екстра зонa  

 За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................. 623.060,00 

б) прва зона 

 За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ...................554.733,00 

ц) друга зона. 

 За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ...................406.805,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

 За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ..................308.186,00 

 

IX  УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ      

55  - Хотели и сличан смештај (шифре делатности:55110,55120-старе), (нова шифра  делатности- 

55.10) 

а) екстра зонa  

 За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 124.612,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 186.918,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ......................49.310,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .....................92.456,00 

 

      - Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак (шифре делатности: 55231-55233-старе), 

(нова шифра делатности- 55.20). 

          а) зона посебних природних вредности 

 За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 186.918,00 

          б) екстра зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

          в) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ......................49.310,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .....................92.456,00 

          г) остале зоне 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................36.983,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................67.800,00 
 
Делатност кампова, аутокампова и кампова за туристичке приколице   (шифра делатности:55220-

стара),( нова шифра делатности- 55.30)  

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 

-  Услуге припремања и послуживања пића (барови, ноћни барови, кафане,  пивнице, винарнице  

и друге угоститељске јединице у којима се точе алкохолна пића) (шифра делатности 55400-стара), 

(нова шифра делатности- 56.30) 

а) екстра зонa  

За правна лица из члана 3 став 1.  ове Одлуке   ....................  62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 186.918,00 

 За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................. 623.060,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 1.  ове Одлуке   ...................... 59.643,00 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ....................139.929,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................136.649,00 

 За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ...................431.459,00 
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ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 1.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ......................90,619,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................110.947,00 

 За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ...................283.531,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 1.  ове Одлуке   ...................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .......................74.593,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ...................... 92.783,00 

 За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ....................184.911,00 

                                        

- Делатност ресторана и  покретних  угоститељских објеката (у којима се  

продаје  храна) (шифра делатности 55300-стара), (нова шифра делатности-56.10) 

а) екстра зонa  

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ......................36.983,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .....................86.292,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................24.654,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................49.369,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ....................18.491,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ...................36.983,00 

 
X ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ 

58 – Издавачке делатности  ( 22110-22150-старе шифре), (нове шифре делатности- 

 од 58.11до 58.19) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 
 

59 – Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких 

записа  (шифре делатности: 92110, 92120 , 92130-старе), (нове шифре делатности – 59.11, 59.12, 

59.13, 59.14,59.20) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................. 124.612,00 

 

60 -  Програмске активности и емитовање (шифре делатности:92200-стара), (нове  шифре  

делатности-60.10,60.20) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 

 

61- Телекомуникације (шифра делатности:64200-стара), (нове шифре делатности – 61.10, 

61.20,61.30,61.90  

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ..................... 623.060,00 

 

62 – Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности  

(шифре делатности:72100, 72200, 72300 , 72400, 72500, 72600-старе), (нове шифре  

делатности- 62.01, 62.02, 62.03) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 

 

XI  ФИНАНСИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДЕЛАТНОСТ ОСИГУРАЊА 
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 64 –Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова (шифре делатности: 

     65110, 65121-старе), (нове шифре делатности – 64.11, 64.19) 

   

    - Филијале. 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ................... 623.060,00 

      - Пословне јединице 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ....................584.050,00 

      - Експозитуре. 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ....................524.242,00 

        - Шалтери 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ....................376.314,00 
 
Штедионице (шифре делатности:65122, 65123-старе), (нове шифре делатности     - 64.19). 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................... 376.314,00 

 
Остало финансијске услуге осим осигурања и пензијских фондова (шифре делатности:65210-

65232-старе), (нове шифре делатности – од 64.91 до 64.99) 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................... 376.314,00 

 

65  - Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања 

(шифре делатности:66010-66030-старе),  (нове шифре делатности – од 65.11до 65.30) 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................... 623.060,00 

 
66 – Помоћне делатности  у пружању финансијских услуга и осигурању (шифре 

делатности:67130, 67200-старе), (нове шифре делатности – од 66.11 до 66.19, од 66.21 до 66.29) 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 376.314,00 

 

XII  ПОСЛОВАЊЕ  НЕКРЕТНИНАМА 

 
68 – Пословање некретнинама (шифра делатности:70110, 70120, 70200, 70310, 70320- старе),  

(нове шифре делатности – 68.10, 68.20, 68.31, 68.32). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 124.612,00 

 
XIII  СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ, ИНОВАЦИОНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
69 - Правни и рачуноводсвени послови 

− Правни  послови (шифре делатности:74111, 74112-старе), (нова шифра делатности – 

69.10). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 124.612,00 

 

-Рачуноводствени , књиговодствени и ревизорски послови пореско саветовање (шифра 

делатности:74120-стара), (нова шифра делатности – 69.20). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 124.612,00 

 

70 - Менаџерски и консултантски послови (шифра делатности:  74140-стара), (нове шифре 

делатности – 70.21 и 70.22 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 
71- Архитектонске и инжењерске делатности  и техничко саветовање (шифре делатности:74201-

74204-старе), (нове шифре делатности – 71.11 и 71.12) 
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За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... . 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 

Техничко испитивање и анализа (шифра делатности 74300-стара), (нова шифра делатности – 

71.20) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 124.612,00 

 

74- Остале стручне, научне и техничке делатности  

Фотографске услуге (шифре делатности:74810-стара), (нова шифра делатности – 74.20) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 124.612,00 

Остале стручне, научне и техничке делатности (шифра делатности :74840-стара), (нове шифре 

делатности –74.10, 74.30 и 74.90) 
 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 124.612,00 

 

75 -Ветеринарске делатности  

Ветеринарске делатности (шифра делатности:85200-стара), (нова шифра делатности – 75.00) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 

XIV АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
77-  Изнајмљивање и лизинг (шифре делатности:71100, 71210, 71310-71340, 71400-старе), (нове 

шифре делатности –77.11, 77.12, од 77.21 до 77.29, 77,31и 77.39) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 

79 - Делатност путничких агенција и туроператора (шифра делатности:63300-  стара), (нова 

шифра делатности 79.11 и  79.12) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 

XV  ОБРАЗОВАЊЕ 

 

85 - Делатност школа за возаче (шифра делатности :80410-стара), (нова шифра делатности – 

85.53) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 124.612,00 

 

Остало образовање (шифра делатности:80420-стара), (нова шифра делатности – 85.59)  

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 

XVI  ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 
 86 – Здравствене делатности   

Делатност болница (  шифра делатности:85110, 85120-стара), (нова шифра делатности – 86.10) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 
Стоматолошка пракса  (шифра делатности:85130-стара), (нова шифра делатности – 86.23) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 
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Остала здравствена заштита  (шифра делатности:85141, 85142-старе), (нова шифра делатности – 

86.90) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 124.612,00 

 
XVII  УМЕТНОСТ ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА 
 
92 -  Коцкање и клађење (шифра делатности:92710-стара), (нова шифра делатности – 92.) 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ................... 623.060,00 

 

93 -  Спортске, забавне и рекреативне делатности (шифра делатности: 92330, 92340, 92610, 

92622, -старе), (нове шифре  делатности 93.11, 93.`12, 93.19, 93.21, и 93.29) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 

 

X VIII   ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

94 – Делатност пословних и професионалних организација и послодаваца (шифре 

делатности:91110, 91120, 91200, 91310, 91320, 91330-старе), (нова шифра делатности – 94.11, 

94.12, 94.20, 94.91, 94.92, 94.99 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 
 

95-  Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству 

Поправка предмета за личну употребу и домаћинство (шифре делатности: 52710, 52721, 52722, 

52730, 52740-старе), (нова шифра делатности 95.11, 95.12, од 95.21 до 95.29). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 

 
96-  Остале личне услужне делатности шифре делатности .93010-93050-старе), (нове шифре  

делатности –  од 96.01 до 96.09). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 

 

97 – Делатност домаћинстава која запошљавају послугу шифра делатности нова 97.00) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 62.306,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 124.612,00 

 

НАПОМЕНА: 

За делатности у оквиру шифре које нису побројане примењују се таксе из класификационог броја 

сличне делатности. 

 

ОЛАКШИЦЕ: Обвезници се ослобађају плаћања комуналне таксе из овог тарифног броја зависно од 

следећих услова: 

 

I Време почетка обављања делатности: 

 

1. Обвезници који отпочну обављање делатности ослобађају се обавезе плаћања таксе за прву 

годину пословања у износу од 90%. 

 

2. Обвезници који у другој години пословања запошљавају најмање 10 радника ослобађају се 

плаћања 50% од висине  локалне комуналне таксе за овај тарифни број. Захтев за умањење 

комуналне таксе за фирмарину подноси се у децембру месецу уз достављање потврде из ПИО 

      фонда. 
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3. Обвезници који у трећој години пословања запошљавају најмање  15 радника ослобађају се 

плаћања 25% од висине  локалне комуналне таксе за овај тарифни број. Захтев за умањење 

комуналне таксе за фирмарину подноси се у децембру месецу уз достављање потврде из ПИО 

фонда. 

 

II Број отворених нових радних места 

 

1. Обвезници који отпочну делатност и запосле од 20 до 30 радника од којих  најмање 70% имају 

пријављено пребивалиште на територији општине Сокобања, најмање у трајању од 3 године, а који су 

регистровани као незапослени код Националне службе запошљавања у општини Сокобања (доказује 

послодавац списком новозапослених, фотокопијама личних карата новозапослених и потврдом 

Националне службе запошљавања) ослобађају се плаћања комуналне таксе за фирмарину на период 

од 2 године у износу од 90%. 

 

2. Обвезници који отпочну делатност и запосле од 31 до 50 радника од којих  најмање 70% имају 

пријављено пребивалиште на територији општине Сокобања, најмање у трајању од 3 године, а који су 

регистровани као незапослени код Националне службе запошљавања у општини Сокобања (доказује 

послодавац списком новозапослених, фотокопијама личних карата новозапослених и потврдом 

Националне службе запошљавања) ослобађају се плаћања комуналне таксе за фирмарину на период 

од 3 године у износу од 90%. 

 

3. Обвезници који отпочну делатност и запосле преко 50 радника од којих  најмање 70% имају 

пријављено пребивалиште на територији општине Сокобања, најмање у трајању од 3 године, а који су 

регистровани као незапослени код Националне службе запошљавања у општини Сокобања (доказује 

послодавац списком новозапослених, фотокопијама личних карата новозапослених и потврдом 

Националне службе запошљавања) ослобађају се плаћања комуналне таксе за фирмарину на период 

од 4 године у износу од 90%. 

 

III Број пријављених радника  

 

Обвезник- предузетник  који има најмање 15 запослених радника у календарској години остварује 

олакшицу у износу од 20% од прописане фирмарине уколико докаже да је у целој  календарској 

години, по месецима, имао најмање 15 запослених. 

Захтев за умањење комуналне таксе за фирмарину подноси се у децембру месецу уз достављање 

потврде из ПИО фонда. 

      

За привредне субјекте који се  као претежном  делатношћу баве старим и  уметничким  занатима и 

пословима домаће радиности за које је издат сертификат министарсрва надлежног за послове 

привреде  ослобођени су плаћања  комуналне таксе. 

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору са сталним седиштем  у сеоским 

насељима, плаћа се у износу  као за трећу зону у Сокобањи. 

 

До доношења решења за наредну годину обвезник је дужан да плаћа квартални износ комуналне 

таксе у висини утврђеног кварталног износа из претходног периода. 

 

 За време трајања привремене одјаве делатности, обвезник комуналне таксе плаћа комуналну таксу по 

овом тарифном броју. 

 

Тарифни број 2 

За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, плаћа 

се комунална такса, годишње и то за: 

 

За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, плаћа 

се комунална такса, годишње и то за: 
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1) за теретна возила: 

 

- за камионе до 2 т носивости  1.730 динара, 

 

- за камионе од 2 т до 5 т носивости  2.300 динара, 

 

- за камионе од 5 т до 12 т носивости  4.020 динара, 

 

- за камионе преко 12 т носивости  5.740 динара; 

 

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)  570 динара;  

 

3) за путничка возила: 

 

- до 1.150 цм3  570 динара, 

 

- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3  1.140 динара, 

 

- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3  1.720динара, 

 

- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3  2.300динара, 

 

- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3  3.470 динара, 

 

- преко 3.000 цм3   5.740 динара; 

 

4) за мотоцикле: 

 

- до 125 цм3  460 динара, 

 

- преко 125 цм3 до 250 цм3  680 динара, 

 

- преко 250 цм3 до 500 цм3  1.140 динара, 

 

- преко 500 цм3 до 1.200 цм3  1.390 динара, 

 

- преко 1.200 цм3  1.720 динара; 

 

5) за аутобусе и комби бусеве  50 динара по регистрованом седишту; 

 

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за 

превоз одређених врста терета: 

 

- 1 т носивости  460 динара, 

 

- од 1 т до 5 т носивости  800 динара, 

 

- од 5 т до 10 т носивости  1.090 динара, 

 

- од 10 т до 12 т носивости  1.500 динара, 

 

- носивости преко 12 т  2.300 динара; 

 

7) за вучна возила (тегљаче): 
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- чија је снага мотора до 66 киловата  1.720 динара, 

 

- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата  2.300 динара, 

 

- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата  2.900 динара, 

 

- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата  3.470 динара, 

 

- чија је снага мотора преко 177 киловата  4.610 динара; 

 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 

атестирана специјализована возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана 

специјализована возила за превоз пчела  1.140 динара. 

 

НАПОМЕНА: 

1. Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом регистрације моторних друмских 

и прикључних возила, а наплаћује је орган који врши регистрацију возила. 

Орган који врши регистрацију моторних друмских и прикључних возила не може 

 их регистровати док обвезник не плати таксу по овом тарифном броју. 

 

2. Комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се за возила Војске Србије, 

полиције, санитетска возила, возила хитне помоћи, возила Црвеног крста, 

специјална возила (путничка возила и мотоцикле) војних инвалида, цивилних 

инвалида рата и инвалида рада са 80% или више процената телесног оштећења, 

која имају за последицу неспособност доњих екстремитета за 60% или више 

процената ако им возило служи за њихов лични превоз.“ 
 

Тарифни број 3 

За држање средстава за игру („забавне игре“) утврђује се комунална такса за свако средство дневно, 

 

 сразмерно времену држања и то: 

 

1. Приређивање томболе ...........................................................................................................1.482,00 

2. Рингишпили и дечји воз на шинама ....................................... ............................................... 594,00 

3. Дечји аутомобили и остале направе за забаву деце .............................................................  225,00 

4. Трамболина ............................................................................................................................... 594,00 

5. Забавна стрелишта, стони ногомет, билијар и мали аутомобили у луна парку ....... ........  123,00 

6. Аутомати за игре на срећу ......................................................................................................  444,00 

7. Аутомати за забавне игре .........................................................................................................133,00 

8. Рачунари у играоницама ........................................................... ............................................... 44,50 

 

НАПОМЕНА: 

1. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену држања средстава за игру, до 

15. у месецу за претходни месец. Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се 

држи (приређује) забавна игра, на основу задужења од стране надлежног органа Општинске управе, а 

по претходно издатом одобрењунадлежног органа  Општинске управе. 

За лица која држе средства за игру без одобрења надлежног органа Општинске управе., на основу 

записника комуналне инспекције, доноси се посебно решење о плаћању комуналне таксе. Ако такво 

лице не уплати комуналну таксу у року одређеном решењем, надлежни орган спровешће поступак 

принудне наплате. 

 

НАПОМЕНА: 

Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом добијања oдобрења. 
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ОПИС ЗОНА СА ГРАНИЦАМА ЗА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ИЗ ОВЕ 

ОДЛУКЕ 

 

ЗОНА ПОСЕБНИХ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 

Опис граница: Простор од уласка реке Моравице у кањон код тврђаве „Сокоград“, долином реке све 

до бетонског моста код водозахвата. Овом зоном обухваћени су објекти на излетишту Лептерија и 

објекат хотел „Моравица“.  

ЕКСТРА ЗОНА 

Опис граница: Екстра зона чини мермерно шеталиште и простор у ширини од 50м од истог у свим 

правцима. 

ПРВА ЗОНА 

Опис граница: Простор прве зоне полази од  улице Светог Саве, иде улицом Краља Петра I до 

раскрснице са улицом Драговићевом, улицом Драговићевом до раскрснице са улицом Војводе 

Мишића, улицом Војводе Мишића до сквера на Врелу, потом иде Врелским потоком до укрштања са 

улицом Митрополита Михаила, улицом Митрополита Михаила до раскрснице са Немањином, улицом 

Немањином до раскрснице са улицом Радета Живковића и Миладина Живановића, улицом Миладина 

Живановића до раскрснице са улицом Свети Сава, улицом Свети Сава до улице Краља Петра I.  

ДРУГА ЗОНА 

Опис граница: Полази од моста на реци Моравици код пијаце, иде реком Моравицом до моста на путу 

Сокобања – Књажевац (Таш ћуприја), затим улицом Свети Сава до улице Бањичке, улицом Бањичком 

до улице Милутина Пејовића, улицом Милутина Пејовића до улице Озренских партизана, улицом 

Озренских партизана до улице Иве Андрића. Улицом Иве Андрића до улице Др. Милутина 

Митровића, улицом Др. Милутина Митровића до улице Вука Караџића, улицом Вука Караџића до 

Врцаревог потока, Врцаревим потоком до водотока реке Моравице, реком Моравицом до моста код 

пијаце. 

ТРЕЋА ЗОНА 

Опис граница: Трећу зону чини остали простор изван поменутих зона у границама грађевинског 

реона насеља Сокобања , као  и зоне сеоских насеља.  
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предлаже  Скупштини општине Сокобања да предлог усвоји.

је  предлог  Одлуке  о  локалним  комуналним  таксама за  територију  општине  Сокобања  и 
  Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној дана 24.12.2019. године утврдило 

који је прописан Законом о финансирању локалне самоуправе.

  Код  тарифног броја 2 – регистрација моторних  возила таксе  су  приписане  у  висина  износа 
претходној одлуци.

  Висина  такси  у тарифним броју  3 повећана  је  за износ од 3,6%  у  односу  на  предвиђене   у 
зарада увећани су за од 3,6% у односу на предвиђене  у претходној одлуци.

тарифе. Утврђени износи за „Фирмарину“ који нису везани за две, три или десет просечних бруто 
према подацима републичког органа надлежног за послове статистике за тарифни број 1 и 2. Таксене 
претходи  години  за  коју  се  утврђује  фирмарина  (која  за  2019.  годину  износи 60.306,00  динара), а 
по  запосленом  оствареној на  територији  општине  Сокобања  у периоду  јануар - август  године  која 

  Овом одлуком  висина  локалних комуналних  такси  усклађена је  са  просечном  бруто  зарадом 
одређивање висине локалних такси и накнада;

Скупштина општине Сокобања утврђује стопе изворних прихода Опщтине, као и начин и мерила за 
  Чланом 42.  став  1.  тачка  3)  и  тачка  43) Статута општине Сокобања предвиђено  је да 

законом.

висине локалних комуналних такси утврђује јединица локалне самоуправе својом одлуком у складу са 
локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга, да начин и мерила за одређивање 
локалне  самоуправе  припадају  изворни  приходи  остварени на  њеној  територији  у које  спадају 

  Члановима  6.,  7.  и  11 Закона о  финансирању  локалне  самоуправе се  прописује  да  јединици 
локалне самоуправе и члану 42. став 1. тачка 3) и тачка 43) Статута општине Сокобања.

  Правни  основ  за  доношење  ове  Одлуке  је  у  члановима 6.,  7.  и 11. Закона о финансирању 
О б р а з л о ж е њ е
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             ОДЛУКУ 

 о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за постављање мањих 

                            монтажних објеката 

 

      Члан 1. 

 Овом Одлуком одређује се почетна цена давања у закуп локација за постављање мањих 

монтажних објеката  у насељу Сокобања. 

 

      Члан 2. 

 Почетна цена по зонама је: 

 

екстра зона..................................................................................... 1.130,00 дин/м2 месечно; 

прва зона .....................................................................................…  408,00 дин/м2 месечно; 

друга и трећа зона.......................................................................…  256,00 дин/м2 месечно. 

 

 За давање у закуп ових локација примењуe се зонирање  из Одлуке о локалним 

комуналним таксама . 

 

  

 

       

  

 

 

       

 

  

 

 

    

 

 

 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА   

 

 

                     ПРЕДСЕДНИК 

               Драгољуб Јевтић 

                

 

      

31.12. 2019. године, донела је

Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања,  на седници одржаној дана 

47/2018) и члана 42. став 1. тачка 36) Статута општине Сокобања („Службени лист општине 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 
145/14,  83/18,  31/2019  и  37/2019 – др  закон)),  члана 32.  став  1.  тачка  13. Закона  о  локалној 
72/09,81/09,64/10,24/11,121/2012,42/2013,  50/2013- Одлука  УС, 98/2013  Одлука  УС,  132/14, 

  На основу члана 146. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 

У Сокобањи,  дана 31.12.2019. године

I Број: 401-1054/19

општине Сокобања“, а примењује се од 01.01.2020. године.

  Ова  Oдлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном  листу 
Члан 4.

(„Службени лист општине Сокобања“, број 40/18).

давање  у  закуп  локација  за  мање  монтажне  објекте  на  јавним  површинама  у  Сокобањи 
  Ступањем на снагу ове Oдлуке престаје да важи Одлука о одређивању почетне цене за 

Члан 3.

Поступак давања у закуп, услови и друго предвиђају се посебном одлуком.
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О б р а з л о  ж е њ е 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке је у члану 146. став 1. Закона о планирању и 

изградњи,  члану 32. став 1. тачка 13.  Закона о локалној самоуправи и 42. став 1. тачка 36) 

Статута општине Сокобања 

 

Чланом  146. став 1. Закона о планирању и изградњи одређено је да постављање и 

уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама 

обезбеђује и уређује јединица локалне самоуправе. 

 

Чланом 32. став 1.  тачка 13) Закона о локалној самоуправи предвиђено је да Скупштина 

општине утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону. 

 

Чланом 42. став 1. тачка 36) Статута општине Сокобања предвиђено је да Скупштина 

ощтине Сокобања, доноси решење (акт) о располагању грађевинским земљиштем, 

прибављању, отуђењу, давању у закуп, као и сва друга решења и акте који се доносе на основу 

одлуке о грађевинском земљишту, осим успостављања права службености. 

 

Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној дана 24.12.2019. године 

утврдило је предлог Одлуке о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за 

постављање мањих монтажних објеката  и предлаже Скупштини општине Сокобања да 

предлог усвоји. 
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ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

I 

 Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Сокобања за 

2020.годину ( у даљем тексту: Програм ) садржи текстуални део и прилог локација са ознакама 

локација и бројевима катастарских парцела, за које се на основу планске документације и 

условима  садржаним у закону, пратећим подзаконским актима и Одлуци о грађевинском 

земљишту у јавној својини општине Сокобања (у даљем тексту: Одлука) може вршити отуђење 

из јавне својине општине Сокобања. 

 

II 

 

 Грађевинско земљиште у јавној својини општине Сокобања се отуђује из јавне својине, 

полазећи од тржишне вредности непокретности, коју утврђује Републички орган надлежан за 

процену тржишне вредности у складу са законом. 

 Грађевинско земљиште се може отуђити из јавне својине у поступку јавног надметања, 

односно прикупљања писмених понуда, путем јавног оглашавања, у складу са законом, 

пратећим подзаконским актима и Одлуком. 

 

 III   

 

 За отуђење грађевинског земљишта у 2020.години припремљене су следеће грађевинске 

парцеле: 

 

 

Бр. 

парцеле 

Лист 

непокретности 

Катастарска 

општина 

Улица и број Површина 

парцеле 

Плански 

документ 

4872/1 6809 Сокобања Алексе 

Маркишића 

270 м2 ПГР Сокобања 

3227 6851 Сокобања Чаир 521м2 ПГР Сокобања 

1637/10 6851 Сокобања Средње Брдо 352 м2 ПГР Сокобања 

1637/12 6814 Сокобања Средње Брдо 100 м2 ПГР Сокобања 

1637/14 6814 Сокобања Средње Брдо 100 м2 ПГР Сокобања 

1637/15 6814 Сокобања Средње Брдо 330 м2 ПГР Сокобања 

1593/2 6851 Сокобања Средње Брдо 551 м2 ПГР Сокобања 

1694/8 6814 Сокобања Средње Брдо 265 м2 ПГР Сокобања 

општине Сокобања на седници одржаној дана 31.12.2019. донела је:

Статута  општине  Сокобања  („Службени  лист  општине  Сокобања“  број  6/2019),  Скупштина 
земљишту  („Службени  лист  општине  Сокобања  број  23/2019“)  и  члана 42.став  1.  тачка  36 
132/14,  145/14,  83/18, 31/2019 и 37/2019 – др.закон),  члана  16-45  Одлуке  о  грађевинском 
РС“  бр.  72/09,  81/09- исправка,  64/10- УС,  24/11,  121/12,  42/13- УС,  50/13- УС,  98/13- УС, 
На основу члана 99. став 5. и члана 100. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
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1720/3 6814 Сокобања Чаир 220 м2 ПГР Сокобања 

3148/37 6814 Сокобања Подина 635 м2 ПГР Сокобања 

3148/39 6814 Сокобања Подина 655 м2 ПГР Сокобања 

3204/7 6814 Сокобања Подина 561 м2 ПГР Сокобања 

3220/13 6814 Сокобања ул. Доситејева 171м2 ПГР Сокобања 

3220/46 6814 Сокобања Подина 121 м2 ПГР Сокобања 

4966/5 6809 Сокобања ул.Надежде 

Петровић 

50 м2 ПГР Сокобања 

4969/3 6809 Сокобања ул.Надежде 

Петровић 

167 м2 ПГР Сокобања 

4971/3 6809 Сокобања ул.Надежде 

Петровић 

85 м2 ПГР Сокобања 

4965/3 6809 Сокобања ул.Надежде 

Петровић 

58 м2 ПГР Сокобања 

1637/13 6814 Сокобања Средње брдо 90 м2 ПГР 

Сокобања 

1686/1 6814 Сокобања ул. Кнеза 

Милоша 

850м2 ПГР 

Сокобања 

1686/3 6841 Сокобања ул.Кнеза 

Милоша 

596 м2 ПГР 

Сокобања 

3148/8 6814 Сокобања ул. Панчићева 605 м2 ПГР 

Сокобања 

3148/9 6814 Сокобања Подина 570 м2 ПГР 

Сокобања 

3148/30 6814 Сокобања Подина 496 м2 ПГР 

Сокобања 

3148/31 6814 Сокобања Подина 625 м2 ПГР 

Сокобања 

3220/43 6814 Сокобања Подина 312 м2 ПГР 

Сокобања 

3427 6580 Сокобања ул. Проф.др 

Јовановића 

601 м2 ПГР 

Сокобања 

1694/10 6814 Сокобања Средње брдо 578 м2 ПГР 

Сокобања 

 

 

IV 

 

 Отуђење катастарских парцела из члана  III овог Програма спровешће се према 

тржишним условима, на основу спроведеног поступка јавног надметања или прикупљња 

писмених понуда. Текстом Јавног огласа ближе ће се дефинисати начин отуђења као и сви 

параметри за изградњу објеката на наведеним парцелама у складу са важећим планским актом. 
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 Грађевинско земљиште у јавној својини општине Сокобања се може отуђити 

непосредном погодбом у случајевима и у поступку који је уређен законом односно Одлуком о 

грађевинском земљишту општине Сокобања: 

1) изградња објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа, јединица 

територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и других објеката у јавној својини, 

2) исправке граница суседних катастарских парцела, 

3) формирање грађевинске парцеле у складу са одредбом закона којим је уређена област 

одређивања односно утврђивања земљишта за редовну употебу објекта, 

4) отуђење из члана 99.став 10 и 12. Закона о планирању и изградњи, односно давања у закуп 

из члана 86., 

5) споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет 

експропријације, у складу са прописима о експропријацији, 

6) отуђења у поступку враћања одузете имовине и обештећења у складу са посебним законом, 

7) размене грађевинског земљишта. 

