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На пснпву шлана 127. Статута ппщтине Спкпбаоа 

("Службени лист ппщтине Спкпбаоа", брпј 

3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана 10. 12. 2009. гпдине, 

дпнела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ  Ребаланс Прпграма ппслпваоа за 

2009. гпдину Дирекције за урбанизам и 

изградоу - Спкпбаоа.  

 

 

II 

 

Закљушак пбјавити у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“. 

 

 

 

I Брпј: 023-4/2009 

У Спкпбаои, 10. 12. 2009. гпдине 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

             ПРЕДСЕДНИК  
   Анђелковић Радмило        
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На пснпву шлана 127. Статута ппщтине Спкпбаоа 

("Службени лист ппщтинe Спкпбаоа", брпј 

3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана 10. 12. 2009. гпдине, 

дпнела је 

 

Р Е Ш Е О Е 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласнпст на ребаланс Ребаланс 

Прпграма ппслпваоа за 2009. гпдину  Јавнпг 

кпмуналнпг предузећа „Напредак“ Спкпбаоа. 

 

 

II 

 

Рещеое пбјавити у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“. 

 

 

I Брпј: 352-360/2009 

У Спкпбаои, 10. 12.  2009. гпдине 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

             ПРЕДСЕДНИК  
   Анђелковић Радмило        
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 На пснпву шлана 127. Статута ппщтине 

Спкпбаоа ("Службени лист ппщтинe Спкпбаоа", 

брпј 3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана 10. 12. 2009.  гпдине, 

дпнела је 
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З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ  Прпграм рада  Центра за спцијални 

рад „Спкпбаоа“ у Спкпбаои  за 2010. гпдину.  

 

II 

 

Закљушак пбјавити у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“. 

 

I Брпј: 551-2/2009 

У Спкпбаои, 10. 12. 2009. гпдине 

 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 

 

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

             ПРЕДСЕДНИК  
   Анђелковић Радмило        
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На пснпву шлана 127. Статута ппщтине Спкпбаоа 

("Службени лист ппщтинe Спкпбаоа", брпј 

3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана 10. 12.  2009.  гпдине, 

дпнела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Прпграм рада Нарпдне библиптеке 

„Стеван Сремац“ Спкпбаоа за 2010. гпдину. 

   

II 

 

Закљушак пбјавити у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“. 

 

 

 

 

I Брпј: 630-2/2009 

У Спкпбаои, 10. 12.  2009. гпдине 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

             ПРЕДСЕДНИК  
   Анђелковић Радмило        
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На пснпву шлана 127. Статута ппщтине Спкпбаоа 

("Службени лист ппщтинe Спкпбаоа", брпј 

3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана 10. 12. 2009.  гпдине, 

дпнела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ План рада Прганизације за туризам 

културу и сппрт Спкпбаоа за 2010. гпдину.  

 

II 

 

Закљушак пбјавити у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“. 

 

I Брпј: 332-194/2009 

У Спкпбаои, 10. 12.  2009. Гпдине 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

             ПРЕДСЕДНИК  

   Анђелковић Радмило        
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На пснпву шлана 127. Статута ппщтине Спкпбаоа 

("Службени лист ппщтинe Спкпбаоа", брпј 

3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана 10. 12. 2009. гпдине, 

дпнела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ  План  рада Дпма здравља Спкпбаоа 

за 2010. гпдину. 

 

II 

 

 

Закљушак пбјавити у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“. 

 

I Брпј: 510-3/2009 

У Спкпбаои, 10. 12. 2009. гпдине 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

    ПРЕДСЕДНИК 

         Анђелковић Радмило 
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Ha пснпву шлана 46. и шлана 20. Закпна п 

планираоу и изградои ("Службени гласник 

РС",брпј 72/09) и шлана 42. став 1. ташка 6. 

Статута ппщтине Спкпбаоа ("Службени лист 

ппщтина Спкпбаоа", брпј 3/08) Скупщтина 

ппщтине Спкпбаоа на седници пдржанпј дана 

10.12.2009.гпдине, дпнела је 

 

ПДЛУКУ  

П ИЗРАДИ ПРПСТПРНПГ ПЛАНА   ППШТИНЕ 

СПКПБАОА   

 

 

 

 

 

Члан 1. 

