
На основу члана 8. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и

уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20), и члана 71.

став 1. тачка 2). Статута општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“, број

6/19), Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној 10.06.2020. године, донело 

је

ДОПУНУ ПЛАНА

ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ  МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА ЈАВНИМ

ПОВРШИНАМА ЗА 2020 ГОДИНУ

Члан 1.

Допуњује се  План постављања мањих монтажних објеката и уређаја на јавним

површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 14/20) тако што се:

- У члану 2.  иза Локације број 4 додаје локација бр. 5 која гласи:

Локација број 5– Угао улица Алексе Маркишића и Немањине  на којој је дозвољено

постављање  покретне тезге за продају воћа и поврћа

-Зона – друга

-Површина места:

- место број  1 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу бр. 4а. ТЕ-4а

Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца

а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

За постављање привременог објеката спровешће се  јавна лицитација Почетна цена за

добијање локације за постављање износи 15.000,00 динара.

Положај, број и детаљи локација  и места одређених за постављање  дати су у графичком

прилогу  број 4а из Плана.

У осталим деловима План постављања мањих монтажних објеката и уређаја на јавним

површинама остаје непромењен.

Ова Допуна  Плана ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном

листу Општине Сокобања“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 352-220/2020
у Сокобањи 10.06.2020. године

ПРЕДСЕДНИК

Исидор Крстић



ЛЕГЕНДА:

ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ 4а

ТЕ-4а

ЛОКАЦИЈА Угао улица Алексе Маркишића

и Немањина :

место бр.1 -у површини од 4,00м2,ознака ТЕ-4а

А

Л

Е

К

С

Е

 

М

А

Р

К

И

Ш

И

Ћ

А

Н

Е

М

А

Њ

И

Н

А



 
С А Д Р Ж А Ј 

 

 

Р.број ОДЛУКА Страна 

125 

ДОПУНA ПЛАНА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ  МОНТАЖНИХ 

ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ЗА 2020 

ГОДИНУ 
1-2 

 

 

 

 

 


	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 21 10 06 2020\01_29012020.pdf
	1_Sporazum_interna revizija
	2_Zajednicka jedinica za reviziju
	ODLUKE~1
	final Nacrt Sporazuma-1
	Нацрт Споразума о образовању заједничке јединице за интерну ревизију оптина Бољевац и Сокобања
	СПОРАЗУМ
	Предмет Споразума
	Назив, седиште и месна надлежност јединице за интерну ревизију
	Врста, обим и начин обављања послова Заједничке јединице за интерну ревизију
	Положај Заједничке јединице за интерну ревизију
	Члан 6.
	Број и стручна спрема запослених у Заједничкој јединици за интерну ревизију
	Начин финансирања рада Заједничке јединице за интерну ревизију
	Потписнице овог Споразума дужне су да у потпуности извршавају своје обавезе и одговорне су за њихово испуњење.
	Номинални износи
	Измене и допуне споразума и клаузула о приступању
	Иступање из споразума и престанак важења споразума
	Одлуке о иступању из споразума и о одустанку од споразума могу донети само председници општина потписника Споразума, уз претходну сагласност скупштина потписница.
	Раскид споразума
	Примена других закона
	Реализацију одредаба о службеној употреби језика и писма наведеног у ставу 1. овог члана обезбедиће општина Бољевац.
	Решавање спорова
	Стварна и месна надлежност суда
	Споразум се објављује у службеном гласилу сваке од општина потписница Споразума.
	Споразум се доставља Централној јединици за хармонизацију Министарства финансија, ради давања сагласности и министарству надлежном за локалну самоуправу, које води евиденцију о закљученим споразумима о међуопштинској сарадњи.
	Стране потписнице  Споразума саглсне су да општина Бољевац, у којој је седиште Заједничке јединице за интерну ревизију, достави Споразум органима из става 1.овог члана, као и обавештење о приступању, иступању, раскиду или престанку Споразума у року од...
	Трајање Споразума и његово ступање на снагу
	П  О  Т  П  И  С  Н  И  Ц  И :
	1. ОПШТИНА БОЉЕВАЦ                                        број и датум ___________
	2.         ОПШТИНА СОКОБАЊА                                    број и датум _________


	2_Boljevac_Nacrt Sporazuma
	Нацрт Споразума о образовању заједничке јединице за интерну ревизију оптина Бољевац и Сокобања
	СПОРАЗУМ
	Предмет Споразума
	Назив, седиште и месна надлежност јединице за интерну ревизију
	Врста, обим и начин обављања послова Заједничке јединице за интерну ревизију
	Положај Заједничке јединице за интерну ревизију
	Члан 6.
	Број и стручна спрема запослених у Заједничкој јединици за интерну ревизију
	Начин финансирања рада Заједничке јединице за интерну ревизију
	Потписнице овог Споразума дужне су да у потпуности извршавају своје обавезе и одговорне су за њихово испуњење.
	Номинални износи
	Измене и допуне споразума и клаузула о приступању
	Иступање из споразума и престанак важења споразума
	Одлуке о иступању из споразума и о одустанку од споразума могу донети само председници општина потписника Споразума, уз претходну сагласност скупштина потписница.
	Раскид споразума
	Примена других закона
	Реализацију одредаба о службеној употреби језика и писма наведеног у ставу 1. овог члана обезбедиће општина Бољевац.
	Решавање спорова
	Стварна и месна надлежност суда
	Споразум се објављује у службеном гласилу сваке од општина потписница Споразума.
	Споразум се доставља Централној јединици за хармонизацију Министарства финансија, ради давања сагласности и министарству надлежном за локалну самоуправу, које води евиденцију о закљученим споразумима о међуопштинској сарадњи.
	Стране потписнице  Споразума саглсне су да општина Бољевац, у којој је седиште Заједничке јединице за интерну ревизију, достави Споразум органима из става 1.овог члана, као и обавештење о приступању, иступању, раскиду или престанку Споразума у року од...
	Трајање Споразума и његово ступање на снагу
	П  О  Т  П  И  С  Н  И  Ц  И :
	1. ОПШТИНА БОЉЕВАЦ                                        број и датум ___________
	2.         ОПШТИНА СОКОБАЊА                                    број и датум _________

	2_Boljevac_SAGLASNOST ZA REVIZIJU

	за скупштину  Nacrt Sporazuma-1

	X:\Sluzbeni list\2020\Broj 21 10 06 2020\7_DOPUNA Plana montažni 2020.pdf
	Sheets and Views
	Model