 Парцеле које представљају предмет отуђења непосредном погодбом, немогуће је 

унапред предвидети Програмом, а динамика спровођења поступка отуђења зависи од сваког 

поједниначног случаја. Поступак и услови за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Сокобања непосредном погодбом, ближе су дефинисани Одлуком о грађевинском 

земљишту која регулише материју грађевинског земљишта. 

 Отуђење других парцела - грађевинског земљишта у јавној својини општине Сокобања 

које нису обухваћене овим Програмом, могуће је спровести уколико су испуњени сви услови 

предвиђени законом и важећом планском документацијом, уколико је њихово отуђење од 

интереса за општину Сокобања и уколико не утиче на реализацију овог Програма. 

  

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 Председник 

Драгољуб Јевтић 

У Сокобањи, 31.12.2019. године

Број: 46-94/19
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност  

општине Сокобања.  

 

 

 

  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 

компанији COCA-COLA  на  употребу  имена  и  грба

донела је

6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 31.12.2019. године, 
61. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 
бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42. став 1. тачка 
На основу члана 32. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

У Сокобањи, дана 31.12.2019. године.

I Број: 02-92/2019

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

  II
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Classified - Confidential 

 

 

Beograd, 16. decembar 2019. 

Poštovani partneri,  

Zahvaljujemo vam se na spremnosti da podržite projekat koji pokrećemo u 2020. godini  

- Coca-Cola Mystery tour. Drago nam je što ćemo zajedno promovisati Rtanj, kao 

destinaciju i zanimljivo mesto na nesvakidašnji način, kroz misterije i legende koje se 

vezuju za ovu planinu.   

Vodeći se idejom da je svaki kraj drugačiji, jedinstven i prepoznatljiv po različitim 

pričama i legendama, kampanja obuhvata niz aktivnosti. U planu je promocija koja je 

zanimljiva mladim ljudima uz korišćenje novih tehnologija poput virtuelne stvarnosti, 3 

D mapinga i promotivnih pakovanja Coca-Cole sa specijalnim dizajnom inspirisanim 

lokacijama, nagradne igre, organizovanih tura i poseta za medije i potrošače. Dodatno, 

kampanju će ispratiti snažna medijska kampanja, a sve u cilju promocije Rtnja kao 

interesantne turističke destinacije.  

Imajući u vidu da je u toku osmišljavanje jedinstvenog dizajna promotivnih pakovanja i 

materijala potrebno je da se  na materijalima nađu ispisi samih lokacija, kao i njihovi 

grafički prikazi. U skladu sa tim vas molimo za saglasnost za korišćene imena lokacije 

Sokobanja i Rtanj u toku kampanje kao i vašeg logotipa na promotivnim materijalima. 

Molimo vas da saglasnost dostavite pisanim putem, a mi ćemo vam noseća marketinška 
rešenja na kojima se prikazuje ispis „Rtanj“ dostaviti na uvid pre početka kampanje.  

Na raspolaganju smo vam za sve dodatne informacije.  

Srdačno,  

Coca-Cola tim  
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ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ВРШЕЊЕ ОДБОРНИЧКЕ И ДРУГЕ 

ДУЖНОСТИ У ОРГАНИМА И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА ОПШТИНЕ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 

 

 
           
               
 

У Сокобањи, 31.12.2019. године.

I Број: 02-93/2019

општине Сокобања“.

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Члан 3.

Сокобања“, број 32/17 и 16/19), остаје непромењена.

дужности  у  органима  и  јавним  службама  општине  („Службени  лист  општине 
  У  осталим  деловима  Одлука  о  накнадама  за  вршење  одборничке  и  друге 

Члан 2.

другачији начин.“

чланом  3.  став  1.  ове  Одлуке,  изузев  када  је  другим  или  посебним  актом,  одлучено  на 
„Запослени у Општинској управи општине Сокобања, нема право на накнаду утврђену 

Сокобања“, број 32/17 и 16/19) и то тако што се у члану 3. мења став 2. и сада гласи:

друге  дужности  у  органима  и  јавним  службама  општине  („Службени  лист  општине 
  Oвом  Одлуком  врши  се  измена  Одлуке  о  накнадама  за  вршење  одборничке  и 

Члан 1.

Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 31.12.2019. године, донела је

тачка 6. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), 
број 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 42. став 1. 
На основу члана 20. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
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О Д Л У К У 

О УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКАТА ЗАПОЧЕТИХ БЕЗ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ ЗА КОЈЕ 

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ, ОНОСНО ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ  ИЗДАЈЕ  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се приоритет за уклањањe објеката чија је градња започета без 

решења о  одобрењу, односно грађевинске дозволе на територији Општине Сокобања (у 

даљем тексту: Одобрење). 

Члан 2. 

Сви објекти чија градња започне без Одобрења, након ступања на снагу ове Одлуке, 

постају приоритет за уклањање и то оним редом којим је донето решење о извршењу. 

Члан 3. 

Орган надлежан за послове грађевинске инспекције води регистар донетих решења о 

рушењу, у складу са Законом о планирању и изградњи. 

Овом одлуком уводи се вођење посебног регистра у који се уносе сва решења о рушењу 

која су извршна и која ће бити приоритет у извршењу, односно решења донета за објекте 

чија је изградња започета после ступања на снагу ове одлуке. 

      Члан 4. 

Грађевински инспектор ће, приликом инспекцијског надзора и спровођења поступка, у 

случају да су рокови утврђени са „најдуже до“ (нпр. најдуже до 30 дана ) рокове скратити 

на 1/3 од најдужег рока. 

Члан 5. 

Грађевински инспектор ће заказивати извршења, а Општинска управа општине Сокобања 

ће обезбедити извођача за уклањање објеката по утврђеном приоритету из члана 3. став 2. 

ове Одлуке, ради заустављања појаве градње објеката без одобрења. 

донела је

Скупштина општине Сокобања на  својој  седници,  одржаној  дана 31.12.2019. године, 

тачка 15) Статута  Општине Сокобања („Службени  лист  Општине  Сокобања”,  број  6/19), 
Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 16. став 1. 
83/2018), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 
гласник  Републике  Србије“,  број  72/2009, 81/2009-испр.,  64/2010-одлука  УС, 24/2011, 
На  основу  члана 171.  stav  2.  ,  172.  stav  4., Закона  о планирању  и  изградњи  („Службени 
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 надлежно за локалну самоуправу у складу са законом.

Јединственим  пописом  послова  јединица  локалне  самоуправе  који  обезбеђује  министарство 
Статутом.Послови  из  надлежности  општина  утврђени  Уставом  и  законом,  ближе  су  одређени 
др.),  као  и  послове  од  непосредног  интереса  за  грађане,  у  складу  са  Уставом,  законом  и  овим 
областима одбране, заштите и спасавања, заштите од пожара, омладинске политике, зоохигијене и 
преко  својих  органа  обавља  и  друге  послове  од  локалног  значаја  одређене  законом  (  нпр.  у 
Чланом  16.  став  1.  тачка  15)  Статута  Општине Сокобања  предвиђено  је  да  општина  Сокобања, 

обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Чланом 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да Скупштина општине 

које издају грађевинску дозволу Општини, граду и граду Београду.

а чланом 172. став 4. поверено је вршење инспекцијског надзора над израдњом објеката за 

регистар уписује колико решења је извршно, односно колико решења је извршено,

послове  грађевинске  инспекције  води  регистар  решења  о  рушењу  и  без  одлагања  у  тај 
Чланом 171. став 2. Закона  о  планирању  и  изградњи предвиђено  је  да  огран  надлежан  за 

обезбеђеним средстима и регистром.

затим да се регулише  и  уклањање осталих објеката изграђених без одобрења,  у  складу са 
Из  свих  наведених разлога  неопходно  је  да  се   даља  градња  без  одобрења  заустави,  а 

обезбеди средства за извршење, као и друге услове.

одобрења и врши надзор над изградњом објеката и извршава своја решења, дужна је и да 
Како  општина  Сокобања, преко  надлежног  органа, по  законским  овлашћењима  издаје 

мере за заустављање ове појаве.

заштитила права грађана који трпе последице оваквих поступања, неопходно је предузети 
Да  би  се  избегли  велики  материјални  трошкови,  како  за  општину,  тако  и  за  грађане  и 

површине и права сувласника и суседа.

Ова појава ствара велике инфраструктурне проблеме општини Сокобања и угрожава јавне 

објеката без одговарајућег одобрења за изградњу објеката.

У Општини Сокобања, као туристичком месту, запажена је појава све интензивније гардње 

О б р а з л о ж е њ е

Драгољуб Јевтић

  ПРЕДСЕДНИК 

У Сокобањи 31.12.2019

Број: 356-66/19

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Сокобања“.

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

Члан. 6.
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З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Пројекта „Лекар на селу“ за период од јануара 

2019. године – децембар 2019. године. 

 

 

 

II 

 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 

седници одржаној дана 31.12.2019. године донела је

(„Службени  лист  општине Сокобања“,  број 6/19), Скупштина општине  Сокобања, на 
  На  основу члана 42.  став  1.  тачка 69. и  члана 143. Статута  општине  Сокобања 

У Сокобањи, дана31.12.2019. године

I Број : 50-34/19
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З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Пројекта „Кућно лечење, палијативно 

збрињавање и помоћ старим и болесним особама, као и особама са инвалидитетом“ за 

период јануар 2019. године – децембар 2019. године. 

 

 

 

II 

 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 

седници одржаној дана 31.12.2019. године донела је

(„Службени  лист  општине Сокобања“,  број 6/19), Скупштина општине  Сокобања, на 
  На  основу члана 42.  став  1.  тачка 69. и  члана 143. Статута  општине  Сокобања 

У Сокобањи, дана 31.12.2019. године

I Број : 50-35/19
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ОДЛУКУ 

 

 

I 

УСВАЈА СЕ пројекат „Лекар на селу“ Дома здравља Сокобања (у даљем тексту: 

Пројекат), који је усвојен Одлуком Управног одбора Дома здравља Сокобања, број 01-711/5-

19 од 19.12.2019. године. 

 

II 

Пројекат ће се финансирати из буџета општине Сокобања. 

 

III 

      Овлашћује се председник општине Сокобања, да са Домом здравља Сокобања, закључи 

уговор о реализацији Пројекта. 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Сокобања''. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК,  

Драгољуб Јевтић 

 

 
 

године, донела је

Сокобања“,  број 6/19) Скупштина општине  Сокобања,  на  седници  одржаној 31.12.2019. 
42.  став  1.  тачка 69.  и  члана 143. Статута  општине  Сокобања  („Службени  лист  општине 
На основу члана 14. и члана 19. Закона о јавном здрављу („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), члана 

У Сокобањи, дана 31.12.2019. године

I БРОЈ: 50-36/19
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ЗАКЉУЧАК 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања за 2020. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања, дана 29.11.2019. године, под бројем 01-360/3-2019. 

 

II 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 

 

 

седници одржаној дана 31.12.2019. године, донела је

(„Службени  лист  општине  Сокобања“,  број 6/19)  Скупштина  општине  Сокобања,  на 
члана 18, члана 42.  став  1.  тачка 10.  и  члана  143.  Статута  општине  Сокобања 
На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16), 

У Сокобањи, дана 31.12.2019. године.

I Број: 011-44/19
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                   ОДЛУКУ 

 о  утврђивању  Програма радова на одржавању општинских путева, градских улица и 

хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Сокобања за 

2020. годину из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања 

 

      Члан 1. 

Овом Oдлуком утврђује се Програм радова на одржавању општинских путева, градских улица 

и хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Сокобања за 

за 2020. годину на територији општине Сокобања из делатности Јавног предузећа „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања, (у даљем тексту: Програм) који је саставни део ове Oдлуке. 

   

         Члан 2. 

Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања (у даљем тексту Предузеће). 

       

Члан 3. 

За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2020. годину у 

износу од 48.731.329,32 динара са ПДВ-ом. 

 

         Члан 4. 

Уколико  планирана средства из члана 3. ове  Одлуке не буду  довољна   за реализацију  

активности предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених 

средстава Предузећа. 

 
Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора који ће се закључити између Председника 

општине Сокобања и Предузећа. 

 

       Члан 5. 
Инспекцијски надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања (у 

даљем тексту: Општинска управа). 

 

Надзор над реализацијом Програма врши се у складу са Одлуком о утврђивању годишњег програма 

уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 2020. годину.  

 

       Члан 6. 

Захтев за пренос средстава, уз приложену документацију Предузеће доставља Општинској 

управи. 

 

Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који припрема Општинска 

управа, у складу са прописима. 

 

      Члан 7. 

Када се средства из члана 3. ове Одлуке не остварују у планираном износу, Председник 

општине Сокобања, на предлог стручног надзора, утврђује приоритетне радове, односно 

послове. 

 

За накнадне и непредвиђене радове, у случају кварова и оштећења, Председник општине 

Сокобања, на седници одржаној дана 31.12.2019. године, донела је

Статута 

 
општине 

 
Сокобања 

 
("Службени 

 
лист 

 
општине

 
Сокобања", 

 
бр. 

 
6/19), 

 
Скупштина 

 
општине

 општине Сокобања ( Сл.лист општине Сокобања 4/14, 24/14 и 42/16)

 
и

 
чланa 16. став 1. тачка 2.

 На 

 
основу 

 
чланова 

 
65. 

 
Одлуке 

 
о 

 
начину 

 
обављања 

 
комуналних 

 
делатности 

 
на 

 
територији
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             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА      

           

                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                         Драгољуб Јевтић 

У Сокобањи, 31.12.2019. године

I Број: 344-104/19

Сокобања“.

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном  листу општине 
  Члан 9.

програма.

Предузеће  подноси  Скупштини  општине  Сокобања  годишњи  извештај  о  реализацији 
  Члан 8.

увећаним за трошкове радне снаге и опреме у складу са ценовником Извршиоца.

У  тим  случајевима  радови  се обрачунавају   према  стварним  ценама материјала, по  рачуну, 

Сокобања може издати посебан налог.
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Јавно предузеће „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

..............................................................................................................

ПРОГРАМ 

  ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, ГРАДСКИХ УЛИЦА И 

ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

У 2020. ГОДИНИ

....................................................................................................................................

Сокобања, Новембар 2019.године
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РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ 

ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА У СОКОБАЊИ У 2020. ГОДИНИ

Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1
Кошење траве у путном појасу са прикупљањем на гомиле. Све

комплет. м2 80000 7,63 610.400,00

2 Кошење траве у путном појасу без прикупљања. Све комплет. 
м2 300000 4,00 1.200.000,00

3
Крчење шибља и растиња у питном појасу са прикупљањем.

Све комплет. м2 45000,00 29,28 1.317.600,00

4

Сечење дрвећа и грана које улазе у слободан профил, д=5-20 цм

са ластрењем, сечењем стабла на одређену дужину и слагањем

поред пута. ком 20 1.124,00 22.480,00

5
Машински и ручни утовар траве, шибља и грана са слагањем и

одвожење на даљину до 10 км. Све комплет. тура 80 5.040,00 403.200,00

6
Сецкање грана дебљине до 4 цм млином за гране. Самлевени

остаци се планирају на косини канала. Све комплет.
радни сат 150 2.205,00 330.750,00

7

Машинско стругање избочина на банкинама у дебљини од

просечно 10 цм са истовременим подешавањем нагиба од

минимално 4% према каналу или падини. Материјал се

прикупља, утовара у возило и одвози до 2 км. Количина

материјала по м1 је 0,08 м3.  Обрачун по м1. Све комплет м1 12000 66,33 795.960,00

8
Ископ материјала из локалног позајмишта, утовар у камион и

превоз до места уградње. Даљина превоза је до 10 км. м3 1000 1.654,00 1.654.000,00

9
Уградња материјала из поз.8 фино планирање и збијање

виброплочом или лаким ваљком. Дебљина слоја је до 10 цм.
м2 12500 105 1.312.500,00

10

Ручно чишћење затрпаних деоница јаркова и ригола, са

утоваром у ручна колица и одвожењем до 50 м. Количина по м1

је 0,1 м3 м1 500 160,84 80.420,00

Ред.број
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11

Ручно чишћење запушених пропусница са прикупљањем

материјала, утоваром у ручна колица и одвожењем до 20 м.

Количина материјала је 0,1 м3/м1 м3 20 3.184,00 63.680,00

12

Машински ископ запуштених канала 90% ровокопачем, 10%

ручна дорада са истовременим утоваром и одвожењем на

даљину до 2 км. Количина материјала 0,20 м3/м1
м3 400 810 324.000,00

13

Машински ископ запуштених канала 90% ровокопачем, 10%

ручна дорада са одбацивањем на банкину. Количина материјала

0,20 м3/м1 м3 500 506 253.000,00

14

Крпљење ударних рупа на асфалтним коловозима: правилно

одсецање, чишћење шута и лабавих комада, издувавање рупе од

прашине, премазивање емулзијом, уградња масе АБ-11 са

потребним надвишењем, збијање и према-зивање спојева

емулзијом.  т 50 12.127,50 606.375,00

15 Заливање прслина на коловозу м1 0 262,5 0,00

16

Машински ископ трупа пута на месту постављања цевастих 

пропусница  D600 mm. Приликом ископа постојеће пропуснице 

се уништавају. Ширина ископа  1,0 m, дубина ископа је 1,2 m. 

Ископани материјал се утоварује и одвози на депонију удаљену 

до 5km. Позиција обухвата и потребну количину ископа за 

улазно излазну главу. Обрачун по м3 ископане земље у 

самониклом стању.
м3 21 826,88 17.364,48

17 Набавка и уградња армирано бетонских цеви  D600 са фалцом.
м1 24 7.166,00 171.984,00

18

Набавка, превоз и уградња природног шљунка пре и после 

постављања цеви  D600. Количина шљунка 0,35 м3/м1. Обрачун 

по м1 м1 24 964,5 23.148,00
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19

Бетонирање излазне главе за цевасте пропуснице D600 mm 

бетоном MB25 у двостраној оплати. Димензије и детаљи дати 

су у пројекту као типско решење тако да ће се приликом 

изградње извршити прилагођавање условима на локацији. 

Количина бетона је 1,28  m3/ком. Обрачун по комаду. 
ком 2 22.500,00 45.000,00

20

Бетонирање улазне главе за цевасте пропуснице D600 mm 

бетоном MB25 у двостраној оплати. Димензије и детаљи дати 

су у пројекту као типско решење тако да ће се приликом 

изградње извршити прилагођавање условима на локацији. 

Количина бетона је 1,87  m3/ком. Обрачун по комаду. 
ком 2 31.000,00 62.000,00

21
Набавка и уградња бетонских цеви  D400 са фалцом, на местима 

колских и пешачких прилаза. ком 90 4.850,00 436.500,00

22

Набавка, превоз и уградња природног шљунка пре и после 

постављања цеви  D400. Количина шљунка 0,35 м3/м1. Обрачун 

по м1 м1 90 965 86.850,00

23

Бетонирање излазне главе за цевасте пропуснице D400 mm 

бетоном MB25 у двостраној оплати. Димензије и детаљи дати 

су у пројекту као типско решење тако да ће се приликом 

изградње извршити прилагођавање условима на локацији. 

Количина бетона је 0,5  m3/ком. Обрачун по комаду. 
ком 20 8.250,00 165.000,00

24

Бетонирање улазне главе за цевасте пропуснице D400 mm 

бетоном MB25 у двостраној оплати. Димензије и детаљи дати 

су у пројекту као типско решење тако да ће се приликом 

изградње извршити прилагођавање условима на локацији. 

Количина бетона је 0,5  m3/ком. Обрачун по комаду. 
ком 20 8.250,00 165.000,00

25

Машински ископ јаркова заобљеном кашиком, у количини од

0,30 м3/м1. Ископани материјал се утовара и одвози на депонију 

удаљену до 5 км. Све комплет. Обрачун по м1. 
м1 1000 237 237.000,00
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26
Ручни ископ земље 3.кат за темеље бетонских зидова са

утоваром у ручна колица и идвожењем до 50 м, м3 20 1.323,00 26.460,00

27

Бетонирање улазних и излазних глава постојећих цевастих

пропусница бетоном МБ25 у оплати са конструктивном

арматуром Q188 м3 8 17.640,00 141.120,00

28 Рад ровокопача по налогу надзорног органа, инспекције...
час 60 3.588,90 215.334,00

29 Рад булдозера по налогу надзорног органа, инспекције...
час 20 6.945,75 138.915,00

30
Рад камиона носивости до 8м3 по налогу надзорног

органа, инспекције... час 20 3.472,00 69.440,00

31

Радови по посебном налогу (обрачунавају се према

стварним ценама материјала по рачуну увећаним за

трошкове радне снаге и опреме у складу са ценовником

Извршиоца) ком 1 490.621,16 490.621,16

СВЕГА: 11.466.101,64
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Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1

Крчење израслог шибља и кресање грана које улазе у габарит улице,

регулацију реке и слободни профил. Материјал се прикупља и одвози

а на депонију удаљену до 5 км. Обрачун по м2

м2 5000 51,35 256.750,00

2
Кошење траве у путном појасу и појасу реке са прикупљањем и

одвожењем траве на депонију удаљену до 5 км. Обрачун по м2.
м2 100000 11,25 1.125.000,00

3
Ручно чишћење затрпаних деоница јаркова са утоваром у ручна

колица и одвожењем до 50 м. Количина по м1 је 0,1 м3
м³ 10 1.323,00 13.230,00

4

Ручно чишћење запушених пропусница и постојећих канала кишне

канализације са прикупљањем материјала, утоваром у ручна колица и

одвожењем до 50 м. Количина материјала је 0,1 м3/м1. Обрачун по м3

материјала.

м³ 10 3.184,00 31.840,00

5
Машински утовар и одвоз материјалa на депонију удаљену до 5 км.

Обрачун по м3.
м3 35 496 17.360,00

6
Набавка природне дробине 0-63мм и превоз до места уградње на

даљину до 20 км. 
м³ 1000 1.984,50 1.984.500,00

7

Уградња материјала из поз.6 фино и планирање туцаничких површина

без додавања материјала са збијањем. Дебљина слоја је до 10 цм.

Обрачун по м2

м2 12500 77 962.500,00

8
Обрада ударних рупа резањем у правоугаоним фигурама. Обрачун по

м2
м2 1350 276 372.600,00

9

Прикупљање резаног и поломљеног асфалта, лабавих комада и

прашине са утоваром у камион и одвожењем на депонију удаљену 5

км. Количина материјала је 0,07 м3/м2

м³ 90 2.315,00 208.350,00

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ

УЛИЦА У СОКОБАЊИ У 2020.ГОДИНИ

Ред.бро
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10

Премазивање дна и страна обрађене рупе бит.емулзијом, Уградња

асфалтне масе АБ-11 са потребним надвишењем, збијање ваљком,

уклањање вишка масе поред ивица и премазивање спојева

битуменском емулзијом. Обрачунава се запремина уграђене масе

(површина пута просечна дебљина) пута запреминска тежина 2,5 т/м3.

Све комплет. Обрачун по тони уграђене масе. 

Т 200 11.025,00 2.205.000,00

11
Уклањање бехатон плоча са деформисаних површина тротоара и

пешачких стаза
м2 15 276 4.140,00

12

Ручни ископ (стругање пост.песка и тампонског слоја) у слоју до 10

цм са одлагањем у страну. Овај материјал ће се користити за

формирање завршног слоја тампона. Обрачун по м2

м2 15 132 1.980,00

13
Набавка и уградња песка у слоју од 5 цм са финим планирањем пре

постављања БХ плоча.
м2 15 275 4.125,00

14 Уградња демонтираних БХ плоча са заливањем сувим песком м2 15 496 7.440,00

15
Набавка БХ плоча за замену недостајућих или поломљених са

уградњом и заливањем сувим песком.
м2 5 1.654,00 8.270,00

16
Разбијање бетонских елемената (греде, ивичњаци, зидови...)

компресором.
м³ 10 3.859,00 38.590,00

17
Бетонирање у оплати мањих конструкција бетоном МБ25 и

конструктивном арматуром
м³ 30 17.640,00 529.200,00

18
Бетонирање у оплати мањих конструкција ситнозрним бетоном МБ25

и конструктивном арматуром
м³ 10 19.845,00 198.450,00

19
Зидање мањих камених зидова у цементном малтеру. Зидови се раде

од притесаног камена. Обрачун по м3 озиданог каменог зида.
м³ 10 16.537,50 165.375,00

20
Ручни ископ земље 3.категорије са истовременим утоваром у ручна

колица и одвожењем на даљину до 50 м.
м³ 10 1.323,00 13.230,00

21
Машински ископ земље 3.категорије са одбацивањем материјала у

страну. 
м³ 300 496 148.800,00
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22
Утовар земље, шута или смећа у камион и одвожење на даљину до 10

км
м³ 320 496 158.720,00

23 Набавка и уградња арм.бет.цеви Д400 м1 40 4.851,00 194.040,00

24 Набавка и уградња арм.бет.цеви Д600 м1 18 7.166,25 128.992,50

25
Набавка и уградња природног шљунка испод и око бетонских цеви.

Количина материјала 0,35 м3/м1. Обрачун по м1.
м1 65 937,13 60.913,45

26 Набавка и уградња ливених поклопаца (400 кN) са рамом ком 2 19.845,00 39.690,00

27 Набавка и уградња ливених поклопаца (250 кN) са рамом ком 2 16.537,50 33.075,00

28
Набавка челичних профила, цеви и лимова, резање, заваривање и

израда мањих комада ограда, решетки и сл. Обрачун по кг. 
кг 1200 406 487.200,00

29
Фарбање металних елемената у два слоја са претходним радњама

(чишћење од старе боје, рђе, масноће...)  
м2 200 386 77.200,00

30 Рад ровокопача по налогу надзорног органа, инспекције... час 36 3418 123.048,00

31

Сечење дрвећа и грана које улазе у слободан профил, д=5-20 цм са

ластрењем, сечењем стабла на одређену дужину и уклањањем

одвожењем до 2 км.