 

Приступа се изради Прпстпрнпг плана ппщтине 

Спкпбаоа за перипд пд 2010 -2030 гпдине (У 

даљем тексту: Прпстпрни план). 

 

Члан 2. 

 

Циљ дпнпщеоа Прпстпрнпг плана је 

утврђиваое дугпрпшне кпнцепције развпја, 

прганизације, уређеоа. защтите и кприщћеоа 

ппдрушја; раципналнп кприщћеое и пшуваое 

ппљппривреднпг земљищта, впдних и псталих 

прирпдних ресурса; развпј, изградоа и 

рекпнструкција регипналних инфраструктурних 

система; развпј мрежа насеља, лпкалних 

инфраструктурних система и пбјеката јавних 

служби; развпј и размещтај секундарних и 

терцијалних делатнпсти на планскпм ппдрушју; 

пбезбеђеое сапбраћајне, екпнпмске, спцијалне 

и других пблика интеграције планскпг ппдрушја 

и щирег пкружеоа; защтита и унапређеое 

живптне средине и неппкретних културних 

дпбара. 

 

Члан 3. 

 

Укупна ппврщина пбухваћена Прпстпрним 

планпм изнпси 525 км2. Прпстпрни план 

пбухвата 24 катастарске ппщтине: Бели Пптпк, 

Блендија, Бпгдинац, Врбпвац, Врмца, Дугп 

Ппље, Жушкпвац, Језерп, Јпщаница, Милущинац, 

Мужинац, Никплинац, Нпвп Селп, Ппружница, 

Раденкпвац, Ресник, Рујевица, Сесалац, 

Спкпбаоа, Тргпвищте, Трубаревац, Церпвица, 

Читлук, Шарбанпвац. 

 

Ппдрушје Прпстпрнпг плана датп је на 

графишкпм приказу кпји је пдщтампан уз пву 

Пдлуку и шини оен саставни деп. 

 

Члан 4. 

 

Прпстпрни план садржи нарпшитп: 

 

1. пплазне пснпве за израду плана; 

2. пцену ппстпјећег стаоа (SWOT анализа); 

3. ппсебнп пбележаваое грађевинскпг 

ппдрушја са границама ппдрушја; 
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4. делпве теритприје за кпје је предвиђена 

израда урбанистишкпг плана; 

5. правила уређеоа  и  грађеоа  за делпве  

теритприје за  кпје  није  предвиђена  

израда урбанистишкпг плана; 

6. щематски приказ уређеоа насељених 

места заделпве теритприје за кпје није 

предвиђена израда урбанистишкпг 

плана; 

7. циљеве и принципе и кпнцепцију 

прпстпрнпг развпја јединице лпкалне 

сампуправе; 

8. принципе и прпппзиције защтите, 

уређеоа и развпја прирпде и прирпдних 

система; 

9. кпнцепцију  и  прпппзиције  прпстпрнпг 

развпја  и дистрибуцију  станпвнищтва,  

мреже 

10. насељених места и јавних служби; 

11. кпнцепцију и прпппзиције прпстпрнпг 

развпја екпнпмије, дистрибуцију 

активнпсти и упптребу земљищта; 

12. прпстпрни развпј сапбраћаја. 

инфраструктурних система, кпмуналне 

инфраструктуре и ппвезиваое са 

регипналнпм инфраструктурнпм 

мрежпм; 

13. регипналне и прекпгранишне аспекте и 

функципналне везе; 

14. мере защтите, уређеоа и унапређеоа 

прирпдних и културних дпбара; 

15. пднпс градских и сепских насеља; 

16. мере за равнпмерни теритпријални 

развпј једнице лпкалне сампуправе; 

17. мере и инструменте за пствариваое 

прпстпрнпг плана јединице лпкалне 

сампуправе и припритетних планских 

рещеоа и прпјеката; 

18. мере за спрпвпђеое прпстпрнпг плана 

јединице лпкалне сампуправе. 

 

Стратещка прпцена утицаја на живптну средину 

је саставни деп плана. 

 

 

 

Члан 5. 

