
На основу члана 29. Одлуке о јавним расправама , („Службени лист општине Сокобања“бр.23/19), 

сачињава се следећи: 

 

                                                                    ИЗВЕШТАЈ 

                                           О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О 

                                                               НАЦРТУ ОДЛУКЕ 

                                   БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБЊА ЗА 2021.ГОДИНУ 

 

                                                                           1. 

 

       Општинско веће општине Сокобање у сарадњи са Одељењем за финансије, наплату јавних 

прихода и инспекцијске послове, Општинске управе општине Сокобања спровело је јану расправу  

о нацрту Одлуке о буџету општине Сокобања за 2021. годину у периоду од 19.11.2020 до 

03.12.2020.године. 

      Отворени састанак о предложеном нацрту Одлуке о Буџету општине Сокобања за 2021 годину 

одржан је у четвртак, 03.12.2020 у великој сали општине Сокобања са почетком у 10:00 часова. 

Позив за јавну расправу уредно је оглашен дана 19.11.2020. године путем званичне интернет 

странице општина Сокобања, а у организацији Општинског већа општине Сокобања. 

 

                                                                          2. 

 

       Отворни састанак о предложеном нацрту Одлуке буџету опшине Сокобања за 2021.годину 

отворила је Сузана Стојановић, саветник на пословима трезора и ликвидатуре у Општинској 

управи општинe Сокобања, која је у најважнијим сегментима, представила нацрт Одлуке о буџету 

општине Сокобања за 2021.годину како у делу остваривања прихода и примања тако и у делу 

извршавања буџета односно расхода и издатака. 

 

                                                                        3. 

 

      Нацрт Одлуке је био доступан јавности, тако што је био постављен на интернет страници 

општине Сокобања.Било је обезбеђено стално присуство стручног лица који је , сваког радног 

дана, омогућавало увид у комплетан текст Одлуке са давањем образложења и детаљнијих 

информација о појединим апропријацијама и које је указивало на  могућност да се примедбе на 

нацрт Одлуке могу достављати у писменој форми. 

У току раправе о нацрту одлуке одржане од 19.11.2020. до 03.12.2020. Председник општине 

Сокобања, Миодраг Николић, предложио је да се упути захтев индиректним буџетским 

корисницима и јавним предузећима да смање финансијске планове и Програме пословања за 

10%. 

На отвореном састанку одржаном 03.12.2020.год. конкретни предлози за измену односили су се 

на следеће: 

 

-У вези Програма 2.-Комуналне делатности.-Предлог да се нађе решење за снабдевање водом , 

високих зона.Да општина или ЈКП има 50% учешћа за куповну пумпи и резервоара, који би се 

уградили у домаћинствима, с тим да би и власници домаћинстава учествовали подједанако, 

односно 50%.Да се уради пројекат и касније склопе уговори. 

Такође да се прецизирају високе зоне. 

 



-У вези Програма 6.-Заштита животне средине.-Предлаже,да се издвоји по 50.000, по субјекту за 

набавку котлова на пелет јер је велико загађење у зимском периоду у Сокобањи, и да то буде  око 

50 објеката годишње. 

 

-Предлог да се издоји око 1.000.000 динара који би служиле као помоћ у процесу припреме 

вантелесне оплодње, нпр. за анализе, припрему документације… 

 

-Предлог је у вези логопеда, да се за следећу годину  средства повећају на 750.000 динара да би 

програм тарајао током целе године. 

Такође предлаже да би можда логопед могао бити ангажован преко  Дома Здравља. 

 

-Предлог да СРЦ „Подина“ангажује незапослене људе са бироа, са завршеним Факултетом спорта 

и физичког васпитања, за обуке које би вршили у истом. 

 

                                                                          4. 

    Након уводног излагања и образложења нацрта Одлуке о буџету за 2021.годину учешће 

присутне јавности огледало се кроз давање коментара , док у писаном облику примедбе, сугестије 

и питања нису достављена. 

        Јавна расправа завршена је у 11:00 часова. 

 

 

                                                                       5. 

 

       Увидом у спискове присутних на јавној расправи утврђена је посета од укупно 

1грађанина(представника политичке странке). 

Одељење за финансије,наплату јавних прихода и инспекцијске послове Општинском већу на 

анализу и евентуално разматрање упућује нацрт Одлуке о буџету општине Сокобања за 

2021.годину, без додатних предлога за измене(осим предлога из тачке 3.овог извештаја датих на 

отовореном састанку ). 

Јавну расправу су организовали и реализовали Општинско веће и Одељење за финансије, наплату 

јавних прихода и инспекцијске послове Општинске управе Сокобања. 

 

 

 

                                                                                                      Руководилац Одељења за финансије, 

                                                                                                               наплату јавних прихода и 

                                                                                                                   инспекцијске послове 

 

                                                                                                               ------------------------------------- 

                                                                                                                       Сања Богдановић 