ком 1 1124 1.124,00

32

Машинско стругање избочина на банкинама у дебљини од просечно

10 цм са истовременим подешавањем нагиба од минимално 4% према

каналу или падини. Материјал се прикупља, утовара у возило и одвози

до 2 км. Количина материјала по м1 је 0,08 м3. Обрачун по м1. Све

комплет

м1 500 66,33 33.165,00

33 Монтажа пешачког моста на Жупану ком 1 27500 27.500,00

34 Демонтажа моста на Жупану са превозом и складиштењем ком 1 22050 22.050,00

35

Радови по посебном налогу (обрачунавају се према стварним ценама

материјала по рачуну увећаним за трошкове радне снаге и опреме у

складу са ценовником Извршиоца)

ком 1 294918,75 294.918,75

СВЕГА: 9.978.366,70
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РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ 

САОБ. СИГНАЛ. НА УЛИЦАМА У СОКОБАЊИ У 2020.ГОДИНИ

Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1

Ручни ископ рупа у материјалу III и IV категорије

30/30/60 са истовременим утоваром у возила и

одвожењем на депонију удаљену 10 км

ком 30 121,30 3.639,00

2
Набавка и уградња поцинкоаног стуба за

саобраћајни знак дужине 4,5 м
ком 10 5715,00 57.150,00

3
Набавка и уградња поцинкованог стуба за

саобраћајни знак дужине 4,0 м
ком 10 5082,50 50.825,00

4
Набавка и уградња поцинкованог стуба за

саобраћајни знак дужине 3,0 м
ком 10 3858,75 38.587,50

5 Разбијање бетонске стопе код оборених знакова ком 10 220,50 2.205,00

6
Постављање стуба знака у вертикални положај

бетонирањем стопе 30/30/60 са МБ20
ком 10 937,00 9.370,00

7

Демонтажа и уклањање оштећених знакова који се

не могу више користити са утоваром и одвожењем

на место које одреди надлежно лице

ком 10 496,00 4.960,00

8

Демонтажа и оштећених знакова који се могу

поново користити, (исправљање, замена спојних

елемената...) и поновно постављање на стуб

ком 20 1323,00 26.460,00

9
Набавка и уградња саобраћајних знакова Д600 мм,

класа II
ком 20 6284,25 125.685,00

10
Набавка и уградња саобраћајних знакова Д600 мм,

класа III
ком 4 7773,00 31.092,00

11
Набавка и уградња саобраћајних знакова Д600 мм /

900 мм, класа III
ком 2 12127,50 24.255,00

Ред.број
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12
Обележавање средишне или ивичне беле линије

ширине 12 цм
м1 10500 24,25 254.625,00

13 Обележавање стрелица ком 16 452,00 7.232,00

14
Обележавање зауставних линија и пешачких

прелаза
м2 1450 336,25 487.562,50

15 Обележавање ознаке „школа“ на коловозу ком 2 1058,00 2.116,00

16 Обележавање ознаке „БУС“ на коловозу ком 3 1058,00 3.174,00

17 Обележавање знака „деца на путу“ ком 1 1058,00 1.058,00

18
Демонтажа оштећених елемената „лежећих

полицајаца“ Обрачун по сегменту
ком 20 496,00 9.920,00

19
Поновна монтажа демонтираних елемената "лежећи

полицајац". Обрачун по сегменту.
ком 15 1323,00 19.845,00

20

Набавка и уградња средњих елемената „лежећих

полицајаца“ за ограничење до 40 км/ч. Обрачун по

м1

м1 10 14883,75 148.837,50

21
Набавка и уградња крајњих елемената „лежећих

полицајаца“ за ограничење до 40 км/ч
ком 4 7387,00 29.548,00

22

Одржавање семафора. Укључивање и искључивање

по потреби и мање интервенције. Хаваријске

поправке семафора се обрачунавају посебно по

рачунима увечано за 6% манипулативних трошкова.

час 360 441,00 158.760,00

23

Радови по посебном налогу (обрачунавају се према

стварним ценама материјала по рачуну увећаним за

трошкове радне снаге и опреме у складу са

ценовником Извршиоца)

ком 1 104865,75 104.865,75

СВЕГА: 1.601.772,25
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РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ 

САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ОПШТИ.  ПУТЕВИМА У СОКОБАЊИ У 2020. ГОД.

Врста радова Јед. Кол. Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1
Набавка и уградња стуба за саобраћајни знак дужине 3 

м. Са бетонском стопом 30/30/60. Све комплет.
Ком 15 4.762,80 71.442,00

2
Набавка и уградња стуба за саобраћајни знак дужине 2,5 

м. Са бетонском стопом 30/30/60. Све комплет.
Ком 15 3.969,00 59.535,00

3 Набавка и уградња саобраћајног знака D600 класа II ком 30 6.284,25 188.527,50

4 Набавка и уградња саобраћајног знака D600 класа III ком 5 7.772,65 38.863,25

5
Набавка и уградња саобраћајног знака   од 600 мм  x 900 

мм , класа III
ком 2 12.125,00 24.250,00

6

Поновно постављање обореног саобраћајног знака, 

чишћењем пост.бет.стопе, ископ рупе 30/30/50 и 

бетонирање 

ком 10 935,00 9.350,00

7 Уклањање постојећег оштећеног знака са одвожењем. ком 10 496,00 4.960,00

8 Обележавање средишње и ивичне линије на коловозу м1 0 26,68 0,00

9
Набавка и уградња саобраћајног знака  "назив насељеног 

места",  на два стуба класа II
ком 10 27.562,50 275.625,00

10
Набавка и уградња саобраћајног знака   од 600 мм  x 800 

мм , класа II
ком 4 9.923,00 39.692,00

Ред.бро
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11

Радови по посебном налогу (обрачунавају се према

стварним ценама материјала по рачуну увећаним за

трошкове радне снаге и опреме у складу са ценовником

Извршиоца)

ком 1 83.018,25 83.018,25

СВЕГА: 795.263,00
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Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1

Разбијање бетонских елемената (греде,

ивичњаци, зидови...) и асфалтних

површина компресором или пикамером.

Обрачун по м3 материјала.

м³            320,00               3.307,40      1.058.368,00

2
Утовар и превоз шута из на депонију

удаљену 5 км. Обрачун по м3.
м³            400,00                  496,00      198.400,00

3

Ископ материјала III и IV категорије са

утоваром и одвозом на депонију удаљену

до 5 км. Обрачун по м3 у самониклом

стању.

м³            365,00                  716,00      261.340,00

4

Набавка и уградња камене дробине 0-63 у

слоју од 25 цм са ваљањем до потребне

збијености. Обрачун по м3 уграђеног

материјала.

м³            365,00               3.100,00      1.131.500,00

5

Набавка и уградња камене дробине 0-30 у

слоју од 5-10 цм са ваљањем до потребне

збијености. Обрачун по м3 уграђеног

материјала.

м³            100,00               3.150,00      315.000,00

6

Набавка и уградња камене дробине 4-8 мм

у слоју 5 цм као подлоге за уградњу

бехатон плоча. Обрачун по м2 уграђеног

материјала.

м²         1.843,18                  155,00      285.692,90

7

Набавка и уградња вибропресованих

плоча дебљине 6 цм у слогу и боји по

избору инвеститора 

РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ

ТРОТОАРА НА УЛИЦАМА У СОКОБАЊИ У 2020.ГОДИНИ

Ред.број
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сиве м²              75,00               1.654,00      124.050,00

у боји м²            600,00               1.820,00      1.092.000,00

мулти колор м²         1.168,18               2.095,00      2.447.337,10

8

Набавка и уградња вибропресованих

ивичњака димензија 8/20/100 цм.

Ивичњаци се поставњају на бетонској

гредици 20/ 20 цм. Обрачун по м1

уграђеног ивичњака.

м1         1.028,75               1.260,00      1.296.225,00

9

Набавка и уградња белих ивичњака

одређених димензија. Ивичњаци се

поставњају на бетонској гредици 20/ 20

цм. Обрачун по м1 уграђеног ивичњака.

ивичњак димензије 18/24/80 м¹            900,00               1.654,00      1.488.600,00

ивичњак димензије 12/18/80 м¹            128,75               1.433,00      184.498,75

10
Вађење постојећих ивичњака 20/24.

Обрачун по м1.
м¹         1.028,75                  850,00      874.437,50

11

Израда прилаза бетоном МБ 25 у

двостраној оплати на месту порушеног

бетона а до пројектоване коте. Обрачун по

м3.

м³              25,00             17.640,00      441.000,00

12

Набавка и уградња ливених поклопаца Д

600 мм носивости 400 kN, на местима

предвиђеним за контролна окна.

ком                1,00             19.845,00      19.845,00

13
Ручни ископ земље III категорије, у слоју

д=20 цм. Обрачун по м3.
м³                2,50               1.200,00      3.000,00
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14

Радови по посебном налогу (обрачунавају

се према стварним ценама материјала по

рачуну увећаним за трошкове радне снаге

и опреме у складу са ценовником

Извршиоца)

ком                1,00           394.193,86      394.193,86

СВЕГА: 11.615.488,11
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РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ МЕРМЕРНОГ ШЕТАЛИШТА У СОКОБАЊИ У 2020.ГОДИНИ

Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1

Разбијање поломљених и оштећених мермерних плоча са штемовањем

постојеће цементне кошуљице. Поломњене и оштећене мермерне плоче и

шут се утоварују и овозе на депонију, а целе плоче се одвајају и

припремају за поновну монтажу. Обрачун по м2 разбијене и очишћене

површине.

м2 100         265,00                26.500,00      

2

Набавка и уградња сивих мермерних плоча ТИП "Венчац" или друге истих

карактеристика, димензија 30/30/2,5 цм, на цементном малтеру или лепку. У цену

улазе и потребна украјања. Све комплет. Обрачун по м2 уграђених плочица.

м2 60         5.954,00                 357.240,00      

3

Набавка и уградња белих мермерних плоча ТИП "Венчац" или друге истих

карактеристика, димензија 30/30/2,5 цм, на цементном малтеру или лепку. У цену

улазе и потребна украјања. Све комплет. Обрачун по м2 уграђених плочица.

м2 50         7.166,00                 358.300,00      

4

Уградња постојећих (демонтираних) мермерних плоча , димензија 30/30/2,5 цм,

на цементном малтеру или лепку. У цену улазе и потребна украјања. Све комплет.

Обрачун по м2 уграђених плочица.

м2 10            717,00                     7.170,00      

5

Набавка и уградња сивих мермерних гредица ТИП "Венчац" или друге истих

карактеристика, димензија 5/6/ слободно цм, на цементном малтеру или лепку.

Уградња гредица врши се бетонским гвожђем д=10 мм, дужине 10 цм. Отвори за

повезивање се буше са доње стране гредице око 4 цм дубинеи на мермеру дубине

6 цм. Испод гредице се налива цементни малтер или лепак. Минимална дужина

гредице која се уграђује је 15 цм. Свако парче гредице (без обзира на његову

дужину мора да ила минимално 2 анкера. Са задње стране гредице (према

зелљаном делу) се додатно ојачавају цементним малтером. Цементни малтер

хвата 5 цм испод доње ивице а завршава се 2 цм испод горње ивице гредице и

завршава се косином. Све комплетно . Обрачун по м1 уграђених ивичњака.

м1 60         1.102,50                   66.150,00      

Ред.бро
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6

Уградња сивих постојећих(демонтираних или отпадних) мермерних гредица ТИП

"Венчац" , димензија 5/6/ слободно цм, на цементном малтеру или лепку.

Уградња гредица врши се бетонским гвожђем д=10 мм, дужине 10 цм. Отвори за

повезивање се буше са доње стране гредице око 4 цм дубинеи на мермеру дубине

6 цм. Испод гредице се налива цементни малтер или лепак. Минимална дужина

гредице која се уграђује је 15 цм. Свако парче гредице (без обзира на његову

дужину мора да ила минимално 2 анкера. Са задње стране гредице (према

зелљаном делу) се додатно ојачавају цементним малтером. Цементни малтер

хвата 5 цм испод доње ивице а завршава се 2 цм испод горње ивице гредице и

завршава се косином,У цену улазе и сва потребна украјања. Све комплетно .

Обрачун по м1 уграђених ивичњака.

м1 10            550,00                     5.500,00      

7

Набавка и уградња појединачних сивих или белих мермерних плоча ТИП

"Венчац" или друге истих карактеристика, димензија 30/30/2,5 цм, на цементном

малтеру или лепку. У цену улазе и потребна украјања. Све комплет. Обрачун по

м2 уграђених плочица. Ова позиција се примењњује за површине на којима се

постављају 3 или мањи број плочица.

ком 150         1.102,50              165.375,00      

СВЕГА: 986.235,00         
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РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ВРЕЛСКЕ УЛИЦЕ

Врста радова Јед. Кол. Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1

Набавка и уградња бетонских 

црних ивичњака 18/20/80 на 

слоју бетона  MБ 15 за 

оивичење коловозне 

конструкције са фуговањем. 

Обрачун по м1

м1 100 1.575,00 157.500,00

2

Набавка и уградња ПВЦ цеви 

Д160 мм за повезивање 

сливничких решетки. Обрачун 

по м1

м1 10 1.500,00 15.000,00

3

Сечење бетонских прстенова 

за пролазак цеви Д 160 мм. 

Секу се два отвора по прстену. 

Обрачун по комаду шахте

ком 2 2.500,00 5.000,00

4

Сечење бетонских прстенова 

за пролазак цеви Д 160 мм. 

Сече се по један отвор по 

прстену. Обрачун по комаду 

шахте

ком 2 1.000,00 2.000,00

5

Израда сливника од армирано 

бетонских цеви Д 400 мм и 

ливено гвоздене решетке 

420/420 мм носивости 250 kN. 

Све комплет.  Обрачун по 

комаду.

ком 2 20.000,00 40.000,00

6

Набавка, транспорт и уградња 

горњег носећег слоја од 

камене дробине дебљине 20 

цм. Величине зрна 0-31,5 мм

м3 100 3.150,00 315.000,00

7
Набавка и уградња бехатон  

дебљине 7 цм. Обрачун по м2
м2 350 2.350,00 822.500,00

8

Набавка и уградња камене 

дробине 4-8 мм дебљине 5 цм 

испод бехатон плоча

м3 25 3.050,00 76.250,00

9
 Набавка и уградња кварцног 

песка између бехатон плоча
т 5,5 15.000,00 82.500,00

Ред.бр
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10

Израда банкина од земље из 

позајмишта за зелени појас са 

десне стране 

м3 75 850,00 63.750,00

11
Израда потпорног зида од 

бетона МБ 25
м3 20,12 15.630,00 314.475,60

12

Набавка и уградња бетона у 

темељне стопе за постављање 

електро стубова

м3 3,02 16.540,00 49.950,80

13

Зидање зидова од камена са 

леве странеулице. Са 

унутрашње стране зида према 

брду поставити оплату и 

уградити бетон ски слој у 

целој висини зида . Са чеоне 

стране зид се фугујецементним 

малтером. Све комплет. 

Обрачун по м2 зида

м2 160 11.326,00 1.812.160,00

14
Израда насипа, иза потпорног 

зида, од земљаног материјала
м3 60 770,00 46.200,00

15

Радови по посебном налогу -

накнадни и непредвиђени

радови (обрачунавају се према

стварним ценама материјала

по рачуну увећаним за

трошкове радне снаге и опреме

у складу са ценовником

Извршиоца)

ком 1 363.928,00 363.928,00

СВЕГА: 4.166.214,40

ПДВ- 20% 833.242,88

УКУПНО СА ПДВ-ом 4.999.457,28
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Износ

1 11.466.101,64

2 9.978.366,70

3 1.601.772,25

4 795.263,00

5 11.615.488,11

6 986.235,00

7 4.166.214,40

УКУПНО: 40.609.441,10

ПДВ-20% 8.121.888,22

УКУПНО СА ПДВ-ом 48.731.329,32

Понуђач,

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА

РЕДОВНО ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА

ОДРЖАВАЊЕ ХОР. И ВЕР. САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - УЛИЦЕ

ОДРЖАВАЊЕ ХОР. И ВЕР. САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - ПУТЕВИ

УРЕЂЕЊЕ ВРЕЛСКЕ УЛИЦЕ

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА

ОДРЖАВАЊЕ МЕРМЕРНОГ ШЕТАЛИШТА
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ОДЛУКУ

о утврђивању Програма одржавања  градских фонтана и јавних чесми

Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се Програм одржавања градских  фонтана и јавних чесми из делатности

Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2020. годину (у даљем тексту: Програм)

који је саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“

Сокобања (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2020. годину у

износу од  3.084.993,48 динара са ПДВ-ом.

Члан 4.

Када се средства из члана 3. ове Одлуке не остварују у планираном износу Председник општине

Сокобања, на предлог стручног надзора, утврђује приоритетне радове, односно послове.

Уколико планирана средства из члана 3. ове Одлуке не буду довољна за реализацију активности

предвиђених програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.

Члан 5.

Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора који ће се закључити између Председника

општине Сокобања и Предузећа.

Члан 6.

Инспекцијски надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања (у

даљем тексту: Општинска управа).

Надзор над реализацијом Програма врши се у складу са Одлуком о утврђивању годишњег програма

уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 2020. годину.

Члан 7.

Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који Предузеће подноси

Сокобања, на седници одржаној дана 31.12.2019. године, донела је

Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 6/19), Скупштина општине

општине Сокобања ( Сл.лист општине Сокобања 4/14, 24/14 и 42/16) и чланa 16. став 1. тачка 2.

На основу чланова 68., 69. и 70. Одлуке о начину обављања комуналних делатности на територији
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Општинској управи, у складу са прописима. 

 

 

 
Члан 8. 

Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији програма. 

 
 

 

 
 

 
  

 
 
                                              

       

                                                                                 

           ПРЕДСЕДНИК 

                     Драгољуб Јевтић 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

У Сокобањи, 31.12.2019. године

I Број: 352-469/19

Сокобања“.

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном  листу  општине 
  Члан 9.
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Јавно предузеће „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

..............................................................................................................

ПРОГРАМ 

  ОДРЖАВАЊА ГРАДСКИХ ФОНТАНА И ЈАВНИХ ЧЕСМИ У 

СОКОБАЊИ У 2020.ГОДИНИ

....................................................................................................................................

Сокобања, Новембар  2019.године
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1. ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНЕ “МУЗЕЈ“: 

 
Бр. 
поз 

 
Опис позиције 

 
Јед. 

мере 

 
количина 

 
цена 

 
износ 

 
1.1. 

Прикључење фонтане на градски 
водовод – решење за независно пуњење 
фонтане 

 
пауш 

 
1 

 
50.000,00 

 
50.000,00 

 
1.2. 

 

Замена покиданих – оштећених лед 
трака 14,4w/m 12v Dc 

 
М1 

 
30 

 
708,75 

 
21.262,50 

 
1.3. 

Замена неисправних лед напајања – 
електронских треафоа 200w 230v Ac, 12v 
Dc 

 
ком 

 
1 

 
6.573,00 

 
6.573,00 

 
1.4. 

 

Фарбање фонтане еластичним бојама на 
бази хлор каучука ( 2 пута у току сезоне) 

 
М2 

 
80 

 
1.260,00 

 
100.800,00 

 
1.5. 

Чишћење мермерног дела облоге 
фонтане од каменца ( 2 пута у току 
сезоне) 

 
М2 

 
80 

 
472,5 

 
37.800,00 

 
1.6. 

 

Монтажа пумпе фонтане „Музеј“ – ФУП 
80 „Јастребац“ Ниш 

 
ком 

 
3 

 
1.260,00 

 
3.780,00 

 
1.7. 

 

Демонтажа пумпе фонтане „Музеј“ – 
ФУП 80 „Јастребац“ Ниш 

 
ком 

 
3 

 
1.050,00 

 
3.150,00 

 
1.8. 

Сервис пумпе фонтане „Музеј“ – ФУП 80 
„Јастребац“ Ниш 
 

 
ком 

 
2 

 
12.600,00 

 
25.200,00 

 
1.9. 

Чишћење пумпе фонтане „Музеј“ – Фуп 
80 „Јастребац“ Ниш од каменца 
 

 
ком 

 
2 

 
10.500,00 

 
21.000,00 

 
1.10. 

 

Викловање електромотора 5,5kw пупе 
ФУП 80 „Јастребац“ Ниш 

 
ком 

 
1 

 
26.250,00 

 
26.250,00 

 
1.11. 

 

Прање водом фонтане „Музеј“ са праж 
њењем и чишћењем шахте потапајуће 
пумпе (1x нед.пре 2x нед. У сезони )  

 
ком 

 
40 

 
3.150,00 

 
126.000,00 

 
1.12. 

 

Третирање хемијским препаратима 
против алги и каменца 

 
ком 

 
40 

 
368,00 

 
14.720,00 

 
1.13. 

 

Хаваријско одржавање ( по рачуну 
увећаном за демонтажу, монтажу и 
манипулативне трошкове 

 
пауш 

 
1 

 
100.000,00 

 
100.000,00 

 
 
 

УКУПНО 
ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНЕ 

„МУЗЕЈ“: 

 
536.535,50 
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2. ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНЕ „БАШТА ОЗРЕН“: 

 
Бр. 

Поз. 

 
Опис позиције 

 
Јед. 

мере 

 
количина 

 
цена 

 
Износ 

 
2.1. 

 

Набавка и уградња омекшивача воде – 
декарбонизатора са аутоматском главом 
и соларком запремине 50литара 

 
ком 

 
1 

 
125.375,00 

 
125.375,00 

 
2.2. 

 

Набавка и уградња експандиране гуме 
на делу проласка цеви кроз 
компензациону цистерну 

 
м1 

 
5 

 
1.328,00 

 
6.640,00 

 
2.3. 

 

 
 Набавка Мега Граут 101 
Паковање 25  кг 

 
џак 

 
1 

 
4.230,00 

 
4.230,00 

 
2.4. 

 

Нејодирана со за допуну посуде за 
чишћење  система за депурацију воде - 
паковање 25 кг 

 
џак 

 
12 

 
1.800,00 

 
21.600,00 

 
2.5. 

 

Прање водом фонтане „Башта Озрен“ са 
пражњењем и чишћењем компензац. 
Цистерне   

 
ком 

 
10 

 
4.200,00 

 
42.000,00 

 
2.6. 

 

Чишћење облоге  фонтане „Башта 
Озрен“ од каменца и прање машином 
под притиском 

 
ком 

 
3 

 
10.000,00 

 

 
30.000,00 

 
2.7. 

 

Чишћење РГБ Лед рефлектора од 
каменца ( 2 пута у току сезоне) 

 
ком 

 
42 

 
735,00 

 
30.870,00 

 

 
2.8. 

 

Чишћење гејзир млазница фонтане 
„Башта Озрен“ од каменца (2 пута у току 
сезоне) 

 
ком 

 
10 

 
750,00 

 
7.500,00 

 
2.9. 

 

Чишћење комет млазница фонтане 
„Башта Озрен“ од каменца (2 пута утоку 
сезоне) 

 
ком 

 
32 

 
250,00 

 
8.000,00 

 
2.10. 

Чишћење филтерске посуде и филтера 
пумпи (пре и после сезоне једном у 
сезони 2 пута недељно) 

 
ком 

 
40 

 
750,00 

 
30.000,00 

 
2.11. 

 

Третирање хемијским препаратима 
против алги 

 
ком 

 
40 

 
368,00 

 
14.720,00 

 
2.11. 

 

Хаваријско одржавање ( по рачуну 
увећаном за демонтажу, монтажу и 
манипул. трошкове 

 
Пауш. 

 
1 

 
100.000,00 

 
100.000,00 

 
 
 

УКУПНО 
ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНЕ 

„БАШТА ОЗРЕН“: 

 
420.935,00 
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3. ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНЕ „МИЛОШЕВ КОНАК“: 

 
Бр. 
поз 

 
Опис позиције 

 
Јед. 

мере 

 
количин 

 
цена 

 
износ 

 
3.1. 

 

Набавка и уградња нивостата са сондама 
за аутоматску допуну фонтане водом 

 
ком 

 
1 

 
10.500,00 

 
10.500,00 

 
3.2. 

 

Набавка и уградња електромагнетног 
вентила на цев за довод воде и 
повезивање са нивостатом 

 
ком 

 
1 

 
7.350,00 

 
7.350,00 

 
3.3. 

Чишћење гранитне облоге фонтане од 
каменца  
 

 
ком 

 
3 

 
7.350,00 

 
22.050,00 

 
3.4. 

 

Чишћење РГБ Лед рефлектора од 
каменца ( 2 пута у сезони) 

 
ком 

 
28 

 
735,00 

 
20.580,00 

 
3.5. 

 

Чишћење гејзир млазница фонтане 
„Милошев Конак“ од каменца (2 пута у 
току сезоне) 

 
ком 

 
12 

 
750,00 

 
9.000,00 

 
3.6. 

 

Чишћење слап млазница фонтане 
„Милошев Конак“ од каменца ( 2 пута у 
току сезоне) 

 
ком 

 
12 

 
350,00 

 
4.200,00 

 
3.7. 

 

Чишћење филтерске посуде и филтера 
пупи (пре и после сезоне једном, у 
сезони два пута недељно) 

 
ком 

 
40 

 
1.050,00 

 
42.000,00 

 
3.8. 

 

Третирање хемијским препаратима 
против алги 

 
ком 

 
40 

 
368,00 

 
14.720,00 

 
3.9. 

 

Прање водом фонтане „Милошев Конак“ 
са заменом воде и додатком хемије  

 
ком 

 
10 

 
4.200,00 

 
42.000,00 

 
3.10. 

 

Хаваријско одржавање (по рачуну 
увећаном за демонтажу, монтажу и 
манипулативне трошкове ) 

 
пауш 

 
1 

 
100.000,00 

 
100.000,00 

 
 
 

УКУПНО 
ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНЕ 

„МИЛОШЕВ КОНАК“: 

 
272.400,00 
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4. ОДРЖАВАЊЕ МАЛЕ КРУЖНЕ ФОНТАНЕ У ЦЕНТРАЛНОМ ПАРКУ: 

 

 
Бр. 

Поз. 

 
Опис позиције 

 
Јед . 
мере 

 
количина 

 
цена 

 
Износ 

 
4.1. 

 

Набавка и уградња - замена покиданих 
РГБ Лед трака 14,4w/м, 12v DC новим 

 
М1 

 
10 

 
708,75 

 
7.087,50 

 
4.2. 

 

Фарбање мале кружне фонтане 
епоксидним бојама у боји по избору  
инвеститора ( два пута у сезони по 22м2) 

 
М2 

 
44 

 
420,00 

 
18.480,00 

 
4.3. 

Прање мале кружне фонтане у 
централном парку водом  

 
ком 

 
40 

 
2.100,00 

 
84.000,00 

 

 
4.4. 

 

Чишћење филтера пумпе мале кружне 
фонтане од латица,лишћа, и другог 
отпада 

 
ком 

 
50 

 
400,00 

 
20.000,00 

 
4.4. 

 

Демонтажа, чишћење млазнице од 
лишћа, отпада и прљавштине  и поновна 
монтажа 

 
ком 

 
40 

 
1.250,00 

 
50.000,00 

 
4.5. 

 

Чишћење усисног и потисног цевовода 
мале кружне фонтане од каменца 
органским растварачима 

 
ком 

 
2 

 
2.625,00 

 
5.250,00 

 
4.6. 

 

Чишћење гејзир млазнице ø 11/2“ од 
каменца органским растварачима 

 
ком 

 
2 

 
750,00 

 
1.500,00 

 
4.7. 

 

Третирање воде мале кружне фонтане 
хемијским препаратима против алги 

 
ком 

 
40 

 
368,00 

 
14.720,00 

 
4.8. 

 

Хаваријско одржавање (по рачуну 
увећаном за демонтажу, монтажу и 
манипулативне трошкове) 

 
пауш 

 
1 

 
50.000,00 

 
50.000,00 

  УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ 
МАЛЕ КРУЖНЕ ФОНТАНЕ 

У ЦЕНТРАЛН. ПАРКУ:  

 
251.037,50 
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5. ОДРЖАВАЊЕ ВЕЛИКЕ КРУЖНЕ ФОНТАНЕ У ЦЕНТРАЛНОМ ПАРКУ: 

 
Бр. 

Поз. 

 
Опис позиције 

 
Јед. 

мере 

 
количина 

 
цена 

 
износ 

 
5.1. 

 

 
Набавка и уградња нових светлећих 
елемената велике кружне фонтане  

 
ком 

 
6 

 
5.250,00 

 
31.500,00 

 
5.2. 

