
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА СОКОБАЊА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

I Број:06-86/2014 

22. 12. 2014. године 

С О К О Б А Њ А 

_________________________________ 

 

                                                      __________________ 

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

129/07, 83/14), члана 44. став 1. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014) и члана 57. Пословника о раду Скупштине општине 

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

 

 

С А З И В А М 

 

 XXVII седницу Скупштине општине Сокобања за  29. 12. 2014. године (ПОНЕДЕЉАК), 

са почетком у 9 часова. 

 Седница ће се одржати у 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 XXVI седнице Скупштине општине 

Сокобања; 

 2.Разматрање и доношење Одлуке о изменама и допунама Статута општине Сокобања; 

        Известилац:Зоран Шујица. 

 3.Разматрање и доношење Одлуке о буџету општине Сокобања за 2015 годину; 

        Известилац:Сања Богдановић. 

 4.Разматрање и доношење Одлуке о локалним комуналним таксама за територију 

општине Сокобања; 

        Известилац:Душица Станковић. 

 5.Разматрање и доношење Одлуке о локалним административним таксама; 

        Известилац:Душица Станковић. 

 6.Разматрање и доношење Одлуке о одређивању почетне цене за давање у закуп 

локација за постављање мањих монтажних објеката; 

        Известилац:Душица Станковић. 

 7.Разматрање и доношење Одлуке о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и 

унапређење  животне средине на територији општине Сокобања; 

        Известилац:Душица Станковић. 

 8.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања за 2015. годину; 

        Известилац:Витомир Крстић. 

 9.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Програм рада и   

Програмски буџет Центра за социјални рад „Сокобања“, Сокобања за 2015. годину; 

        Известилац:Владимир Павловић. 

 10.Разматрање и доношење Решења о давању сагласност на Програм рада са 



финансијским планом Организације за туризам и културу Сокобања за 2015. годину; 

        Известилац:Љубинко Миленковић. 

 11.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног 

комуналног предузећа предузећа „Напредак“ Сокобања за 2015; 

        Известилац:Саша Дрљача. 

 12.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама давања 

техничких услова и прикључака на водоводну и канализациону мрежу Јавног комуналног 

предузећа "Напредак" Сокобања; 

        Известилац:Саша Дрљача. 

 13.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних 

услуга и вашарских такси Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања; 

        Известилац:Саша Дрљача. 

 14.Разматрање и доношење Решења о давању сагласност на Одлуку о ценама  

гробљанских услуга и такси Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања; 

        Известилац:Саша Дрљача. 

 15.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама услугама 

возилима Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања; 

        Известилац:Саша Дрљача. 

 16.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама  воде за 

пиће, канализације и изношења смећа Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања; 

        Известилац:Саша Дрљача. 

 17.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама одлагања 

отпада на градској депонији, пецању на рибњаку и хватању паса и мачака Јавног комуналног 

предузећа "Напредак" Сокобања, 

        Известилац:Саша Дрљача. 

 18.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о продаји отпадног 

метала Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања; 

        Известилац:Саша Дрљача. 

 19.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о продаји 

аутоподизача ТАМ 110 и доставног возила „Поли“ Јавног комуналног предузећа "Напредак" 

Сокобања; 

        Известилац:Саша Дрљача. 

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

из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања; 

        Известилац:Душица Станковић. 

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

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

        Известилац:Душица Станковић. 

 22.Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању Програма одржавања јавних 

градских зелених површина  из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања; 

        Известилац:Душица Станковић. 

 23.Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању Програма одржавања фонтана, 

јавних чесми, парковског мобилијара, справа за игру и одржавање  „мини пич“ терена  из 

делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања; 

        Известилац:Душица Станковић. 

 24.Разматрање и доношење Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 

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

        Известилац:Ружица Јоцић. 

 25.Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Предлога концесионог акта изградње 

Регионалног центра за управљање отпадом „Келеш“ и Студије економске оправданости  

изградње Регионалног центра за управљање отпадом „Келеш“ путем концесије; 

        Известилац:Димитрије Лукић. 



 26.Разматрање и доношење Одлуке о одређивању непокретности у јавној својини 

општине Сокобања за социјално становање у заштићеним условима и давање на коришћење 

одређених непокретности; 

        Известилац:Душица Станковић. 

 27.Разматрање и доношење Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на 

територији општине Сокобања; 

        Известилац:Душица Станковић. 

 28.Разматрање и доношење Одлуке о давању у закуп пословног простора „Конак-Парк“; 

        Известилац:Душица Станковић. 

 29.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности за закључивање Споразума о 

раскиду Уговора о поверавању делатности уређења и одржавања јавних паркиралишта у 

Сокобањи; 

        Известилац:Димитрије Лукић. 

 30.Разматрање и доношење Одлуке о допуни Одлуке о начину обављања комуналних 

делатности на територији општине Сокобања; 

        Известилац:Душица Станковић. 

 31.Разматрање и доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о начину 

финансирања програма и пројеката удружења из буџета општине Сокобања; 

        Известилац:Душица Станковић. 

 32.Разматрање и доношење Одлуке о усвајању допуне Локалног акционог плана за 

унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Сокобања у периоду 

2012-2016 године; 

        Известилац:Вукадин Николић. 

 33.Текућа питања. 

 

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

 

 

 

           ПРЕДСЕДНИЦА 

                                                                                           Снежана Радовановић 

 

 

НАПОМЕНА: Материјал по тачки 24. сте добили уз позив за седницу Општинског већа 

општине Сокобања од 20. 11. 2014. године, а материјал по тачкама 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15,  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32  сте добили уз материјал за 

седницу Општинског већа општине Сокобања од 22. 12. 2014. 


