
Република Србија 

ОПШТИНА СОКОБАЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

II Број: 06-86/2018 

Датум: 30.11.2018. 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 

 

              LXI седницу Општинског већа општине Сокобања, за 03.12.2018. године (понедељак) са 

почетком у 10,00 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 LX седнице Општинског Већа општине Сокобања; 

 

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 пчеларства кроз субвенционисање 

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

Известилац: Милиша Динић 

 

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

субвенционисање куповине женске телади у 2018. години; 

Известилац: Милиша Динић 

 

6. 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 

 

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

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

 

Известилац: Милиша Динић 

 

 

 

 



8. 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 

 

9. Рaзматрање и доношење Решења о образовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса 

за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Сокобања; 

 

Известилац: Соња Стефановић 

 

10. Разматрање и одлучивање по Захтеву за новчану помоћ Аматерског СБ позоришта из Сокобање; 

 

11. Разматрање и одлучивање по Захтеву за финансирање трошкова рада издвојеног одељења ОМШ 

„Владимир Ђорђевић“ Алексинац у Сокобањи; 

 

12. Разматрање и одлучивање по Молби за коришћење средстава из буџета МЗ Николинац; 

 

13. Разматрање и одлучивање по Захтеву за новчану помоћ Владисављевић Бојана из Николинца; 

 

14. Текућа питања; 

 

 

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

 

 

                                                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                       Исидор Крстић, с.р. 