 

Нпсилац израде Прпстпрнпг плана је Ппщтинска 

управа Спкпбаоа, а струшни ппслпви на изради 

Прпстпрнпг плана ппверавају се привреднпм 

друщтву, пднпснп другпм правнпм лицу кпје 

испуоава прпписане услпве за израду планских 

дпкумената. 

Члан 6. 

 

Рпк за израду Прпстпрнпг плана је 14 месеци пд 

дана ступаоа на снагу пве Пдлуке ( 7 месеци за 

кпнцепт прпстпрнпг плана, 6 месеци за нацрт 

плана укљушујући и јавни увид и један месец за 

кпнашнп елабприраое). 

 

Члан 7. 

 

Средства за израду Прпстпрнпг плана  

пбезбеђују се у бучету ппщтине Спкпбаоа.  

 

Члан 8. 

 

Нацрт Плана се излаже на јавни увид у трајаоу 

пд 30 дана у прпстпријама Ппщтинске управе. 

Излагаое планскпг дпкумента на јавни увид 

пглащава се у дневнпм листу и у електрпнскпм 

пблику.  

П јавнпм увиду стара се Ппщтинска управа..  

П изврщенпм јавнпм увиду, надлежни прган, 

пднпснп кпмисија за планпве сашиоава 

извещтај кпји садржи ппдатке п изврщенпм 

јавнпм увиду са свим примедбама и пдлукама 

пп свакпј примедби 

Извещтај п јавнпм увиду дпставља  се нпсипцу 

израде  Плана кпји је дужан да у рпку пд 30 

дана пд дана дпстављаоа  ппступи пп пдлукама 

садржаним у извещтају. 
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Члан 9. 

 

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана 

пбјављиваоа у "Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа" . 

 

 

 

I Брпј:350-268/2009 

Спкпбаоа, 10.12.2009.гпдине 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

    ПРЕДСЕДНИК 

         Анђелковић Радмило 
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Ha пснпву шлана 46. и шлана 25.  Закпна п 

планираоу и изградои ("Службени гласник РС", 

брпј 72/09) и шлана 42. став 1. ташка 6. Статута 

ппщтине Спкпбаоа ("Службени лист ппщтина 

Спкпбаоа", брпј 3/08) Скупщтина ппщтане 

Спкпбаоа на седници пдржанпј дана 

10.12.2009. гoдине, дпнела је 

 

ПДЛУКУ 

П ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

СПКПБАОА 

 

 

Члан 1. 

 

Приступа се изради Плана генералне регулације 

Спкпбаоа (у даљем тексту: План). 

 

Члан 2. 

 

Циљ дпнпщеоа Плана је пбезбеђеое услпва за 

изградоу на ппдрушју целпг насеља пп зпнама и 

целинама и служи кап пснпв за израду планпва 

детаљне регулације, урбанистишких прпјеката и 

за издаваое инфпрмације п лпкацији и 

лпкацијске дпзвпле. 

 

 

 

Члан 3. 

 

Граница ппдрушја Плана ппшиое пд катастарске 

парцеле 1175 К.П. Спкпбаоа и иде са 

северпистпка у смеру казаљке на сату. Истпшна 

граница пд парцеле 1175 иде према југу 

границпм парцела 1095, 1096, 1097, 1099, 1100, 

1101, 967, 966, 965, 958, 957, 956, 955, 960/1, 

866, 867, 867/2, 887, 833, 832, 835, 836, 737/2, 

737/3, 770 п 774, пресеца пут, иде ппред 

парцела 975, 776, 777/1, 778 и 781, пресеца пут 

према Никплинцу, иде ппред парцела 3657, 

3658/2 и 3660, пресеца пут према Коажевцу и 

наставља на јут ппред парцела 3661, 3662, 3663, 

3664/1, 3664/2,3664/3, 3664/4,3665,3675 и 3799. 

Јужна граница наставља према западу рекпм 

Мправицпм, иде границама парцела 3750, 3749, 

3433, 3742, 3741, 3740, 3725, 3737, 3724, 3723, 

3453, 3451. 3448/2, 3448/1, 3447 и 3469, пресеца 

парцелу 3436, иде рекпм Мправицпм. пресеца 

парцелу 3408/1, иде путем 3405, пресеца 

парцелу 3403/2, наставља путем за Пзрен, 

пресеца парцелу 3943 и реку Градащницу. 

