
Република Србија 

ОПШТИНА СОКОБАЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

II Број: 06-19/2019 

Датум: 12.04.2019. 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 

 

              LXXIV седницу Општинског већа општине Сокобања, за 15.04.2019. године (понедељак) 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  LXXI,  LXXII и LXXIII седнице Општинског Већа општине 

Сокобања; 

 

2. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине 

Сокобања за 2019. годину; 

Известилац: Сања Богдановић 

 

3. Разматрање и утврђивање предлога Закључка о усвајању извештаја о реализацији програма рада и 

финансијског плана Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања за 2018. годину; 

 

Известилац: Јелена Стојановић 

 

4. Разматрање и утврђивање предлога Закључка о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације 

Сокобања за период од 01. јануара до 31. децембра 2018. године; 

Известилац: Љубинко Миленковић 

 

5. Разматрање и утврђивање предлога Закључка о усвајању извештаја Јавне установе спортско 

рекреативни центар „Подина“ Сокобања за 2018. годину; 

Известилац: Милош Крстић 

 

6. Разматрање и утврђивање предлога Закључка о усвајању извештаја о раду Центра за социјални рад 

„Сокобања“ у Сокобањи за 2018. годину; 

Известилац: Владимир Павловић 

 

7. Разматрање и утврђивање предлога Закључка о усвајању Извештај о раду Општинске управе 

општине Сокобања за 2018. годину; 

Известилац: Александра Марковић 

 

8. Разматрање и утврђивање предлога Закључка о усвајању Извештај о раду Правобранилаштва 

општине Сокобања за период 01. 01. 2018. до 31. 12. 2018. године; 

Известилац: Мирјана Кокерић 

 

 

 

 



9. Разматрање и утврђивање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку о ценама воде за пиће, 

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

 

Известилац: Саша Дрљача 

 

 

10. Разматрање и утврђивање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку о условима 

одложеног плаћања комуналних услуга; 

Известилац: Саша Дрљача 

 

11. Разматрање и утврђивање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку о утврђивању висине 

паушала; 

Известилац: Саша Дрљача 

 

12. Разматрање и усвајање Решења о давању сагласности на Правилник о организацији и 

систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања; 

Известилац: Саша Дрљача 

 

13. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о измени Одлуке о утврђивању Програма одржавања 

градске чистоће из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања; 

Известилац: Саша Дрљача 

14. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о измени Одлуке о утврђивању  Програма о 

одржавању кишне канализације (атмосферске) и феклане канализације из делатности ЈКП 

„Напредак“ Сокобања; 

Известилац: Саша Дрљача 

15. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о измени Одлуке о утврђивању  Програма радова у 

области управљања општинским путевима и улицама на територији општине Сокобања за 2019. 

годину из делатности Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“, Сокобања; 

Известилац: Бојан Тодосијевић 

16. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о давању у закуп објеката са припадајућом баштом у 

оквиру Комплекса отворених базена „Подина“ у Сокобањи; 

Известилац: Јасмина Миленовић 

17. Разматрање и утврђивање предлога Решења о формирању Комисије за спровођење поступка давања 

у закуп објеката са припадајућом баштом у оквиру Комплекса отворених базена „Подина“ у Сокобањи; 

Известилац: Јасмина Миленовић 

18. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о измени Одлуке о накнади за вршење одборничке и 

друге дужности у органима и јавним службама општине; 

Известилац: Соња Стефановић 

19. Разматрање и утврђивање предлога Решења о стављању ван снаге став I решења Скупштине 

општине Сокобања бр. 461-95/92-02 од 23.02.1995. године; 

Известилац: Владимир Ракић 

20. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине 

Сокобања непосредном погодбом; 

Известилац: Никола Николић 

 



21. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о давању саглсаности на коначан нацрт јавног уговора 

о поверавању обављања делатности градско-проградског превоза путника на територији општине 

Сокобања; 

Известилац: Соња Стефановић 

22. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности за потписивање јавног уговора о 

поверавању обављања делатности градско -приградског превоза путника на територији општине 

Сокобања; 

Известилац: Соња Стефановић 

23. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о измени одлуке о образовању Савета за здравље 

општине Сокобања; 

Известилац: Ружица Јоцић 

24. Разматрање и утврђивање предлога Правилника о измeнама и допунама Правилника o накнадама за 

рад Комисије за спровођење поступка комасације у деловима катастарских општина Бели Поток, 

Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац; 

Известилац: Владимир Ракић 

25. Разматрање и утврђивање предлога Правилника о измени Правилника о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања; 

Известилац. Соња Стефановић 

26. Разматрање и утврђивање предлога Решења о разрешењу и избору члана Савета за борбу против 

наркоманије и других болести зависности; 

