
Република Србија 

ОПШТИНА СОКОБАЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

II Број: 06-4/2018 
Датум: 30.01.2018. године 
С О К О Б А Њ А 

 

На основу члана 45. став 4. и члана 47. став 1. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014) и члана 25. став 1. и члана 26. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања 

(,,Службени лист општине Сокобања“, број 4/2008, 10/2015) 
 

С А З И В А М 
 

               XХXVIII седницу Општинског већа општине Сокобања, за 02.02.2018. године (петак) са почетком 

у 09,00 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 усвајање Записника са   XXXVII седнице Општинског Већа општине Сокобања ; 
 

2. Разматрање и утврђивање предлога Програма рада Скупштине општине Сокобања за 2018. годину; 
       Известилац: Драгољуб Јевтић 

 

3. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о приступању промени Статута општине Сокобања; 

Известилац: Исидор Крстић 

 

4. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о измени и допуни просторног плана општине Сокобања; 
Известилац: Драган Арсић 

 

5. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о реализацији пројекта концесије обављања комуналне 

делатности јавног превоза путника на територији општине Сокобања; 
Известилац: Марија Јовановић 

 

6.  Разматрање и утврђивање предлога Решења о именовању стручног тима за пројекат концесије обављања 

комуналне делатности јавног превоза на територији општине Сокобања; 

 Известилац: Марија Јовановић 
 

7. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о одржавању зграде и спољњег изгледа зграде; 
Известилац: Марија Јовановић 

 

8. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо 

одржавање зграде и накнаде за рад професионалног управника; 

Известилац: Марија Јовановић 

 

9. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије 

завршног рачуна буџета за 2017. годину; 
Известилац: Сања Богдановић 

 

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

покретним стварима у јавној својини општине Сокобања; 

 

Известилац: Марија Јовановић 

 

11. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о одустанку од поступка експропријације земљишта ради    

реализације саобраћајнице 19А-19А у Сокобањи; 

Известилац: Душица Станковић 



12. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о прибављању покретних ствари у јавну својину општине 

Сокобања; 

Известилац: Марија Јовановић 

 

13. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о допуни Oдлуке о преносу права коришћења и управљања 

на непокретностима у јавној својини општине Сокобања Јавној установи Спортско рекреативни  центар 

„Подина“; 
Известилац: Душица Станковић 

 

14. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на отпис и конверзију потраживања 

општине Сокобања од субјеката приватизације грађевинског предузећа „Мостоградња“- а.д. Београд; 
 

Известилац: Душица Станковић 

 

15. Разматрање и утврђивање предлога Решења о престанку права коришћења; 
Известилац: Душица Станковић 

 
16. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о утврђивању програма коришћења средстава од накнаде за 

боравишну таксу у Сокобањи у 2018-ој години; 
Известилац: Ружица Јоцић 

 

17. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о утврђивању програма за очување, коришћење и 

унапређење бање у 2018-ој години; 
Известилац: Ружица Јоцић 

 

18. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о утврђивању програма коришћења средстава од накнаде за 

коришћење шума и шумског земљишта у Сокобањи у 2018-ој години; 
Известилац: Ружица Јоцић 

 

19. Разматрање и усвајање Програма финансирања унапређења безбедности саобраћаја на територији 

општине Сокобања у 2018-ој години; 
 Известилац: Сања Богдановић 

 

20. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке o усвајању локалног акционог плана запошљавања 

општине Сокобања за 2018. годину; 
Известилац: Марија Жикић 

 

21. Разматрање и утврђивање предлога Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката 

и опреме на територији општине Сокобања; 
Известилац: Марија Јовановић 

 

22.  Разматрање и утврђивање предлога Решења о разрешењу Саветника за заштиту права пацијената; 
 Известилац: Соња Стефановић 

 

23.   Разматрање и утврђивање предлога Решења о именовању Саветника за заштиту права пацијената; 
 Известилац: Соња Стефановић 

 

24. Разматрање и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Ценовник услуга Јавне установе 

„Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ; 

 Известилац: Милош Крстић 

25. Разматрање и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама воде за пиће, 

канализације и изношење смећа Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања ; 

Известилац: Саша Дрљача 
 

 

 



26. Разматрање и утврђивање предлога Закључка о давању сагласности на План рада Дома здравља 

Сокобања за 2018.годину ; 

Известилац: Славиша Антонијевић 

 

27. Разматрање и утврђивање предлога Закључка о усвајању Извештај о реализацији Пројекта „Кућно 

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

Известилац: Славиша Антонијевић 

 

28. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о усвајању пројекта „Лекар на селу“ Дома здравља 

Сокобања; 

 
Известилац: Славиша Антонијевић 

 
 

29. Разматрање и доношење Закључка о усвајању Финансијски план Црвеног крста Сокобања за 2018. 

годину; 

Известилац: Милица Миленковић 
 

30. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на обрачун квадратуре за утврђивање доприноса 

за уређивање грађевинског земљишта; 

 

Известилац: Драган Арсић 

 

31. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на повећање броја запослених у ЈКП 

„Напредак“ Сокобања; 

 

Известилац: Саша Дрљача 
 

32. Разматрање и одлучивање по захтеву за новчану помоћ Утковић Кристине из  Сокобање; 

 

33. Разматрање и одлучивање по молби у вези трошкова рефундације органске производње Травар Илије из 

Врмџе; 

 

34. Разматрање и одлучивање по захтеву ПУПС Сокобања за исплату 13. пензије; 

 

35. Разматрање и одлучивање по захтеву за финансирање трошкова путовања запослених ОМШ Владимир 

Ђорђевић, Алексинац; 

 

36. Разматрање и одлучивање по понуди Миладиновић Сање за куповину икона; 

 

37.  Разматрање и утврђивање предлога Одлуке o организацији и раду органа општине Сокобања за време 

ратног и ванредног стања; 
Известилац: Љубиша Милошевић 

 

38.Текућа питања; 
 

 Молимо Вас да седници обавезно присуствујете и дођете у тачно заказано време.                                                                                 
 

 
                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                       Исидор Крстић, с.р. 