 

Набавка и замена сијалица 12волти 
светлећих елемената велике кружне 
фонтане  

 
ком 

 
27 

 
525,00 

 
14.175,00 

 
5.3. 

 

Сервис пумпе „Новапонд 550“ – три 
пумпе два пута у току сезоне рада 
фонтане 

 
ком 

 
6 

 
15.500,00 

 
93.000,00 

 
5.4. 

 

Чишћење дистрибутивног цевовода 
велике кружне фонтане од каменца 
органским растварачима 

 
ком 

 
2 

 
15.000,00 

 
30.000,00 

 
5.5. 

 

Чишћење комет млазница велике 
кружне фонтане од каменца органским 
растварачима (два пута у сезони рада) 

 
ком 

 
84 

 
250,00 

 
21.000,00 

 
5.6. 

 

 
Набавка и замена оштећених комет 
млазница велике кружне фонтане 

 
ком 

 
10 

 
3.650,00 

 
36.500,00 

 
5.7. 

 

 
Прање велике кружне фонтане у 
централном парку водом 

 
ком 

 
30 

 
3.150,00 

 
94.500,00 

 
5.8. 

 

Чишћење и прање водом комплета 
млазница и светала велике кружне 
фонтане у централном парку 

 
ком 

 
30 

 
3.150,00 

 
94.500,00 

 
5.9. 

 

Чишћење усисника потапајућих пумпи 
велике кружне фонтане  од лишћа, 
латица и другог отпада 

 
ком 

 
50 

 
1.260,00 

 

 
63.000,00 

5.10. 
 
 

 
Третирање хемијским препаратима 
против алги 

 
ком 

 

 
40 

 

 
368,00 

 

 
14.720,00 

 

 
5.11. 

 

Фарбање велике кружне фонтане 
епоксидним бојама у боји по избору 
инвеститора два пута  току сезоне рада 

 
М2 

 
132 

 
420,00 

 
55.440,00 

 
5.12. 

 

Хаваријско одржавање ( по рачуну 
увећаном за демонтажу, монтажу и 
манипулативне трошкове) 

 
пауш 

 
1 

 
100.000,00 

 
100.000,00 

 
 
 

УКУПНО 
ОДРЖАВАЊЕ ВЕЛИКЕ КРУЖНЕ 

ФОНТАНЕ У ЦЕН. ПАРКУ: 

 
648.335,00 
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6. ОСТАЛИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ГРАДСКИХ ФОНТАНА: 

 

 
Бр. 

Поз. 

 
Опис позиције 

 
Јед. 

мере 

 
количина 

 
цена 

 
износ 

 
6.1. 

 

Чишћење свих врста отпада из фонтана 
мрежицом ујутру пре укључења фонтана 
(пре и после сезоне 3 пута недељно, у 
сезони свакодневно) 

 
ком 

 
130 

 
840,00 

 
109.200,00 

 
6.2. 

 

Рад радника 4.категорије на осталим 
пословима везаним за овај прогам- 
обрачун се врши по радном сату 

 
час 

 
50 

 
525,00 

 
26.250,00 

 
 
 

УКУПНО 
ОСТАЛИ РАДОВИ НА  

ОДРЖАВАЊУ ФОНТАНА: 

 
135.450,00 

 

 

 

7. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ЧЕСМИ: 

 

 
Бр. 

Поз. 

 
Опис позиције 

 
Јед. 

мере 

 
количина 

 
цена 

 
износ 

 
7.1. 

 

Набавка и уградња стилских   славина по 
моделу постојећих код Цркве и на 
Дидићевој чесми 

 
ком 

 
4 

 
6.300,00 

 
25.200,00 

 
7.2. 

 

Набавка и уградња једноручних славина 
½“ на парковским чесмама у централном 
парку Бањица и парку Борићи 

 
ком 

 
4 

 
2.100,00 

 
8.400,00 

 
7.3. 

 

Чишћење сливника јавних градских 
чесми (два пута недељно, по налогу 
надзорног органа и чешће) 

 
ком 

 
100 

 
420,00 

 
42.000,00 

 
 
 

УКУПНО 
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ 

ГРАДСКИХ ЧЕСМИ: 

 
75.600,00 
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8. РАДОВИ НА ЧЕСМИ У ЦЕНТРАЛНОМ ГРАДСКОМ ПАРКУ: 

 
Бр. 

Поз. 

 
Опис позиције 

 
Јед. 

мере 

 
количина 

 
цена 

 
износ 

 
8.1. 

 

Ископ земље за шахту и темељ чесме у 
материјалу 3. и 4. категорије са утоваром 
и одвозом на депонију до 5 км 
удаљености. Обрачун по м3 у збијеном 
стању  

 
 

М3 

 
 

7,31 

 
 

1.890,00 

 
 

13.815,90 

 
8.2. 

 

Израда бетонске шахте чесме 
унутрашњих димензија 1,0/1,2/1,5м од 
армираног бетона МБ30 д=15цм  у 
једностраној оплати, армиране 
мрежном арматуром Q188 са израдом 
бетонског дна. Обрачун по м2 зида и 
пода шахте  

 
 
 

М2 

 
 
 

9,90 

 
 
 

3.150,00 

 
 
 

31.185,00 

 
8.3. 

 

Израда чесме са коритом од ситнозрног 
бетона МБ 30 у двостраној глаткој 
оплати армиране корпом од арматуре 
Q188 у обе зоне и завршном обрадом 
брушењем и шмирглањем. Обрачун по 
м3 завршно изливене чесме 

 
 

М3 

 
 

0,70 

 
 

63.000,00 

 
 

44.100,00 

 
8.4. 

Премазивање површине чесме и корита 
масом кулиер пласт у тону по избору 
инвеститора у две нијансе за тело чесме 
и трећом за корито чесме. Обрачун по м2 
чесме и корита 

 
 

М2 

 
 

7,86 

 
 

3.150,00 

 
 

24.759,00 

 
8.5. 

 

Набавка и уградња сливничке решетке 
са сифоном и ПВЦ цевима ø110 дужине 
2м. Обрачун комплет са уградњом 

 
ком 

 
1 

 
3.675,00 

 
3.675,00 

 
8.6. 

 

Набавка материјала и израда 
инсталације чесме од цеви ½“ дужине 
6,3м, два колена од 90®, водомера ½“, 
вентила, вентила са испустом и др. 
Обрачун за комплет инсталацију са 
уградњом 

 
 

ком 

 
 

1 

 
 

47.250,00 

 
 

47.250,00 

 
8.7. 

 

Набавка и уградња шахт поклопца  
носивости 250kN 

 
ком 

 
1 

 
15.750,00 

 
15.750,00 

 
8.8. 

 

Набавка и уградња славине са сензор-
ском аутоматиком,  комплет са 
инсталацијом напајања и сензором  

 
ком 

 
1 

 
50.000,00 

 
50.000,00 

 
 
 

УКУПНО 
ЧЕСМА У ЦЕНТРАЛНОМ 

ГРАДСКОМ ПАРКУ: 

 
230.534,90 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 
 

 

 
1. 

 
ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНЕ „МУЗЕЈ“: 

 
536.535,50 

 
2. 

 
ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНЕ „БАШТА ОЗРЕН“: 

 
420.935,00 

 
3. 

 
ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНЕ „МИЛОШЕВ КОНАК“: 

 
272.400,00 

 
4. 

 
ОДРЖАВАЊЕ МАЛЕ КРУЖНЕ ФОНТАНЕ У ЦЕНТРАЛНОМ ПАРКУ: 

 
251.037,50 

 
5. 

 
ОДРЖАВАЊЕ ВЕЛИКЕ КРУЖНЕ ФОНТАНЕ У ЦЕНТРАЛНОМ ПАРКУ: 

 
648.335,00 

 
6. 

 
ОСТАЛИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ГРАДСКИХ ФОНТАНА: 

 
135.450,00 

 
7. 

 
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ЧЕСМИ: 

 
75.600,00 

 
8. 

 
РАДОВИ НА ЧЕСМИ У ЦЕНТРАЛНОМ ГРАДСКОМ ПАРКУ: 

 
230.534,90 

 
УКУПНО: 

 
2.570.827,90 

 
ПДВ 20%: 

 
514.165,58 

 
УКУПНО СА ПДВ-ом: 

 
3.084.993,48 

 

         

 

Д и р е к т о р, 

       Бојан Тодосијевић, дипл.грађ.инж 
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              ОДЛУКУ 

о утврђивању  Програма одржавања  заштићеног подручја Споменик природе 

„Рипаљка“ 

којим управља  Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања 

 

 

      Члан 1. 

Овом Oдлуком утврђује се Програм одржавања заштићеног подручја Споменик природе 

„Рипаљка“ којим управља Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, за  2020. годину 

(у даљем тексту: Програм) који је саставни део ове Oдлуке. 

 

      Члан 2. 

Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања (у даљем тексту Предузеће) као управљач .заштићеног подручја Споменик природе 

„Рипаљка“. 

 

      Члан 3. 

За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2020. годину 

у износу од   1.426.358,52 динара са ПДВ-ом. 

 

      Члан 4. 

Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора који ће се закључити између 

Председника општине Сокобања и Предузећа. 

 

Инспекцијски надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања 

(у даљем тексту: Општинска управа). 

 

Надзор над реализацијом Програма врши се у складу са Одлуком о утврђивању годишњег 

програма уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 2020. годину.  

 

Члан 5. 

Захтев за пренос средстава,која се обезбеђују из буџета општине Сокобања, уз приложену 

документацију, Предузеће доставља Општинској управи. 

 

Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који припрема Општинска 

управа, у складу са прописима. 

 

      Члан 6. 

Када се средства из члана 3. ове Одлуке не остварују у планираном износу, Председник 

општине Сокобања, на предлог стручног надзора, утврђује приоритетне радове, односно 

послове. 

 

      Члан 7. 

Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији 

програма. 

 

општине Сокобања, на седници одржаној дана  31.12.2019. године, донела је

2. Статута  општине  Сокобања  ("Службени  лист општине  Сокобања",  бр.  6/19),  Скупштина 
општине Сокобања ( Сл.лист општине Сокобања 4/14, 24/14 и 42/16) и чланa 16. став 1. тачка 
На основу чланова 71. и 72. Одлуке о начину обављања комуналних делатности на територији 
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      Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Сокобања“. 

 

 

 

              

     

            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                     Драгољуб Јевтић 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

У Сокобањи, 31.12.2019. године

I Број: 352-470/19
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  Јавно предузеће " ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА" Сокобања

...................................................................................................................................................

                   ПРОГРАМ

         ОДРЖАВАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОДНОГ ДОБРА 

                                           НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА          СПОМЕНИК ПРИРОДЕ "РИПАЉКА"

                                     У 2020. ГОДИНИ

...................................................................................................................................................

                                                                                                 Сокобања, Новембар, 2019. год
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             1. ОДРЖАВАЊЕ ЗП-СП «РИПАЉКА»

Ред. количина Укупна цена

број укупно

ha 8 51 408 585,43 238.855,44

ha 8 35 280 585,43 163.920,40

ком 21 104 2184 57,33 125.208,72

ha 4 3 12      25.908,75      310.905,00

УКУПНО : 838.889,56

ПОЗИЦИЈА /ОПИС ПОСЛА
Јед. 

мере
Количина

Број 

операција
Цена

4.

Кошење траве са комплетног 

простора излетишта,  сакупљање 

на мале пластове и изношење 

откоса

1.

Чишћење излетишта и 

излетничких стаза од отпада 

органског и  неорганског 

порекла, у туристичкој сезони

2.

Чишћење излетишта и 

излетничких стаза од отпада 

органског и  неорганског 

порекла, ван туристичке сезоне

3.
Постављање пластичних врећа

на места за одлагање смећа
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2. УРЕЂЕЊЕ ЗП СП "РИПАЉКА"

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

2. "РИПАЉКА"

1 .рустик клупа са наслоном ком 5 11.025,00 55.125,00

2. израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

3. израда моста м' 5 12.285,00 61.425,00

4. камени подзид пута у цементном 

малтеру
м³ 10 16.800,00 168.000,00

2.УКУПНО :  457.800,00

1. УРЕЂЕЊЕ ЗП СП "РИПАЉКА" 838.889,56

2. ОДРЖАВАЊЕ ЗП СП "РИПАЉКА" 457.800,00

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 1.296.689,56

ПДВ 10 % : 129.668,96

УКУПНО СА ПДВ-ом: 1.426.358,52

Обрадио: Директор,

Дипл.инж.шум. Јелена Миковић Дипл.грађ.инж. Бојан Тодосијевић

Кол.
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              ОДЛУКУ 

о утврђивању  Програма одржавања  јавних градских зелених површина  из делатности 

Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања  

 

      Члан 1. 

Овом Oдлуком утврђује се Програм одржавања   јавних градских зелених површина из 

делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за  2020. годину (у даљем тексту: 

Програм) који је саставни део ове Oдлуке. 

 

      Члан 2. 

Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања (у даљем тексту Предузеће). 

 

      Члан 3. 

За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2020. годину 

у износу од   30.575.430,06 динара са ПДВ-ом. 

 

      Члан 4. 

Уколико  планирана средства из члана 3. ове  Одлуке не буду  довољна   за реализацију  

активности предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених 

средстава Предузећа. 

 

      Члан 5. 

Инспекцијски надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања 

(у даљем тексту: Општинска управа). 

 

Надзор над реализацијом Програма врши се у складу са Одлуком о утврђивању годишњег 

програма уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 2020. годину.  

 

Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора који ће се закључити између 

Председника општине Сокобања и Предузећа. 

       

Члан 6. 

Захтев за пренос средстава, уз приложену документацију Предузеће доставља Општинској 

управи. 

 

Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који припрема Општинска 

управа, у складу са прописима. 

 

      Члан 7. 

Када се средства из члана 3. ове Одлуке не остварују у планираном износу, Председник 

општине Сокобања, на предлог стручног надзора, утврђује приоритетне радове, односно 

послове. 

 

      Члан 8. 

Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији 

програма. 

 

општине Сокобања, на седници одржаној дана 31.12.2019. године, донела је

2.

 

Статута 

 

општине 

 

Сокобања 

 

("Службени 

 

лист 

 

општине

 

Сокобања", 

 

бр. 

 

6/19), 

 

Скупштина

 општине Сокобања ( Сл.лист општине Сокобања 4/14, 24/14 и 42/16) и

 

чланa 16. став 1. тачка

 На основу чланова 71. и 72. Одлуке о начину обављања комуналних делатности на територији
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      Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Сокобања“. 

 

 

 

 

             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА      

            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                    Драгољуб Јевтић 

У Сокобањи, 31.12.2019. године

I Број: 352-471/19
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                                      Јавно предузеће " ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА" Сокобања

................................................................................................................................................................

                                         ПРОГРАМ 

                                       ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ИЗЛЕТИШТА

                                         НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА                        НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

                                                                              У 2020. ГОДИНИ

...............................................................................................................................................................

                                                                                                                                   Сокобања, Новембар, 2019. год
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1.ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ  ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА

Врста радова/ Јед. Количина Број Укупно Цена по Укупна

опис посла мере опера
по јединици 

мере
јединици мере цена

1 2 3 4 5 6 7 8

  1.
ОДРЖАВАЊЕ  

ТРАВЊАКА

1.1.
Кошење травних површина 

моторном косилицом
м² 20.000 6 120.000                  2,60      312.000,00

1.2.
Кошење травних површина 

моторним тримером
м² 30.000 6 180.000                  4,00      720.000,00

1.3.
Сакупљање траве из позиције 

1.2 са превозом на депонију
м² 30.000 6 180.000 2,20 396.000,00

1.4.
Прво кошење младог 

травњака са насадима косом
м² 4998,73 1 4998,73 3,84 19.195,12

1.5.
Превоз ( камион) од парка до 

депоније
ком. 3 8 24 5.060,00 121.440,00

1.6.

Прво пролећно грабуљање 

травњака са уклањањем 

сувих остатака траве и 

равнање површине које су 

подрите и деформисане 

током зиме. Суви остаци, 

гране и камен се утоварују и 

одвозе на депонију. Све 

комплет. Обрачун по м² 

изграбуљне површине.

м² 46.200 1 46.200 3,75 173.250,00

1.7.

Грабуљање лишћа и 

изношење са травњака са 

засадима

м² 46.200 4 184.800 2,6 480.480,00

1.8.
Утовар лишћа са једног 

места у возило са сабијањем
м³ 35 6 210              386,40      81.144,00

1.9.
Превоз лишћа (камион) од 

парка до депоније
ком 20 6 120 5.060,00 607.200,00

1.10.
Ручно чишћење траве између 

ивичњака и стазе
м' 4.000 1 4.000 15,45 61.800,00

1.11.

Ђубрење минералним 

ђубривом (цена обухвата 

минерално ђубриво и рад)

м² 46.200 2 92.400 3,84 354.816,00

1.12.
Наводњавање травних 

површина 

пау-

шал
0 210.000,00

1.13.

Уређење травних башти на 

мермерном шеталишту са 

додавањем малча

м² 350 2 700              556,50      389.550,00

1.14. Одржавање травних башти м² 350 5 1.750                88,20      154.350,00

1.15.
Заливање новозасађених 

садница листопадног дрвећа
ком 35 6 210              275,63      57.882,30

Ред.бр

ој
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1.16.

Вађење пањева машински са 

утоваром и одвозом на 

депонију удаљену до 5 км. 

Цена обухвата додавање и 

планирање земље на месту 

извађеног пања. Све комплет

ком 15 1 15           2.756,25      41.343,75

1.17.

Вађење бетонских стопа 

корпи за отпатке и 

канделабара, машински са 

утоваром и одвозом на 

депонију удаљену до 5 км. 

Цена обухвата додавање и 

планирање земље на месту 

извађеног пања. Све комплет

ком 10 1 10           2.756,25      27.562,50

1. У К У П Н О: 4.208.013,67

 2. ОБНОВА ТРАВЊАКА

2.1.

Грубо планирање,  

сакупљање отпада и 

изношење

час 150 1 150              386,40      57.960,00

2.2.
Грубо планирање 

мотокултиватором
м²    5.000      1 5.000 5,41 27.050,00

2.3. Лумбрихумус. кг       450      1 450 299,5 134.775,00

2.4.
Растурање ђубрива  у 

количини од 30 гр/м²
м²    5.000      1 5.000 2,06 10.300,00

2.5. Фино планирање м²    5.000      1 5.000                  6,20      31.000,00

2.6.
Сетва смеше семене траве у 

кол. 30 гр/м²
м²    5.000      1 5.000 9,51 47.550,00

2.7.
Затрпавање семена 

грабуљањем
м²    5.000      1 5.000                  1,00      5.000,00

2.8.
Ваљање засејане парцеле 

баштенским ваљком
м²    5.000      1 5.000                  0,80      4.000,00

2.9. Смеша семена траве кг       450      1 450              661,50      297.675,00

2. У К У П Н О : 615.310,00

3.
ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА И 

ЧИШЋЕЊЕ ПАРКОВА

3.1.

Чишћенње асфалтираних 

стаза метлом уз обавезно 

сакупљање отпада

Ар 76 250 19.000              108,15      2.054.850,00

3.2.

Чишћење травних површина 

од свих врста отпадака 

органског и неорганског 

порекла

Ар 446 250 111.500 5,86 653.390,00

3.3.
Пражњење парковских корпи 

и замена пластичних врећа
ком 90 250 22.500 25,77 579.825,00

3.4.

Чишћење трибина и терена за 

мали фудбал и кошаркашког 

терена у току летњих месеци 

(такмичења и манифестације)

Ар 29,4 10 294              108,15      31.796,10
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3.5.
Издувавање лишћа са 

пешачких стаза
Ар 76 20 1.520              160,86      244.507,20

3.6.
Ручно чишћење снега са 

парковских стаза и клупа 
м² 3.000 8 24.000 5,51 132.240,00

3.7.
Уклањање грана после 

непогода
Ар 446 3 1.338                35,20      47.097,60

3.8.

Прање парковских стаза 

цревом са водоводних 

хидраната

м² 7.600 3 22.800 2,66 60.648,00

3.9.
Ручно чишћење леда са 

степеништа и стаза
м² 1.000 6 6.000 9,67 58.020,00

3. У К У П Н О: 3.862.373,90

  4.
САЂЕЊЕ СЕЗОНСКОГ 

ЦВЕЋА

4.1.
Засецање ивица цветних 

башти
м' 2.000 1 2.000                20,48      40.960,00

4.2. Хумусно ђубриво м³ 10 1 10 2.493,75 24.937,50

4.3.
Обрада земље 

мотокултиватором
час 40 2 80              966,00      77.280,00

4.4. Фино планирање м² 1.200 2 2.400 3,84 9.216,00

4.5.
Садња цвећа са 

обележавањем и преносом
м² 1.200 2 2.400                60,20      144.480,00

4.6.
Поливање цвећа кантама, 

односно цревом са хидранта
м² 1.200 2 2.400                  6,20      14.880,00

4.7. Цветни материјал ком 10.000 1 10.000 110,25 1.102.500,00

4.8. Цветни материјал ком 15.000 2 30.000                39,20      1.176.000,00

4.9.

Набавка, довоз и 

разастирање хумусне земље 

на цветне површине.

м³ 60 1 60 1.653,75 99.225,00

4. У К У П Н О: 2.689.478,50

5.
ОДРЖАВАЊЕ 

СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА

5.1.
Окопавање сезонског цвећа 

са плевљењем
м² 1.200 7 8.400 30,91 259.644,00

5.2.
Поливање кантом, односно 

цревом са хидранта
м² 1.200 25 30.000                  6,20      186.000,00

5.3. Сеча прецветалих цветова м² 1.200 6 7.200                  6,20      44.640,00

5.4.
Чупање-вађење прецветалог 

јесењег насада
м² 1.200 1 1.200                  7,00      8.400,00

5.5.
Чупање-вађење прецветалог 

летњег насада
м² 1.200 1 1.200                  7,00      8.400,00

5.6. Фолијарна прихрана м² 1.200 5 6.000 8,27 49.620,00

5.7. Заштита од болести
пау-

шал
        55.125,00      55.125,00

5. У К У П Н О: 611.829,00
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6. ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА

6.1.
Вађење, деоба бокора и 

поновно сађење перена
м² 100 1 100 123,64 12.364,00

6.2. Окопавање перена м² 250 10 2.500                31,00      77.500,00

6.3.
Закидање прецветалих 

цветова
м² 250 8 2.000 2,32 4.640,00

6.4. Поливање перена м² 250 30 7.500                  6,00      45.000,00

6.5. Набавка и садња перена ком 300 1 300              126,00      37.800,00

6.6. Лумбрихумус кг 200 1 200 299,46 59.892,00

6.7.
Одржавање новозасађених 

перена
ком 300 2 600                26,46      15.876,00

6. У К У П Н О: 253.072,00

  7. САЂЕЊЕ РУЖА

7.1.
Риљање земљишта на дубину 

од 20-30 цм
м² 50 1 50 44,05 2.202,50

7.2.
Растурање ђубрива у кол. од 

1 кг/м²
м² 50 1 50 7,75 387,50

7.3.
Прекопавање и уриљавање 

ђубрива
м² 50 1 50                14,07      703,50

7.4. Грубо планирање м² 50 1 50 50,24 2.512,00

7.5.
Копање рупа за садњу 40х40 

цм
ком 100 1 100 61,82 6.182,00

7.6. Садња  ружа ком 100 1 100                31,00      3.100,00

7.7.
Поливање кантом 30 л по 

садници
м² 50 1 50                20,47      1.023,50

7.8.
Орезивање корена руже уз 

умакање у кашу ђубрива
ком. 100 1 100 23,17 2.317,00

7.9. Лумбрихумус кг 200 1 200 299,46 59.892,00

7.10. Саднице ружа ком 100 1 100              330,75      33.075,00

7. У К У П Н О: 111.395,00

8. ОДРЖАВАЊЕ РУЖА

8.1. Одгртање ружа м² 150 1 150 15,45 2.317,50

8.2. Орезивање ружа м² 150 1 150 15,45 2.317,50

8.3.
Ђубрење ружа и уриљавање у 

кол. од 300 гр/м²
м² 150 2 300 23,17 6.951,00

8.4. Окопавање и плевљење м² 150 15 2.250 23,17 52.132,50

8.5. Поливање ружа цревом. м² 150 30 4.500                  6,20      27.900,00

8.6. Сеча прецветалих цветова м² 150 5 750                  3,10      2.325,00

8.7. Загртање ружа м² 150 1 150 15,45 2.317,50

8.8.
Заштита ружа од болести 

прскањем
м² 150 2 300                58,00      17.400,00

8.9. Лумбрихумус кг 150 2 300 299,46 89.838,00

8. У К У П Н О: 203.499,00
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9.
ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ 

ОГРАДЕ

9.1.
Орезивање - шишање живе 

ограде машински
м' 546 6 3.276                32,02      104.897,52

9.2.
Окопавање и плевљење живе 

ограде
м' 546 4 2.184                14,00      30.576,00

9.3. Заливање живе ограде. м' 546 8 4.368                  6,20      27.081,60

9.4.
Стресање снега са живе 

ограде
м' 546 6 3.276                  7,00      22.932,00

9.5. Ђубрење у слоју од 2 цм м² 546 2 1.092 3,84 4.193,28

9.6.  Хумусно ђубриво м³ 5 1 5 2.495,00 12.475,00

9.7.
Чишћење живе ограде од 

отпада
м² 546 25 13.650 5,81 79.306,50

9. У К У П Н О: 281.461,90

 10. ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА

10.1. Орезивање шибља м² 550 2 1.100 61,82 68.002,00

10.2. Подмлађивање шибља м² 200 1 200 61,82 12.364,00

10.3.
Ђубрење шибља у количини 

од 100 гр/м²
м² 550 2 1.100 3,84 4.224,00

10.4. Риљање између шибља. м² 550 7 3.850                31,00      119.350,00

10.5. Поливање шибља цревом м² 550 8 4.400                  6,20      27.280,00

10.6. Лумбрихумус кг 200 3 600 299,46 179.676,00

10. У К У П Н О: 410.896,00

 11.
ЧИШЋЕЊЕ ВРЕЛСКОГ 

ПОТОКА

Чишћење Врелског потока од 

отпада :

-   Обавља се 

свакодневно и 

подразумева 

сакупљање свих 

врста отпада који се 

затекну у потоку, 

као и редовно 

плевљење од 

коровских биљака 

са дна и обода 

потока.

-   Чишћење се 

обавља у потезу од 

врелског моста до 

ул. Миладина 

Живановића.

11. У К У П Н О : 112.056,00

112.056,0011.1. час 1 290 290              386,40      
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12.
СКИДАЊЕ УМРЛИЦА И 

ПЛАКАТА

12. У К У П Н О : 112.056,00

ЧИШЋЕЊЕ 

СМЕТЛИШТА / ДИВЉИХ

ДЕПОНИЈА /

13.1.
Сакупљање отпада, чишћење 

терена и утовар
м³ 200 1 200 1.748,15 349.630,00

13.2.
Превоз на депонију – 

камионом
ком 35 1 35 5.060,00 177.100,00

13. У К У П Н О : 526.730,00

 14.
КРЧЕЊЕ УРАСЛОГ 

ШИБЉА И КОРОВА

14.1.

Крчење шибља и корова 

машински – рад радника са 

машином.

час 100 1 100 966,25 96.625,00

14.2. Одвоз на депонију - камион. ком 25 1 25 5.060,00 126.500,00

14. У К У П Н О : 223.125,00

15.
САДЊА САДНИЦА 

ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА

Садни материјал - саднице 

високих и средњих 

лишћара и четинара( 

правилно расаднички 

школоване, са хабитусом 

предвиђеним за дату врсту,  

без фитопатолошких 

обољења и ентомолошких 

оштећења,

(уз обавезне прописане 

сертификате ).

