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На основу члана 48. став 1, 5. и 6. и 56. став 1, 5, 6. и 7. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10 – Одлука УС и 54/2011), члана 32. став 1.
тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/07, 83/14-др.
закон и 101/16- др. закон и 47/18), члана 36, члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143.
Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), члана 10.
став 1. и члана 18. Пословника о раду Скупштине општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 11/19), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној
дана16.12.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СОКОБАЊА
Члан 1.
Потврђује се мандат одборнику Скупштине општине Сокобања, који је
изабран на изборима одржаним дана 24.04.2016. године, и то:

1. Данијели Васиљевић, дипломираном економисти из Сокобање, ул. Алексе
Маркишића бр. 93, са изборне листе Демократска странка.
Члан 2.
Мандат одборника Скупштине општине Сокобања из члана 1. ове Одлуке почиње
да тече даном потврђивања мандата.
Члан 3.
Мандат одборника из члана 1. ове Одлуке траје до истека мандата одборнику коме
је престао мандат.
Члан 4.
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од
дана доношења одлуке.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 6.
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

Страна 2

БРОЈ 41 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

16. ДЕЦЕМБАР 2019

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине
општине Сокобања, садржан је у одредбама члана 48. став 1, 5. и 6. и 56. став 1, 5, 6. и 7.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10 – Одлука УС и
54/2011), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број: 129/07, 83/14-др. закон и 101/16- др. закон и 47/18), члана 36, члана 42. став 1.
тачка 69. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 6/19), члана 10. став 1. и члана 18. Пословника о раду Скупштине општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 11/19).
Чланом 48. став 1, 5. и 6. Закона о локалним изборима, прописано је да када
одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује
првом следећем кандидату са изборне листе коме није био додељен мандат одборника, а
мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат, као и
да се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља писмена сагласност да прихвата
мандат.
Чланом 56. став 1, 5. и 6. Закона о локалним изборима, прописано је да мандат
одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, да о потврђивању мандата
одборника на основу извештаја верификационог одбора Скупштина одлучује јавним
гласањем, и да када Скупштина после конституисања одлучује о потврђивању мандата
нових одборника у гласању поред одборника могу учествовати и кандидати којима су
мандати додељени у складу са чланом 48. овог Закона и који имају уверење изборне
комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани. Ставом 7. наведеног члана
прописано је да против одлуке донете у вези са потврђивањем мандата одборника може се
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке Скупштине
јединице локалне самоуправе.
Како је одборнику Скупштине општине Сокобања престао мандат пре истека
времена на који је изабран, те како је Изборна комисија издала уверење за лице наведено у
одлуци, а које је прихватило одборнички мандат и дала писмену сагласност да прихвата
мандат одборника, на основу извештаја Верификационог одбора у складу са напред
наведеним одредбама Закона одлучено је о потврђивању мандата одборника, како је
наведено у Одлуци.
Упутство о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба
Управном суду у Београду, Одељење у Нишу, у року од 48 часова од дана доношења
одлуке.
I БРОЈ: 011-37/19
У Сокобањи, 16.12.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Славиша Лазански с.р.
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју („Службени гласник РС“, број 10/13, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана
143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 6/2016,
), Скупштина
општине Сокобања на седници одржаној 16.12.2019.године,
расписује
КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У
ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У 2019. ГОДИНИ
1.Намена улагања
Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту:
Средства) за 2019. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих
пољопривредних газдинстава, за набавку приплодне јагњади и јаради у укупном
износу од 200.000,00 динара (двестахиљададинара), а у складу са Правилником за
унапређење расног састава у овчарству и козарству кроз субвенционисање купљене
приплодне јагњади и јаради у 2019.години

2.Коришћење субвенције
Право на коришћење субвенција има породично пољопривредно газдинстав,
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са седиштем на територији
општине Сокобања и имовином на подручју општине Сокобања.

3.Критеријуми за оцену захтева
Средства се одобравају редоследом
исправних пријава, до утрошка средстава.

