
ЗАПИСНИК 

 

 Са СIV седнице Општинског већа општине Сокобања одржане 12.02.2020. године у сали 

Скупштине општине Сокобања са почетком у 11,00 часова. 

 

 Седници присуствују чланови Општинског већа и то: Исидор Крстић, Владимир Миловановић, 

Јован Стевановић, Срђан Ђокић, Владан Петковић, Сандра Марковић, и Драган Младеновић . 
 

 Седници не присуствује: Александар Радивојевић и Оливера Денић. 

 

 Седници присуствују и: Соња Стефановић, Никола Николић, Марија Жикић и Сања 

Богдановић. 

 

 Седницу је отворио и њеним радом руководио председник Општинског већа општине 

Сокобања, Исидор Крстић и константовао да су присутна 7 члана Општинског већа те да постоји 

кворум за пуноважан рад и одлучивање. Председник Општинског већа изнео је следеће допуне дневног 

реда:  

1. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма ФК Озрен. 
2. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма ОКК Озрен. 
3. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма ОКК Сокобања. 
4. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма ПК Озрен. 
5. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма СС Општине Сокобања. 
6. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма СУ Сокоград. 
Председник Општинског већа предложио је да исте  представљају тачке дневног реда од 40-46, а да 

тачке од 41 до 48 постану 47 до 54 као и да се у разматрању споје тачке 4-28 и 31-46. 
  Како других предлога за  допуне и измене дневног реда није било, Општинско веће је 

једногласном одлуком присутних чланова већа  (присутно 7) усвојило следећи 
     

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Разматрање и усвајање записника са CIII седнице Општинског већа општине Сокобања; 
 

2.  Разматрање и утврђивање предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Сокобању за 2020. годину; 
 Известилац: Милиша Динић 
 

3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине 

Сокобања 2020; 

Известилац: Марија Жикић 
 

4. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Бели Поток за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

5. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Блендија за2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

6. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Богдинац за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

7. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Врбовац за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

8. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Врело за 2020. годину; 



Известилац: Горан Радисављевић 
 

9. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Врмџа за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

10. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Дуго Поље за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

11. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Жучковац за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 

 

12. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Језеро за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

13. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Јошаница за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

14. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Левовик за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

15. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Милушинац за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

16. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Мужинац за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

17. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Николинац за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

18. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Ново Село за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

19. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Поружница за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

20. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Раденковац за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

21. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Ресник за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

22. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Рујевица за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 



23. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Сесалац за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

24. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Сокобања за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

25. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Трговиште за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

26. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Трубаревац за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

27. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Читлук за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

28. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Шарбановац за 2020. годину; 
Известилац: Горан Радисављевић 

 

29. Разматрање и доношење Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве; 

Известилац: Сања Богдановић 

 

30. Разматрање и доношење Решења о промени апропријације; 

Известилац: Сања Богдановић 

 

31. Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма Шаховског клуба Озрен; 

Известилац: Горан Радисављевић 

 

32.Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма Стонотениског клуба 

„Озрен“ Сокобања; 

Известилац: Горан Радисављевић 

 

33. Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма Клуба малог фудбала Озрен; 

Известилац: Горан Радисављевић 
 

34. Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма Карате клуба Озрен Сокотоп; 

Известилац: Горан Радисављевић 

 

35. Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма ФК Требич; 

Известилац: Горан Радисављевић 

 

36. Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма ФК Гол Сокобања; 

Известилац: Горан Радисављевић 
 

37. Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма Планинарског друштва Оштра 

Чука- Сокобања; 

Известилац: Горан Радисављевић 

 

38. Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма Фудбалског савеза општине 

Сокобања; 

Известилац: Горан Радисављевић 
39. Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма Тенис клуба Вегас; 

Известилац: Горан Радисављевић 



 

40. Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма Тениског клуба Лапчевић; 

Известилац: Горан Радисављевић 
 

41. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма ФК Озрен; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

42. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма ОКК Озрен; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

43. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма ОКК Сокобања; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

44. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма ПК Озрен; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

45. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма СС Општине Сокобања; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

46. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма СУ Сокоград; 
Известилац: Горан Радисављевић 
 