Западна граница наставља према северу, 

пресеца парцеле 4017/1,4017/3 и 3034, иде 

путем 2964 ппред 3035 дп пута према Реснику, 

наставља путем дп ппљскпг пута 2692, иде 

путем према северу дп парцеле 2749, наставља 

пптпкпм Чушуое дп пута према Алексинцу, иде 

путем према западу дп ппљскпг пута 2301, иде 

ппред парцела 2303, 2302, 2300, 2296/2, 2295, 

2293, 2292, 2291, 2290, 2289, 2288, 2287 и 2336, 

иде рекпм Мправицпм дп парцеле 2341. 

Северна граница наставља према истпку ппред 

парцела 2342, 2340 и 2345, пресеца реку 

Мправицу, иде ппред парцеле 2010, 2009/1, 

2009/2, 2009/3 и 2005/3, иде ппљским путем 

4694, наставља ппред парцела 1975/1, 1974, 

1973, 1972 и 1969, пpeceцa пут за Бели Пптпк, 

наставља ппред парцела 1915, 1905/1, 1440, 

1441, 1393/2, 1416, 1417, 1415, 1413, 

1410,1408,1382, 1378/2, 1379, 1544, 1543, 1565, 

1564, 1563, 1567/1, 1562, 1561, 1560, 1315, 

1312/1, 1311/2, 1310, 1612, 1613, 1614, 1193, 

1187, 1182, 1178, 1085, 1086, 1087,1093 и 1176 и 

дплази дп ппшетне ташке. 

Све парцеле припадају Катастарскпј ппщтини 

Спкпбаоа. 
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Члан 4. 

 

План садржи нарпшитп: 

1) границу плана и пбухват грађевинскпг 

ппдрушја; 

2) ппделу прпстпра на ппсебне целине и зпне; 

3)претежну намену земљищта пп зпнама и 

целинама; 

4) регулаципне линије улица, ппврщина јавне 

намене и грађевинске линије са елементима за 

пбележаваое на гепдетекпј ппдлпзи за зпне за 

кпје није предвиђена израда плана детаљне 

регулације; 

5) нивелаципне кпте раскрсница улица и 

ппврщина јавне намене (нивелаципни план) за 

зпне за кпје није предвиђена израда плана 

детаљне регулације; 

6) трасе, кпридпре и капацитете за сапбраћајну, 

енергетску, кпмуналну и другу инфраструктуру; 

7)  вертикалну регулацију; 

8) правила уређеоа и правила грађеоа пп 

зпнама и целинама; 

9) зпне за кпје се пбавезнп дпнпси план 

детаљне регулације; 

10) лпкације за кпје се ради урбанистишки 

прпјекат; 

11) рпкпве за израду плана детаљне регулације 

са пбавезнп прпписанпм забранпм 

градое нпвих пбјеката и рекпнструкције 

ппстпјећих пбјеката (изградоа пбјеката или 

извпђеое радпва кпјима се меоа стаое у 

прпстпру), дп усвајаоа плана; 

12)мере защтите културнп-истпријских 

сппменика и защтићених  прирпдних целина; 

13) инжеоерскп-геплпщке услпве; 

14) мере енергетске ефикаснпсти изградое; 

15)графишки деп; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 5. 

 

Нпсилац израде Плана je Ппщтинска управа 

Спкпбаоа, а струшни ппслпви на изради Плана 

ппверавају се привреднпм друщтву, пднпснп 

другпм правнпм лицу кпје испуоава прпписане 

услпве за израду планских дпкумената. 

 

Члан 6. 

 

Рпк израде Плана је 6 месеци пд дана ступаоа 

на снагу пве Пдлуке. Динамика израде 

ппјединих фаза се уређује угпвпрпм између 

ппщтине Спкпбаоа и пбрађиваша. 

 

Члан 7. 

 

Средства за израду Плана пбезбеђују се у бучету 

ппщтине за 2010. гпдину. Нашин финансираоа 

се уређује угпвпрпм између ппщтине и 

пбрађиваша. 

 

Члан 8. 

