
  

На  основу  члана  47.  став  6.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“, 
број  129/2007,  83/2014- др.  закон  и  101/2016- др.  закон)  и  члана  67.  став  1.  тачка  11. 
Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 
11/2014, 24/2014 и 15/2018), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној 
дана 07.06.2018. године, донело је  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

Члан 1. 

У члану 8. Пословника о раду општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 4/2008 и 10/2015) став 1. мења се и гласи: 

  

 „Веће чине председник општине, заменик председника општине и 7 чланова 

Већа, које бира Скупштина.“ 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 

Сокобања“. 

 

  II Број: 011-7/2018

У Сокобањи, дана 07.06.2018. године  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  

  Исидор Крстић 

 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 47. став 6. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- др. закон и 

101/2016- др. закон) и члана 67. став 1. тачка 11. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014 и 15/2018). 

Чланом 47. став 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014- др. закон и 101/2016- др. закон), предвиђено је да се организација, 

начин рада и одлучивања општинског већа, детаљније уређују његовим пословником, 

док је одредбама члана 67. став 1. тачка 11. Статута општине Сокобања („Службени 

лист општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014 и 15/2018), предвиђено 

да Општинско веће општине Сокобања доноси Пословник о раду на предлог 

председника општине. 

Како је Одлуком о измени Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 15/18) извршена измена Статута општине Сокобања у делу који се 

односи на број чланова Општинског већа општине Сокобања, то је на предлог 

овлашћеног предлагача, донета одлука као у диспозитиву, а у циљу усклађивања истог 

са напред наведеним изменама Статута општине Сокобања.   

 

 




