
Република Србија 

ОПШТИНА СОКОБАЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

II Број: 06-78/2018 

Датум: 02.11.2018. године 
С О К О Б А Њ А 

 

На основу члана 45. став 4. и члана 47. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018)  и члана 25. став 1. и члана 26. Пословника о раду 

Општинског већа општине Сокобања (,,Службени лист општине Сокобања“, број 4/2008, 10/2015 и 20/2018) 

 

 

С А З И В А М 
 

              LX седницу Општинског већа општине Сокобања, за 06.11.2018. године (уторак) са почетком у 12,00 

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 LIX седнице Општинског Већа општине Сокобања; 
 

2. 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: Драгољуб Јевтић 

 

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

земљорадничких задруга и удружења из области пољопривреде средствима буџета општине 

Сокобања у 2018; 

Известилац: Драгољуб Јевтић 

 

4. Разматрање Извештаја о извршењу буџета општине Сокобања за период од 01.01.2018. 

године до 30.09.2018. године; 

Известилац: Сања Богдановић 

 

5. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на  територији општине Сокобања; 
Известилац: Сања Богдановић 

 

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

покретним стварима у јавној својини општине Сокобања, Јавном предузећу „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања; 
Известилац: Никола Николић 

 
7.  Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о радноправном статусу члана Општинског већа општине 

Сокобања; 
Известилац: Соња Стефановић 

 
8.  Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији 

општине Сокобања; 
Известилац: Душица Станковић 

 

 



9. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања 

стварима у својини Општине Сокобања; 
Известилац: Душица Станковић 

 
10. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о изменама Одлуке о начину обављања комуналних 

делатности на територији општине Сокобања; 
Известилац: Душица Станковић 

 
11. Разматрање и утврђивање предлога Допуне плана техничког регулисања саобраћаја на територији 

општине; 
      Известилац: Душица Станковић     

 
12. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о успостављању сарадње општине Сокобања са градовима и 

општинама у сливу Јужне Мораве; 
   Известилац: Соња Стефановић 

 
13. Разматрање и утврђивање предлога Решења о именовању Општинског савета родитеља општине 

Сокобања; 
Известилац: Соња Стефановић 

 
14. Размарање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма 

пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године; 
Известилац: Бојан Тодосијевић 

 
15. Разматрање Тромесечног извештаја о степену реализације програма пословања Јавног комуналног 

предузећа „Напредак“ Сокобања за период од 01.07.2018. године до 30.09.2018. године; 
 

Известилац: Саша Дрљача 
 

16. Разматрање и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Ребаланс Програмa пословања за 

2018. годину Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања; 
Известилац: Саша Дрљача 

 
17. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на повећање броја запослених у Јавном 

комуналном предузећу „Напредак„ Сокобања; 
Известилац: Саша Дрљача 

 

18. Разматрање и доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја  - начелника 

Општинске управе општине Сокобања; 
Известилац: Соња Стефановић 

 

19. Разматрање и усвајање Правилника о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Сокобања и општинском правобранилаштву; 

 

Известилац: Бојана Ћирић 

 

20. Разматрање и одлучивање по захтеву за новчану помоћ Петровић Витомира из Ресника; 

 

21. Разматрање и одлучивање о захтеву за финансијску помоћ Општег удружења предузетника општине 

Сокобања ; 

 

22.  Разматрање и одлучивање по захтеву за новчану помоћ Општинске организације инвалида рада и особа 

са инвалидитетом  Сокобања; 

 

23. Разматрање и одлучивање по захтеву за новчану помоћ Центра за социјални рад Сокобања; 

 

24. Разматрање и одлучивање по захтеву за новчану помоћ стамбене заједнице у улици Алексе Маркишића 

14; 



25. Разматрање и одлучивање по захтеву Живановић Драгана из Читлука, општина Сокобања; 

 

26. Разматрање и одлучивање по захтеву Илић Млађана из Сесалца, општина Сокобања; 

 
27. Текућа питања; 
 

 

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

 
                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                       Исидор Крстић, с.р. 


