
Република Србија 

ОПШТИНА СОКОБАЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

II Број: 06-86/2019 
Датум: 23.12.2019. године 
С О К О Б А Њ А 

 

На основу члана 45. став 4. и члана 47. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018)  и члана 25. и члана 26. Пословника о раду Општинског 

већа општине Сокобања (,,Службени лист општине Сокобања“, број 4/2008, 10/2015, 20/2018 и 14/2019) 
 

С А З И В А М 
 

              C седницу Општинског већа општине Сокобања, за 24.12.2019. године (уторак) са почетком у 10,00 

часова. 
         Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Сокобања у згради Скупштине општине Сокобања, 

улица Светог Саве број 23. 

 

За седницу предлажем следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права коришћења и управљања без накнаде 

непокретности у јавној својини општине Сокобања; 
Известилац: Драгана Спасић Милићевић 

 
2. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина; 
 

Известилац: Душица Станковић 
3. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о боравишној такси; 
 

Известилац: Душица Станковић 
 
4. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о локалним административним таксама; 
 

Известилац: Душица Станковић 
 
5. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине 

Сокобања; 
Известилац: Јасмина Миленовић 

 
6. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за 

постављање мањих монтажних објеката; 
Известилац: Јасмина Миленовић 

 
7. Разматрање и утврђивање предлога Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине 

Сокобања; 
Известилац: Драгана Спасић Милићевић 

 

 
8. Разматрање и утврђивање предлога Решења о давању сагласности COCA-COLA HBC Srbija на употребу 

имена и грба општине Сокобања; 
Известилац: Душица Станковић 

 
9. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о измени Одлуке о накнадама за вршење одборничке и друге 

дужности у органима и јавним службама општине; 
Известилац: Душица Станковић 

 

10. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о уклањању објеката започетих без одобрења за изградњу за 



које решење о одобрењу, односно грађевинску дозволу издаје Општинска управа општине Сокобања; 
 

Известилац: Душица Станковић 
 

11. Разматрање и утврђивање предлога Закључка о усвајању Извештаја о реализацији Пројекта „Лекар на 

селу“ ; 
Известилац: Славиша Антонијевић 

 
12. Разматрање и утврђивање предлога Закључка о усвајању Извештаја о реализацији Пројекта „Кућно 

лечење, палијативно збрињавање и помоћ старим и болесним особама, као и особама са инвалидитетом“ ; 
 

Известилац: Славиша Антонијевић 
 

13. Разматрање и утврђивање предлога  Одлуке о усвајању пројекат „Лекар на селу“ Дома здравља 

Сокобања; 
 

Известилац: Славиша Антонијевић 
 

14. Разматрање и утврђивање предлога Закључка о давању сагласности на Програм пословања Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2020. годину; 
Известилац: Бојан Тодосијевић 

 
15. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке 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; 
 

Известилац: Бојан Тодосијевић 
 

16. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о утврђивању Програма одржавања  градских фонтана и 

јавних чесми Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања; 
 

Известилац: Бојан Тодосијевић 

 

17. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о утврђивању  Програма одржавања  заштићеног подручја 

Споменик природе „Рипаљка“ којим управља  Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања; 
 

Известилац: Бојан Тодосијевић 
 

18. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о утврђивању  Програма одржавања  јавних градских зелених 

површина  из делатности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања; 
 

Известилац: Бојан Тодосијевић 
 

19. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о утврђивању  Програма  одржавања јавне расвете у 

Сокобања  у периоду Јул-Децембар 2020. године  из делатности Јавног предузећа „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања; 
Известилац: Бојан Тодосијевић 

 
20. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке 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 
Известилац: Бојан Тодосијевић 

 
21.  Разматрање и утврђивање предлога Одлуке 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; 
Известилац: Бојан Тодосијевић 

 



22.  Разматрање и утврђивање предлога Закључка о давању сагласности 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; 
Известилац : Саша Дрљача 

 
23. Разматрање и утврђивање предлога Закључка о давању саглсаности на Програм пословања Јавног 

комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања за 2020. годину; 
Известилац: Саша Дрљача 

 
24. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о утврђивању  Програма одржавања кишне канализације 

(атмосферске) и фекалне канализације из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања; 
Известилац: Саша Дрљача 

 
25. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о утврђивању  Програма сакупљања и уклањања 

животињских лешева и хватања паса и мачака луталица  из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања; 
 

Известилац: Саша Дрљача 
 

26.  Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о утврђивању  Програма одржавања градске чистоће  из 

делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања; 
Известилац: Саша Дрљача 

 
27. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на  Правилник о организацији и систематизацији 

послова Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања; 
Известилац: Саша Дрљача 

 
28. Разматрање и усвајање Правилника о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Сокобања и Општинском правобранилаштву; 
 

Известилац: Александра Марковић 
 

29. Текућа питања; 
 
 Молимо Вас да седници обавезно присуствујете и дођете у тачно заказано време.                                                                                 
 
                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                       Исидор Крстић, с.р. 
 

 


