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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, 83/2014) 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 

 XLII седницу Општинског већа општине Сокобања за 20. 02. 2015. 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 XLI седнице Општинског већа општине 

Сокобања; 

 2.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта; 

       Известилац:Димитрије Лукић. 

 3.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о праву на једнократну помоћ за 

вантелесну оплодњу; 

       Известилац:Димитрије Лукић. 

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

својину општине Сокобања; 

       Известилац:Драгослав Пауновић. 

 5.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о отуђењу превозног средства из јавне 

својине општине Сокобања; 

       Известилац:Драгослав Пауновић. 

 6.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о покретању поступка оснивања 

Регионалног привредног друштва за комуналну делатност „Нишки регион“ Д.О.О.; 

       Известилац:Димитрије Лукић. 

 7.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о утврђивању економских и регресираних 

цена услуга у Предшколској установи „Буцко“ Сокобања; 

       Известилац:Димитрије Лукић. 

 8.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о давању у закуп пословног простора 

„Конак-Парк“; 

       Известилац:Димитрије Лукић. 

 9.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о ангажовању ревизора за обављање 

екстерне ревизије завршног рачуна буџета за 2014. годину; 

       Известилац:Сања Богдановић. 

 10.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Сокобања; 

       Известилац:Димитрије Лукић. 

 11.Разматрање и утврђивање предлога Програма запремања простора мермерног 



шеталишта у Сокобањи; 

       Известиоци:Димитрије Лукић, 

                  Николина Ристић 

 12.Разматрање и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Програм 

пословања Фонда за изградњу регионалног водовода са акумулације „Бован“ за општине 

Алексинац, Ражањ, Сокобања и Параћин; 

       Известилац:Димитрије Лукић. 

 13.Разматрање и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на  Одлуку о 

начину покрића губитка у пословању Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања; 

       Известилац:Саша Дрљача 

 14.Разматрање и утврђивање предлога Закључка о усвајању Плана рада Дома здравља 

Сокобања за 2015. годину; 

       Известилац:др Драгољуб Петровић. 

 15.Разматрање и доношење Закључка о усвајању Плана рада и Финансијског плана за 

2015. годину Црвеног крста Сокобања; 

       Известилац:Милица Миленковић. 

 16.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Правилник о организацији 

и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу „Напредак“ Сокобања; 

       Известилац:Саша Дрљача. 

 17.Разматрање и доношење Одлуке о висини појединачних средстава опредељених за 

финансирање активности сеоских месних заједница на територији општине Сокобања у 2015. 

години; 

       Известилац:Димитрије Лукић. 

 18.Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Одлуку о критеријумима 

за доделу средстава из буџета општине Сокобања намењених остваривању јавног интереса у 

области јавног информисања ; 

       Известилац:Драгослав Пауновић. 

 19.Разматрање и доношење Закључка о стављању ван снаге Закључка о утврђивању 

предлога Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Сокобања за 2015. годину, 

       Известилац:Димитрије Лукић. 

 20.Разматрање и доношење Закључка о утврђивању предлога Програма мера подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Сокобања за 

2015. годину, 

       Известилац:Владимир Ракић. 

 21.Иформација о избору програма/пројеката који се предлажу за финансирање по 

Јавном конкурсу за финансирање програма у области спорта; 

       Известилац:Димитрије Лукић. 

 22.Разматрање Закључака Комисије за безбедност саобраћаја; 

       Известилац:Бобан Илић 

 23.Разматрање Извештаја грађевинског инспектора и инспектора за заштиту животне 

средине Општинске управе општине Сокобања  о утврђивању штете настале на објектима; 

       Известилац:Димитрије Лукић. 

 24.Разматрање захтева Антић Леле из Мужинца; 

 25.Разматрање захтева Књижевног клуба „Соколово перо“; 

 26.Информација о захтевима грађана; 

 27.Текућа питања. 

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

 

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                     Димитрије Лукић, с.р. 