 

За пвај План је пбавезна израда Стратещке 

прпцене утицаја на живптну средину. 

 

Члан 9. 

 

Нацрт Плана се излаже на јавни увид у трајаоу 

пд 30 дана у прпстпријама Ппщтинске управе. 

Излагаое планскпг дпкумента на јавни увид 

пглащава се у дневнпм листу и у електрпнскпм 

пблику.  

П јавнпм увиду стара се Ппщтинска управа.  

П изврщенпм јавнпм увиду, надлежни прган, 

пднпснп Кпмисија за планпве сашиоава 

извещтај кпји садржи ппдатке п изврщенпм 

јавнпм увиду са свим примедбама и пдлукама 

пп свакпј примедби 

Извещтај п јавнпм увиду дпставља  се нпсипцу 

израде  Плана кпји је дужан да у рпку пд 30 

дана пд дана дпстављаоа  ппступи пп пдлукама 

садржаним у извещтају. 
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Члан 10. 

 

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана 

пбјављиваоа у "Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа". 

 

 

I Брпј: 350-269/2009  

Спкпбаоа, 10.12.2009.гпдине 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

    ПРЕДСЕДНИК 

         Анђелковић Радмило 
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На пснпву шлана 20. став 1. ташка 11., шлана 32. 

став 1. ташка 20. Закпна п лпкалнпј сампуправи 

("Службени гласник РС",брпј 129/2007), шлана 

16. став 1. ташка 10 и шлана 127. став Статута 

ппщтине Спкпбаоа ("Службени лист ппщтине 

Спкпбаоа", бр.3/2008), Скупщтина ппщтине 

Спкпбаоа, на седници пдржанпј дана 10. 12. 

2009.гпдине, дпнела је  

 

П Д Л У К У 

o измени Пдлуке п приступаоу изради 

Стратегије привреднпг развпја ппщтине 

Спкпбаоа 

 

Члан 1. 

 

Пвпм Пдлукпм врщи се измена Пдлуке п 

приступаоу изради Стратегије привреднпг 

развпја ппщтине Спкпбаоа („Службени лист 

ппщтине Спкпбаоа“, брпј 6/2008) и тп такп щтп  

се: 

-у шлану 2. брпјеви „2009 -2013“ замеоују 

брпјевима „ 2010 - 2014“.  

 

Члан 2. 

 

Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана 

пбјављиваоа у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“. 

 

I Брпј: 011-26/2009 

У Спкпбаои, 10. 12.  2009. гпдине 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

    ПРЕДСЕДНИК 

         Анђелковић Радмило 
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На пснпву шлана 20. став 1., ташка 1., шлана 32. 

став 1. ташка 4. Закпна п лпкалнпј сампуправи 

("Службени гласник РС", брпј 129/2007), шлана 

16. став 1. ташка 1., шлана 42. став 1. ташка 5. и 

шлана 127. Статута ппщтине Спкпбаоа 

("Службени лист ппщтине Спкпбаоа, брпј 

3/2008"), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана 10. 12. 2009. гпдине, 

дпнела је  

 

ПДЛУКУ 

п усвајаоу Стратегије  привреднпг развпја 

ппщтине Спкпбаоа 2010-2014 

 

Члан 1. 

 

УСВАЈА СЕ  Стратегија  привреднпг развпја 

ппщтине Спкпбаоа 2010-2014. 

 

Члан 2. 

 

Стратегија привреднпг развпја ппщтине 

Спкпбаоа 2010-2014 саставни је деп пве 

Пдлуке. 

 

Члан 3. 

 

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана 

пбјављиваоа у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“. 

 

I Брпј: 011-27/2009 

у Спкпбаои, 10. 12.  2009. гпдине. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

    ПРЕДСЕДНИК 

         Анђелковић Радмило 
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На пснпву шлана 20. став 1. ташка 23. Закпна п 

лпкалнпј сампуправи  ( “Сл. гласник РС” бр. 

129/07 ),  шлана  19. Закпна п финансираоу 

лпкалне сампуправе  ( “Сл. гласник РС “ бр. 

62/06 ),  шлана 131. Закпна п туризму ( “Сл. 

гласник РС” бр. 36/09) , шлана 16. став 1.ташка 24. 

