
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА СОКОБАЊА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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С О К О Б А Њ А 

 

 

_________________________________ 

 

                                                      __________________ 

 

 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 

 

 XIX седницу Скупштине општине Сокобања за  17. 04. 2014. године (ЧЕТВРТАК), са 

почетком у 9 часова. 

 Седница ће се одржати у великој сали Скупштине општине Сокобања (изнад 

ватрогасног). 

 За седницу предлажем следећи 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 1.Разматрање и усвајање извода из записника са XVIII седнице Скупштине 

општине Сокобања; 

 2.Разматрање и доношење II Ребаланса Одлуке о буџету општине Сокобања за 

2014. годину; 

       Известилац:Сања Богдановић. 

 3.Разматрање и доношење Закључка о усвајању Извештаја о раду за 2013. годину 

Фонда за солидарну стамбену изградњу Сокобања; 

       Известилац:Мирјана Кокерић. 

 4.Разматрање и доношење Закључка о усвајању Извештаја о раду Фонда за развој 

пољопривреде општине Сокобања за 2013. годину; 

       Известилац:Владимир Ракић. 

 5.Разматрање и доношење Закључка о усвајању Извештаја о реализацији Програма 

рада за 2013. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“  Сокобања; 

       Известилац:Витомир Крстић. 

 6.Разматрање и доношење Закључка о усвајању Извештаја о раду Центра за 

социјални рад „Сокобања“ у Сокобањи за 2013. годину; 

       Известилац:Владимир Павловић. 

 7.Разматрање и доношење Закључка о усвајању Извештаја о пословању 

Организације за туризам и културу Сокобања од 01. јануара до 31. децембра 2013. године; 

       Известилац:Љубинко Миленковић. 

 



 8.Разматрање и доношење Закључка о усвајању Извештаја о раду и материјално 

финансијском пословању Дома здравља Сокобања за период I – XII 2013.године; 

       Известилац:Драгољуб Петровић. 

 9.Разматрање и доношење Закључка о усвајању Плана рада Дома здравља 

Сокобања за 2014. годину; 

       Известилац:Драгољуб Петровић. 

 10.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду 

Јавног предузећа Дирекције за урбанизам и изградњу – Сокобања за 2013. годину; 

       Известилац:Виолета Костић. 

 11.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Ребаланс Програма 

пословања за 2014. годину Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања; 

       Известилац:Саша Дрљача. 

 12.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду за 

2013. годину Јавног комуналног  предузећа „Напредак“ Сокобања; 

       Известилац:Саша Дрљача. 

      13.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу 

губитка у пословању за 2013. години Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања; 

       Известилац:Саша Дрљача. 

 14.Разматрање и доношење Закључка о усвајању Извештаја о раду Општинског 

јавног правобранилаштва Сокобања за период 01. 01. 2013. године до 31. 12. 2013. године; 

       Известилац:Станислав Малденов. 

 15.Разматрање и доношење Закључка о усвајању Годишњег извештаја о раду 

Општинске управе општине Сокобања од 01. 01. 2013. -  31. 12. 2013. године; 

       Известилац:Драгослав Пауновић. 

 16.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права јавне својине на покретним 

стварима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, граду Зајечару; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 17.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права јавне својине на покретним 

стварима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, општини Књажевац; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 18.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права јавне својине на покретним 

стварима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, општини Бољевац; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 19.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права јавне својине на покретним 

стварима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, општини Пирот; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 20.Разматрање и  доношење Одлуке о преносу права јавне својине на покретним 

стварима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, општини Димитровград; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 21.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права јавне својине на покретним 

стварима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, општини Бабушница; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 22.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права јавне својине на покретним 

стварима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, општини Бела Паланка; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 23.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права коришћења на 

непокретностима у јавној својини општине Сокобања без накнаде Месној заједници Ресник; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 24.Разматрање и доношење  Одлуке о преносу права коришћења на 

непокретностима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, Месној заједници 

Мужинац; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 



 25.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права коришћења на 

непокретностима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, Месној заједници 

Николинац; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 26.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права коришћења на 

непокретностима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, Месној заједници 

Милушинац; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 27.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права коришћења на 

непокретностима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, Месној заједници Дуго 

Поље; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 28.Разматрање и  доношење Одлуке о преносу права коришћења на 

непокретностима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, Месној заједници 

Блендија; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 29.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права коришћења на 

непокретностима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, Месној заједници Врбовац; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 30.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права коришћења на 

непокретностима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, Месној заједници Врмџа; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 31.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права коришћења на 

непокретностима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, Месној заједници 

Трубаревац; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 32.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права коришћења на 

непокретностима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, Месној заједници Сеселац; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 33.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права коришћења на 

непокретностима у јавној својини општине Сокобања без накнаде Месној заједници Језеро; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 34.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права коришћења и управљања на 

непокретностима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, ЈП Дирекција за урбанизам 

и изградњу-Сокобања; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 35.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права коришћења и управљања без 

накнаде на покретним стварима у јавној својини општине Сокобања ЈП Дирекција за 

урбанизам и изградњу-Сокобања; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 36.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права коришћења и управљања на 

непокретностима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, Организацији за туризам и 

културу Сокобања; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 37.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права коришћења и управљања, без 

накнаде, на покретним стварима у јавној својини општине Сокобања Организацији за туризам 

и културу Сокобања; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 38.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права коришћења и управљања, без 

накнаде, на становима у јавној својини општине Сокобања; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 39.Разматрање и доношење Одлуке о прибављању рачунарске опреме у јавну 



својину општине Сокобања; 

       Известилац:Татјана Колоња Богдановић. 

 40.Разматрање и доношење Одлуке о саветнику за заштиту права пацијената на 

територији општине Сокобања; 

       Известилац:Драгослав Пауновић. 

 41.Разматрање и доношење Одлуке о допуни Програма запремања мермерног 

шеталишта у Сокобањи; 

       Известилац:Снежана Радовановић. 

 42.Разматрање и доношење Решења о разрешењу вршиоца дужности директора 

Дома здравља Сокобања; 

       Известилац:Снежана Радовановић. 

 43.Разматрање и доношење Решења о именовању директора Дома здравља 

Сокобања; 

       Известилац:Снежана Радовановић. 

 44.Разматрање и доношење Решења о разрешењу вршиоца дужности директора 

Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања; 

       Известилац:Снежана Радовановић. 

 45.Разматрање и доношење Решења о именовању директора Народне библиотеке 

„Стеван Сремац“ Сокобања; 

       Известилац:Снежана Радовановић. 

 46.Разматрање и доношење Решења о разрешењу Комисије за доделу награда 

ученицима и студентима; 

       Известилац:Снежана Радовановић. 

  47.Разматрање и доношење Решења о именовању Комисије за доделу награда 

ученицима и студентима;  

       Известилац:Снежана Радовановић. 

 

         48.Текућа питања. 

  

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

 

 

           ПРЕДСЕДНИЦА 

                                                                                Снежана Радовановић 

 

 

 

НАПОМЕНА: Матријал по тачкама 2 до 41 добили сте уз позив за седнице Општинског већа 

општине Сокобања од 18. 03. 2014. године, 04. 04. 2014. године и 09. 04. 2014. године. 