НАПОМЕНА : цена обухвата 

све доле наведене позиције 

од тачке  15.2.  до тачке  

15.10.

Ископ садних јама 

цилиндричног облика и 

кружног

12.1.

Свакодневно скидање и 

уклањање плаката и умрлица 

са дрворедних стабала на 

мермерном шеталишту, уз 

обавезно уклањање 

прибадача

час 1 290 290 386,4 112.056,00

15.1. ком 50 1 50 3.307,50 165.375,00

 13.

15.2.
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пресека, дим.( 70 х 70 цм.),  

уз издвајање отпада и шута. 

Категорија земље :

ком 50 1 50

-    2

-    3

15.3.

Садња садница лишћара и 

четинара са бусеном уз 

обавезно чанковање.

ком 50 1 50

15.4.

Пробијање мотке (анкера) и 

прописно превезивање 

садница преко гумених 

обујмица.

ком 50 1 50

15.5.
Корелација (орезивање ) 

крошње и кореновог система.
ком 50 1 50

15.6.

Замена земље, развожење до 

места истовара, утовар 

неплодне земље .

ком 50 1 50

15.7.
Плодна хумусна земља у 

количиниод 50 л/ком.
м³ 0,5 290 145

15.8
Додавање природног ђубрива 

у кол. 5л/ком.,
м³ 0,1 290 29

15.9.

Разношење садница до места 

садње                       ( са балом 

до 50 кг.).

ком 50 1 50

15.10
Поливање садница цревом уз 

ангажовање цистерне.
ком 1 2 2

Садни материал -  саднице 

ниских лишћара и 

четинара (Саднице треба да 

буду  правилно расаднички 

школоване, са хабитусом 

предвиђеним за дату врсту, 

без фитопатолошких 

обољења и ентомолошких 

оштећења  и са прописаним 

сертификатима).

НАПОМЕНА : цена обухвата 

све доле наведене позиције:

Садњу садница ниских 

лишћара и четинара обавити  

уз примену свих 

агротехничких мера 

предвиђених за ту врсту 

посла (ископ садне јаме 

кружног отвора дим. 60х60 

цм,набавка и додавање 

хумусне земље у кол. 

20л/ком.

15.2.

15.11 ком 50 1 50 2.205,00 110.250,00
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додавање природног ђубрива 

у кол. 5л/ком., анкеровање и 

прописно везивање садница 

преко гумене обујмице, прва 

обрада/обликовање крошње, 

чанковање садница и прво 

обилно заливање).

Садни материјал – саднице 

четинарског, лишћарског и 

зимзеленог шибља

( Саднице треба да буду 

правилно расаднички 

школоване, са хабитусом 

предвиђеним за дату врсту, 

са прописаним 

сертификатима ).

НАПОМЕНА : цена обухвата 

све доле наведене позиције:

Садњу садница лишћарског  

и четинарског шибља 

обавити уз примену свих 

агротехничких мера 

предвиђених за ту врсту 

посла (ископ садне јаме 

кружног отвора дим. 40х40 

цм.,набавка и додавање 

хумусне земље у кол. 

10л/ком., додавање 

природног ђубрива у кол. 

3л/ком., прва 

обрада/обликовање крошње, 

чанковање садница и прво 

обилно заливање.

15.13. Редовно заливање дрвореда ком 1 15 15 8.170,34 122.555,10

15. У К У П Н О : 480.867,60

16.

УРЕЂЕЊЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 

ЖАРДИЊЕРА 

16.1. Набавка и садња перена  ком 150 1 150              120,00                   18.000,00      

16.2.
Мешавина земље и 

лумбрихумуса
кг 200 1 200              295,20                   59.040,00      

16.3.
Одржавање перена - 

плевљење и заливање
ком 600 15 9000                25,20                 226.800,00      

16.4. Заштита од болести ком 600 2 1200                55,19                   66.228,00      

16. У К У П Н О :            370.068,00      

15.11 ком 50 1 50 2.205,00 110.250,00

82.687,5015.12 ком 75 1 75 1.102,50
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17.
РАД ДЕЖУРНИХ 

РАДНИКА

17.1.

Ангажовање  НК радника на 

одржавању хигијене зелених 

површина у току викенда 

(друга смена), за време 

празника (у две смене) и у 

току туристичке сезоне (мај – 

октобар)

час    3.000      1 3000              386,40      1.159.200,00

17. У К У П Н О : 1.159.200,00

18.
НЕПРЕДВИЂЕНИ 

РАДОВИ

18.1.

Радови по посебном налогу 

(обрачунавају се по стварним 

ценама материјала по рачуну 

увећаном за трошкове радне 

снаге и опреме у складу са 

ценовником Извршиоца)

ком           1      1 1       433.462,90      433.462,90

18. У К У П Н О : 433.462,90

УКУПНО:        16.664.894,47     
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2. САНИТАРНА СЕЧА

2. Врста посла / опис радова Јединица мере Количина
Цена по јединици 

мере
Укупна цена

2.1

Рад возила са корпом/платформом на санитарној 

обради крошњи и уклањању стабала у парковима 

и на дрворедима- у цену урачунати сав потрошни 

материјал као и рад руковаоца

радни сат 150               2.415,00                                       362.250,00      

2.2

Рад руковаоца моторном тестером у корпи на 

сечи грана и стабала и на земљи на преради 

оборених грана и стабала - припреми за утовар и 

утовар у камион- у цену урачунати рад руковаоца 

са свим потребним материјалом, горивом и 

мазивом

радни сат 250                  966,25                                       241.562,50      

2.3

Превоз грана камионом на депонију или друго 

место по налогу надзорног органа - удаљеност до 

10 км  ( 20 тура)

м³ 250                  496,12                                       124.030,00      

2. УКУПНО: 727.842,50
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3. УРЕЂЕЊЕ ИЗЛЕТИШТА И ИЗЛЕТНИЧКИХ СТАЗА
(ИЗРАДА И УГРАДЊА ИЗЛЕТНИЧКИХ ЕЛЕМЕНАТА)

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.1. „ВРЕЛО“ – „БОРИЋИ“

1. израда нових полуоблица за 

пешчаник испод тобогана 
ком 1 12.000,00 12.000,00

2. израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

3. испрани песак за пешчанике м³ 2 2.520,00 5.040,00

4. полубалван клупа без наслона ком 6 8.925,00 53.550,00

5. балван столови  ком 3 20.475,00 61.425,00

6. ранч ограда, дужина поља 2м ком 25 4.284,00 107.100,00

1.1.УКУПНО :  412.365,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.2. ПАРК-ШУМА „ЧУКА 2“

1.израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

2. набавка и разастирање песка м³ 4 2.625,00 10.500,00

на одбојкашком терену

Пре насипања песка обавезно 

фрезерисати пешчанике и очистити од 

корова и каменчића.

3. рустик клупе са наслоном  ком 5 11.025,00 55.125,00

1.2.УКУПНО :  238.875,00

Кол.

Кол.
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Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.3. ПЛАЖА „ЖУПАН“ И „6 КАЦЕ“

1.ограда рустик степеништа од 

полуоблица
ком 30 500,00 15.000,00

2. израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

3. балван столови  ком 2 20.475,00 40.950,00

4. ранч ограда, дужина поља 2 м ком 15 4.284,00 64.260,00

5. полубалван клупа без наслона ком 2 8.925,00 17.850,00

1.3.УКУПНО :  311.310,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.4. „ВИДИКОВАЦ“ – „СТРЕЛИШТЕ“

1. пано табла са путоказом ком 0 12.600,00 0,00

2. ранч  ограда, дужине поља 2 м ком 5 4.284,00 21.420,00

3. препокривање крова настрешнице 

"Смрчак"
ком 1 16.800,00 16.800,00

4. полубалбан клупа без наслона ком 2       8.925,00            17.850,00      

5. балван сто ком 1     20.475,00            20.475,00      

1.4.УКУПНО :  76.545,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.5. „ЛЕПТЕРИЈА – СОКОГРАД“

1. израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

2. полубалван клупа без наслона ком 6 8.925,00 53.550,00

3. балван столови  ком 3 20.475,00 61.425,00

1.5.УКУПНО :  288.225,00

Кол.

Кол.

Кол.
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Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.6.  ИЗВОР  „БАРУЏИЈА“

1. камено ложиште ком 2 5.250,00 10.500,00

2. полубалван клупа без наслона ком 2       8.925,00            17.850,00      

3. балван сто ком 1     20.475,00            20.475,00      

1.6.УКУПНО :  48.825,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.7. ПАРАГЛАЈДИНГ ПОЛЕТИШТЕ

1.7.УКУПНО :  0,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.8. ИЗВОР  „КАЛИНОВИЦА“

      

1. полубалван клупа без наслона ком 7 8.925,00 62.475,00

2. израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

3. ранч ограда, дужина поља 2 м ком 25 4.284,00 107.100,00

4. балван столови  ком 3 20.475,00 61.425,00

1.8.УКУПНО :  404.250,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.9.  ИЗВОР „ШОПУР“

1. полубалван клупа без наслона ком 2 8.925,00 17.850,00

2. балван сто ком 1 20.475,00 20.475,00

3. ранч ограда, дужине поља 2 м ком 8 4.284,00 34.272,00

4. камено ложиште ком 1 5.250,00 5.250,00

1.9.УКУПНО :  77.847,00

Кол.

Кол.

Кол.

Кол.
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Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.10.  „ВЛАСИНА“

1. полубалван клупа без наслона ком 2 8.925,00 17.850,00

2. балван столови  ком 3 20.475,00 61.425,00

3. корпа за отпатке ком 1 9.450,00 9.450,00

4. клацкалица ком 2 10.500,00 21.000,00

5. љуљашкљ дупла ком 2 15.750,00 31.500,00

6. камено ложиште ком 2       5.250,00      10.500,00

1.10.УКУПНО :  151.725,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.11.  БОВАНСКО ЈЕЗЕРО

1.садња дрвореда / листопадне врсте ком 0 3.307,50 0,00

2. израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

3. клацкалице ком 3 10.500,00 31.500,00

4. љуљашка дупла ком 3 15.750,00 47.250,00

5. ископ канала дубине 1 м / улазак на 

плажу
м' 50 800,00 40.000,00

6. камено ложиште ком 5 5.250,00 26.250,00

7.израда дрвеног моста преко канала 

ширине 1м
м' 3 12.285,00 36.855,00

1.11.УКУПНО :  355.105,00

Кол.

Кол.
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Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.12.
ИЗВОР РЕКЕ МОРАВИЦЕ 

„ИСТОЦИ“

1. полубалван клупа без наслона ком 2 8.925,00 17.850,00

2.балван сто ком 1 20.475,00 20.475,00

3. ранч  ограда, дужине 2 м ком 3 4.284,00 12.852,00

1.12.УКУПНО :  51.177,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.13. СЕСАЛАЧКА ПЕЋИНА

1. рустик клупа са наслоном ком 1 11.025,00 11.025,00

2.  балван сто  ком 3     20.475,00      61.425,00

3.ранч  ограда, дужине 2 м ком 21 4.284,00 89.964,00

4. полубалван клупа без наслона ком 2 8.925,00 17.850,00

1.13.УКУПНО :  180.264,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.14.   „ЈЕРМЕНЧИЋИ“

1. полубалван клупа без наслона ком 4 8.925,00 35.700,00

2. балван сто ком 2 20.475,00 40.950,00

3. рустик клупа са наслоном ком 2 11.025,00 22.050,00

4. израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

1.14.УКУПНО :  271.950,00

Кол.

Кол.

Кол.
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Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.15. "ТРЕБИЧКА ЧЕСМА"

1. израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

1.15.УКУПНО :  173.250,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.16.   „ВРМЏАНСКО ЈЕЗЕРО“

1. полубалван клупа без наслона ком 5 8.925,00 44.625,00

2. балван сто ком 1 20.475,00 20.475,00

3. израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

4. клацкалица ком 1 10.500,00 10.500,00

5. камено ложиште ком 2 5.250,00 10.500,00

1.16.УКУПНО :  259.350,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.17. "ВРЦАРЕВ ПОТОК"

1. мост ком 1 12.285,00 12.285,00

2. клацкалица ком 2 10.500,00 21.000,00

1.17.УКУПНО :  33.285,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.18. "ЧИТЛУЧКА ПЕЋИНА"

1. израда настрешнице "Смрчак" ком 1 173.250,00 173.250,00

1.18.УКУПНО :  173.250,00

Кол.

Кол.

Кол.

Кол.
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Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.19.  "ВИДИКОВАЦ - ПОПОВИЦА"

1. корпе за отпатке ком 5 9.450,00 47.250,00

1.19.УКУПНО :  47.250,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.20.
ОЗРЕНСКИ ПУТ - КРИВИНА 

ИСПОД БАРУЏИЈЕ

1. полубалван клупа без наслона ком 2 8.925,00 17.850,00

2.балван сто ком 1 20.475,00 20.475,00

3. камено ложиште ком 1 5.250,00 5.250,00

1.20.УКУПНО :  43.575,00

Ред. ОПИС ПОСЛА/ Јед. Јед. Укупна цена

број ПОЗИЦИЈА мере цена

1.21.

Радови по посебном налогу 

(обрачунавају се по стварним ценама 

материјала по рачуну увећаном за 

трошкове радне снаге и опреме у складу 

са ценовником Извршиоца)

ком 1   122.325,00          122.325,00      

1.21.УКУПНО :  122.325,00

УКУПНО УРЕЂЕЊЕ ИЗЛЕТИШТА: 3.720.748,00

Кол.

Кол.

Кол.
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4.  ФАРБАЊЕ ИЗЛЕТНИЧКИХ ЕЛЕМЕНАТА - НА СВИМ ИЗЛЕТИШТИМА

ОПИС ПОСЛА/

ПОЗИЦИЈА

4.1.Фарбање рустик клупе ком 55                   1.050,00      57.750,00

4.2. Фарбање полубалван клупе ком 100                      787,50      78.750,00

4.3. Фарбање балван стола ком 70                   1.890,00      132.300,00

4.4. Фарбање ранч ограде м' 125                      262,50      32.812,50

4.5.Фарбање настрешнице      

"Смрчак"
ком 8                   4.725,00      37.800,00

4.6. Фарбање клацкалице ком 6                   1.155,00      6.930,00

4.7. Фарбање перголе основе 3,5 x 3,0 

м 
ком 2                   5.775,00      11.550,00

4.8.Фарбање настрешнице       

"кућица"
ком 3                   4.725,00      14.175,00

4.9. Фарбање љуљашке дупле ком 4                   1.575,00      6.300,00

4.10. Фарбање корпе за отпатке ком 125                   1.000,00                             125.000,00      

4.11. Фарбање моста ком 8                   5.000,00                                40.000,00     

4.12. Фарбање пано табли ком 30                   1.050,00                                31.500,00     

УКУПНО: 574.867,50

Укупан износ
Јединица  

мере
Количина Јединична цена
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5. ОДРЖАВАЊЕ ИЗЛЕТИШТА

ПРЕГЛЕД КОЛИЧИНА РАДОВА, ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА

И УКУПНИХ ИЗНОСА ПО ПОЗИЦИЈАМА

Редни Јединица Број Количина Цена по

број мере операција укупно јединици мере Укупна цена

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Чишћење излетишта и излетничких стаза од отпада

органског и  неорганског порекла
ha 21,5 51 1096,5 585,43 641.924,00

2.
Постављање пластичних врећа на места за одлагање

смећа
ком 120 51 6120 57,33 350.859,60

          25.908,75      

радни сат

1.671.114,3864,5321,5ha
Кошење траве са комплетног простора излетишта, 

сакупљање на мале пластове и изношење откоса
4.

50             1.653,75      ком 50 1

10 882,00

150 551,25

82.687,50

396,90 47.628,0010.

Мале поправке на излетничким елементима за које

није потребна посебна стручна оспособљеност као

што су замене дрвених стубића (од природног

материјала узетог и обрађеног на самом терену) на

кантама за смеће, поправке (фиксирање) путоказ

стрелица и табли, поправке газишта на рустик

степеништима..

120 1 120

9.
Уклањање поломљених излетничких елемената - 

клупе

8.820,00

8.

Припрема сувих грана за ложење и складиштење

узместа за ложење (након обраде крошњи и уклањања

сувих грана)

м³ 1 1 1 551,25 551,25

7.
Формирање ложишта и поправке на ложиштима,

ређањем камена без бетонирања
ком 10 1

82.687,50

6. Чишћење ложишта и простора за ложење ватре ком 50 10 500 220,50 110.250,00

5.
Обрада жбунова и крошњи стабала – уклањање сувих

грана
ком 150 1

3.
Крчење ураслог шибља и корова дуж колских прилаза

излетиштима и дуж излетничких стаза
м² 5.600 1

ПОЗИЦИЈА / ОПИС ПОСЛА Количина

5600 28,67 160.552,00
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Организовање и провођење редовног одвоза смећа

(најмање два одвоза смећа са излетничких дестинација

недељно , а на локацијама Борића, Лептерије, Рипаљке

и Парк-шуме „Чука 2“ по  три пута недељно).

Смеће се одвози на локацију коју одређује наручилац.

УКУПНО: 3.562.794,22

            3.528,00      405.720,0011. ком 115 1 115
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6. ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКОГ МОБИЛИЈАРА

6.1.       ЦЕНТРАЛНИ ГРАДСКИ ПАРК

Ред. количина јединачна укупна

број цена цена

ком 15                   727,65      10.914,75

ком 30                   970,20      29.106,00

Заштитно премазивање   садолином (у два наноса)  

свих дрвених елемената (штафни) на постојећим 

клупама (30ком. клупа, при чему на једној клупи 

има  10 штафни dim.4,5cm/4,5cm/200cm), уз 

предходну припрему (шмирглање, одстрањивање 

постојећег засушеног премаза  и премазивање 

штафни благо загрејаним фирнајсом у једном 

наносу). 

ком 150                   181,91      27.286,50

Фарба типа : нитро бајц (садолин)

боја : махагони

Обрачун по комаду појединачних штафни.

Набавка и уградња шрафовске робе – торбан 

шрафови :

Ø 8 / 60 ком 100 30,32 3.032,00

 УКУПНО :

3.

4.

70.339,25

            Опис посла
јединица 

мере

1.

Израда и уградња штафни за наслоне и седишта 

клупа дим. 200/4,5/4,5 цм од суве чамове грађе са 

фином завршном обрадом површина и обарањем 

рубова и бојењем садолином у два премаза - 

обрачун по комаду  

2.

Израда и уградња штафни за наслоне и седишта 

клупа дим. 200/8/4,5 цм од суве чамове грађе са 

фином завршном обрадом површина и обарањем 

рубова и бојењем бојом по избору надзорног органа 

у два премаза - обрачун по комаду  
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                               6.2.   ПАРК НА БАЊИЦИ

Ред. количина јединачна укупна

број цена цена

ком 0                   970,20      0,00

Набавка и уградња шрафовске робе – торбан 

шрафови :

Ø 8 / 70

Обрачун по комаду и односи се на шрафове који 

тренутно недостају или су пројектовани као могућа 

штета у току године 

ком 0 30,32 0,00

Заштитно премазивање   садолином (у два наноса)  

свих дрвених елемената (штафни) на постојећим 

клупама (50ком. клупа, при чему на једној клупи 

има  12 штафни dim.7cm /4,5cm/190cm), уз 

предходну припрему (шмирглање, одстрањивање 

постојећег засушеног премаза  и премазивање 

штафни благо загрејаним фирнајсом у једном 

наносу). 

Фарба типа : нитро бајц (садолин)

боја : махагони

Обрачун по комаду појединачних штафни. ком 0                   242,55      0,00

       УКУПНО :

            Опис посла ј.м.

1.

Израда и уградња штафни за наслоне и седишта 

клупа дим. 190/7/4,5 цм од суве чамове грађе са 

фином завршном обрадом површина и обарањем 

рубова и бојењем бојом по избору надзорног органа 

у два премаза - обрачун по комаду  

2.

3.

0,00
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                              6.3.   ПАРК КОД БИОСКОПА

Ред. количина јединачна укупна

број цена цена

Израда и уградња штафни за наслоне и седишта 

клупа 

дим. 200 x 8 x 4 цм.

од суве чамове грађе са фином завршном обрадом 

површина и обарањем рубова.

Обрачун по комаду уграђених штафни. kом 20                   848,93      16.978,60

Заштитно премазивање нових штафни благо 

загрејаним фирнајсом у два наноса и

завршно фарбање штафни високо квалитетним  

средством боје махагонија у два наноса.

Фарба типа : нитро бајц (садолин)

боја :махагони

Обрачун по комаду појединачних штафни. ком 20                   242,55      4.851,00

Заштитно премазивање   садолином (у два наноса)  

свих дрвених елемената (штафни) на постојећим 

клупама (6 ком. клупа са по 5 штафни на једној 

клупи), уз предходну демонтажу штафни, припрему 

(шмирглање, одстрањивање постојећег засушеног 

премаза  и премазивање штафни благо загрејаним 

фирнајсом у једном наносу) и поновну монтажу.

Фарба типа : нитро бајц (садолин)

боја : махагони

Обрачун по комаду појединачних штафни. ком 30                   242,55      7.276,50

Фарбање бетонских бочних страница клупа. 

Боја за бетон – бела.

Обрачун по комаду бочних страница. ком 12                   606,38      7.276,56

5.
Набавка и уградња шрафовске робе – торбан 

шрафови. Димензије : Ø 8 / 70
ком 30                     48,51      1.455,30

       УКУПНО :

2.

3.

4.

37.837,96

1.

            Опис посла ј.м.
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               6.4.  КЛУПЕ НА МЕРМЕРНОМ ШЕТАЛИШТУ

Ред. количина јединачна укупна

број цена цена

Израда и уградња штафни за седишта клупа 

дим. 198 x 7 x 3 цм.

од суве чамове грађе са фином завршном обрадом 

површина и обарањем рубова.

Обрачун по комаду уграђених штафни. ком 0                   848,93      0,00

Заштитно премазивање нових штафни благо 

загрејаним фирнајсом у два наноса и
  

завршно фарбање штафни високо  квалитетним  

резистентним средством боје махагонија у два 

наноса.

Фарба типа : нитро бајц (садолин)

боја : махагони

Обрачун по броју комада појединачних штафни. ком 0                   242,55      0,00

Фарбање бетонских бочних страница клупа. 

Боја за бетон – бела.

Обрачун по комаду бочних страница. ком 0                   606,38      0,00

Заштитно премазивање   садолином (у два наноса)  

свих дрвених елемената (штафни) на постојећим 

клупама (14 ком.) уз предходну демонтажу, 

припрему (шмирглање, одстрањивање постојећег 

засушеног премаза  и премазивање штафни благо 

загрејаним фирнајсом у једном наносу) и поновну 

монтажу.

Фарба типа : нитро бајц (садолин)

боја : махагони

Обрачун по комаду штафни. ком 0                   242,55      0,00

      УКУПНО  :

1. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПАРКОВСКОГ МОБИЛИЈАРА 108.177,21

0,00

            Опис посла ј.м.

1.

2.

3.

4.
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6. 5. ОДРЖАВАЊЕ СПРАВА ЗА ИГРУ ДЕЦЕ

НА ДЕЧЈЕМ ИГРАЛИШТУ У ЦЕНТРАЛНОМ ГРАДСКОМ ПАРКУ 

И НА ПРОСТОРУ ЗАСАДА БОРОВА КОД 

 О.Ш. „МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“ У СОКОБАЊИ ЗА 2020.г.

Ред. коли- једин укупна

бр. чина цена цена

Метални сегменти у дну металне ограде дечјег 

паркића.

Уклањање оштећених сегмената, израда и уградња 

нових, у свему по моделу постојећих.

Материјал : челични лим 1 мм.

Фарба : лак фарба високог сјаја

Боја : црвена

Обрачун по броју комада. ком. 5 2.182,95 10.914,75

ком 0 3.335,10 0,00

Израда и уградња седишта љуљашки, по моделу 

постојећих.

Димензије : 25x35x2,0 цм

Материјал :  резистентна водоотпорна шпер плоча – 

блажујка,  третирана  импрегнативним премазом  и 

финално лакирана лак фарбом у два наноса.

Боја : лак фарба црне боје. ком. 5 1.212,75 6.063,75

Израда и уградња седишта клацкалица, по моделу 

постојећих.

Димензије : 25x45x2,4 цм

2.

1.

Замена стубова источних капија металне ограде 

дечјег паркића у централном градском парку 

дужине 150 цм, пречника 80 мм са варењем шарки 

и бојењем бојом по постојећим стубовима

3.

4.

Опис посла ј.м.
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Материјал :  резистентна водоотпорна шпер плоча – 

блажујка,  третирана  импрегнативним премазом 

(фирнајс)  и финално лакирана лак фарбом у два 

наноса.

Боја : лак фарба наранџасте боје.

Обрачун по броју комада уграђених седишта. ком 5 1.212,75 6.063,75

Фарбање панел облога на справама за игру деце 

и седишта на клацкалицама.

Третирање   лак фарбом високог сјаја свих бојених 

панел облога  (израђених од резистентних 

водоотпорних шпер плоча  које су третиране 

специјалним импрегнативним премазима  и 

финално лакиране специјалним програмом лакова 

MaxMayer )  уз шмирглање предходног слоја боје и 

припрему за наношење завршног премаза у два 

наноса.

Боје : заштитне боје „Gepetto“ програма – 

наранџаста и светло зелена.

Обрачун : по укупној површини свих панел облога 

на справама за игру деце и свих седишта на 

клацкалицама, израженој  у  м ².

м ² 0                   363,83      0,00

Фарбање металних делова на справама за игру 

деце, уз предходно шмирглање и припрему 

површина за наношење лак фарбе високог сјаја у 

два наноса.

Боје : заштитнa бојa „Gepetto“ програма  за делове 

од метала – сива.

Обрачун : по укупној површини свих  елемента 

подконструкција, конструкција и рукохвата

израженој  у  м ². м ² 36,65                1.212,75      44.447,29

Замена оштећених газишта степеништа на 

тобоганима.

Израда и уградња дрвених газишта на узлазним 

лествама на тобоганима. Неопходно је столарски 

обрадити површине газишта (фина завршна обрада) 

и оборити рубове. 

Димензије газишта : 100x10x5 цм.

5.

6.

7.

4.
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Дрвена газишта (чамове фосне) третирати 

резистентним премазом (садолин) у два наноса, уз 

предходну заштиту (импрегнацију) благо 

загрејаним фирнајсом.

Боја садолина : махагони ком. 10 2.079,00 20.790,00

Фарбање металног заштитног прстена, односно 

ограде на пешчанику.

Фарбање металне ограде пешчаника (цев Ø 6 цм.), 

уз предходно шмирглање и припрему површине за 

наношење лак фарбе високог сјаја у два наноса.

Боја :  црвена

Обрачун : по укупној површини 

израженој  у  м ². м ² 3,55                1.212,75      4.305,26

Фарбање металне полукружне пењалице

Фарбање металне полукружне пењалице (цев Ø 5 

цм.), уз предходно шмирглање и припрему 

површине за наношење лак фарбе високог сјаја у 

два наноса.