47. Разматрање и одлучивање по Приговору Петровић Љиљане из Смедерева на решење 

Општинске управе општине Сокобања, Одељења за урбанизам, локално економски развој и заштиту 

животне средине – Одсек за 
урбанизам и изградњу број ROP-SBN-17699-CPI-2/2019 од 11.10.2019. године; 
Известилац: Никола Николић 
 

48.  Разматрање и одлучивање по Приговору Крстић Максима из Београда на решење 

Општинске управе општине Сокобања, Одељења за урбанизам, локално економски развој и заштиту 

животне средине – Одсек за урбанизам и изградњу број ROP-SBN-36070-IUP-1/2019 од 29.11.2019. 

године; 
Известилац: Никола Николић 

 

49.  Разматрање и одлучивање по Захтеву за помоћ Мурџић Ђуре из Врбовца, општина 

Сокобања; 
 

50. Разматрање и одлучивање по Захтеву за новчану помоћ Кузмановић Драгана из Сокобање; 
51. Разматрање и одлучивање по захтеву за новчану помоћ Милојевић Бориса из Сокобање; 
 

52. Разматрање и одлучивање по Захтеву за финансирање трошкова рада издвојеног одељења у 

Сокобањи ОМШ „Владимир Ђорђевић“ из Алексинца; 
 

53. Разматрање премера и предрачуна Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања; 
 

54. Текућа питања. 
        

Након усвајања дневног реда прешло се на рад по усвојеним тачкама. 

  

1. Разматрање и усвајање записника са CIV седнице Општинског већа општине Сокобања.  
Пошто примедби на записник није било општинско веће општине Сокобања је једногласном 

одлуком присутних чланова (Присутни 7) усвојило записник са CIII . 
 

 2. Разматрање и утврђивање предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Сокобању за 2020. годину; 
 Милиша Динић је образложио предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Сокобању за 2020. Годину. 
У дискусији је учествовао Миловановић Владимир са предлогом да конкурс не иде целе године, 



већ у месецима при крају исте. Ђокић Срђана је интересовало да ли би у том случају конкурс обухватао 

целу годину, на шта је Миловановић Владимир одговорио потврдно. Дискусији се прикључио и 

Младеновић Драган са питањем какав би одзив био у финансирању каматних стопа. Динић Милиша је 

одговорио. 

Општинско веће општине Сокобања је једногласном одлуком присутних чланова (Присутни 7) 

усвојило ову тачку дневног реда. 
 

 3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине 

Сокобања 2020; 
Жикић Марија је образложила – Доноси се код Националне службе која финансира ове мере. У  

односу на прошлу годину ове године се из општине финансира мало мањи број средстава. Највећи број 

мера се углавном реализује у приватном сектору. Предвиђено је да се овом мером обухвате 36 лица у 

оквиру мере јавних радова, и остају два лица на програму стручне праксе. 

Пошто примедби на дату тачку дневног реда није било општинско веће општине Сокобања је 

једногласном одлуком присутних чланова (Присутни 7) усвојило ову тачку дневног реда. 
 

4-28. Радисављевић Горан је образложио следеће тачке дневног реда: 4.Разматрање и доношење 

Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Бели Поток, 5.Разматрање и 

доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Блендија, 

6.Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице 

Богдинац, 7.Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Врбовац, 8.Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план 

Месне заједнице Врело, 9.Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски 

план Месне заједнице Врмџа, 10.Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на 

Финансијски план Месне заједнице Дуго Поље, 11.Разматрање и доношење Закључка о давању 

сагласности на Финансијски план Месне заједнице Жучковац, 12.Разматрање и доношење Закључка о 

давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Језеро, 13.Разматрање и доношење 

Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Јошаница, 14.Разматрање и 

доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Левовик, 

15.Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице 

Милушинац, 16.Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Мужинац, 17.Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план 

Месне заједнице Николинац, 18.Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на 

Финансијски план Месне заједнице Ново село, 19.Разматрање и доношење Закључка о давању 

сагласности на Финансијски план Месне заједнице Поружница, 20.Разматрање и доношење Закључка 

о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Раденковац, 21.Разматрање и доношење 

Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Ресник, 22.Разматрање и 

доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Рујевица, 

23.Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице 

Сесалац, 24.Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне 

заједнице Сокобања, 25.Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план 

Месне заједнице Трговиште, 26.Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на 

