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На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 4. и члана 49. став 1. и 5. Закона о

локалним изборима ( „Сл. гласник РС“ , број 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11 ),

члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи  ( „Сл. гласник РС“ број.

129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон  ) , члана 42. став 1. тачка 45. и члана
127. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ 3/08, 7/13,

11/14, 24/14) и члана 85. Пословника о раду Скупштине општине Сокобања ( „

Службени лист општине Сокобања“ 3/17) , Скупштина општине Сокобања, на

седници одржаној дана 17.01.2018. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  OДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

СОКОБАЊА 

 

Члан 1. 

 

Утврђује се да је мандат одборника Скупштине општине Сокобања, престао 
пре истека времена на које је изабран и то: 

 
 

1. Милановић Весни из Сокобање, ул. Немањина бр. 8/3, са изборне листе 

„Александар Вучић-Србија побеђује“ -  на лични захтев. 

 

Члан 2.  

 

 Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 

часова од дана доношења одлуке. 

. 

 
 

Члан 3.  

 

  Одлуку објавити  у „Службеном листу општине Сокобања“ 
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СТРАНА 3

Образложење

  Правни  основ  за  доношење  Одлуке  о  престанку  мандата  одборника 

Скупштине општине Сокобања, садржан је у одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и 

став 4. и члан 49. став 1. и 5. Закона о локалним изборима  („Сл. гласник РС“ , број 

129/07,  34/10  – одлука  УС  и  54/11),  члана  32.  став  1.  тачка  20.  Закона  о  локалној 

самоуправи  („Сл.  гласник  РС“  број.  129/07,  83/14  – др.  закон,  101/16  – др.  закон), 
члана 42.  став  1.  тачка  45.  и  члана 127.  Статута  општине  Сокобања   („Службени 

лист  општине  Сокобања“  3/08,  7/13,  11/14,  24/14) и  члана  85.  Пословника  о  раду 

Скупштине општине Сокобања ( „ Службени лист општине Сокобања“ 3/17).

  Чланом  46.  став  1.  тачка  1.  Закона  о  локалним  изборима  прописано  је  да 

одборнику  престаје  мандат  пре  истека  времена  на  које  је  изабран  подношењем 
оставке, а ставом 4. наведеног члана прописано је да је о оставци коју је одборник 

поднео  између  две  седнице,  скупштина  дужна  да  одлучи  на  првој  наредној 

седници.

  Како  је  Милановић  Весна, која је  изабрана за  одборника  Скупштине 

општине  Сокобања, са  изборне  листе  „Александар  Вучић-Србија  побеђује“, 

поднела оставку, то је, на основу напред наведених одредби закона, донета одлука 
као у диспозитиву.

На  основу  члана 49.  став  1.  и  5.  Закона  о  локалним  изборима, на  одлуке 
Скупштине  јединице  локалне  самоуправе  о  престанку  мандата  одборника 

допуштена је жалба Управном суду. Жалба се подноси у року од 48 часова од дана 

доношења одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе. 

  Упутство о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.

I БРОЈ: 02-6/2018

У Сокобањи, 17.01.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК, 

Драгољуб Јевтић
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На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини ( „Службени гласник РС“, број 72/11, 
88/13 и 105/14), члана 42. став 1.тачка 14) Статута општине Сокобања ( „Службени лист 
општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14) и чл. 11. Одлуке о прибављању и 
располагању ставрима у јавној својини општине Сокобања („Службени лист општине 
Сокобања“, бр. 20/13 и 21/14), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној 
дана 17.01.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
о прибављању непокретности у јавну својину општине Сокобања

I

Овом  Одлуком покреће се поступак прибављања непокретности  у  јавну  својину

општине Сокобања, јавним надметањем.

II

Непокретности које се прибављају у јавну својину општине Сокобања су:

1. Управна зграда – Зграда пословних услуга, производни и канцеларијски простор, бр.
зграде 2 приземље и спрат површине 1923,91м2 изграђен на кп.бр..2502/12 уписан у 
ЛН 5819 КО Сокобања, својина приватна 1/1;

2. Зграда прехрамбене индустрије и производње пића, производње пeчурака и магацин,
производни  и  канцеларијски  простор,  бр.  зграде  3  приземље  и  спрат  површине  у 
основи 1779м2,  укупне поврине 2087,29м2 изграђен на кп.бр..2502/12 уписан  у ЛН 
5819 КО Сокобања, својина приватна 1/1;

3. Стара  управна зграда – Зграда  пословних  услуга,  бр.  зграде  4  површине  106,4m2

изграђен на кп.бр..2502/12 уписан у ЛН 5819 КО Сокобања, својина приватна 1/1;

4. Млекара-Зграда  прехрамбене  индустрије  и  производње  пића,  објекат  изграђен  на

кп.бр. 2502/12, број зграде 5,  уписан  у ЛН 5819 КО Сокобања, површине  у  основи 
1854м2, укупне поврине 2206,40м2, својина приватна 1/1;

5. Котларница-помоћна  зграда,  објекат  изграђен  на  кп.бр.  2502/12,  број  зграде  6,

уписан у ЛН 5819 КО Сокобања, површине у основи 442м2, својина приватна 1/1;

6. Трафостаница-Помоћна  зграда, објекат  изграђен  на  кп.бр.  2502/12,  број  зграде  7,

уписан у ЛН 5819 КО Сокобања, површине 75м2, својина приватна -држалац1/1;

7. Колска  Вага -Помоћна  зграда, објекат  изграђен  на  кп.бр.  2502/12,  број  зграде  8,

уписан у ЛН 5819 КО Сокобања, површине 35м2, својина приватна-држалац 1/1;

8. Атмосферски кондензатор-Помоћна зграда, објекат изграђен на кп.бр. 2502/12, број

зграде  9,  уписан  у  ЛН  5819  КО  Сокобања,  површине 35м2,  својина 
приватна-држалац 1/1;

9. Објекти нискоградње и инфраструктуре у комплексу (ОНИ)
са покретном имовином у објектима.