Боја :  црвена - за металне делове

            плава – за облоге рукохвата

Обрачун : по укупној површини 

израженој  у  м ². м ² 5,43                1.212,75      6.585,23

Средишња кружна платформа на вртуљку

Израда и уградња средишње кружне платформе на 

вртуљку од  резистентне водоотпорне шпер плоче 

(блажујка), префарбане црном  лак фарбом у два 

наноса, уз предходну заштиту (импрегнацију) 

резистентним премазима (благо загрејани фирнајс).

Димензије : d = 50 цм.

                    h = 2,4 цм.

Обрачун по комаду уграђених кружних платформи. ком. 1 1.212,75 1.212,75

7.

8.

9.

10.
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Фарбање ограде  - мостићи између градског 

парка и дечијег игралишта

Фарбање металних сегмената уз претходно 

шмирглање и припрему површина за наношење 

фарбе у два наноса. Боја: 

м ² 21 1.212,75 25.467,75

Фарбање металних елемената справа за игру 

деце у склопу засада борова код 

О.Ш. “Митрополит Михајло“

Фарбање металних елемената справа за игру деце, 

уз предходно шмирглање и припрему површинa за 

наношење лак фарбе високог сјаја у два наноса.

Боја :  црвена 

            жута

            зелена

Избор боја за појединачне елементе на справама ће 

се обавити по упутствима надзорног органа.

Обрачун : по укупној површини м ² 11,3 1.212,75 13.704,08

Замена дрвених конструктивних елемената 

справа за игру деце у централном градском 

парку

Дрвени елементи израђени су по мерама са лица 

места (справе), столарски обрађени, офарбани и 

уграђени у саму справу

м³ 0,5 63.945,00 31.972,50

Замена панела од ВДП шпер плоче на справама 

за игру деце у централном градском парку

Панели су искројени на лицу места, столарски 

обрађени и уграђени у саму справу
м ² 5,36 6.791,40 36.401,90

15.

Набавка и уградња сепарисаног песка 0-4 mm за 

пешчаник у централном делу дечијег парка. 

Обрачун по м3.

м³ 3 2.910,60 8.731,80

16.

Набавка и уградња сепарисаног материјала 8-16 

mm на простору између справа за игру деце  у 

централном делу дечијег парка. Обрачун по м3

м³ 10 2.910,60 29.106,00

13.

14.

11.

12.
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17.
Замена лежајева и ланаца на љуљашкама за 

децу. Обрачун по комплету седишта.
ком 20                3.638,25      72.765,00

18.

Ситне поправке (шрафљење, заваривање, 

брушење,... ), за позиције које нису посебно 

сагледане.     Обрачун по радном сату.

радни сат 90                   545,74      49.116,60

19.

Обилазак и провера исправности справа за игру 

деце. Обилазак се врши пет пута недељно.  

Обрачун по обиласку

ком 200                   242,55      48.510,00

20.

Фарбање металне ограде око игралишта. 

Фарбање металне ограде масном бојом у боји и 

тону постојећих боја, уз предходно шмирглање и 

припрему површине за наношење боје  у два 

наноса.                                              Обрачун : по 

укупној површини израженој  у  м ².

м ² 100 291,33 29.133,00

21.
Израда и уградња металне ограде - западна 

срана дечијег игралишта
м' 81                1.545,00      125.145,00

УКУПНО:   570.436,41

2. ОДРЖАВАЊЕ СПРАВА ЗА ИГРУ ДЕЦЕ 570.436,41

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1 РАДОВИ НА И ОДРЖАВАЊУ ПАРКОВСКОГ МОБИЛИЈАРА  108.177,21

2. ОДРЖАВАЊЕ СПРАВА ЗА ИГРУ ДЕЦЕ 570.436,41

                              УКУПНО:    678.613,62
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7. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ТОАЛЕТА

            1. ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ТОАЛЕТА

Редни 

број
Врста радова / опис посла

Јединица 

мере

Количина по 

јединици мере

Цена по јединици 

мере

Укупно по јединици 

мере

1. Набавка и уградња сушача за руке ком 1                243.600,00                     243.600,00      

2.
Набавка металних корпи за отпатке (са 

поклопцима)
ком 10                    4.410,00                       44.100,00      

3. Набавка четки за одржавање тоалета ком 8                       420,00                         3.360,00      

4. Набавка и уградња славина ком 3                    5.250,00                       15.750,00      

5. Набавка и уградња wc казанчета ком 4                    5.250,00                       21.000,00      

6.

Потрошни материјал (сапун, тоалет папир, 

средства за одржавање хигијене) - према фактури 

добављача

паушал 1                336.000,00                     336.000,00      

7.

Материјал за ситне поправке (огледала, држачи 

сапуна, држачи тоалет папира..) - према фактури 

добављача
паушал 1                210.000,00                     210.000,00      

УКУПНО:                873.810,00      

            2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ТОАЛЕТА

Редни 

број
Врста радова / опис посла

Јединица 

мере
Број операција

Укупно по јединици 

мере
Цена по јединици мере Укупна цена

1. Рибање тоалета ком 3*214 642 772,80                             496.137,60      

2. Чишћење тоалета ком 6*214 1284 386,40                             496.137,60      

УКУПНО:          992.275,20      

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1. OПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ТОАЛЕТА             873.810,00      

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ТОАЛЕТА             992.275,20      

У К У П Н О :          1.866.085,20      
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1.
ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА
16.664.894,47                                   

2. САНИТАРНА СЕЧА 727.842,50                                        

3. УРЕЂЕЊЕ ИЗЛЕТИШТА И ИЗЛЕТНИЧКИХ СТАЗА 3.720.748,00                                     

4. ФАРБАЊЕ ИЗЛЕТНИЧКИХ ЕЛЕМЕНАТА 574.867,50                                        

5. ОДРЖАВАЊЕ ИЗЛЕТИШТА И ИЗЛЕТНИЧКИХ СТАЗА 3.562.794,22                                     

6. ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКОГ МОБИЛИЈАРА 678.613,62                                        

7. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ТОАЛЕТА 1.866.085,20                                     

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 27.795.845,50                                   

ПДВ 10%: 2.779.584,55                                     

УКУПНО СА ПДВ-ом 30.575.430,06                                   

О б р а д и о, Понуђач,

Дипл.инж.шум. Јелена Миковић
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Члан 1.

Овом Oдлуком утврђује се Програм одржавања   јавне расвете у Сокобања  за 2020. годину  из

делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања (у даљем тексту: Програм) који је

саставни део ове Oдлуке.

Члан 2.

Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања (у

даљем тексту Предузеће).

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2020. годину у износу

од   5.711.707,80 динара са ПДВ-ом.

Члан 4.

Уколико  планирана средства из члана 3. ове  Одлуке не буду  довољна   за реализацију  активности

предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.

Члан 5.

Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора који ће се закључити између Председника

општине Сокобања и Предузећа.

Члан 6.

Инспекцијски надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања (у

даљем тексту: Општинска управа).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Драгољуб Јевтић

Сокобања, на седници одржаној дана 31.12.2019. године, донела је

2. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 6/19), Скупштина општине

Сокобања ( Сл.лист општине Сокобања 4/14, 24/14, 42/16, 35/18, 40/18 и 11/19) и чланa 16. став 1. тачка

На основу чланова 71. и 72. Одлуке о начину обављања комуналних делатности на територији општине

из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања
расвете у Сокобањи  у периоду Јануар -Децембар 2020. године

ОДЛУКУ о утврђивању  Програма  одржавања јавне

У Сокобањи, 31.12.2019. године

I Број: 352-472/19

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

Члан 9.

Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији програма.

Члан 8.

управи, у складу са прописима.

Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који Предузеће подноси Општинској

Члан 7.

уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 2020. годину.

Надзор над реализацијом Програма врши се у складу са Одлуком о утврђивању годишњег програма
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Јавно предузеће „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

..............................................................................................................

ПРОГРАМ 

  ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У СОКОБАЊИ

У 2020. ГОДИНИ

....................................................................................................................................

Сокобања, Новембар 2019.године
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I  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  

Радова на одржавању јавне канделаберске и расвете  

на стубовима са мрежом 

 

 

 
Бр. 

 
 

 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

 

 
Ј.мере 

 
Колич. 

 
цена 

 
износ 

 
А 

 
1. 

 
Рад КВ електричара на 
канделаберској расвети 

 
час 

 
80 

 
550,00 

 
44.000,00 

 
Б 

 
 
 
 
 
 

 
1. 

Ископ и затрпавање рова 70/30 цм 
са полагањем кабла у слоју песка 
д=10цм 

 
м1 

 
30 

 
295,00 

 
8.850,00 

 
2. 

Штемовање бетонске стопе 
канделабра са увођењем кабла у 
стуб 

 
ком 

 
2 

 
785,00 

 
1.570,00 

 
3. 

 

Израда кабловске 
термоскупљајуће спојнице за 
подземни кабл 

 
ком 

 
4 

 
1.050,00 

 
4.200,00 

 
4. 

Израда стопе канделабра МБ 30 
димен. 50/50/80 комплет са 
анкером за стуб-са материјалом 

 
ком 

 
2 

 
2.625,00 

 
5.250,00 

 
5. 

 
Замена контактора снаге 45А до 
63А са шемирањем и повезивањем 

 
ком 

 
2 

 
1.310,00 

 
2.620,00 

 
6. 

Замена фото-релеја са 
повезивањем напајања и извода за 
контактор 

 
ком 

 
2 

 
575,00 

 
1.150,00 

 
7. 

 

Демонтажа, исправљање, сечење, 
заваривање, фарбање и поновна 
монтажа хаварисаних канделабера 

Пауш/ 
ком 

 
2 

 
7.900,00 

 
15.800,00 

 

 
 
 

 
8. 

 
Укопавање и постављање 
бетонског линијског стуба 9м 

 
ком 

 
10 

 
7.500,00 

 
75.000,00 

 
В 

 

 
1. 

Рад КВ електричара на расвети на 
стубовима са мрежом – на 
пењалицама или мердевини 

 
час 

 
250 

 
550,00 

 
137.500,00 

 
Г 
 

 
1. 

 
Рад камиона са корпом – 
платформом за рад на висини 

 
час 

 
90 

 
2.415,00 

 
217.350,00 

  
УКУПНО РАД:  

 
513.290,00 
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 II  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  

Материјала на одржавању јавне канделаберске и расвете 

 на стубовима са мрежом 

 

 

 

 
Бр. 

 

 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

 
Ј.мере 

 
Колич. 

 
цена 

 
износ 

 
1. 

 
Баласт типа жива 125 W 

 
ком 

 
30 

 
780,00 

 
23.400,00 

 
2. 

 
Грло Е-27 порцуланско 

 
ком 

 
70 

 
156,00 

 
10.920,00 

 
3. 

 
ПВЦ протектор ø 400мм 

 
ком 

 
1 

 
2.500,00 

 
2.500,00 

 
4. 

Извор светлости натријум високог 
притиска 70w Е-27 

 
ком 

 
50 

 
715,00 

 
35.750,00 

 
5. 

Извор светлости натријум високог 
притиска 100w Е-40 

 
ком 

 
6 

 
825,00 

 
4.950,00 

 
6. 

Извор светлости натријум високог 
притиска SON-H 110w Е-27 

 
ком 

 
150 

 
935,00 

 
140.250,00 

 
7. 

Извор светлости натријум високог 
притиска 150w Е-40 

 
ком 

 
6 

 
750,00 

 
4.500,00 

 
8. 

Извор светлости натријум високог 
притиска 400w Е-40 

 
ком 

 
4 

 
1.010,00 

 
4.040,00 

 
9. 

Баласт типа жива или натријум 
високог притиска 400w 

 
ком 

 
1 

 
2.700,00 

 
2.700,00 

 
10. 

Електронски упаљач за извор 
светлости натријум високог притиска 

 
ком 

 
3 

 
408,00 

 
1.224,00 

 
11. 

 
Кабли РР00 4x16 Cu 

 
м1 

 
35 

 
1.070,00 

 
37.450,00 

 
12. 

 
Заштитно стакло 200w 

 
ком 

 
50 

 
315,00 

 
15.750,00 

 
13. 

 
Комбинована стезаљка Al-Cu 6-35mm 

 
ком 

 
50 

 
90,00 

 
        4.500,00 

 
14. 

 
Комбинована стезаљка Al-Al 6-35mm 

 
ком 

 
20 

 
90,00 

 
1.800,00 

 
15. 

Термоскупљајућа кабловска спојница 
за подземни кабл 4x4-10mm2 

 
ком 

 
2 

 
830,00 

 
1.660,00 

 
16. 

Термоскупљајућа кабловска спојница 
за подземни кабл 4x16-25mm2 

 
ком 

 
2 

 
1.230,00 

 
2.460,00 

 
17. 

 
Чаура Cu 25 mm2  

 
ком 

 
8 

 
40,00 

 
320,00 

 
18. 

 
Осигурач ножасти 63А 

 
ком 

 
15 

 
300,00 

 
4.500,00 
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19. 

Контактор трофазни 45А напон 
шпулне 220v 

 
ком 

 
2 

 
6.750,00 

 
13.500,00 

 
20. 

 
Фото релеј са сондом 

 
ком 

 
3 

 
4.150,00 

 
12.450,00 

 
21. 

 
Сонда фото релеја 

 
ком 

 
3 

 
1.800,00 

 
5.400,00 

 
22. 

 
Бетонски линијски стуб 9м 

 
ком 

 
10 

 
12.500,00 

 
125.000,00 

 
23. 

 
Носач хватаљке за бетонски стуб 

 
ком 

 
10 

 
1.750,00 

 
17.500,00 

 
24. 

 
Хватаљка за скс  

 
ком 

 
20 

 
275,00 

 
5.500,00 

 
25. 

 
Кабли X00 2x16 Al 

 
М1 

 
500 

 
85,00 

 
42.500,00 

 
26. 

Анкер са затезачима за завршни  
Бетонски стуб 

 
ком 

 
10 

 
2.850,00 

 
28.500,00 

 
 

 
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ: 

 
549.024,00 

 

 

 

 

III  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

Радова и материјала на монтажи и демонтажи декоративне 

Новогодишње расвете и набавци нових светлећих елемената 

 

 

 
позиција 
 

 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

 
Ј.мере 

 
Колич. 

 
цена 

 
износ 

р
ад

 
 

 
1. 

 

Рад на испитивању, поправци, 
репарацији и припреми за 
монтажу 

 
час 

 
50 

 
550,00 

 
27.500,00 

 
2. 

 

Рад КВ електричара на монтажи и 
демонтажи декоративне 
новогодишње расвете 

 
час 

 
120 

 
550,00 

 
66.000,00 

 
3. 

 

Рад камиона са корпом-
платформом на монтажи и 
демонтажи новогодишње расвете 

 
час 

 
40 

 
2.415,00 

 
96.600,00 

м
ат

ер
и

ја
л

  
 

1. 
 
 

Ситан потрошан материј.потребан 
за монтажу новогодиш. Расвете 
(везице, обујми, изолир, типлови, 
штафови, перфорирана трака 
ит.д.) 

 
 

пауш 

 
 

паушалн 

 
 

11.500,00 

 
 

11.500,00 
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2. 

Набавка нових светлећих 
елемената декоративне 
новогодишњерасвете 

 
 

пауш 
 

 
 

паушалн 

 
 

500.000,00 

 
 

500.000,00 

 УКУПНО 
НОВОГОДИШЊА 

РАСВЕТА: 

 
701.600,00 

 
 

 

 

 

 

IV    ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

Радова и материјала на репарацији и допуни 

ЛЕД расвете  

 

 

 
позиција 

 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

 

 
Ј.мере 

 
Колич. 

 
цена 

 
износ 

р
ад

 
 

 
1. 

Рад КВ електричара на демонтажи  
неисправних  и монтажи (50 ком ) 
репарираних лед светиљки  

 
час 

 
50 

 
550,00 

 
27.500,00 

 
2. 

Рад камиона са корпом  на 
демонтажи неисправних  и 
поновној монтажи репарираних 
ЛЕД светиљки (50 ком ) 

 
час 

 
50 

 
2.415,00 

 
120.750,00 

 
3. 

Рад КВ електричара на монтажи 
нових ( 20 ком ) лед светиљки 
 

 
час 

 
20 

 
550,00 

 
11.000,00 

 
4. 

Рад камиона са корпом на 
монтажи нових лед светиљки 
 

 
час 

 
20 

 
2.415,00 

 
48.300,00 

 
5. 

 
Рад  на репарацији ЛЕД светиљки 
 

 
комад 

 
50 

 
2.300,00 

 
115.000,00 

 

 
6. 

 
Транспортни трошкови 
 

 
паушал 

 
паушал 

 
40.000,00 

 
40.000,00 

м
ат

ер
и

ја
л

 
 

 
1. 

 
ЛЕД драјвер 
 

 
ком 

 
40 

 
5.800,00 

 
232.000,00 

 
2. 

 
ЛЕД модул 8лед 
 

 
ком 

 
25 

 
2.120,00 

 
53.000,00 
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3. 

 
ЛЕД модул 16лед 
 

 
ком 

 
8 

 
2.940,00 

 
23.520,00 

 
4. 

 
ЛЕД модул 24лед 

 
ком 

 
5 

 
3.960,00 

 
19.800,00 

 

 
5. 

 
СПД уређај 
 

 
ком 

 
35 

 
1.590,00 

 
55.650,00 

 
 
 

 
6. 
 

 
Светиљка типа Волтана 2 или 
сличних карактеристика 

 
ком 

 
20 

 
23.370,00 

 
467.400,00 

 
 
 

 
7. 

 
Лира за лед светиљку 

 
ком 

 
20 

 
1.850,00 

 
37.000,00 

 
 
 

 
8. 

 
Комбинована стезаљка  Al-Cu 6-
35mm 

 
ком 

 
40 

 
90,00 

 
3.600,00 

 
 
 

УКУПНО РЕПАРАЦИ- 
ЈА И ДОПУНА ЛЕД 

РАСВЕТЕ: 

 
1.254.520,00 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

 

 

 
I 

 
РАД НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ КАНДЕЛАБЕРСКЕ И 
РАСВЕТЕ НА СТУБОВИМА СА МРЕЖОМ 

 
513.290,00 

 

II 
 
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ КАНДЕЛАБЕРСКЕ И 
РАСВЕТЕ НА СТУБОВИМА СА МРЕЖОМ 

 
549.024,00 

 

III 
 
НАБАВКА, МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ДЕКОРАТИВНЕ  
НОВОГОДИШЊЕ РАСВЕТЕ  

 
701.600,00 

 

IV 
 
РЕПАРАЦИЈА И ДОПУНА  ЛЕД РАСВЕТЕ 
 

 
1.254.520,00 

V ИЗРАДА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У УЛИЦИ ВРЕЛСКОЈ 
(Обрачунава се према цени материјала по рачуну  
увећану за стварне трошкове радне снаге и опреме у 
складу са ценовником из програма рада Извршиоца) 
 

1.741.222,50 

  
УКУПНО: 

 

 
4.759.756,50 

 
 

 
ПДВ 20%: 

 

 
951.951,30 

 
 

 
УКУПНО СА ПДВ-ом: 

 

 

5.711.707,80 

 

 

 

         О б р а д и о, 
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                   ОДЛУКУ 

 о  утврђивању  Програма радова у области управљања општинским путевима и  улицама  на 

територији општине Сокобања за 2020. годину из делатности Јавног предузећа „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања 

 

      Члан 1. 

Овом Oдлуком утврђује се Програм радова у области управљања општинским путевима и  

улицама  на територији општине Сокобања за 2020. годину из делатности Јавног предузећа 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања, (у даљем тексту: Програм) који је саставни део ове Oдлуке. 

   

         Члан 2. 

Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања (у даљем тексту Предузеће). 

       

Члан 3. 

За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2020. годину у 

износу од 1.200.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

        Члан 4. 

Уколико  планирана средства из члана 3. ове  Одлуке не буду  довољна   за реализацију  

активности предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених 

средстава Предузећа. 

 

Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора који ће се закључити између 

Председника општине Сокобања и Предузећа. 

 

       Члан 5. 
Инспекцијски надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања (у 

даљем тексту: Општинска управа). 

 

Надзор над реализацијом Програма врши се у складу са Одлуком о утврђивању годишњег програма 

уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 2020. годину. 

  

       Члан 6. 

Захтев за пренос средстава, уз приложену документацију Предузеће доставља Општинској 

управи. 

 

Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који припрема Општинска 

управа, у складу са прописима. 

 

      Члан 7. 

Када се средства из члана 3. ове Одлуке не остварују у планираном износу, Председник 

општине Сокобања, на предлог стручног надзора, утврђује приоритетне радове, односно 

послове. 

       

Члан 8. 

Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији 

општине Сокобања, на седници одржаној дана 31.12.2019. године, донела је

2. 

 
Статута 

 
општине 

 
Сокобања 

 
("Службени 

 
лист 

 
општине

 
Сокобања", 

 
бр. 

 
6/19), 

 
Скупштина

 општине Сокобања ( Сл.лист општине Сокобања 4/14, 24/14 и 42/16) и чланa 16. став 1. тачка

 На 

 
основу 

 
чланова 

 
65. 

 
Одлуке 

 
о 

 
начину 

 
обављања 

 
комуналних 

 
делатности 

 
на 

 
територији
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             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА      

           

                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                         Драгољуб Јевтић 

У Сокобањи, 31.12.2019. године

I Број: 344-105/19

Сокобања“.

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном  листу  општине 
  Члан 9.

програма.

Страна    232 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



ПРОГНОЗА ПРИХОДА

1 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 1.200.000,00

УКУПНО: 1.200.000,00

ПЛАН РАСХОДА

I ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ

1. Обилазак путева, снимање стања постојеће вертикалне 

саобраћајне сигнализације, плочастих и цевастих 

пропуста на општинским путевима. 50.000,00

2. Попис постојеће саобраћајне сигнализације на 

општинским путевима и допуна недостајајуће 

саобраћајне сигнализације (обрачунава се по фактурној 

вредности знака + за сталне трошкове набавке и 

постављања у складу са ценовником Извршиоца )

200.000,00

3. Попис грађевинских објеката на општинским путевима за 

потребе израде техничке документације за потребе 

озакоњења истих. 90.000,00

4. Израда извештаја о затеченом стању мостова и плочастих 

пропуста за потребе озакоњења са елаборатима о 

геодетским радовима.  Обрачунава се по фактурној 

вредности посла увећано за стварне трошкове Управљача 

у складу са ценовником из програма пословања.

400.000,00

740.000,00

II УЛИЦЕ У СОКОБАЊИ

1 Снимање стања постојеће вертикалне саобраћајне 

сигнализације, плочастих и цевастих пропуста на 

градским улицама. 70.000,00

2 Попис недостајуће саобраћајне сигнализације на улицама 

у Сокобањи 50.000,00

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  у 2020.ГОДИНИ

ПРОГРАМ РАДА

У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА
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3 Постављање дела недостајуће (привремене и сталне) 

вертикалне саобраћајне сигнализације на градским 

улицама у Сокобањи у складу са потребама и стањем 

улица (обрачунава се по фактурној вредности знака + за 

сталне трошкове набавке и постављања у складу са 

ценовником Извршиоца ). 140.000,00

УКУПНО: 260.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

I ПРИХОДИ 1.200.000,00

РАСХОДИ

I ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ 740.000,00

II УЛИЦЕ 260.000,00

УКУПНО без ПДВ-а 1.000.000,00

ПДВ 20% 200.000,00

1.200.000,00

Д и р е к т о р,

Дипл.инг.Бојан Тодосијевић
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ОДЛУКУ 

о измени Одлуке о  утврђивању  Програма радова на одржавању општинских путева, градских 

улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине 

Сокобања за 2019. годину из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања 

 

 

         Члан 1. 

Овом Oдлуком врши се измена Одлуке о  утврђивању Програм Програма радова на одржавању 

општинских путева, градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације 

на територији општине Сокобања за 2019. годину из делатности Јавног предузећа „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања („Сл. лист општине Сокобања бр. 40/18, 28/19 и 31/19 )  (у даљем тексту: 

Програм) и то: 
 

У члану 3, Одлуке о утврђивању Програма износ од „ 53.828.013,89 динара са ПДВ-ом“  мења се у 

износ од „52.888.061,14 динара са ПДВ-ом“. 
 

У осталим деловима Одлука остаје непромењена. 

 

         Члан 2. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи II ребаланс Програма радова на одржавању 

општинских путева, градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације 

на територији општине Сокобања за 2019. годину, а Измењен III ребаланс Програмa  радова на 

одржавању општинских путева, градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне 

сигнализације на територији општине Сокобања за 2019. годину постаје  саставни део ове Одлуке. 
 

                     
 

 

 

 

 

 

 

             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА     

  

            ПРЕДСЕДНИК 

          Драгољуб Јевтић 

 

 

 

 

 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Сокобања“.

  Члан 3.

општине Сокобања, на седници одржаној дана 31.12.2019. године, донела је

тачка 

 

3.

 

Статута 

 

општине 

 

Сокобања

 

("Службени 

 

лист 

 

општине 

 

Сокобања", 

 

бр. 

 

6/19), 

 

Скупштина

 
Сокобања ( 

 

Сл.лист 

 

општине 

 

Сокобања 

 

4/14, 

 

24/14 

 

и 

 

42/16, 

 

35/18, 

 

40/18 

 

и 11/19) 

 

и

 

чланa 16. 

 

став 1.

 
На основу чланова 65.

 

Одлуке о начину обављања комуналних делатности на територији општине

 

I Број: 344-106/19

У Сокобањи, 31.12.2019. године
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О б р а з л о ж е њ е 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ИЗМЕНЕ ОДЛУКЕ  

Скупштина општине Сокобања донела је Одлуку о  утврђивању  Програма радова на одржавању 

општинских путева, градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на 

територији општине Сокобања за 2019. годину из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања („Сл. лист општине Сокобања бр. 40/18, 28/19 и 31/19). 
 

Предложеним II ребалансом Програма обухваћени су сви планирани радови и активности на 

одржавању општинских путева, градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне 

сигнализације на територији општине Сокобања за 2019. годину. У току године дошло је до измена у 

погледу планираних количина за многе позиције (које су проистекле из временских услова и других 

непредвиђених околности у погледу учесталости одређених радњи), а такође је дошло и до потреба да 

се планирају и други радови који нису планирани у самом Програму, те је било нужно извршити 

реналанс Програма и усаглашавање са измењеним околностима. 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Чланом 65. Одлуке о начину обављања комуналних делатности на територији општине 

Сокобања, предвиђено је да  одржавање путева и улица спада у комуналну делатност и да је 

ова делатност поверена Јавном предузећу „Зеленило-Сокобања“ Сокобања. 

Чланом 16. став. 1. тачка 3. Статута општине Сокобња предвиђено је да се  општина Сокобања, 

преко својих органа, стара о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу 

некатегорисаних и општинских путева, као и улица и других јавних објеката од општинског 

значаја.  
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Јавно предузеће „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА
..............................................................................................................

III РЕБАЛАНС ПРОГРАМА 

  ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, ГРАДСКИХ УЛИЦА И 
ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

У 2019. ГОДИНИ

....................................................................................................................................
Сокобања, Децембар 2019.године
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РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ 
ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА У СОКОБАЊИ У 2019. ГОДИНИ
Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1
Кошење траве у путном појасу са прикупљањем на гомиле. Све
комплет. м2 87609 7,27 636.917,43

2 Кошење траве у путном појасу без прикупљања. Све комплет. 
м2 300000 3,81 1.143.000,00

3
Крчење шибља и растиња у питном појасу са прикупљањем.
Све комплет. м2 68315,00 27,89 1.905.305,35

4
Сечење дрвећа и грана које улазе у слободан профил, д=5-20 цм
са ластрењем, сечењем стабла на одређену дужину и слагањем
поред пута. ком 20 1.070,31 21.406,20

5
Машински и ручни утовар траве, шибља и грана са слагањем и
одвожење на даљину до 10 км. Све комплет. тура 80 5.040,00 403.200,00

6
Сецкање грана дебљине до 4 цм млином за гране. Самлевени
остаци се планирају на косини канала. Све комплет.