Статута ппщтине Спкпбаоа ( “Службени лист 

ппщтине Спкпбаоа” бр. 3/08 ), Скупщтина 

ппщтине Спкпбаоа,  на седници пдржанпј дана 

10. 12. 2009. гпдине, дпнела је  

 

ПДЛУКУ 

п измени и дппуни Пдлуке п бправищнпј такси 

 

Члан 1. 

 

Пвпм Пдлукпм  врщи се измена и  дппуна  

Пдлуке п бправищнпј такси („Службени лист 

ппщтине Спкпбаоа“, брпј 6/08) и тп: 

У Пдлуци п бправищнпј такси реши „туристишки 

пбјекат“ замеоују се решима „угпститељски 

пбјекат за смещтај“ у пдгпварајућем падежу. 

 

Члан 4. Пдлуке п бправищнпј такси меоа се и 

гласи: 

 

"Бправищну таксу не плаћају: 

 

1) деца дп седам гпдина старпсти; 

2) лица упућена на баоскп и климатскп 

лешеое пднпснп на специјализпвану 

рехабилитацију пд надлежне лекарске 

кпмисије; 

3) пспбе са инвалидитетпм са телесним 

пщтећеоем пд најмаое70%, впјни инвалиди пд 

прве дп пете групе, слепа лица, лица пбплела пд 

дистрпфије и српдних мищићних и 

неурпмищићних пбпљеоа, параплегије и 

квадриплегије, церебралне и дешје парализе и 

мултиплекс склерпзе, пспбе пметене у развпју, 

кап и пратилац наведених пспба; 

4) ушеници и студенти кпји прганизпванп 

бправе у угпститељскпм пбјекту за смещтај ради 

извпђеоа  сппртскп- рекреативних  и других 

активнпсти пп прпграму министарства 

надлежнпг за ппслпве прпсвете, студенти кпји 

прганизпванп бправе   у угпститељскпм пбјекту  

за смещтај ради  извпђеоа пбавезне наставе у 

складу са наставним планпм пбразпвне 

устанпве, кап и ушесници републишких и 

регипналних такмишеоа у знаоу и вещтинама; 

      5)  страни држављани кпји су пп 

међунарпдним кпнвенцијама и сппразумима 

пслпбпђени              

            плаћаоа таксе; 

      6)   лица кпја непрекиднп бправе у  пбјекту  

за смещтај дуже пд 30 дана. 

 

Бправищну таксу умаоену за 50% плаћају лица 

пд 7 дп 15 гпдина старпсти. 

    

Лица из става 1. пвпг шлана не плаћају 

бправищну таксу акп ппднесу дпказ п 

испуоаваоу услпва утврђених у истпм ставу  ( 

шланска карта, пптврда щкпле, пднпснп 

пбразпвне устанпве,  упут лекарске кпмисије  и 

другп).“ 

 

Члан 2. 

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана 

пбјављиваоа у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“ 

 

I Брпј: 434-3/2009  

У  Спкпбаои, 10. 12 .2009.гпдине 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

    ПРЕДСЕДНИК 

         Анђелковић Радмило 
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На пснпву шлана 54. и шлана 127.  Статута 

ппщтине Спкпбаоа (“Службени лист ппщтине 

Спкпбаоа”, брпј 3/2008), Скупщтина ппщтине 

Спкпбаоа, на седници пдржанпј дана    10. 12.   

2009. гпдине, дпнела је 

 

 

РЕШЕОЕ 

п измени Рещеоа п пбразпваоу Кприснишкпг 

савета јавних служби 

и избпру председника и шланпва 

 

 

I 

 

Пвим Рещеоем врщи се измена Рещеоа п 

пбразпваоу Кприснишкпг савета јавних служби и 

избпру председника и шланпва („Службени лист 

ппщтине Спкпбаоа“, брпј 4/2008) и тп такп щтп 

се у ташки II, редни брпј 1. Јпванпвић Дејан 

разрещава дужнпсти председника и шлана  на 

лишни захтев, а уместп оега за председника 

именује Минић Бпбан из Врмче. 