Непокретности се прибаљају заједно са покретним стварима које се  налазе  у њима 
по спецификацији продавца.
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 Процењена тржишна вредност непокретности из става 1 овог члана  утврђена је у 

износу од 48.932.106,52 динара од стране Министарства финансија, регионалног одељења 

Ниш, Експозитура Сокобања. 

 

 

III 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Прибављање  непокретности  из  тачке  II  ове  Одлуке,  поверава  се Председнику 
општине  Сокобања,  који  је  овлашћен  да учествује  у  јавном  надметању  за  прибављање 
непокретности  из  тачке II ове  Одлуке, по  расписаном  јавном огласу ДОО  „Требич 
ММ“ Сокобања - у стечају, за продају покретне и непокретне имовине јавним надметањем, 
а највише до износа процењене вредности из тачке II став 3. ове Одлуке.

IV

  Општина  стиче  право  својине  на покретним  стварима  и објектима из  тачке II ове 
Одлуке,  са  правом  уписа непокретности у  јавне  књиге  о  евиденцији  непокретности  и 
правима на њима на основу уговора о прибављању непокретности.

  Уговор о прибављању покретне и непокретне имовине из тачке II ове Одлуке у јавну 
својину  општине  Сокобања  у  име  општине  Сокобања  закључује  председник  општине,  по 
предходно прибављеној   сагласности Правобраниоца општине Сокобања.

V

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном  листу

општине Сокобања“.

I Број: 404-18/2018

У Сокобањи, дана 17.01.2018. године 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 
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О б р а з л о ж е њ е

Скупштина  општине  Сокобања,  је  на  седници  одржаној  дана  17.11.2017  године  донела 
Одлуку о прибављњу непокретности у јавну својину општине Сокобања, којом је покренут 
поступак  за  прибављање   предметних   непокретности  у  јавну  својину методом 
непосредне погодбе, у поступку   прикупљања   писаних понуда.

Општина  Сокобања је, доношења  Одлуке, поднела  пријаву  и  учествовала  у  куповини 
предметних  непокретности  од  ДОО  „Требич  ММ“  Сокобања-у  стечају,  дана  07.12.2017.

године   као једини понуђач.

Комисија  је  констатовала  да је  Општина  Сокобања  испунила  све  услове  за  учешће  на

продаји методом јавног прикупљања понуда. Понуђена је цена од 23.400.000,00 динара. 

Како  је  понуђена  цена  испод  50%  од  процењене  вредности,  на  овакав  исход  поступка

потребна је сагласност Одбора повериоца.

Одбор поверилаца није дао сагласност на овакву купопродају.

ДОО  „Требич  ММ  “  Сокобања – у  стечају  огласио  је Продају  покретне  и  непокретне 
имовине у поступку јавног надметања. Јавно надметање заказано је за 29.01.2018. године. 
Почетна цена је 23.457.001,00 динара.

Процењена тржишна вредност непокретности из става 1 овог члана   утврђена је у износу 
од  48.932.106,52  динара  од  стране  Министарства  финансија,  регионалног  одељења  Ниш, 
Експозитура Сокобања.

Одредбама  члана  29. став 1.  Закона  о  јавној  својини прописано   је  да  се  непокретне 
ствари  прибављају  у  јавну  својину  и  отуђују  из  јавне  својине  полазећи  од  тржишне 
вредности  непокретности, коју  је  проценио  порески,  односно  други  надлежни  орган,  у 
поступку  јавног  надметања,  односно  прикупљањем  писмених  понуда, ако  законом  није 
друкчије одређено.

Чланом 42.  став  1. тачка  14)  Статута  општине  Сокобања прописано  је  да  Скупштина 
општине  у  складу  са  закономОдлучије  о  прибављању  непокретности  у  јавну  својину 
општине.

Чланом   11. Одлуке  о  прибављању  и  располагању  ставрима  у  јавној  својини  општине 
Сокобања прописано  је  да  се  непокретности  у  јавној  својини  општине  Сокобања 
прибављају  и  отуђују  у  поступку  јавног  надметања  или  прикупљања  писмених  понуда,  а 
изузетно  непосредном  погодбом,  под  условима  прописаним  законом,  уредбом  и  том 
одлуком.

Доношење  ове  Одлуке  потребно  је  ради  учешћа  општине Сокобања  у  поступку  јавног 
надметања и прибављања у јавну својину предметних објеката. Објекти који се прибављају
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имају велику повшрину  и то како канцеларијског, тако и производног простора, који би 

се користили за разне намене. Општина Сокобања би ове објекте користила као пословни 

простор за јавна преузећа основана од стране Општине (обзиром да је пословни простор 

који користи  ЈКП „Напредак“ Сокобања у поступку реституције, а Јавно предузеће 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања нема никакав простор за сметај машина и опреме), а 

преостале непокретности за тржишно изнајмљивање, јавно приватно партнерство и др. 

намене. 

Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној дана ____________ утврдило је 

предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Сокобања и 

предлаже Скупштини општине Сокобања да предлог усвоји. 
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  Душица Димитријевић
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Одлука 
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