радни сат 75 2.100,00 157.500,00

7

Машинско стругање избочина на банкинама у дебљини од
просечно 10 цм са истовременим подешавањем нагиба од
минимално 4% према каналу или падини. Материјал се
прикупља, утовара у возило и одвози до 2 км. Количина
материјала по м1 је 0,08 м3.  Обрачун по м1. Све комплет м1 5000 63,17 315.850,00

8
Ископ материјала из локалног позајмишта, утовар у камион и
превоз до места уградње. Даљина превоза је до 10 км. м3 2056 1.575,00 3.238.200,00

9
Уградња материјала из поз.8 фино планирање и збијање
виброплочом или лаким ваљком. Дебљина слоја је до 10 цм.

м2 21366 105 2.243.430,00

10
Ручно чишћење затрпаних деоница јаркова и ригола, са
утоваром у ручна колица и одвожењем до 50 м. Количина по м1
је 0,1 м3 м1 500 153,18 76.590,00

Ред.број
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11
Ручно чишћење запушених пропусница са прикупљањем
материјала, утоваром у ручна колица и одвожењем до 20 м.
Количина материјала је 0,1 м3/м1 м3 5 3.032,34 15.161,70

12
Машински ископ запуштених канала 90% ровокопачем, 10%
ручна дорада са истовременим утоваром и одвожењем на
даљину до 2 км. Количина материјала 0,20 м3/м1

м3 624 771,75 481.572,00

13
Машински ископ запуштених канала 90% ровокопачем, 10%
ручна дорада са одбацивањем на банкину. Количина материјала
0,20 м3/м1 м3 0 481,53 0,00

14

Крпљење ударних рупа на асфалтним коловозима: правилно
одсецање, чишћење шута и лабавих комада, издувавање рупе од
прашине, премазивање емулзијом, уградња масе АБ-11 са
потребним надвишењем, збијање и према-зивање спојева
емулзијом.  т 34,66 11.550,00 400.323,00

15 Заливање прслина на коловозу м1 0 250 0,00

16

Машински ископ трупа пута на месту постављања цевастих 
пропусница  D600 mm. Приликом ископа постојеће пропуснице 
се уништавају. Ширина ископа  1,0 m, дубина ископа је 1,2 m. 
Ископани материјал се утоварује и одвози на депонију удаљену 
до 5km. Позиција обухвата и потребну количину ископа за 
улазно излазну главу. Обрачун по м3 ископане земље у 
самониклом стању.

м3 50,12 787,5 39.469,50

17 Набавка и уградња армирано бетонских цеви  D600 са фалцом.
м1 30 6.825,00 204.750,00

18
Набавка, превоз и уградња природног шљунка пре и после 
постављања цеви  D600. Количина шљунка 0,35 м3/м1. Обрачун 
по м1 м1 30 918,75 27.562,50
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19

Бетонирање излазне главе за цевасте пропуснице D600 mm 
бетоном MB25 у двостраној оплати. Димензије и детаљи дати 
су у пројекту као типско решење тако да ће се приликом 
изградње извршити прилагођавање условима на локацији. 
Количина бетона је 1,28  m3/ком. Обрачун по комаду. 

ком 3 21.504,00 64.512,00

20

Бетонирање улазне главе за цевасте пропуснице D600 mm 
бетоном MB25 у двостраној оплати. Димензије и детаљи дати 
су у пројекту као типско решење тако да ће се приликом 
изградње извршити прилагођавање условима на локацији. 
Количина бетона је 1,87  m3/ком. Обрачун по комаду. 

ком 3 29.505,00 88.515,00

21
Набавка и уградња бетонских цеви  D400 са фалцом, на местима 
колских и пешачких прилаза. ком 90 4.620,00 415.800,00

22
Набавка, превоз и уградња природног шљунка пре и после 
постављања цеви  D400. Количина шљунка 0,35 м3/м1. Обрачун 
по м1 м1 90 918,75 82.687,50

23

Бетонирање излазне главе за цевасте пропуснице D400 mm 
бетоном MB25 у двостраној оплати. Димензије и детаљи дати 
су у пројекту као типско решење тако да ће се приликом 
изградње извршити прилагођавање условима на локацији. 
Количина бетона је 0,5  m3/ком. Обрачун по комаду. 

ком 15 7.875,00 118.125,00

24

Бетонирање улазне главе за цевасте пропуснице D400 mm 
бетоном MB25 у двостраној оплати. Димензије и детаљи дати 
су у пројекту као типско решење тако да ће се приликом 
изградње извршити прилагођавање условима на локацији. 
Количина бетона је 0,5  m3/ком. Обрачун по комаду. 

ком 15 7.875,00 118.125,00

25
Машински ископ јаркова заобљеном кашиком, у количини од
0,30 м3/м1. Ископани материјал се утовара и одвози на депонију 
удаљену до 5 км. Све комплет. Обрачун по м1. 

м1 1000 225,75 225.750,00
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26
Ручни ископ земље 3.кат за темеље бетонских зидова са
утоваром у ручна колица и идвожењем до 50 м, м3 20 1.260,00 25.200,00

27
Бетонирање улазних и излазних глава постојећих цевастих
пропусница бетоном МБ25 у оплати са конструктивном
арматуром Q188 м3 10 16.800,00 168.000,00

28 Рад ровокопача по налогу надзорног органа, инспекције...
час 20 3.418,00 68.360,00

29 Рад булдозера по налогу надзорног органа, инспекције...
час 50 6.615,00 330.750,00

СВЕГА: 13.016.062,18
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Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1
Крчење израслог шибља и кресање грана које улазе у габарит улице,
регулацију реке и слободни профил. Материјал се прикупља и одвози
а на депонију удаљену до 5 км. Обрачун по м2

м2 13250 48,9 647.925,00

2
Кошење траве у путном појасу и појасу реке са прикупљањем и
одвожењем траве на депонију удаљену до 5 км. Обрачун по м2.

м2 100000 10,71 1.071.000,00

3
Ручно чишћење затрпаних деоница јаркова са утоваром у ручна
колица и одвожењем до 50 м. Количина по м1 је 0,1 м3

м³ 10 1.260,00 12.600,00

4

Ручно чишћење запушених пропусница и постојећих канала кишне
канализације са прикупљањем материјала, утоваром у ручна колица и
одвожењем до 50 м. Количина материјала је 0,1 м3/м1. Обрачун по м3
материјала.

м³ 10 3.032,34 30.323,40

5
Машински утовар и одвоз материјалa на депонију удаљену до 5 км.
Обрачун по м3.

м3 35 472,5 16.537,50

6
Набавка природне дробине 0-63мм и превоз до места уградње на
даљину до 20 км. 

м³ 1700 1.890,00 3.213.000,00

7
Уградња материјала из поз.6 фино и планирање туцаничких површина
без додавања материјала са збијањем. Дебљина слоја је до 10 цм.
Обрачун по м2

м2 39000 73,5 2.866.500,00

8
Обрада ударних рупа резањем у правоугаоним фигурама. Обрачун по
м2

м2 1350 262,5 354.375,00

9
Прикупљање резаног и поломљеног асфалта, лабавих комада и
прашине са утоваром у камион и одвожењем на депонију удаљену 5
км. Количина материјала је 0,07 м3/м2

м³ 90 2.205,00 198.450,00

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ
УЛИЦА У СОКОБАЊИ У 2019.ГОДИНИ

Ред.бро
ј
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10

Премазивање дна и страна обрађене рупе бит.емулзијом, Уградња
асфалтне масе АБ-11 са потребним надвишењем, збијање ваљком,
уклањање вишка масе поред ивица и премазивање спојева
битуменском емулзијом. Обрачунава се запремина уграђене масе
(површина пута просечна дебљина) пута запреминска тежина 2,5 т/м3.
Све комплет. Обрачун по тони уграђене масе. 

Т 200 10.500,00 2.100.000,00

11
Уклањање бехатон плоча са деформисаних површина тротоара и
пешачких стаза

м2 15 262,5 3.937,50

12
Ручни ископ (стругање пост.песка и тампонског слоја) у слоју до 10
цм са одлагањем у страну. Овај материјал ће се користити за
формирање завршног слоја тампона. Обрачун по м2

м2 15 126 1.890,00

13
Набавка и уградња песка у слоју од 5 цм са финим планирањем пре
постављања БХ плоча.

м2 15 262,5 3.937,50

14 Уградња демонтираних БХ плоча са заливањем сувим песком м2 15 472,5 7.087,50

15
Набавка БХ плоча за замену недостајућих или поломљених са
уградњом и заливањем сувим песком.

м2 5 1.575,00 7.875,00

16
Разбијање бетонских елемената (греде, ивичњаци, зидови...)
компресором.

м³ 10 3.675,00 36.750,00

17
Бетонирање у оплати мањих конструкција бетоном МБ25 и
конструктивном арматуром

м³ 42 16.800,00 705.600,00

18
Бетонирање у оплати мањих конструкција ситнозрним бетоном МБ25
и конструктивном арматуром

м³ 10 18.900,00 189.000,00

19
Зидање мањих камених зидова у цементном малтеру. Зидови се раде
од притесаног камена. Обрачун по м3 озиданог каменог зида.

м³ 12 15.750,00 189.000,00

20
Ручни ископ земље 3.категорије са истовременим утоваром у ручна
колица и одвожењем на даљину до 50 м.

м³ 10 1.260,00 12.600,00

21
Машински ископ земље 3.категорије са одбацивањем материјала у
страну. 

м³ 380,1 472,5 179.597,25
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22
Утовар земље, шута или смећа у камион и одвожење на даљину до 10
км

м³ 404,1 472,5 190.937,25

23 Набавка и уградња арм.бет.цеви Д400 м1 40 4.620,00 184.800,00
24 Набавка и уградња арм.бет.цеви Д600 м1 25 6.825,00 170.625,00

25
Набавка и уградња природног шљунка испод и око бетонских цеви.
Количина материјала 0,35 м3/м1. Обрачун по м1.

м1 65 892,5 58.012,50

26 Набавка и уградња ливених поклопаца (400 кN) са рамом ком 2 18.900,00 37.800,00
27 Набавка и уградња ливених поклопаца (250 кN) са рамом ком 2 15.750,00 31.500,00

28
Набавка челичних профила, цеви и лимова, резање, заваривање и
израда мањих комада ограда, решетки и сл. Обрачун по кг. 

кг 1200 387 464.400,00

29
Фарбање металних елемената у два слоја са претходним радњама
(чишћење од старе боје, рђе, масноће...)  

м2 200 367,5 73.500,00

30 Рад ровокопача по налогу надзорног органа, инспекције... час 36 3255 117.180,00

31
Сечење дрвећа и грана које улазе у слободан профил, д=5-20 цм са
ластрењем, сечењем стабла на одређену дужину и уклањањем
одвожењем до 2 км.

ком 1 1070,31 1.070,31

32

Машинско стругање избочина на банкинама у дебљини од просечно
10 цм са истовременим подешавањем нагиба од минимално 4% према
каналу или падини. Материјал се прикупља, утовара у возило и одвози
до 2 км. Количина материјала по м1 је 0,08 м3. Обрачун по м1. Све
комплет

м1 500 63,17 31.585,00

33 Монтажа пешачког моста на Жупану ком 1 26250 26.250,00
34 Демонтажа моста на Жупану са превозом и складиштењем ком 1 21000 21.000,00

СВЕГА: 13.256.645,71
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РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ 
САОБ. СИГНАЛ. НА УЛИЦАМА У СОКОБАЊИ У 2019.ГОДИНИ
Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1
Ручни ископ рупа у материјалу III и IV категорије
30/30/60 са истовременим утоваром у возила и
одвожењем на депонију удаљену 10 км

ком 45 115,50 5.197,50

2
Набавка и уградња поцинкоаног стуба за
саобраћајни знак дужине 4,5 м

ком 15 5443,20 81.648,00

3
Набавка и уградња поцинкованог стуба за
саобраћајни знак дужине 4,0 м

ком 15 4840,50 72.607,50

4
Набавка и уградња поцинкованог стуба за
саобраћајни знак дужине 3,0 м

ком 15 3675,00 55.125,00

5 Разбијање бетонске стопе код оборених знакова ком 20 210,00 4.200,00

6
Постављање стуба знака у вертикални положај
бетонирањем стопе 30/30/60 са МБ20

ком 20 892,50 17.850,00

7
Демонтажа и уклањање оштећених знакова који се
не могу више користити са утоваром и одвожењем
на место које одреди надлежно лице

ком 20 472,50 9.450,00

8
Демонтажа и оштећених знакова који се могу
поново користити, (исправљање, замена спојних
елемената...) и поновно постављање на стуб

ком 30 1260,00 37.800,00

9
Набавка и уградња саобраћајних знакова Д600 мм,
класа II

ком 20 5985,00 119.700,00

10
Набавка и уградња саобраћајних знакова Д600 мм,
класа III

ком 6 7402,50 44.415,00

11
Набавка и уградња саобраћајних знакова Д600 мм /
900 мм, класа III

ком 2 11550,00 23.100,00

Ред.број
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12
Обележавање средишне или ивичне беле линије
ширине 12 цм

м1 10500 23,10 242.550,00

13 Обележавање стрелица ком 16 430,50 6.888,00

14
Обележавање зауставних линија и пешачких
прелаза

м2 1450 320,25 464.362,50

15 Обележавање ознаке „школа“ на коловозу ком 2 1008,00 2.016,00
16 Обележавање ознаке „БУС“ на коловозу ком 3 1008,00 3.024,00
17 Обележавање знака „деца на путу“ ком 1 1008,00 1.008,00

18
Демонтажа оштећених елемената „лежећих
полицајаца“ Обрачун по сегменту

ком 20 472,50 9.450,00

19
Поновна монтажа демонтираних елемената "лежећи
полицајац". Обрачун по сегменту.

ком 15 1260,00 18.900,00

20
Набавка и уградња средњих елемената „лежећих
полицајаца“ за ограничење до 40 км/ч. Обрачун по
м1

м1 10 14175,00 141.750,00

21
Набавка и уградња крајњих елемената „лежећих
полицајаца“ за ограничење до 40 км/ч

ком 4 7035,00 28.140,00

22

Одржавање семафора. Укључивање и искључивање
по потреби и мање интервенције. Хаваријске
поправке семафора се обрачунавају посебно по
рачунима увечано за 6% манипулативних трошкова.

х 360 420,00 151.200,00

СВЕГА: 1.540.381,50
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РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ 
САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ОПШТИ.  ПУТЕВИМА У СОКОБАЊИ У 2019. ГОД.

Врста радова Јед. Кол. Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1
Набавка и уградња стуба за саобраћајни знак дужине 3 
м. Са бетонском стопом 30/30/60. Све комплет.

Ком 25 4.536,00 113.400,00

2
Набавка и уградња стуба за саобраћајни знак дужине 2,5 
м. Са бетонском стопом 30/30/60. Све комплет.

Ком 22 3.780,00 83.160,00

3 Набавка и уградња саобраћајног знака D600 класа II ком 35 5.985,00 209.475,00

4 Набавка и уградња саобраћајног знака D600 класа III ком 5 7.402,50 37.012,50

5
Набавка и уградња саобраћајног знака   од 600 мм  x 900 
мм , класа III

ком 2 11.550,00 23.100,00

6
Поновно постављање обореног саобраћајног знака, 
чишћењем пост.бет.стопе, ископ рупе 30/30/50 и 
бетонирање 

ком 10 892,50 8.925,00

7 Уклањање постојећег оштећеног знака са одвожењем. ком 10 472,50 4.725,00

8 Обележавање средишње и ивичне линије на коловозу м1 0 25,41 0,00

9
Набавка и уградња саобраћајног знака  "назив насељеног 
места",  на два стуба класа II

ком 10 26.250,00 262.500,00

10
Набавка и уградња саобраћајног знака   од 600 мм  x 800 
мм , класа II

ком 4 9.450,00 37.800,00

СВЕГА: 780.097,50
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Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1

Разбијање бетонских елемената (греде,
ивичњаци, зидови...) и асфалтних
површина компресором или пикамером.
Обрачун по м3 материјала.

м³            160,00           3.150,00      504.000,00

2
Утовар и превоз шута из на депонију
удаљену 5 км. Обрачун по м3.

м³            160,00              472,50      75.600,00

3

Ископ материјала III и IV категорије са
утоваром и одвозом на депонију удаљену
до 5 км. Обрачун по м3 у самониклом
стању.

м³            140,00              682,50      95.550,00

4

Набавка и уградња камене дробине 0-63 у
слоју од 25 цм са ваљањем до потребне
збијености. Обрачун по м3 уграђеног
материјала.

м³            170,00           2.100,00      357.000,00

5

Набавка и уградња камене дробине 0-30 у
слоју од 25 цм са ваљањем до потребне
збијености. Обрачун по м3 уграђеног
материјала.

м³              82,86           2.300,00      190.578,00

6

Набавка и уградња камене дробине 4-8 мм
у слоју 5 цм као подлоге за уградњу
бехатон плоча. Обрачун по м2 уграђеног
материјала.

м²            800,00              126,00      100.800,00

7
Набавка и уградња вибропресованих
плоча дебљине 6 цм у слогу и боји по
избору инвеститора 

РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ
ТРОТОАРА НА УЛИЦАМА У СОКОБАЊИ У 2019.ГОДИНИ

Ред.број
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сиве м²            512,00           1.575,00      806.400,00
у боји м²            135,00           1.732,50      233.887,50
мулти колор м²            125,00           1.995,00      249.375,00

8

Набавка и уградња вибропресованих
ивичњака димензија 8/20/100 цм.
Ивичњаци се поставњају на бетонској
гредици 20/ 20 цм. Обрачун по м1
уграђеног ивичњака.

м1            399,73           1.200,00      479.676,00

8

Набавка и уградња белих ивичњака
одређених димензија. Ивичњаци се
поставњају на бетонској гредици 20/ 20
цм. Обрачун по м1 уграђеног ивичњака.

ивичњак димензије 18/24/80 м¹            232,00           1.575,00      365.400,00
ивичњак димензије 12/18/80 м¹              13,00           1.365,00      17.745,00

10
Разбијање постојеће армирано бетонске
плоче дебљине д=12 цм и круне зида.
Обрачун по м3.

м³              16,80           5.250,00      88.200,00

11

Чишћење канала од нанетог материјала
лопатама и прањем. Прикупљени
материјал се одвози са осталим шутем на
депонију. Обрачун по м3 материјала.

м³              11,40           1.260,00      14.364,00

12
Вађење постојећих ивичњака 20/24.
Обрачун по м1.

м¹              30,00           1.365,00      40.950,00

13

Израда круне зидабетоном МБ 25 у
двостраној оплати на месту порушеног
бетона а до пројектоване коте. Обрачун по
м3.

м³                    -           16.800,00      0,00
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14

Израда армирано бетонске плоче са МБ 25
димензија 40/130 цм (ситнозрним
бетоном). Дебљина плоче 12 цм. Арматура
РА у обе зоне Д 10/10цм са подеоном
арматуром Д6/15 цм. Обрачун по м2.

м²                    -             2.100,00      0,00

15
Набавка и уградња ливених поклопаца Д
600 мм носивости 400 kN, на местима
предвиђеним за контролна окна.

ком                2,00         18.900,00      37.800,00

16
Ручни ископ земље III категорије, у слоју
д=20 цм. Обрачун по м3.

м³                5,00           1.050,00      5.250,00

17
Набавка и постављање армирано
бетонских цеви Д 600 мм

м¹              68,00           5.825,00      396.100,00

СВЕГА: 4.058.675,50
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РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ МЕРМЕРНОГ ШЕТАЛИШТА У СОКОБАЊИ У 2019.ГОДИНИ
Врста радова Јед. Количина Цена по Износ

опис посла Мере ЈМ

1

Разбијање поломљених и оштећених мермерних плоча са штемовањем
постојеће цементне кошуљице. Поломњене и оштећене мермерне плоче и
шут се утоварују и овозе на депонију, а целе плоче се одвајају и
припремају за поновну монтажу. Обрачун по м2 разбијене и очишћене
површине.

м2 50         252,00                12.600,00      

2
Набавка и уградња сивих мермерних плоча ТИП "Венчац" или друге истих
карактеристика, димензија 30/30/2,5 цм, на цементном малтеру или лепку. У цену
улазе и потребна украјања. Све комплет. Обрачун по м2 уграђених плочица.

м2 30         5.670,00                 170.100,00      

3
Набавка и уградња белих мермерних плоча ТИП "Венчац" или друге истих
карактеристика, димензија 30/30/2,5 цм, на цементном малтеру или лепку. У цену
улазе и потребна украјања. Све комплет. Обрачун по м2 уграђених плочица.

м2 25         6.825,00                 170.625,00      

4
Уградња постојећих (демонтираних) мермерних плоча , димензија 30/30/2,5 цм,
на цементном малтеру или лепку. У цену улазе и потребна украјања. Све комплет.
Обрачун по м2 уграђених плочица.

м2 2            682,50                     1.365,00      

5

Набавка и уградња сивих мермерних гредица ТИП "Венчац" или друге истих
карактеристика, димензија 5/6/ слободно цм, на цементном малтеру или лепку.
Уградња гредица врши се бетонским гвожђем д=10 мм, дужине 10 цм. Отвори за
повезивање се буше са доње стране гредице око 4 цм дубинеи на мермеру дубине
6 цм. Испод гредице се налива цементни малтер или лепак. Минимална дужина
гредице која се уграђује је 15 цм. Свако парче гредице (без обзира на његову
дужину мора да ила минимално 2 анкера. Са задње стране гредице (према
зелљаном делу) се додатно ојачавају цементним малтером. Цементни малтер
хвата 5 цм испод доње ивице а завршава се 2 цм испод горње ивице гредице и
завршава се косином. Све комплетно . Обрачун по м1 уграђених ивичњака.

м1 50         1.050,00                   52.500,00      

Ред.бро
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6

Уградња сивих постојећих(демонтираних или отпадних) мермерних гредица ТИП
"Венчац" , димензија 5/6/ слободно цм, на цементном малтеру или лепку.
Уградња гредица врши се бетонским гвожђем д=10 мм, дужине 10 цм. Отвори за
повезивање се буше са доње стране гредице око 4 цм дубинеи на мермеру дубине
6 цм. Испод гредице се налива цементни малтер или лепак. Минимална дужина
гредице која се уграђује је 15 цм. Свако парче гредице (без обзира на његову
дужину мора да ила минимално 2 анкера. Са задње стране гредице (према
зелљаном делу) се додатно ојачавају цементним малтером. Цементни малтер
хвата 5 цм испод доње ивице а завршава се 2 цм испод горње ивице гредице и
завршава се косином,У цену улазе и сва потребна украјања. Све комплетно .
Обрачун по м1 уграђених ивичњака.

м1 2            525,00                     1.050,00      

7

Набавка и уградња појединачних сивих или белих мермерних плоча ТИП
"Венчац" или друге истих карактеристика, димензија 30/30/2,5 цм, на цементном
малтеру или лепку. У цену улазе и потребна украјања. Све комплет. Обрачун по
м2 уграђених плочица. Ова позиција се примењњује за површине на којима се
постављају 3 или мањи број плочица.

ком 150         1.050,00              157.500,00      

СВЕГА: 565.740,00         
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RB OPIS J.M. KOLICINA CENA IZNOS
1 Betoniranje manjih betonskih elemenata u potrebnoj oplati betonom MB 25.

