
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА СОКОБАЊА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

I Број: 06-20/2019 

Датум: 15.04.2019. године 

С О К О Б А Њ А 

 

 На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 

83/14 – др.закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 44. Статута општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, број 6/19) и члана 104. Пословника о раду Скупштине општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 11/19) 

 

С А З И В А М 

 XLII седницу Скупштине општине Сокобања за 17.04.2019. године (среда), са почетком у 

09,00 часова 

 

  

За седницу предлажем следећи: 

 

ДНЕВНИ   РЕД: 

 

1. Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

општину Сокобања за 2019. годину; 

Известилац: Милиша Динић 

2. Предлог Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Сокобања за 

спровођење пројеката за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде у 2019/2020 

години; 

 

       Известилац: Милиша Динић 

 

3. Предлог Правилника за унапређење говедарства кроз субвенционисање куповине женске телади у 

2019. години; 

       Известилац: Милиша Динић 

 

4. Предлог Правилника за унапређење расног састава у овчарству и козарству кроз субвенционисање 

куповине приплодне јагњади и јаради у 2019. години; 

       Известилац: Милиша Динић 

 

5. Предлог Правилника за унапређење расног састава у свињарству кроз субвенционисање куповине 

приплодних назимица и нераста у чистој раси у 2019. години; 

 

       Известилац: Милиша Динић 

 

6. Предлог Правилника за унапређење пчеларства кроз субвенционисање куповине пчеларске опреме, 

кошница и ројева пчела у 2019. години; 

       Известилац: Милиша Динић 

 

7. Предлог Правилника за унапређење воћарства кроз субвенционисање набавке  садног матерјала у 

2019. години; 

       Известилац: Милиша Динић 

 

8. Предлог Правилника о унапређењу пољопривредне производње кроз субвенционисање камате и 

других трошкова за пољопривредне кредите у 2019. години; 

 

       Известилац: Милиша Динић 



 

9. Предлог Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Сокобања за 

спровођење пројеката  за успостављање и јачање удружења у области Противградне заштите на 

територији општине Сокобања; 

       Известилац: Милиша Динић 

 

10. Предлог текста Јавног конкурса за финансирање програма и пројеката удружења грађана из области 

пољопривреде средствима буџета општине Сокобања у 2019. години; 

 

Известилац: Милиша Динић 

 

11. Предлог текста Конкурса за унапређење говедарства кроз субвенционисање куповине женске телади 

у 2019. години; 

Известилац: Милиша Динић 

 

12. Предлог текста Конкурса за унапређење расног састава у овчарству и козарству кроз 

субвенционисање куповине приплодне јагњади и јаради у 2019. години; 

Известилац: Милиша Динић 

 

13. Предлог текста Конкурса за унапређење расног састава у свињарству кроз субвенционисање 

куповине приплодних назимица и нераста у чистој раси у 2019. години; 

 

Известилац: Милиша Динић 

 

14. Предлог текста Конкурса за унапређење пчеларства кроз субвенционисање куповине пчеларске 

опреме, кошница и ројева пчела у 2019. години; 

Известилац: Милиша Динић 

 

15. Предлог текста Конкурса за унапређење воћарства кроз субвенционисање набавке садног 

материјала у 2019. години; 

Известилац: Милиша Динић 

 

16. Предлог текста Конкурса о унапређењу пољопривредне производње кроз субвенционисање камате 

и других трошкова за пољопривредне кредите у 2019. години; 

 

Известилац: Милиша Динић 

 

17. Предлог текста Јавног конкурса за финансирање програма и пројеката из области противградне 

заштите на територији општине Сокобања средствима буџета општине Сокобања у 2019. години; 

 

Известилац: Милиша Динић 

 

18. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Сокобања непосредном 

погодбом; 

Известилац: Никола Николић 

 

19. Одборничка питања. 

 

 

Материјал за седницу, достављамо Вам у прилогу. Седница ће се одржати у сали Скупштине општине 

Сокобања, улица Светог Саве бр.23.  Молимо Вас да седници обавезно присуствујете и дођете у тачно 

заказано време.                                                                                                

 

 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                           Драгољуб Јевтић с.р. 