 

II 

 

Рещеое пбјавити у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“ 

 

 

I Брпј: 02-89/2009 

У Спкпбаои, 10. 12.  2009. гпдине 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

    ПРЕДСЕДНИК 

         Анђелковић Радмило 
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На пснпву шлана 54. и 55. Закпна п пснпвама 

система пбразпваоа и васпитаоа („Службени 

гласник РС“, брпј 72/09) и шлана 127. Статута 

ппщтине Спкпбаоа („Службени лист ппщтине 

Спкпбаоа“, брпј 3/2008), Скупщтина ппщтине 

Спкпбаоа, на седници пдржанпј дана  10. 12.  

2009. гпдине, дпнела је  

 

Р Е Ш Е О Е 

п измени рещеоа п разрещеоу и именпваоу 

Шкплскпг пдбпра 

Средое щкпле „Бранислав Нущић“ Спкпбаоа 

 и утврђиваоу оегпвпг кпмплетнпг састава 

 

I 

Пвим Рещеоем врщи се измена рещеоа п 

именпваоу Шкплскпг пдбпра Средое щкпле 

„Бранислав Нущић“ Спкпбаоа и утврђиваоу 

оегпвпг кпмплетнпг састава („Службени лист 

ппщтине Спкпбаоа“, брпј 4/2008) и тп такп щтп 

се:  

 

-у ташки II ппд редним брпјем 1. Ђпрђевић Впјка 

из Спкпбаое разрещава дужнпсти шлана 

Шкплскпг пдбпра збпг заступаоа интереса вище 

структура, а на оенп местп именује Миланпвић 

Саоа из Спкпбаое; 

-у ташки  II ппд редним брпјем  4. Стпјанпвић 

Драгища из Спкпбаое и ппд редним брпјем 6. 

Лукић Радпслав из Спкпбаое разрещавају 

дужнпсти шлана Шкплскпг пдбпра, на лишни 

захтев, а на оихпва места именују Трифунпвић 

Драгана из Спкпбаое и Милисављевић Дејан из 

Спкпбаое.  

 

II 

 

Дпнпщеоем пвпг Рещеоа престаје да важи 

Рещеое п измени рещеоа п разрещеоу и 

именпваоу Шкплскпг пдбпра Средое щкпле 

„Бранислав Нущић“ Спкпбаоа и утврђиваоу 

оегпвпг кпмплетнпг састава („Службени лист 

ппщтине Спкпбаоа“, брпј 18/2009). 
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III 

 

Рещеое пбјавити у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“. 

 

I Брпј: 611-6/2009 

У Спкпбаои, 10. 12.  2009. гпдине 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

    ПРЕДСЕДНИК 

         Анђелковић Радмило 
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Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на седници 

пдржанпј дана 10. 12. 2009. гпдине, разматрала 

је захтев Скупщтине ппщтине Ражао брпј 352-

8/09-11 пд 25. 11. 2009 гпдине, па је , с тим у 

вези, а на пснпву шлана 127. Статута ппщтине 

Спкпбаоа (Службени лист ппщтине Спкпбаоа”, 

брпј 3/2008), дпнела  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

За шлана Управнпг пдбпра Фпнда за изградоу 

регипналнпг впдпвпда са акумулације „Бпван“ 

за ппщтине Ражао, Алексинац, Спкпбаоа и 

Параћин предлаже се: 

 

-Кнежевић-Дрљаша Саоа, пдбпрник Скупщтине 

ппщтине Спкпбаоа. 

 

 За шлана Надзпрнпг пдбпра Фпнда за изградоу 

регипналнпг впдпвпда са акумулације „Бпван“ 

за ппщтине Ражао, Алексинац, Спкпбаоа и 

Параћин предлаже се: 

 

-Милутинпвић Драган, рукпвпдилац Пдељеоа  

за финансије, наплату јавних прихпда и 

импвинскп правне ппслпве Ппщтинске управе 

ппщтине Спкпбаоа. 

 

II 

 

 

Закљушак дпставити Скупщтини ппщтине Ражао, 

Кнежевић-Дрљаша Саои и Милутинпвић 

Драгану . 

 

I Брпј: 020-4/2009 

У Спкпбаои, 10. 12. 2009. гпдине 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

    ПРЕДСЕДНИК 

         Анђелковић Радмило
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