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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Решење објавити у „Службеном листу општине

169

Сокобања“
На основу члана 58. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 64. став 14. Статута општине
Сокобања

(„Службени

лист

општине

Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14) и

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се
поднети приговор Општинском већу општине
Сокобања у року од 8 (осам) дана од дана
пријема Решења.

члана 9. став 3. Одлуке о организацији
Општинске

управе

општине

Сокобања

(„Службени лист општине Сокобања“, број

I Број: 11- 24/2016
У Сокобањи, дана 16.09.2016. године

2/16), председник општине Сокобања, донео је
дана 16.09.2016. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић

РЕШЕЊЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ Младенов Лела из Сокобање,
Улица Косовке Девојке бр.4/11, дужности
помоћника председника општине Сокобања за
координацију

локалне

самоуправе

са

ресорним министарством и институцијама
Републике Србије, са 16.09.2016. године.
II
Акт о распоређивању Младенов Леле на ново
радно место у Општинској управи општине
Сокобања, донеће се у складу са чланом 70.
Законом о радним односима у државним
органима („Службени гласник РС“, број 48/91,
66/91, 44/98, 34/2011, 39/2002, 49/2005, 79/2005,
23/2013, 108/2013).
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мере за привредни развој,.
На основу члана 58. став3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 и 83/14) и члана 83. Статута општине
Сокобања

(„Службени

лист

општине

Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14) и
члана 9. став 3. Одлуке о организацији
Општинске

управе

општине

Сокобања

(„Службени лист општине Сокобања“, број
33/16) и члана 11. став 1. Правилника о

-прати анализира кретања у области локалне
самоупреве;
-даје мишљење у поступку доношења и
спровођења програма Општине у овој области,
-организује и учествује у организацији и
припреми саветовања
-обавља послове у представљању града на
регионалном,

државном

управе

општине

Сокобања

(„Службени лист општине Сокобања“, број
34/16) председник општине Сокобања

дана

16.09.2016.године доноси

међународном

нивоу.

унутрашњој организацији и систематизацији
Општинске

и

III
Помоћника председника општина Сокобања из
члана 1. овог Решења остварује права, обавезе
и одговорности из рада и по основу рада у
складу

са

законом

и

другим

правним

пропсиима којима се регулишу права, обавезе
РЕШЕЊЕ

и одговорности постављених лица у јединици

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА

локалне самоуправе.

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Помоћник

председника

општине

послове

утврђене чланом I овог решења обављаће
I

почев од 17.09.2016. године.

ПОСТАВЉА СЕ Милан Панић из Сокобање,
улица Спортска бр.7, ЈМБГ 2411977753713 за

Решење објавити у „Службеном листу општине
Сокобања“

помоћника председника општине Сокобања за
координацију

локалне

самоуправе

са

ресорним министарством и институцијама

I Број: 112-109/2016
У Сокобањи, дана 16.09.2016. године

Републике Србије.
Помоћник председник општина Сокобања
обавља следеће послове:
-одржава

стални

контакт

Исидор Крстић
са

ресорним

министарством и институцијама Републике
Србије;
-обавља

сарадњу са дугим

градовима и

општинама у циљу размене примера добре
праксе;

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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рада у овој области и стара се о његовом
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спровођењу;
На основу члана 58. став 3. Закона о локалној

-даје мишљење у поступку доношења и

самоуправи („Службени гласник РС“, број

реализације урбанистичких планова Општине;

129/07 и 83/14) и члана 83. Статута општине

-врши

Сокобања

инфраструктурних капацитета;

(„Службени

лист

општине

анализу

могућности

Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14) и

-припрема

члана 9. став 3. Одлуке о организацији

инфраструктуре у Општини;

Општинске

-припрема

управе

општине

Сокобања

програме

за

предлоге

проширења

потребе

развоја

локалних

микро

(„Службени лист општине Сокобања“, број

финансијских и грант шема, анализира услове

33/16) и члана 11. став 1. Правилника о

на

унутрашњој организацији и систематизацији

покретање развојних пројеката, комуницира са

Општинске

донаторским

управе

општине

Сокобања

тржишту

и

сагледава

могућности

организацијама,
прикупљање

анализира

(„Службени лист општине Сокобања“, број

могућности

34/16) председник општине Сокобања,

намењених реализацији развојних програма у

дана

за

за

средстава

области инфраструктуре, припрема предлоге

16.09.2016.године доноси

пројеката и управља реализацијом пројеката;
-обавља послове у представљању града на

РЕШЕЊЕ

регионалном,

О ПОСTАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА

државном

и

међународном

нивоу у активностима везаним за развој

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

инфраструктуре;
-одржава стални контакт и пружа подршку

I
ПОСТАВЉА СЕ Јасмина Илић Паљевић из

представницима

Сокобање, улица Иве Андрића бр.51, ЈМБГ

страних), свакодневно ради на привлачењу

2510966758711, за помоћника председника

нових

општине

инвестиција

Сокобања

инфраструктуру

и

инвестиције, и то почев од 16.09.2016. године.

инвеститора

домаћих

и

уз

(домаћих

и

страних

директних

обављање

студијско-

аналитичких послова;
-обавља сарадњу са другим градовима и
општинама у циљу размене примера добре

II
Помоћник председникa општинe

Сокобања

-остварује сталну комуникацију са Саветом за

обавља следеће послове:
-прати

и

анализира

праксе у области инфраструктуре;

кретања

у

области

привредни развој Општине;

инфраструктуре, припрема предлоге и даје

-даје мишљење у поступку доношења и

смернице даљег унапређења;

спровођења

-предлаже Скупштини општине и председнику

Општине и измена и допуна урбанистичких

Општине годишњи и трогодишњи програм

планских аката у циљу стварања услова за

инвестиционих

ефикаснији привредни развој.

програма
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III
Помоћник председника општина Сокобања из
члана I овог Решења остварује права, обавезе и
одговорности из рада и по основу рада у
складу

са

законом

и

другим

правним

прописима којима се регулишу права, обавезе
и одговорности постављених лица у јединици
локалне самоуправе.

IV
Решење објавити у „Службеном листу општине
Сокобања“.

I Број: 112-110/2016
У Сокобањи, дана 16.09.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК
Исидор Крстић

16. септембар 2016.

16. септембар 2016.
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