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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, 83/2014) и члана 25. Пословника о раду Општинског већа општине 

Сокобања (,,Службени лист општине Сокобања“, број 4/2008, 10/2015) 

 

 

С А З И В А М 

 

 LI седницу Општинског већа општине Сокобања за 07. 09. 2015. године (ПОНЕДЕЉАК) 

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 L седнице Општинског већа општине Сокобања; 

 2.Разматрање и доношење Решења о разрешењу начелника Општинске управе општине 

Сокобања; 

        Известилац:Димитрије Лукић. 

 3.Разматрање и доношење Одлуке о расписивању јавног огласа за постављање 

начелника Општинске управе општине Сокобања; 
                   Известилац:Димитрије Лукић. 

 4.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на повећање броја запослених 

ЈКП „Напредак“ Сокобања; 

        Известилац:Саша Дрљача. 

 5.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права коришћења и управљања 

на непокретности у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, Народној библиотеци 

„Стеван Сремац“ Сокобања; 

        Известилац:Марија Јовановић. 

 6.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права коришћења и управљања 

на непокретности у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, Предшколској установи 

„Буцко“ Сокобања; 

        Известилац:Марија Јовановић. 

 7.Разматрање и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Писмо о 

намерама за закључивање Уговора о оснивању Регионалног центра ЈП „Завод за урбанизам 

Ниш“ Ниш и међусобним правима и обавезама; 

        Известилац:Димитрије Лукић. 

 8.Разматрање и утврђивање предлога Измене и допуне Програма рада у области путева 

и комуналне инфраструктуре у општини Сокобања у 2015. години; 

        Известилац:Марија Жикић. 



 9.Разматрање Молбе МЗ Милушинац за новчану помоћ ради изградње осветљења 

спортског терена; 

 10.Разматрање захтева Комисије за социјална питања за новчану помоћ за набавку 

пакетића, поводом „Олимпијаде треће доба“; 

 11.Разматрање Молбе Наталије Ивић за новчану помоћ ради путовања на светско 

првенство у Пољској; 

 12.Разматрање захтева МЗ Врбовац за помоћ породици Момчиловић Дејана због штете 

настале од пожара ; 

 13.Разматрање молбе Момчиловић Дејана за помоћ због штете настале од пожара; 

 14.Разматрање молбе Данијеле Савић из Неготина за новчану помоћ ради лечења детета; 

 15.Информација о приватизацији Специјалне болнице „Сокобања“; 

 16.Информације о захтевима грађана; 

 17.Текућа питања. 

 

 

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

 

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                     Димитрије Лукић, с.р. 

 

 

 