Финансијски план Месне заједнице Трубаревац, 27.Разматрање и доношење Закључка о давању 

сагласности на Финансијски план Месне заједнице Читлук, 28.Разматрање и доношење Закључка о 

давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Шарбановац. 
 Веће по први пут усваја планове ових месних заједница. Месне заједнице имају своје 

динамичне планове и у складу са њима ми доносимо финансијске планове. Месне заједнице имају свој 

буџетски приход по броју становника и по 200000 преко Зеленила, док неки имају и свој приход. 
У дискусији о Финансијским плановима Месних заједница су дискутовали Стефановић Соња 

са нагласком на то да месне заједнице не могу бити власници непокретности, већ само финансија и 

покретних ствари по новим статутима. Инвестиције требају ићи из Општине. Младеновић Драган се 

прикључио са питањем зар није приход месне заједнице Трубаревац оно што добија од закључених 

уговора које има са Телекомом и Випом. Миловановић Владимир је допунио тиме да нека села имају 

ту привилегију,нека не. Председник Исидор Крстић је констатовао да је то имовина општине и да се 

месним заједницама може дати само на коришћење. Младеновић Драган је дискусију употпунио 

питањем да ли постоји могућност едукације председника месних заједница или нека стимулација за 

бољи рад. Председник Крстић Исидор је одговорио да се резултати виде када председници месних 

заједница имају своју визију и знају чему теже, наравно било би боље уз неку дозу стимулације. 



Општинско веће општине Сокобања је једногласном одлуком присутних чланова (Присутни 6) 

усвојило тачке дневног реда. 
 

29. Разматрање и доношење Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве; 
Сања Богдановић је образложила. 

Општинско веће општине Сокобања је једногласном одлуком присутних чланова (Присутни 5) 

усвојило тачку дневног реда. 
 

30. Разматрање и доношење Решења о промени апропријације; 
Сања Богдановић је образложила. 
Општинско веће општине Сокобања је једногласном одлуком присутних чланова (Присутни 5) усвојило 

тачку дневног реда. 
  

31-46. 31.Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма Шаховског клуба Озрен,  

32.Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма Стонотениског клуба „Озрен“ Сокобања, 

33.Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма Клуба малог фудбала Озрен, 34.Разматрање 

Завршног извештаја о реализацији програма Карате клуба Озрен Сокотоп, 35.Разматрање Завршног 

извештаја о реализацији програма ФК Требич, 36.Разматрање Завршног извештаја о реализацији 

програма ФК Гол Сокобања, 37.Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма Планинарског 

друштва Оштра Чука- Сокобања, 38.Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма 

Фудбалског савеза општине Сокобања, 39.Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма 

Тенис клуба Вегас, 40.Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма Тениског клуба 

Лапчевић, 41.Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма ФК Озрен, 42.Разматрање 

Завршног извештаја о реализацији програма ОКК Озрен, 43.Разматрање Завршног извештаја о 

реализацији програма ОКК Сокобања, 44.Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма ПК 

Озрен, 45.Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма СС Општине Сокобања, 

46.Разматрање Завршног извештаја о реализацији програма СУ Сокоград. 
Радисављевић Горан је образложио дате тачке дневног реда. Интерна ревизија од прошле године 

довела је све у јако добро стање. Извештаји се односе углавном на пројекте које имају, лекарске 

прегледе спортиста, пехаре и медаље, режијске трошкове и томе слично. Прошле године је утрошено 

94 % средстава опредељених за  Спортски Савез. 

Општинско веће општине Сокобања је једногласном одлуком присутних чланова (Присутни 5) 

усвојило тачку дневног реда. 
 

47. Разматрање и одлучивање по Приговору Петровић Љиљане из Смедерева на решење 

Општинске управе општине Сокобања, Одељења за урбанизам, локално економски развој и заштиту 

животне средине – Одсек за урбанизам и изградњу број ROP-SBN-17699-CPI-2/2019 од 11.10.2019. 

године. 
Николић Никола је образложио. Петровић Љиљана је поднела приговор код ЦИС-а на решење 

којим се одбија градња. Увидом у техничку документацију утврђено је да њена катастарска парцела 

бр.3037 не излази на јавну површину те не испуњава услове за грађевинско земљиште.  

