
                                                                              

 

 

 

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са  XCVII  телефонске седнице Општинског већа општине Сокобања 

одржане дана  06.12.2019. године  

 

 

 

Разговор са члановима Општинског  већа  обавила  је  Соња Стефановић, секретар Скупштине општине 

Сокобања. 

За XCVII телефонску седницу консултовани су следећи чланови Општинског већа и то: Владимир 

Миловановић, Владан Петковић, Оливера Денић, Јован Стевановић и Александар Радивојевић.  

 

Тачке разматрања:   

1. Разматрање и утврђивање нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина, 

2. Разматрање и утврђивање нацрта Одлуке о боравишној такси, 

3. Разматрање и утврђивање нацрта Одлуке о локалним административним таксама, 

4. Разматрање и утврђивање нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине 

Сокобања, 

5. Разматрање и утврђивање нацрта Одлуке о одређивању почетне цене за давање у закуп локације за 

постављање мањих монтажних објеката, 

6. Разматрање и доношење Закључка о спровођењу јавне расправе, 

7. Разматрање и доношење Програма јавне расправе, 

8. Разматрање и утврђивање текста Јавног позива за учешће у јавној расправи; 

 

1. Разматрање и утврђивање нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина; 

 

Сви консултовани чланови Општинског већа (5) изјаснили су се „ЗА“ утврђивање нацрта Одлуке о накнадама за 

коришћење јавних површина.  

 

Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној  дана 06.12.2019. године утврдило је нацрт Одлуке о 

накнадама за коришћење јавних површина.  

 

2. Разматрање и утврђивање нацрта Одлуке о боравишној такси; 

 

Сви консултовани чланови Општинског већа (5) изјаснили су се „ЗА“ утврђивање нацрта Одлуке о боравишној 

такси.  

  

Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној  дана 06.12.2019. године утврдило је нацрт Одлуке о 

боравишној такси.  

 

3. Разматрање и утврђивање нацрта Одлуке о локалним административним таксама; 

 

Сви консултовани чланови Општинског већа (5) изјаснили су се „ЗА“ утврђивање нацрта Одлуке о локалним 

административним таксама.   

 

Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној  дана 06.12.2019. године утврдило је нацрт Одлуке о 

локалним административним таксама.   

 

4. Разматрање и утврђивање нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине 

Сокобања; 

 

Сви консултовани чланови Општинског већа (5) изјаснили су се „ЗА“ утврђивање нацрта Одлуке о локалним 

комуналним таксама за територију општине Сокобања.   

 

Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној  дана 06.12.2019. године утврдило је нацрт Одлуке о 

локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања.  

 

 



 

 

 

 

5. Разматрање и утврђивање нацрта Одлуке о одређивању почетне цене за давање у закуп локације за 

постављање мањих монтажних објеката; 

 

Сви консултовани чланови Општинског већа (5) изјаснили су се „ЗА“ утврђивање нацрта Одлуке о одређивању 

почетне цене за давање у закуп локације за постављање мањих монтажних објеката.   

 

Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној  дана 06.12.2019. године утврдило је нацрт Одлуке о 

одређивању почетне цене за давање у закуп локације за постављање мањих монтажних објеката.  

 

 

6. Разматрање и доношење Закључка о спровођењу јавне расправе, 

 

Сви консултовани чланови Општинског већа (5) изјаснили су се „ЗА“ доношење Закључка о спровођењу јавне 

расправе. 

 

Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној  дана 06.12.2019. године донело је Закључак о 

спровођењу јавне расправе. 

 

7. Разматрање и доношење Програма јавне расправе; 

 

Сви консултовани чланови Општинског већа (5) изјаснили су се „ЗА“ доношење Програма јавне расправе; 

 

Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној  дана 06.12.2019. године донело је Програм јавне 

расправе. 

 

 

8. Разматрање и утврђивање текста Јавног позива за учешће у јавној расправи; 

 

Сви консултовани чланови Општинског већа (5) изјаснили су се „ЗА“ утврђивање текста Јавног позива за учешће 

у јавној расправи. 

 

Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној  дана 06.12.2019. године утврдило је текст Јавног 

позива за учешће у јавној расправи. 

 

  

 Завршено 14,30 часова. 

 У Сокобањи, дана 06.12.2019. године. 

 

 

Записник водила,                                                                                                                           

Соња Стефановић 

                                                                                                                              ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                         Владимир Миловановић 
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