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 На основу члана 45. став 4. и члана 47. став 1. Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник РС“, број 129/2007) и члана 25. став 1. и 2. Пословника о раду Општинског већа 

општине Сокобања (,,Службени лист општине Сокобања“, број 4/2008) 

 

С А З И В А М 

 XXIX седницу Општинског већа општине Сокобања за 13. 06. 2014. године (ПЕТАК) са 

почетком у 9 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 XXVII и XXVIII седнице Општинског већа 

општине Сокобања; 

 2.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о доношењу Плана генералне регулације  

Сокобања; 

       Известилац:Димитрије Лукић. 

 3.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о прибављању покретних ствари у јавну 

својину општине Сокобања; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 4.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о покретању поступка отуђења превозног 

средства из јавне својине општине Сокобања; 

       Известилац:Димитрије Лукић. 

 5.Разматрање и утврђивање предлога Правилника за унапређење говедарства кроз 

субвенционисање женске телади код регистрованих пољопривредних произвођача на 

територији општине Сокобања; 

       Известилац:Владимир Ракић. 

 6.Разматрање и утврђивање предлога Конкурса за  субвенционисање пољопривреде 

кроз куповину женске телади код  пољопривредних произвођача у 2014. години; 

       Известилац:Владимир Ракић. 

 7.Разматрање и утврђивање предлога Правилника за унапређење расног састава у 

овчарству и козарству кроз куповину приплодне јагњади и јаради и њихова расподела 

пољопривредним произвођачима у укупном износу од 50% од укупне вредности инвестиције; 

       Известилац:Владимир Ракић. 

 8.Разматрање и утврђивање предлога Конкурса за унапређење расног састава у 

овчарству и козарству кроз куповину приплодне јагњади и јаради и њихова расподела 

пољопривредним произвођачима у укупном износу од 50% од укупне вредности инвестиције; 

       Известилац:Владимир Ракић. 

 9.Разматрање и утврђивање предлога Правилника за унапређење воћарства кроз 

покривање дела трошкова при подизању вишегодишњих засада, куповином садница и подела 



истих у укупном износу од 50% од укупне вредности инвестиције у 2014. години; 

       Известилац:Владимир Ракић. 

 10.Разматрање и утврђивање предлога Конкурса за унапређење воћарства кроз 

покривање дела трошкова при подизању вишегодишњих засада, куповином садница и подела 

истих у укупном износу од 50% од укупне вредности инвестиције у 2014. години; 

       Известилац:Владимир Ракић. 

 11.Разматрање и утврђивање предлога Правилника за унапређење  производње 

лековитог биља на подручју општине Сокобања, кроз покривање дела трошкова при 

формирању засада под лековитим биљем, куповином садног материјала и поделе истог 

пољопривредним произвођачима у укупном износу од 50% од вредности инвестиције у 2014. 

години; 

       Известилац:Владимир Ракић. 

 12.Разматрање и утврђивање предлога Конкурса за унапређење производње лековитог 

биља на подручју општине Сокобања, кроз покривање дела трошкова при формирању засада 

под лековитим биљем, куповином садног материјала и поделе истог пољопривредним 

произвођачима у укупном износу од 50% од вредности инвестиције у 2014. години; 

       Известилац:Владимир Ракић. 

 13.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Правилник о изменама и 

допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Сокобања; 

       Известилац:Драгослав Пауновић.   

 14.Разматрање и доношење Закључка о набавци 30 противградних ракета за потребе 

функционисања противградних станица на територији општине Сокобања; 

       Известилац:Владимир Ракић. 

 15.Информације о захтевима грађана; 

 16.Текућа питања. 

 

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

 

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                     Димитрије Лукић 