Известилац: Соња Стефановић 

27. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о утврђивању измена и допуна годишњег програма 

уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања за 2019. годину; 

Известилац: Марија Жикић 

28. Разматрање и утврђивање предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за општину Сокобања за 2019. годину; 

Известилац: Милиша Динић 

29. 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 

пољопривреде; 

 

       Известилац: Милиша Динић 

 

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

куповине женске телади у 2019. години; 

       Известилац: Милиша Динић 

 

31 Разматрање и утврђивање предлога Правилника за унапређење расног састава у овчарству и 

козарству кроз субвенционисање куповине приплодне јагњади и јаради у 2019. години; 

        

Известилац: Милиша Динић 

 

 

 



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

субвенционисање куповине приплодних назимица и нерастова у чистој раси у 2019. години; 

 

       Известилац: Милиша Динић 

 

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

куповине пчеларске опреме, кошница и ројева пчела у 2019. години; 

       Известилац: Милиша Динић 

 

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

набавке  садног матерјала у 2019. години; 

       Известилац: Милиша Динић 

 

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

субвенционисање камате и других трошкова за пољопривредне кредите у 2019. години; 

 

       Известилац: Милиша Динић 

 

36. 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 

 

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

удружења грађана из области пољопривреде средствима буџета општине Сокобања у 2019. години; 

 

Известилац: Милиша Динић 

 

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

субвенционисање куповине женске телади у 2019. години; 

Известилац: Милиша Динић 

 

39. 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 

 

40. 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 

 

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

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

Известилац: Милиша Динић 

 

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

субвенционисање набавке садног материјала у 2018. години; 

Известилац: Милиша Динић 

 

43. 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 

 

44. 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 



 

45. Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма Спортског савеза општине Сокобања; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

46. Разматрање Завршног извештаја Планинарског друштва „ Оштра чука“ Сокобања; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

47.  Разматрање Завршног извештаја Спортског удружења „Сокоград“ 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

48.  Разматрање Завршног извештаја Фудбалског клуба Озрен; 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

49.  Разматрање Завршног извештаја Клуба малог фудбала „Озрен“; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

50.  Разматрање Завршног извештаја Карате клуба Озрен Сокотоп; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

51.  Разматрање Завршног извештаја Фудбалског клуба Требич; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

52.  Разматрање Завршног извештаја Стонотениски клуб Озрен; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

53.  Разматрање Завршног извештаја Карате клуба „Соко АТ“; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

54.  Разматрање Завршног извештаја Омладинског кошаркашког клуба „Сокобања“; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

55.  Разматрање Завршног извештаја Тенис клуба Вегас; 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

56.  Разматрање Завршног извештаја Одбојкашког клуба „Озрен“ Сокобања; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

57.  Разматрање Завршног извештаја Планинарског клуба „Озрен“; 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

58.  Разматрање Завршног извештаја Атлетског клуба Јерменчић Сокобања; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

59.  Разматрање Завршног извештаја Тениског клуба „Озрен“; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

60.  Разматрање Завршног извештаја Шаховског клуба Озрен; 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

61.  Разматрање Завршног извештаја Фудбалског савеза општине Сокобања; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 



 

62.  Разматрање Завршног извештаја Тениског клуба „Лапчевић“; 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

63.  Разматрање Завршног извештаја Фудбалског клуба „Палилулац“ Шарбановац; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

64. Разматрање и доношење Одлуке о избору програма и пројеката у области спорта који се 

финансирају из буџета општине Сокобања у 2019. години; 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

65. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања- Спортски савез општине Сокобања; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

66. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања- ОКК Озрен; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

67. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања- ОК Озрен; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић  

68. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања- ФК Озрен; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

69. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања- Фудбалски савез општине 

Сокобања; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

70. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања- ФК Требич; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

71. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања- КК Сокотоп; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

72. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања- КМФ Озрен; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

73. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања- СТК Озрен; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 



74. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања- ПК Озрен; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

75. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања- ТК Лапчевић; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

76. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања- ФК Гол; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

77. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања- ТК Вегас; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

78. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања- СД Сокоград; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

79. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања- ПК Оштра Чука; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

80. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања- Шах клуб Озрен; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

81. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања- ФК Палилулац Шарбановац; 

 

Известилац: Дејан Милисављевић 

 

82.  Разматрање и доношење Решења о образовању Комисије за категоризацију угоститељских објеката; 

 

Известилац: Ружица Јоцић 

 

83. Разматрање и доношење Одлуке о измени Пословника Општинског већа општине Сокобања; 

 

Известилац: Соња Стефановић 

84. Текућа питања; 

 

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

 

 

                                                                                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                       Исидор Крстић, с.р. 