Петковић Владан констатовао је да је ситуационим планом приказан пут,али да у катастру није 

уцртан као јавни пут. Дата парцела нема излаз на јавни пут већ излази преко других парцела. По 

садашњем закону не може градити свако по свом нахођењу, већ постоје параметри којима се мора 

руководити. Корисници дате парцеле и околних могу се одрећи земљишта у корист општине како би 

им се отворио излаз на јавни пут. Николић Никола је нагласио да је поднет захтев за пренамену 

земљишта из из пољопривредног у грађевинско. Утврђена накнада за пренамену целе парцеле износи 

18500,00рсд једнократно. Међутим парцела не испуњава услове за грађевинско земљиште јер не излази 

на јавну површину. К.п.бр. 4715 представља парцелу преко које к.п.бр. 3037 излази на јавни пут. 
Општинско веће општине Сокобања је једногласном одлуком присутних чланова (Присутни 5) 

донело решење о одбијању приговора као неоснованог. 
 

48. Разматрање и одлучивање по Приговору Крстић Максима из Београда на решење 

Општинске управе општине Сокобања, Одељења за урбанизам, локално економски развој и заштиту 

животне средине – Одсек за урбанизам и изградњу број ROP-SBN-36070-IUP-1/2019 од 29.11.2019. 

године; 
Николић Никола је образложио. Крстић Максим из Београда поднео је Одељењу за урбанизам 

захтев за урбанистичку дозволу за к.п.бр. 1699. Објекат је изграђен са грађевинском дозволом од 26.05. 



1979. године. Захтев је одбачен као формално непотпун и остављен је рок од 30 дана да се предмет 

допуни. На решење органа управе благовремено је уложен приговор да је погрешно утврђено 

чињенично стање. Пројектант који је поднео захтев за издавање употребне дозволе навео је да је објекат 

категорије А. На објекте саграђене након 2015. године примењују се одредбе Правилника, док се на 

објекте саграђене пре 2015. године примењују одредбе Закона о озакоњењу објеката. Битно је да је 

објекат саграђен у складу са прописима који су важили у то време. 

Општинско веће општине Сокобања је једногласном одлуком присутних чланова (Присутни 5) 

донело решење о одбијању приговора као неоснованог. 

 
49. Разматрање и одлучивање по Захтеву за помоћ Мурџић Ђуре из Врбовца, општина 

Сокобања.  
Општинско веће општине Сокобања је једногласном одлуком присутних чланова (Присутни 5) 

је констатовало да се Захтев за помоћ Мурџић Ђуре из Врбовца, општина Сокобања, упућује Центру за 

социјални рад Сокобања на даљу надлежност и одлучивање. 
 

50. Разматрање и одлучивање по Захтеву за новчану помоћ Кузмановић Драгана из Сокобање. 
Општинско веће општине Сокобања је једногласном одлуком присутних чланова (Присутни 5) 

је донело закључак да се Захтев за новчану помоћ Кузмановић Драгана, из Сокобање, упућује Центру 

за социјални рад Сокобања на даљу надлежност и одлучивање. 
 

51. Разматрање и одлучивање по Захтеву за новчану помоћ Милојевић Бориса из Сокобање. 
Општинско веће општине Сокобања је једногласном одлуком присутних чланова (Присутни 5) 

је констатовало да се Захтев за новчану помоћ Милојевић Бориса из Сокобање. упућује Центру за 

социјални рад Сокобања на даљу надлежност и одлучивање. 
 
52. Разматрање и одлучивање по Захтеву за финансирање трошкова рада издвојеног одељења у 

Сокобањи ОМШ „Владимир Ђорђевић“ из Алексинца. 
Основна музичка школа сваке године доставља Захтев за финансирање трошкова. Прошле 

године је одобрено 40.000,00рсд. Ове године у захтеву се наводи да је потребна и набавка електричног 

клавира износа од 120-180000,00. 
Општинско веће општине Сокобања је једногласном одлуком присутних чланова (Присутни 5) 

донело закључак којим се делимично усваја захтев ОМШ „Владимир Ђорђевић“ из Алексинца, и 

опредељује месечно 40.000,00 динара ОМШ „Владимир Ђорђевић“ из Алексинца за школску 2019/2020 

годину из буџета општине Сокобања, за накнаду трошкова запослених за долазак и одлазак са посла у 

издвојеном одељењу школе у Сокобањи, и трошкове такмичења. 
 

