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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) и члана 25. Пословника о раду Општинског већа општине 

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

 

С А З И В А М 

 

 XXIII седницу Општинског већа општине Сокобања за 18. 03. 2014. године (УТОРАК) 

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 XXII седнице Општинског већа општине 

Сокобања; 

 2.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права јавне својине на 

покретним стварима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, општини Зајечар; 

       Известилац: Татјана Колоња Богдановић. 

 3.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права јавне својине на 

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

       Известилац: Татјана Колоња Богдановић. 

 4.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права јавне својине на 

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

       Известилац: Татјана Колоња Богдановић. 

 5.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права јавне својине на 

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

       Известилац: Татјана Колоња Богдановић. 

 6.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права јавне својине на 

покретним стварима у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, општини 

Димитровград; 

       Известилац: Татјана Колоња Богдановић. 

 7.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права јавне својине на 

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

       Известилац: Татјана Колоња Богдановић. 

 8.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права јавне својине на 



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

       Известилац: Татјана Колоња Богдановић. 

 9.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права коришћења на 

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

       Известилац: Татјана Колоња Богдановић. 

 10.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права коришћења на 

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

Мужинац; 

       Известилац: Татјана Колоња Богдановић.  

 11.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права коришћења на 

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

Николинац; 

       Известилац: Татјана Колоња Богдановић.  

 12.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права коришћења на 

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

Милушинац; 

       Известилац: Татјана Колоња Богдановић.  

 13.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права коришћења на 

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

Поље; 

       Известилац: Татјана Колоња Богдановић.  

 14.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права коришћења на 

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

Блендија; 

       Известилац: Татјана Колоња Богдановић.  

 15.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права коришћења на 

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

       Известилац: Татјана Колоња Богдановић.  

 16.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права коришћења на 

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

       Известилац: Татјана Колоња Богдановић.  

 17.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права коришћења на 

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

Трубаревац; 

       Известилац: Татјана Колоња Богдановић.  

 18.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права коришћења на 

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

       Известилац: Татјана Колоња Богдановић.  

 19.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права коришћења на 

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

       Известилац: Татјана Колоња Богдановић.  

 20.Разматрање и утврђивање предлога 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.  

 21.Разматрање и утврђивање предлога 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.  

 22.Разматрање и доношење Правилника о интерној ревизији општине Сокобања; 

       Известилац:Сања Богдановић. 

 23.Разматрање и доношење Стратегије управљања ризиком општине Сокобања; 



       Известилац:Сања Богдановић. 

 24.Разматрање и доношење Решења о образовању стручног тима за имплементацију 

стратегије управљања ризиком општине Сокобања; 

       Известилац:Сања Богдановић. 

 25.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на План постављања мањих 

монтажних објеката у парку „Бањица“ у Сокобањи; 

       Известилац:Драган Арсић. 

 26.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на План постављања мањих 

монтажних објеката у башти „Озрен“ у Сокобањи; 

       Известилац:Драган Арсић. 

 27.Разматрање и одлучивање по захтеву Фудбалског клуба „Озрен“ Сокобања за 

финансијску помоћ у циљу упућивања млађих категорија фудбалског клуба на спортску 

екскурзију у Холандију и Немачку; 

       Известилац:Димитрије Лукић. 

 28.Разматрање и одлучивање по захтеву Месне заједнице Сесалац за финансијску помоћ 

за одлазак на четвртфинално такмичење „Шљивик“ у Београду; 

       Известилац:Димитрије Лукић. 

 29.Разматрање и одлучивање по молби Николе  Лазаревића и Милоша Милошевића из 

Сокобање за финансијску помоћ за учешће на Менаџеријади у Грчкој; 

       Известилац:Димитрије Лукић. 

 30.Информације о захтевима грађана; 

 31.Текућа питања. 

  

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

 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                  Димитрије Лукић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