Sve komplet. Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 2,50 15.750,00 39.375,00
2 Betoniranje temeljne ploče fontane. Temeljna ploča se armira dvostrukom

mrežastom armaturom D 8/15 cm . Sve komplet. Obračun po m3 ugrađenog
betona. m3 2,50 17.850,00 44.625,00

3 Izrada hidriozolacije betonskih površina premazima na bazi cementa u fontani i
mašinskoj Sali m2 80,00 700,00 56.000,00

SVEGA: 140.000,00
 

RB OPIS J.M. KOLICINA CENA IZNOS
1 Nabavka i montaža fazonskih komada za povezivanje na potojeci vodovodni

vod od pocinkovanih cevi 5/4". U cenu ulazi i prosecanje postojećeg voda
narezivanje i postavljanje komada za vezu PE cevovoda D32 mm. Sve komplet.
Obračun po komadu ostvarene veze. kom 1,00 3.307,50 3.307,50

2 Nabavka i montaža baštenskog hidranta D25 mm u revizionoj šahti. U cenu
ulaze svi potrebni fazonski komadi za povezivanje na PE cevi D32 mm. Sve
komplet. Obračun po komadu. kom 1,00 1.653,75 1.653,75

3 Nabavka i ugradnja komandnog ormana sa elektronikom za upravljanje rada
fontane i rasvete. kom 1,00 220.500,00 220.500,00

4 Nabavka i ugradnja podzemnih kablova u skladu sa specifikacijom. Obracun po
m1. m’ 58,00 551,25 31.972,50

SVEGA: 257.433,75

RB OPIS J.M. KOLICINA CENA IZNOS
A) SISTEM  ZA  PREČIŠĆAVANJE I CIRKULACIJU   

C- OPREMANJE FONTANE

RADOVI  NA UREĐENJU  BAŠTE "OZREN"

A-  ARMIRANO BETONSKI RADOVI:

B- INSTALACIJE
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1  BRZI PEŠČANI FILTER  D600mm set 1 61.152 61.152,00

1,1 Filterska posuda  :

Materijal  : stakloplastika

Brzina filtracije max.  : 50m/h

Kapacitet : 16m3/h

Prikljucak ulaz/izlaz  : D 50

Precnik filtera   : D 600m m

Max. visina filtera  :  H 1.1m

Ispitni pritisak  : 4bar

Radni pritisak  : 2bar

Pre~nik revizionog otvora   : DN280

1,2 Pumpa centrifugalna, monofazna kom 1 55.493 55.492,50

Materijal kućišta : plastika

Materijal osovine : INOX AISI 316

Materijal zaptivke  : Grafit-keramika

Broj obrtaja  : 2950

Protok  : 12m3/h

Napor pumpe  : 15mVS

Snaga motora 078kW

Priključak na usisiu   : D 50

Priključak na potisu  : D 50

Izvedba : Horizontalna

1,3 Šestopoložajni ventil kom 1 10.353,0 10.353,00

Materijal  : PVC

Materijal zaptivke  : EPDM

Pogon : Ručni

Radni pritisak  : PN10

Veza  : holenderska

Prečnik   : D50

2  FILTERSKA  ISPUNA 0.4-0.8mm džak 6 1.312,50 7.875,00

(Kvarcni pesak, ispran i žaren  u vrećama od 25kg) )

3 MULJNA PUMPA MONOFAZNA 300w kom 1 28.203,00 28.203,00
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4 CIRKULACIONA PUMPA MONOFAZNA kom 1 71.893,50 71.893,50

Materijal ku}i{ta : plastika

Materijal osovine : INOX AISI 316

Materijal zaptivke  : Grafit-keramika

Broj obrtaja  : 2950

Protok  : 21m3/h

Napor pumpe  : 15mVS

Snaga motora 1kW

Priključak na usisiu   : D63

Priključak na potisu  : D 63

Izvedba : Horizontalna

5 CIRKULACIONA PUMPA TROFAZNA kom 1 88.462,50 88.462,50

Materijal ku}i{ta : plastika

Materijal osovine : INOX AISI 316

Materijal zaptivke  : Grafit-keramika

Broj obrtaja  : 2950

Protok  : 48

Napor pumpe  : 15mVS

Snaga motora 2,2kW

Priključak na usisiu   : D63

Priključak na potisu  : D 63

Izvedba : Horizontalna

Svega A: 323.431,50

B) HIDRAULIČKA    PVC    MREŽA  

1 VODNA IGRA "CENTAR"

1.1. Mlaznice tipa "COMET LONG" kom 1 30.198 30.198,00

Materijal  : mesing

Prečnik priključka 1 1/2"
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Debljina mlaza 26mm

Visina mlaza 2m

količina vode po mlaznici 9.25m3/h

1.1. Mlaznice tipa "COMET LONG" kom 5 23.772 118.860,00

Materijal  : mesing

Prečnik priključka 1"

Debljina mlaza 16,2mm

Visina mlaza 1,5

količina vode po mlaznici 3,45m3/h

1,3 Hidraulički razvod

PVC  cev  PN 10 D160 m 2,5 2.864 7.161,00

PVC  cev  PN 10 D140 m 6 1.873 11.239,20

PVC  cev  PN 10 D110 m 12 1.432 17.186,40

PVC  koleno 90s D160 kom 5 1.915 9.576,00

PVC  koleno 90s D140 kom 2 1.307 2.614,50

PVC  koleno 90s D110 kom 2 662 1.323,00

PVC  koleno 45s D160 kom 2 1.869 3.738,00

PVC  Tkomad D160 kom 5 2.478 12.390,00

PVC  redukcije 160x140 kom 1 336 336,00

PVC  redukcije 160x110 kom 8 672 5.376,00

PVC  redukcije 110x63 kom 6 252 1.512,00

PVC  adapter 63/2"SN kom 6 168 1.008,00

73.460,10

2 VODNA IGRA "SPOLJA"

2.1. Mlaznice tipa "COMET LONG" kom 16 9.083 145.320,00

Materijal  : mesing

Prečnik priključka 3/4"

Prečnik mlaza 9,3mm

Visina mlaza 0,75

količina vode po mlaznici 1,12m3/h

2.2. Hidraulički razvod
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PVC  cev  PN 10 D160 m 12 2.864 34.372,80

PVC  cev  PN 10 D140 m 6 1.873 11.239,20

PVC  cev  PN 10  D110 m 12 1.432 17.186,40

PVC  koleno 90s D63 kom 1 126 126,00

PVC  koleno 90s  D110 kom 3 662 1.984,50

PVC  koleno 45s  D90 kom 1 378 378,00

PVC  koleno 45s  D140 kom 2 1.323 2.646,00

PVC  koleno 45s  D160 kom 2 1.869 3.738,00

PVC  T komad 90  D140 kom 2 1.932 3.864,00

PVC  T komad 90  D160 kom 5 2.478 12.390,00

PVC  redukcije  90x63 kom 6 189 1.134,00

PVC  redukcije 140x110 kom 6 504 3.024,00

PVC  redukcije  110x90 kom 6 189 1.134,00

PVC  redukcije  160x140 kom 6 336 2.016,00

PVC spoj  D63/2" kom 6 168 1.008,00

96.240,90

2.3. Slivnik u fontani kom 1 2.604 2.604,00

Materijal   : ABS

Tip : horizontalan

Priključak : 2"

4

4.1. PVC fiting i fazonski komadi PN10 

PVC  cev  PN 10  D63 m 3 520 1.560,00

PVC  cev  PN 10  D75 m 3 777 2.331,00

PVC  cev  PN 10  D90 m 6 1.042 6.249,60

PVC  cev  PN 10  D110 m 12 1.432 17.186,40

PVC  koleno 90s D63 kom 8 126 1.008,00

PVC  koleno 90s  D75 kom 4 252 1.008,00

PVC  koleno 90s  D90 kom 12 378 4.536,00

PVC  koleno 90s  D110 kom 10 662 6.615,00

HIDRAULIČKI RAZVOD U TEHNIČKOJ PROSTORIJI
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PVC  koleno 45s  D63 kom 2 126 252,00

PVC  koleno 45s  D75 kom 1 252 252,00

PVC  redukcije  75x63 kom 2 95 189,00

PVC  redukcije  90x75 kom 2 126 252,00

PVC  redukcije  140x110 kom 6 504 3.024,00

PVC  redukcije 160x110 kom 6 672 4.032,00

PVC  redukcije 110x90 kom 6 189 1.134,00

PVC  flansna adapter  D90 kom 4 210 840,00

PVC  flansna adapter  D110 kom 4 378 1.512,00

PVC leteca flansna  D90 kom 4 294 1.176,00

PVC leteca flansna D110 kom 4 441 1.764,00

54.921,00

4.2. PVC ventili PN10 

PVC  Ventil kuglasti    D63 kom 2 1.764 3.528,00

PVC  Ventil leptir  D75 kom 2 8.820 17.640,00

PVC nepovratna klapna D90 kom 3 9.030 27.090,00

PVC  nepovratni ventil  D63 kom 2 1.533 3.066,00

51.324

4.3. Punjenje i dopuna

PVC  Ventil kuglasti  D32 kom 3 504 1.512,00

Elektromagnrtni ventil 24V  D32 kom 1 4.830 4.830,00

PVC holender  D32 kom 2 294 588,00

PVC  cev  PN 10  D32 m 3 273 819,00

PVC  T komad 90  D32 kom 2 116 231,00

PVC  koleno 90s  D32 kom 2 84 168,00

PVC  Nastavak-SN. Navoj  32x1col kom 2 89 178,50

8.326,50

Svega  B: 581.254,50

C) PODVODNA  RASVETA  FONTANE
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1  REFLEKTORI  RGB LED 9W/12V , set 16 13.020 208.320,00

 (komplet: kućište, bužir, razvodna kutija   i 3 m kabla )

Materijal   : ABS

2  REFLEKTORI  RGB LED 27W/12V , set 5 28.140 140.700,00

 (komplet: kućište, bužir, razvodna kutija   i 3 m kabla )

Materijal   : ABS

Svega  C: 349.020,00

REKAPITULACIJA :

A) SISTEM  ZA  PREČIŠĆAVANJE I CIRKULACIJU   RSD 323.431,50

B) HIDRAULIČKA    PVC    MREŽA  - RSD 581.254,50

C) PODVODNA  RASVETA  FONTANE RSD 349.020,00

UKUPNA VREDNOST OPREME : RSD 1.253.706,00

RB OPIS J.M. KOLICINA CENA IZNOS
1 Nabavka i montaža preliva od mermera d=4 cm širine 19 cm. Sve komplet.

Obračun po m1. m1 14,00 3.755,00 52.570,00
2 Nabavka i montaža ruba fontane od mermera d=8 cm širine 19 cm. Sve

komplet. Obračun po m1. m1 16,50 10.100,00 166.650,00
3 Nabavka i montaža spoljašnje obloge fontane pločama travertino debljine 2 cm.

Obračun po m2. Sve komplet m2 6,90 11.300,00 77.970,00
4 Unutrašnja obloga fontane i korita preliva mozaik pločicama. Podrazumeva

nabavku materijala, izradu podloge, postavljanje mozaika i fugovanje. Sve
komplet. Obračun po m2. m2 37,00 4.100,00 151.700,00

D- POPLOČAVANJE
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2 Naknadni i nepredviđeni radovi. Izvode se po nalogu nadzornog organa a
pravdaju se stvarnim troškovima (po računu) uvećano za 10 %. 0,00 200.000,00 0,00

SVEGA: 448.890,00

RB OPIS J.M. KOLICINA CENA IZNOS
1 Nabavka i montaža PVC ulaznih vrata dimenzija 70/210 cm. kom 1,00 15.750,00 15.750,00
2 Nabavka i postavljanje vodonepropusnih OSB tabli. U cenu ulazi i priprema 

zidova za postavljanje i postavljanje podkonstrukcije. Sve komplet obračun po 
m2. m2 8,00 3.150,00 25.200,00

3 Izrada vodovodnog i kanalizacionog priključka, paušal 1,00 12.600,00 12.600,00
4 Nabavka i montaža WC šolje sa vodokotlićem. kom 1,00 10.500,00 10.500,00
5 Nabavka i montaža komplet umivaonika (lavabo, sifon i spojni materijal) kom 1,00 3.675,00 3.675,00
6 Nabavka i montaža jednoručne baterije  H za lavabo. kom 1,00 3.675,00 3.675,00
7 Nabavka i montaža držača za tečni sapun kom 1,00 1.575,00 1.575,00
8 Nabavka i montaža metalnog držača za toalet papir. kom 1,00 1.575,00 1.575,00
9 Nabavka i montaža metalnog držačaza papirni ubrus kom 1,00 1.575,00 1.575,00

SVEGA: 76.125,00

A 140.000,00
B INSTALACIJE 257.433,75
C OPREMANJE FONTANE 1.253.706,00
D POPLOČAVANJE 448.890,00
E 76.125,00

2.176.154,75

ARMIRANO BETONSKI I BETONSKI RADOVI

UREĐENJE WC-a
UKUPNO:

E-  UREDJENJE WC-a

R E K A P I T U L A C I J A
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РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ВРЕЛСКЕ УЛИЦЕ

Врста радова Јед. Кол. Цена по Износ
опис посла Мере ЈМ

1
Обележавање трасе пре почетка 
радова

км 0,28 70.000,00 19.600,00

2

Рушење старог каменог зида са леве 
стране са ручним одабиром камена и 
одвозом  на локацију до 5 км коју 
одреди инвеститор. Обрачун по м3

м3 70 1.564,00 109.480,00

3

Рушење старог каменог зида са леве 
стране, машински утовар шута и 
одвоз на локацију до 5 км коју 
одреди инвеститор. Обрачун по м3

м3 75 1.164,00 87.300,00

4
Сеча дрвећа и вађење пањева са 
утоваром и одвозом

ком 6 6.000,00 36.000,00

5

Машински ископ земље и трошне 
стене III и IV за коловозну 
конструкцију у широком откопу са 
утоваром и одвозом. Обрачун по м3

м3 574,05 1.036,00 594.715,80

6

Машински ископ земље и трошне 
стене III и IV за полагање кабловице 
за канделабарску расвету  са 
утоваром и одвозом. Обрачун по м3

м1 263 125,00 32.875,00

7
Планирање и ваљање постељице до 
потребне збијености од 30 MPa. 
Обрачун по м2

м2 1716 35,00 60.060,00

8

Набавка и уградња бетонских црних 
ивичњака 12/18/100 на слоју бетона  
MБ 15 за оивичење коловозне 
конструкције. Обрачун по м1

м1 573,6 1.575,00 903.420,00

9
Превоз и уградња природног песка 
преко каблова и кабловица. Обрачун 
по м3 

м3 30 750,00 22.500,00

10
Затрпавање рова каменим агрегатом 
у слојевима са потребним збијањем. 
Обрачун по м3

м3 72 2.350,00 169.200,00

11
Довоз земље и уградња око 
трафостанице

м3 15 1.500,00 22.500,00

Ред.
број

Страна    261 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



12

Набавка и уградња бетона МБ 25 за 
издизање или спуштање постојећих 
шахти и прилаза на потребну коту у 
потребној оплати

м3 15,00 15.630,00 234.450,00

13
Набавка и уградња бетона МБ 25 за 
iyradu stepeni[ta u potrebnoj oplati

м3 7,00 20.000,00 140.000,00

14
Набавка и уградња мрежасте, 
ребрасте и глатке арматуре 

кг 300 145,00 43.500,00

15
Пострављање дебелозидне пластичне 
цеви 2" за пролаз електрокаблова  за 
јавну расвету

м1 263,08 223,00 58.666,84

16
Постављање поцинковане траке 4*25 
мм за уземљење

м1 263,08 150,00 39.462,00

17
Набавка и постављање бетонског 
ригола

m1 250 2.100,00 525.000,00

18 Подешавање шахти на коту пута ком 5 4.000,00 20.000,00

19
Набавка и уградња ПВЦ цеви Д160 
мм за повезивање сливничких 
решетки. Обрачун по м1

м1 40 1.500,00 60.000,00

20

Сечење бетонских прстенова за 
пролазак цеви Д 160 мм. Сече се по 
један отвор по прстену. Обрачун по 
комаду шахте

ком 6 1.000,00 6.000,00

21

Израда сливника од армирано 
бетонских цеви Д 400 мм и ливено 
гвоздене решетке 420/420 мм 
носивости 250 kN. Све комплет.  
Обрачун по комаду.

ком 8 20.000,00 160.000,00

22

Набавка и уградња ливених шахт 
поклопаца Д 600 мм за лаки 
саобраћај носивости 250 kN. Обрачун 
по комаду 

ком 2 14.658,00 29.316,00

23

Набавка, транспорт и уградња горњег 
носећег слоја од камене дробине 
дебљине 20 цм. Величине зрна 0-31,5 
мм

м3 397,2 3.150,00 1.251.180,00

24
Набавка и уградња бехатон  дебљине 
7 цм. Обрачун по м2

м2 1495,49 2.350,00 3.514.401,50

25
Набавка и уградња камене дробине 4-
8 мм дебљине 5 цм испод бехатон 
плоча

м3 100 3.050,00 305.000,00

26
 Набавка и уградња кварцног песка 
између бехатон плоча

т 10 15.000,00 150.000,00

27
Израда банкина од земље из 
позајмишта за зелени појас са десне 
стране 

м3 100 850,00 85.000,00
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28

Набавка и постављање бетонских 
цеви Д 800 мм. У цену улази ископ и 
постављање са затрпавањем каменом 
дробином, Све комплет обрачун по 
м1

м1 10 10.500,00 105.000,00

СВЕГА: 8.679.627,14
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Износ

1 13.016.062,18
2 13.256.645,71

3 1.540.381,50

4 780.097,50

5 4.058.675,50

6 565.740,00

7 2.176.154,75

8 8.679.627,14

УКУПНО: 44.073.384,28
ПДВ-20% 8.814.676,86

УКУПНО СА ПДВ-ом 52.888.061,14

Понуђач,

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА
РЕДОВНО ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА

ОДРЖАВАЊЕ ХОР. И ВЕР. САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - УЛИЦЕ

ОДРЖАВАЊЕ ХОР. И ВЕР. САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - ПУТЕВИ

УРЕЂЕЊЕ "БАШТЕ ОЗРЕН"

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА

ОДРЖАВАЊЕ МЕРМЕРНОГ ШЕТАЛИШТА

УРЕЂЕЊЕ ВРЕЛСКЕ УЛИЦЕ
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ЗАКЉУЧАК 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени Одлуке о расподели добити по 

редовном годишњем финансијском извештају за 2018. годину, коју је донео Надзорни 

одбор Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, под бројем 5246-3/19-02, на 

седници одржаној дана 20.12.2019. године. 

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.  

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 

дана 31.12.2019. године, донела је

општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној 
15/2016), члана 42. став 1. тачка 10. и 143. Статута општине Сокобања („Службени лист 
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

У Сокобањи, 31.12.2019. године

Број: 401-1055/19
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ЗАКЉУЧАК 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Напредак“ 

Сокобања за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

„Напредак“ Сокобања, дана 29.11.2019. године, под бројем 4979-6/19-02. 

 

II 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 

 

 

седници одржаној дана 31.12.2019. године, донела је

(„Службени  лист  општине  Сокобања“,  број 6/19)  Скупштина  општине  Сокобања,  на 
члана 18,  члана 42.  став  1.  тачка 10.  и  члана  143.  Статута  општине  Сокобања 
На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16), 

У Сокобањи, дана 31.12.2019. године.

I Број:401-1056/19
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Страна    268 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    269 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    270 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    271 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    272 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    273 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    274 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    275 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    276 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    277 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    278 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    279 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    280 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    281 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    282 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    283 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    284 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    285 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    286 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    287 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    288 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    289 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    290 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    291 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    292 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    293 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    294 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    295 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    296 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    297 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    298 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    299 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    300 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    301 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    302 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    303 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    304 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    305 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    306 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    307 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    308 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    309 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    310 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    311 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    312 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    313 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    314 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    315 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    316 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    317 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    318 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    319 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    320 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    321 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    322 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    323 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    324 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    325 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    326 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    327 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    328 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    329 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    330 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    331 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    332 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019
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ОДЛУКУ 

о утврђивању  Програма одржавања кишне канализације (атмосферске) и фекалне канализације из 

делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања 
 

      Члан 1. 

Овом Oдлуком утврђује се Програм одржавања  кишне канализације (атмосферске) и фекалне 

канализације из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања за 2020. годину (у даљем тексту: Програм) који 

је саставни део ове Oдлуке. 
 

      Члан 2. 

Носилац активности предвиђених Програмом је ЈКП „Напредак“ Сокобања (у даљем тексту 

Предузеће). 

      Члан 3. 
За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2020. годину износу од 

1.101.312,00 динара са ПДВ-ом. 
 

      Члан 4. 

Уколико  планирана средства  из  члана 3. ове Oдлуке  не  буду  довољна  за  реализацију  активности 
предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа. 

 

      Члан 5. 

Инспекцијски надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања (у 

даљем тексту: Општинска управа). 

 

Надзор над реализацијом Програма врши се у складу са Одлуком о утврђивању годишњег програма 

уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 2020. годину.  
 

Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора који ће се закључити између Председника 

општине Сокобања и Предузећа. 

       
Члан 6. 

Захтев за пренос средстава, уз приложену документацију, Предузеће доставља Општинској управи. 

 

Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који припрема Општинска управа, у 

складу са прописима. 

 

      Члан 7. 

Када се средства из члана 3. ове Одлуке не остварују у планираном износу Председник општине 

Сокобања, на предлог стручног надзора, утврђује приоритетне радове, односно послове. 

 

      Члан 8. 

Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији програма. 

 

      Члан 9. 

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

 

 

 

              

             

           

одржаној дана 31.12.2019.
 

године, донела је

Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници
 Сокобања ( Сл.лист општине Сокобања 4/14, 24/14 и 42/16) и
 

чланa
 

16. став 1. тачка 2.
 

Статута
 

општине
 На основу чланова 30. и 31. Одлуке о начину обављања комуналних делатности на територији општине
 

Драгољуб Јевтић

  ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

У Сокобањи, 31.12.2019. године 

I Број: 352-473/19
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Страна    334 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    335 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    336 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



 

                                

 

 

 

  

 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о утврђивању  Програма сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и 

мачака луталица  из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања 

 

 

      Члан 1. 

Овом Oдлуком утврђује се Програм сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања 

паса и мачака луталица из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања за 2020. годину (у даљем 

тексту: Програм) који је саставни део ове Oдлуке. 

 

      Члан 2. 

Носилац активности предвиђених Програмом је ЈКП „Напредак“ Сокобања (у даљем тексту 

Предузеће). 

 

      Члан 3. 

За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2020. годину 

износу од 3.321.600,00 динарa са ПДВ-ом. 

 

      Члан 4. 

Уколико  планирана средства  из  члана 3. ове Oдлуке  не  буду  довољна  за  реализацију  

активности 

предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених средстава 

Предузећа. 

 

      Члан 5. 

Инспекцијски надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања 

(у даљем тексту: Општинска управа). 

 

Надзор над реализацијом Програма врши се у складу са Одлуком о утврђивању годишњег 

програма уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 2020. годину.  

 

Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора који ће се закључити између 

Председника општине Сокобања и Предузећа. 

 

Члан 6. 

Захтев за пренос средстава, уз приложену документацију, Предузеће доставља Општинској 

управи. 

 

Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који припрема Општинска 

управа, у складу са прописима. 

 

      Члан 7. 

Када се средства из члана 3. ове Одлуке не остварују у планираном износу Председник 

општине Сокобања, на предлог стручног надзора, утврђује приоритетне послове. 

донела је

бр. 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 31.12.2019. године, 
чланa 16. став 1. тачка  2. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", 
општине  Сокобања  (  Сл.лист  општине  Сокобања  4/14,  24/14  и  42/16, 35/18,  40/18 и  11/19) и 
На основу чланова 30. и 31. Одлуке о начину обављања комуналних делатности на територији 
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      Члан 8. 

Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији 

програма. 

 

      Члан 9. 

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

Сокобања“. 

 

 

 

              

             

           Драгољуб Јевтић

  ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

У Сокобањи, 31.12.2019. године

I Број: 352-474/19

Страна    338 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    339 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



Страна    340 БРОЈ 46 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 31. ДЕЦЕМБАР 2019



 

                                

   

  
 

ОДЛУКУ 

о утврђивању  Програма одржавања градске чистоће  из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања 
  

      Члан 1. 

Овом Oдлуком утврђује се Програм одржавања  градске чистоће из делатности ЈКП „Напредак“ 

Сокобања за 2020. годину (у даљем тексту: Програм) који је саставни део ове Oдлуке. 
 

      Члан 2. 

Носилац активности предвиђених Програмом је ЈКП „Напредак“ Сокобања (у даљем тексту 

Предузеће). 

 

      Члан 3. 
За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Сокобања за 2020. годину износу од 

14.800.165,55 динарa са ПДВ-ом. 
 

      Члан 4. 

Уколико  планирана средства  из  члана 3. ове Oдлуке  не  буду  довољна  за  реализацију  активности 

предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа. 

 

      Члан 5. 

Инспекцијски надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Сокобања (у 

даљем тексту: Општинска управа). 

 

Надзор над реализацијом Програма врши се у складу са Одлуком о утврђивању годишњег програма 

уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 2020. годину.  

 
Реализација овог Програма вршиће се на основу Уговора који ће се закључити између Председника 

општине Сокобања и Предузећа. 
            

Члан 6. 

Захтев за пренос средстава, уз приложену документацију, Предузеће доставља Општинској управи. 

 

Пренос средстава на рачун Предузећа врши се на основу захтева који припрема Општинска управа, у 

складу са прописима. 

 

      Члан 7. 

Када се средства из члана 3. ове Одлуке не остварују у планираном износу Председник општине 

Сокобања, на предлог стручног надзора, утврђује приоритетне радове, односно послове. 

 

      Члан 8. 

Предузеће подноси Скупштини општине Сокобања годишњи извештај о реализацији програма. 

 

      Члан 9. 

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

 

 

 

                

             

           

седници одржаној дана 31.12.2019.

 
године, донела је

општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 6/19), Скупштина општине Сокобања, на

 општине Сокобања ( Сл.лист општине Сокобања 4/14, 24/14 и 42/16) и

 
чланa

 
16. став 1. тачка 2.

 
Статута

 На 

 
основу 

 
чланова 

 
68., 

 
69. 

 
и 

 
70. 

 
Одлуке 

 
о 

 
начину 

 
обављања 

 
комуналних 

 
делатности 

 
на 

 
територији

 

Драгољуб Јевтић

  ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

У Сокобањи, 31.12.2019. године

I Број: 352-475/19
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ЗАКЉУЧАК О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ  ЗАКЉУЧКА  

I 

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Закључак („Службени лист општине Сокобања“, бр. 37/2019) 

којим је дата сагласност на Одлуку o расподели добити по редовном годишњем 

финансијском извештају за 2018. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања, под бројем 01-117/7-2019, на седници одржаној дана 

25.04.2019. године. 

II 

Налаже се Надзорном одбору Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања да донесе 

нову Одлуку о расподели добити по редовном годишњем финансијском извештају за 2018. 

годину, тако што ће најмање 50% добити определити за уплату оснивачу у складу са 

одредбама Одлуке о буџету општине Сокобања за 2019. годину. 

III 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

 

 

          СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

                        ПРЕДСЕДНИК 

    Драгољуб Јевтић 

 

 

 

 

31.12.2019. године, донела је

општине Сокобања'', број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана, 
и  88/19) и члана 42.  став  1.  тачка 10  и  143) Статута  општине Сокобања (''Сл.  лист 
На основу члана 22. став 3. Закона о јавим предузећима („Службени гласник РС” бр. 15/16 

У Сокобањи, 31.12.2019. године

Број 401-1057/19
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Садржај: 

 

Р.бр. Одлука Страна 

281 
Одлука о преносу права коришћења и управљања без 

накнаде непокретности у јавној својини општине Сокобања 
1-3 

282 Одлука о накнадама за коришћење јавних површина 4-13 

283 Одлука о боравишној такси 14-17 

284 Одлука о локалним административним таксама 18-25 

285 
Одлука о локалним комуналним таксама за територију 

општине Сокобања 
26-44 

286 
Одлука о одређивању почетне цене за давање у закуп 
локација за постављање мањих монтажних објеката 

45-46 

287 
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Сокобања 
47-74 

288 
Решење о давању сагласности компанији COCA-COLA на 

употребу имена и грба општине Сокобања 
75-76 

289 
Одлука о измени Одлукe о накнадама за вршење 

одборничке и друге дужности у органима и јавним 
службама општине 

77 

290 

Одлука о уклањању објеката започетих без одобрења за 
изградњу за које решење о одобрењу, односно 

грађевинску дозволу издаје Општинска управа општине 
Сокобања 

78-79 

291 
Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Пројекта 

„Лекар на селу“ 
80-82 

292 
Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Пројекта 

„Кућно лечење, палијативно збрињавање и помоћ старим и 
болесним особама, као и особама са инвалидитетом“ 

83-90 

293 
Одлука о усвајању пројекат „Лекар на селу“ Дома здравља 

Сокобања 
91-96 

294 
Закључак о давању сагласности на Програм пословања 

Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2020. 
годину 

97-149 

295 

Одлука о утврђивању  Програмa радова на одржавању 
општинских путева, градских улица и хоризонталне и 
вертикалне саобраћајне сигнализације на територији 

општине Сокобања за 2020. годину из делатности Јавног 
предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања 

150-171 
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296 
Одлука о утврђивању Програмa одржавања  градских 
фонтана и јавних чесми Јавног предузећа „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања 
172-183 

297 
Одлука о утврђивању  Програмa одржавања  заштићеног 
подручја Споменик природе „Рипаљка“ којим управља  

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања 
184-188 

298 
Одлука о утврђивању  Програмa одржавања  јавних 
градских зелених површина  из делатности Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања 
189-222 

299 

Одлука о утврђивању  Програмa  одржавања јавне расвете 
у Сокобања  у периоду Јул-Децембар 2020. године  из 

делатности Јавног предузећа „Зеленило-
Сокобања“ Сокобања 

223-230 

300 

Одлука о утврђивању  Програмa радова у области 
управљања општинским путевима и  улицама  на 
територији општине Сокобања за 2020. годину из 

делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ 
Сокобања 

231-234 

301 

Одлука о измени Одлукe о  утврђивању  Програмa радова 
на одржавању општинских путева, градских улица и 

хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на 
територији општине Сокобања за 2019. годину из 

делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ 
Сокобања 

235-264 

302 

Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени 
Одлукe о расподели добити по редовном годишњем 

финансијском извештају за 2018. годину, коју је донео 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Напредак“ 

Сокобања 

265-266 

303 
Закључак о давању саглсаности на Програм пословања 
Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања за 

2020. годину 
267-332 

304 
Одлука о утврђивању  Програмa одржавања кишне 

канализације (атмосферске) и фекалне канализације из 
делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања 

333-336 

305 
Одлука о утврђивању  Програмa сакупљања и уклањања 

животињских лешева и хватања паса и мачака луталица  из 
делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања 

337-340 

306 
Одлука о утврђивању  Програмa одржавања градске 
чистоће  из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања 

341-344 
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