пристиглихи

администаративно

4. Потребна документација за конкурисање
1. Попуњен образац захтева;
2. Извод из регистра земљишних површина-пријављене површине ;
3. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
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Фотокопија личне карте;
Рачун за купљена грла;
Потписана отпремница;
Фотокопија текућег рачуна;
Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна;
Доказ о упису грла у матични запат;

10. Доказ о броју уписаних грла оваца, односно коза на газдинству (само код
купљене мушке јаради, односно јагњади)

5. Услови и начин одобравања средстава
О захтеву за подношење подстицајних средстава, одлучује Комисија за
доделу средстава у пољопривреди именована од стране председника општине
Сокобања.
Комисија неће разматрати непотпуне захтеве.
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције могу бити
уређена уговором који закључују оопшптина Сокобања и корисник средстава.
6. Подношење захтева за коришћење средстава субвенције
Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев)
подноси се са траженом документацијом Комисији за доделу средстава у
пољопривреди, општини Сокобања, ул. Светог Саве бр.23 са назнаком „ЗА
УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У
2019. ГОДИНИ“, искључиво путем поште или писарнице Општинске управе
општине Сокобања.
Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само
по једном Захтеву.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се
подносиоцу.
Конкурс је отворен од 16.12.2019. године до 23.12.2019. године.
Непотпуни и неблаговремени Захтеви неће бити разматрани.
Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и
субвенција по конкурсима Фонда за пољопривреду из претходних година, а нису
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испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на коришћење
средстава по овом конкурсу.
Конкурс објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања,
путем средстава јавног информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној
табли месних канцеларија.
Све додатне информације могу се добити на телефон:
018830030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе
општине Сокобања, улица Светог Саве број 23.
I Број: 320-396/19
У Сокобањи, 16.12.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Славиша Лазански с.р.
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју („Службени гласник РС“, број 10/13, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана
143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 6/19),
Скупштина
општине Сокобања на седници одржаној 16.12.2019.године,
расписује
КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
ПЧЕЛАРСКЕ ОПРЕМЕ, КОШНИЦА И РОЈЕВА ПЧЕЛА У 2019. ГОДИНИ
1.Намена улагања
Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту:
Средства) за 2019. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих
пољопривредних газдинстава, за куповину ројева пчела, пчеларске опреме и
кошница у укупном износу од 300.000,00 РСД (тристахиљададинара). По овом
Конкурсу, субвенционисаће се пчеларска опрема, кошнице и ројеви пчела, а у
складу са Правилником за унапређење пчеларства кроз субвенционисање куповине
пчеларске опреме, кошница и ројеве пчела у 2019. години.

2.Коришћење субвенције
Право пријаве на конкурс имају носиоци регистрованих пољопривредних
газдинстава са подручја општине Сокобања, чија се пољопривредна имовина
(земљиште, објекти и друге нepoкретности) налазе на територији општине
Сокобања.

3.Критеријуми за оцену захтева
Средства субвенције предвиђена Програмом за развој пољопривреде
општине Сокобања додељиваће се према следећим критеријумима:
1. средства се одобравају за реализацију на подручју општине Сокобања;
2. корисници средстава морају да имају регистровано пољопривредно
газдинство са активним статусом у 2019.години;
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4. Потребна документација за конкурисање
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Попуњен образац захтева;
Рачун за реализовану инвестицију;
Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
Фотокопија личне карте;
Потписана отпремница;
Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна;
Фотокопија текућег рачуна;

Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца захтева и прилаже се
у фотокопијама, осим рачуна који мора бити у оригиналу или у овереној
фотокопији.
5. Услови и начин одобравања средстава
Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно
исправних пријава до утрошка средстава.
6. Подношење захтева за коришћење средставасубвенције
Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев)
подноси се са траженом документацијом Општини Сокобања, Комисији за доделу
средстава у пољопривреди „ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПЧЕЛАРСКЕ ОПРЕМЕ, КОШНИЦА И РОЈЕВА
ПЧЕЛА У 2019. ГОДИНИ“, искључиво путем поште или писарнице Општинске
управе општине Сокобања.
Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само
по једном Захтеву.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се
подносиоцу.
Конкурс је отворен од 16.12.2019. године до 23.12 .2019.године. Непотпуни
и неблаговремени Захтеви неће бити разматрани.
Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и
субвенција по конкурсима Фонда за пољопривреду из претходних година, а нису
испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на коришћење
средстава по овом конкурсу.

Конкурс објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања,
путем средстава јавног информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној
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табли месних канцеларија.
Све додатне информације могу се добити на телефон:
018830030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе
општине Сокобања, улица Светог Саве број 23.
I Број: 320-397/19
У Сокобањи, 16.12.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Славиша Лазански с.р.

Страна 9

БРОЈ 41 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

16. ДЕЦЕМБАР 2019

Садржај:
Р.бр.

Одлука

Страна

261

ОДЛУКУ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

1-2

262

КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У
ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У 2019.
ГОДИНИ

3-5

263

КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПЧЕЛАРСКЕ ОПРЕМЕ, КОШНИЦА И
РОЈЕВА ПЧЕЛА У 2019. ГОДИНИ

6-8

