
Република Србија 

ОПШТИНА СОКОБАЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

II Број: 06-57/2018 

Датум: 03.07.2018. 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 

 

              LIV седницу Општинског већа општине Сокобања, за 06.07.2018. 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 утврђивање предлога Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из 

буџета општине Сокобања за спровођење пројеката за успостављање и јачање земљорадничких задруга 

и удружења у области пољопривреде; 

       Известилац: Милиша Динић 

 

2. Разматрање и утврђивање предлога Правилника за унапређење говедарства кроз субвенционисање 

куповине женске телади у 2018. години; 

       Известилац: Милиша Динић 

 

3 Разматрање и утврђивање предлога Правилника за унапређење расног састава у овчарству и козарству 

кроз субвенционисање куповине приплодне јагњади и јаради у 2018. години; 

        

Известилац: Милиша Динић 

 

4 Разматрање и утврђивање предлога Правилника за унапређење расног састава у свињарству кроз 

субвенционисање куповине приплодних назимица и нерастова у чистој раси у 2018. години; 

 

       Известилац: Милиша Динић 

 

5. Разматрање и утврђивање предлога Правилника за унапређење пчеларства кроз субвенционисање 

куповине пчеларске опреме, кошница и ројева пчела у 2018. години; 

       Известилац: Милиша Динић 

 

6. Разматрање и утврђивање предлога Правилника за унапређење воћарства кроз субвенционисање 

набавке  садног матерјала у 2018. години; 

       Известилац: Милиша Динић 

 

7. Разматрање и утврђивање предлога Правилника за унапређење органске производње кроз 

субвенционисање контроле и сертификације земљишта и плодова у 2018. години; 

 

       Известилац: Милиша Динић 

 

8. Разматрање и утврђивање предлога Правилника о унапређењу пољопривредне производње кроз 

субвенционисање камате и других трошкова за пољопривредне кредите у 2018. години; 

 

       Известилац: Милиша Динић 



 

9. Разматрање и утврђивање предлога Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из 

буџета општине Сокобања за спровођење пројеката  за успостављање и јачање удружења у области 

Противградне заштите на територији општине Сокобања; 

       Известилац: Милиша Динић 

 

10. Разматрање и утврђивање предлога текста Јавног конкурса за финансирање програма и пројеката 

земљорадничких задруга и удружења грађана из области пољопривреде средствима буџета општине 

Сокобања у 2018. години; 

Известилац: Милиша Динић 

 

11. Разматрање и утврђивање предлога текста Конкурса за унапређење говедарства кроз 

субвенционисање куповине женске телади у 2018. години; 

Известилац: Милиша Динић 

 

12. Разматрање и утврђивање предлога текста Конкурса за унапређење расног састава у овчарству и 

козарству кроз субвенционисање куповине приплодне јагњади и јаради у 2018. години; 

 

Известилац: Милиша Динић 

 

13. Разматрање и утврђивање предлога текста Конкурса за унапређење расног састава у свињарству 

кроз субвенционисање куповине приплодних назимица и нерастова у чистој раси у 2018. години; 

 

Известилац: Милиша Динић 

 

14. Разматрање и утврђивање предлога текста Конкурса за унапређење пчеларства кроз 

субвенционисање куповине пчеларске опреме, кошница и ројева пчела у 2018. години; 

 

Известилац: Милиша Динић 

 

15. Разматрање и утврђивање предлога текста Конкурса за унапређење воћарства кроз 

субвенционисање набавке садног материјала у 2018. години; 

Известилац: Милиша Динић 

 

16. Разматрање и утврђивање предлога текста Конкурса за унапређење органске производње кроз 

субвенционисање контроле и сертификације земљишта и плодова у 2018. години; 

 

Известилац: Милиша Динић 

 

17. Разматрање и утврђивање предлога текста Конкурса о унапређењу пољопривредне производње кроз 

субвенционисање камате и других трошкова за пољопривредне кредите у 2018. години; 

 

Известилац: Милиша Динић 

 

18. Разматрање и утврђивање предлога текста Јавног конкурса за финансирање програма и пројеката из 

области противградне заштите на територији општине Сокобања средствима буџета општине Сокобања 

у 2018. години; 

Известилац: Милиша Динић 

 

19. Разматрање и утврђивање предлога Решења о именовању председника и чланова Управног одбора 

Јавне установе Спортско рекреативни центар „Подина“ Сокобања; 

Известилац: Соња Стефановић 

 

20. Разматрање и утврђивање предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора  

Јавне установе Спортско рекреативни центар „Подина“ Сокобања; 

Известилац: Соња Стефановић 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                       

21. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по 
редовном  годишњем  финансијском  извештају  за  2016.  и  2017.  годину  Надзорног  одбора Јавног 
предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања;

Известилац: Бојан Тодосијевић

22.  Разматрање  Редовног  годишњег  финансијског  извештаја  Јавног  предузећа  „Зеленило- 
Сокобања“ Сокобања за 2017. годину;

Известилац: Бојан Тодосијевић

23.  Разматрање  и  утврђивање предлога  Решења  о  давању  сагласности  на  Други  ребаланс  Програмa

пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2018. године;

Известилац: Бојан Тодосијевић

24. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на 
неодређено  време  за  сваки  организациони  облик  у  систему  локалне  самоуправе  Сокобања  за  2017. 
годину;

Известилац: Марија Јовановић

25. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о покретању поступка oтуђења превозног средства из

јавне својине општине Сокобања путем прикупљања писмених понуда;

Известилац: Марија Јовановић

26.  Разматрање  и  утврђивање  предлога  Решење о  формирању  Комисије  за  спровођење  поступка

oтуђења превозног средства из јавне својине општине Сокобања путем прикупљања писмених понуда;

Известилац: Марија Јовановић

27. Разматрање  и  доношење  Правилника  о  поступку  и  начину  решавања  захтева  грађана  за  накнаду 
штете настале услед напада напуштених животиња или штете коју проузрокују напуштене животиње и 
накнаде других видова штете;

Известилац: Мирјана Кокерић 

28. Разматрање и одлучивање по Захтеву за новчану помоћ Милановић Вукослава из Рујевице, општина

Сокобања;

29.Текућа питања;

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

ПРЕДСЕДНИК

Исидор Крстић, с.р. 




