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 На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07), члана 44. став 1. Статута општине Сокобања («Службени лист општине Сокобања“, 

број 3/2008, 7/2013)) и члана 57. Пословника о раду Скупштине општине Сокобања 

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

 

 

С А З И В А М 

 

 

 XVII седницу Скупштине општине Сокобања за 06. 02. 2014. године (ЧЕТВРТАК), са 

почетком у 9 часова. 

 Седница ће се одржати у великој сали Скупштине општине Сокобања у згради 

Скупштине општине Сокобања, улицa Светог Саве бр. 23. 

  

 За седницу предлажем следећи 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

  

 1.Разматрање и усвајање извода из записника са  XVI седнице Скупштине општине 

Сокобања; 

 2.Разматрање и доношење Програма рада Скупштине општине Сокобања за 2014. 

годину; 

       Известилац:Снежана Радовановић. 

 3.Разматрање и доношење Одлуке о приступању промени Статута општине Сокобања; 

       Известилац:Снежана Радовановић. 

 4.Разматрање и доношење Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области 

спорта; 

       Известилац:Душица Станковић.  

 5.Разматрање и доношење Одлуке о начину финансирања програма и пројеката 

удружења из буџета општине Сокобања; 

       Известилац:Душица Станковић.  

 6.Разматрање и доношење Одлуке о начину обављања комуналних делатности на 

територији општине Сокобања; 

       Известилац:Душица Станковић.  

 7.Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању Програма одржавања градских зелених 

површина из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања; 

       Известилац:Душица Станковић. 

 8.Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању Програма одржавања градске чистоће 



из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања;  

       Известилац:Душица Станковић. 

 9.Разматрање и  доношење Одлуке о утврђивању Програма одржавања и  уређења 

излетишта и излетничких стаза из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања ; 

       Известилац:Душица Станковић. 

 10.Разматрање и  доношење Одлуке о утврђивању Програма одржавања фонтана, јавних 

чесми, парковског мобилијара, справа за игру и одржавања „мини пич“ терена из делатности 

ЈКП „Напредак“ Сокобања; 

       Известилац:Душица Станковић. 

 11.Разматрање и доношење Одлуке о комуналном уређењу на територији општине 

Сокобања; 

       Известилац:Душица Станковић. 

 12.Разматрање и доношење Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и 

занатских објеката на територији општине Сокобања; 

       Известилац:Душица Станковић. 

 13.Разматрање и доношење Одлуке о начину располагања непокретностима у јавној 

својини општине Сокобања; 

       Известилац:Славица Миловановић. 

 14.Разматрање и доношење Одлуке о прибављању парковског мобилијара у јавној 

својини општини Сокобања; 

       Известилац:Славица Миловановић. 

 15.Разматрање и доношење Одлуке о образовању Савета за здравље општине Сокобања; 

       Известилац:Снежана Радовановић. 

 16.Разматрање и доношење Одлуке о поверавању послова израде техничке 

документације Организацији за туризам и културу Сокобања; 

       Известилац:Снежана Радовановић. 

 17.Разматрање и доношење Одлуке о висини накнаде стрелцима на противградним 

станицама у општини Сокобања за 2014. годину; 

        Известилац:Владимир Ракић 

  18.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања  за 

2014. годину Фонда за изградњу регионалног водовода са акумулације „Бован“; 

        Известилац:Зоран Ристић. 

  19.Текућа питања. 

 

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

 

 

           ПРЕДСЕДНИЦА 

                                                                                Снежана Радовановић 

 

 

 