53. Разматрање премера и предрачуна Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања. 
По пресуди Основног суда у Алексинцу од 25.05.2017.године која је постала правоснажна 

15.05.2018.године и извршна10.09.2019.године потребно је да се са к.п.бр.5535 и 5536 изместе 

канализационе цеви дужине 14,44м и да се земљиште врати у претходно стање.  

Општинско веће општине Сокобања је једногласном одлуком присутних чланова (Присутни 5) 

донело закључак да Одељење за финансије, наплату прихода и инспекцијске послове Општинске 

управе Сокобања крене са поступком израде нацрта Одлуке Првог Ребаланса буџета општине Сокобања 

за 2020. годину како би се измириле обавезе у догледном року и како би се заједно са организацијом 

Зеленило израдио програм сређивања земљишта и измештања канализационих цеви. 
 

 54.  Текућа питања. 
   

Пошто је дневни ред исцрпљен седница је завршила са радом у 11,00 часова. 

 

 У Сокобањи, дана 12.02.2020. године. 
 

 

ЗАПИСНИК ВОДИЛА                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
     Гордана Ђокић                                                                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                               Исидор Крстић 
 

 



                                                                              
 
 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
са  CV  телефонске седнице Општинског већа општине Сокобања 

одржане дана  14.02.2020. године  
 

 
 
Разговор са члановима Општинског  већа  обавила  је  Соња Стефановић, секретар Скупштине општине 

Сокобања. 
За CV телефонску седницу консултовани су следећи чланови Општинског већа и то: Исидор Крстић, 

Владимир Миловановић, Владан Петковић, Сандра Марковић, Драган Младеновић, Срђан Ђокић, Јован 
Стевановић, Александар Радивојевић и Оливера Денић. 

 
Тачке разматрања:   
1. Разматрање и доношење Решења о резултатима пописа нефинансијске имовине у сталним средствима 

и залихама на дан 31. 12.2019. године; 
2. Разматрање и доношење Решења о резултатима пописа финансијске имовине у дугорочним и 

краткорочним пласманима, новчаних средстава, племенитих метала, хартија од вредности, 

потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разграничења и остале имовине за 2019. 

годину 
 
1. Разматрање и доношење Решења о резултатима пописа нефинансијске имовине у сталним средствима и 

залихама на дан 31. 12.2019. године; 
 
Консултовани чланови Општинског већа (8) изјаснили су се „ЗА“ , један (1) консултован члан Оливера Денић 

изјаснила се „УЗДРЖАН“ за доношење Решења о резултатима пописа нефинансијске имовине у сталним 

средствима и залихама на дан 31. 12.2019. године. 
 
Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној  дана 14.02.2020. године донело је Решење о 

резултатима пописа нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама на дан 31. 12.2019. године. 
 
2. Разматрање и доношење Решења о резултатима пописа финансијске имовине у дугорочним и 

краткорочним пласманима, новчаних средстава, племенитих метала, хартија од вредности, потраживања и 

обавеза, активних и пасивних временских разграничења и остале имовине за 2019. годину; 
 
Консултовани чланови Општинског већа (8) изјаснили су се „ЗА“ , један (1) консултован члан Оливера Денић 

изјаснила се „УЗДРЖАН“ за доношење Решења о резултатима пописа финансијске имовине у дугорочним и 

краткорочним пласманима, новчаних средстава, племенитих метала, хартија од вредности, потраживања и 

обавеза, активних и пасивних временских разграничења и остале имовине за 2019. годину. 
 
Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној  дана 14.02.2020. године донело је Решење о 

резултатима пописа финансијске имовине у дугорочним и краткорочним пласманима, новчаних средстава, 

племенитих метала, хартија од вредности, потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разграничења 

и остале имовине за 2019. годину. 
 
  
 Завршено 13,40 часова. 
 У Сокобањи, дана 14.02.2020. године. 
 

 
Записник водила,                                                                                                                           
Соња Стефановић 

                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                 Исидор Крстић 

 
 

 


