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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 

 

 XXXVI седницу Општинског већа општине Сокобања за 20. 11. 2014. године 

(ЧЕТВРТАК) 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 XXXV седнице Општинског већа општине 

Сокобања; 

 2.Разматрање и утврђивање предлога V Ребаланса Одлуке о буџету општине Сокобања 

за 2014. годину; 

       Известилац:Сања Богдановић. 

 3.Разматрање и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на IV Ребаланс 

Финансијског плана Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања; 

       Известилац:Витомир Крстић. 

 4.Разматрање и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на 4. измену 

Финансијског плана Организације за туризам и културу Сокобања; 

       Известилац:Љубинко Миленковић. 

 5.Разматрање и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Други Ребаланс 

Програма пословања Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу-Сокобања; 

       Известилац:Виолета Костић. 

 6.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о давању на коришћење и управљање 

канализационе пумпне станице у јавној својини општине Сокобања Јавном комуналном 

предузећу „Напредак“ Сокобања; 

       Известилац:Димитрије Лукић. 

 7.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног 

метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на 

територији општине Сокобања; 

       Известилац:Душица Станковић. 

 8.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о измени Одлуке о одређивању зона и 

најопремљеније зоне на територији општине Сокобања; 

       Известилац:Душица Станковић. 

 9.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о измени Одлуке о преносу права јавне 



својине на покретним стварима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, 

Министарству унутрашњих послова, Полицијска управа Зајечар, Полицијска станица у 

Сокобањи; 

       Известилац:Драгослав Пауновић. 

 10.Разматрање и утврђивање предлога Програма коришћења средстава буџетског фонда 

за заштиту животне средине на територији општине Сокобања у 2015-ој години; 

       Известилац:Ружица Јоцић. 

 11.Разматрање и утврђивање предлога Програма коришћења средстава од накнаде за 

боравишну таксу у Сокобањи у 2015-ој години; 

       Известилац:Ружица Јоцић. 

 12.Разматрање и утврђивање предлога Закључка о усвајању Извештаја о реализацији 

Пројекта „Кућно лечење, палијативно збрињавање и помоћ старим и болесним особама, као и 

особама са инвалидитетом за период јун 2014-децембар 2014.године Дома здравља Сокобања; 

       Известилац:др Миодраг Николић. 

 13.Разматрање и доношење Закључка о утврђивању предлога за постављање 

Правобраниоца општине Сокобања и утврђивање предлога Решења о постављању 

Правобраниоца општине Сокобања; 

       Известилац:Димитрије Лукић. 

 14.Информација о захтевима грађана; 

 15.Текућа питања. 

 

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

 

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                     Димитрије Лукић, с.р. 

 


