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На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени лгасник
РС“, број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18, 41/18, 87/18 и 23/19 ),
члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници
одржаној дана 20.08.2019 године, донело је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења образовању Комисије за безбедност саобраћаја
I
У Решењу о образовању Комисије за безбедност саобраћаја („Службени лист општине
Сокобања“, број 17/17 и 20/18) у члану III став 1. тачка 4. речи:
„Жељка Петровић, члан“,
замењују се речима,
„Бојан Тодосијевић, члан,“.
II
У свему осталом Решење остаје непромењено.
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
II Број: 02-55/2019
У Сокобањи, дана 20.08.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Исидор Крстић
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На основу члана 3. став 1. тачка 12) и члана 22. Уредбе о садржини, начину припреме
и оцене, као и праћењу спровођења извештаја о реализацији капиталних пројеката
(„Службени гласник РС“, бр. 63/17) члана 71. став 1. тачка 19) Статута Општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/19), и Пословника Општинског већа Општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19), Општинско
веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 20.08.2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О образовању Комисије за капиталне инвестиције Општине Сокобања
I
Образује се Комисијa за капиталне инвестиције Општине Сокобања (у даљем тексту:
Комисија) у следећем саставу:
Председник комисије:
-Исидор Крстић, председник Општинског већа Општине Сокобања
Заменик председника комисије:
-Владимир Миловановић, заменик председника Општинског већа Општине Сокобања
Чланови комисије:
-Владан Петковић, члан Општинског већа на сталном раду у Општини Сокобања,
-Марија Жикић, Руководилац Одељења за урбанизам, локални економски развој и
заштиту животне средине,
-Сања Богдановић, Руководилац Одељења за финансије, наплату локалних јавних
прихода и инспекцијске послове и
-Душица Станковић, Руководилац Одељења за општу управу и друштвене делатности.
II
Задатак комисије је да након достављања предлога од стране овлашћених предлагача за
укључивање у план јавних инвестиција, врши рангирање капиталних пројеката према
приоритетним циљевима садржаним у важећим планским документима по секторима
капиталних пројеката средње и велике вредности, а који могу бити предложени за
финансирање у поступку припреме и доношења буџета за буџетску и наредне две фискалне
године.
III
При рангирању капиталних пројеката средње и велике вредности првенствено се полази
од:
-стратешке релевантности предложеног пројекта за националне, односно регионалне и
локалне развојне приоритете,
-финансијске одрживости,
-потенцијалних ефеката пројекта на социјални, економски, регионални и еколошки одрживи
развој,
-степена реализације пројеката у одрђеној области у претходним годинама и
-других релевантних критеријума.
IV
Стручне и административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља
Општинска управа општине Сокобања Одељење за урбанизам, локални економски развој и
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заштиту животне средине у сарадњи са Одељењем за финансије, наплату локалних јавних
прихода и инспекцијске послове и службеником који обавља послове јавних набавки.
V
Решење је коначно.
Решење објавити на Огласној табли Општинске управе општине Сокобања, интернет
страници Општине Сокобања и у Службеном листу Општине Сокобања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Број: 02-56/2019
Дана: 20.08.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Исидор Крстић
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