
  

РАНА                                    БРОЈ 4   -   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА                    

22. ЈУЛ 2011. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

44 

На основу члана 2. Правилника о одобравању и 

финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у општини Сокобања (''Сл. Лист 

општине Сокобања“, бр. 3/2017) и члана 16. 

став 1. тачка 46. и члана 67. став 1. тачка 11. 

Статута општине Сокобања (''Сл. лист општине 

Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 

24/2014), Општинско веће општине Сокобања 

на седници оджаној дана 20.02.2017.донело је  

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

СОКОБАЊА, КОЈЕ СУ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА 

ЗА ОПШТИНУ СОКОБАЊА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком одређују се организације у 

области спорта са седиштем на територији 

општине Сокобања, које су од посебног значаја 

за општину Сокобања. 

 

Члан 2. 

Организације у области спорта са седиштем на 

територији општине Сокобања од посебног 

значаја за општину Сокобања су: 

 

1. Фудбалски клуб „Озрен“ Сокобања; 

2. Одбојкашки клуб „Озрен“ Сокобања; 

3. Омладински кошаркашки клуб 

„Сокобања“ Сокобања; 

4. Спортски савез општине Сокобања; 

5. Фудбалски савез општине Сокобања. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине 

Сокобања“ 

 

II Број: 560-6/2017 

У Сокобањи дана 20.02.2017. године 

                            

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                   

Исидор Крстић 
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На основу члана 46.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007,83/2014) и члана 42. Пословника о 

раду Општинског већа општине Сокобања, 

Општинско веће општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 4/08 

и 10/15), на седници одржаној дана 20.02.2017. 

године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ  сагласност на Одлуку о начину, 

критеријумима и условима за доделу средстава 

из буџета општине Сокобања, намењених 

остваривању јавног интереса у области јавног 

информисања, коју је донео Начелник 

Општинске управе општине Сокобања дана 

09.02.2017.године под бројем III 401-91/2017. 
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II 

 

                     Решење објавити у „Службеном листу 

општине Сокобања“. 

 

II Број 02-8/2017 

У Сокобањи, дана 20.02.2017. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

                                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                     

Исидор Крстић 
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У складу са чл. 15 – 28. Закона о јавном 

информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 

83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично 

тумачење) и Правилником о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса  у 

области јавног информисања (Број: 110-00-

00038/2016-04  од 19. 02. 2016. године), а на 

основу Одлуке о буџету општине Сокобања за 

2017. годину („Сл. лист општине Сокобања“, бр. 

49/2016) и члана 25. став 1. тачка 10. Одлуке о 

организацији Општинске управе општине 

Сокобања, ("Службени лист општине 

Сокобања", број 31/16), начелница Општинске 

управе општине Сокобања, доноси  

 

ОДЛУКУ 

О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И УСЛОВИМА 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ  БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА, НАМЕЊЕНИХ            

ОСТВАРИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се  начин, критеријуми 

и услови за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја ради 

остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања, за које су средства обезбеђена у 

Буџету општине Сокобања за 2017. годину - у 

разделу Општинска управа општине Сокобања, 

позиција 93 конто 423000 Одлуке о буџету 

општине Сокобања, у укупном износу од 

5.000.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

            Средства из члана 1. ове одлуке додељују 

се за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја у области  јавног 

информисања, који доприносе истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном 

информисању свих грађана општине 

Сокобања; очувању културног идентитета; 

заштити и развоју људских права и 

демократије; унапређивању рада локалне 

самоуправе; слободном развоју личности и 

заштити деце и младих; развоју културног и 

уметничког стваралаштва; развоју образовања, 

укључујући и медијску писменост као део 

образовног система; развоју науке, спорта и 

физичке културе; заштити животне средине и 

здравља људи; унапређивању медијског и 

новинарског професионализма, подстицањем 

разноврсности медијских садржаја, слободе 

изражавања идеја и мишљења, слободног 

развоја независних и професиионалних медија, 

што доприноси задовољавању потреба 

грађана за информацијама и садржајима из 

свих области живота, без дискриминације.   

 

Члан 3. 

           Средства из члана 1. ове одлуке додељују 

се на основу спроведеног јавног конкурса за 

суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја ради остваривања јавног 

интереса, који расписује начелница Општинске  

управе општине Сокобања.  

           Средства се додељују за пројекте чије је 

временско трајање реализације ограничено на  

буџетску 2017. годину. 

           По једном пројекту најнижи износ 

средстава који се може доделити је 100.000,00 

динара, а највиши 2.500.000,00 динара. 
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Члан 4. 

             Конкурс се расписује у облику јавног 

позива и објављује на веб-сајту Општине и у 

једним дневним  новинама које се 

дистрибуирају на подручју општине Сокобања. 

            Обавештење о јавном позиву из става 

1. овог члана видљиво је све време трајања 

конкурса на  веб-сајту општине Сокобања. 

            Пријаве на конкурс подносе се у року од 

30 дана од дана обjављивања конкурса у 

дневним новинама.  

 

                                                                        

Члан 5. 

Јавни позив за учешће на конкурсу  

садржи: 

   1) намену средстава за остваривање јавног 

интереса, тј. јавни интерес који ће се     

конкурсом суфинансирати; 

   2) износ средстава која су опредељена за  

конкурс; 

   3) најмањи и највећи износ средстава која се 

одобравају по пројекту; 

   4) који субјекти имају право учешћа;  

   5) критеријуме за оцену пројекта на основу 

којих ће се додељивати средства; 

   6) рокове у којима се конкурс спроводи; 

   7) информацију о документацији коју 

прилаже подносилац пројекта; 

   8) позив новинарским и медијским 

удружењима као и медијским стручњацима 

заинтересованим за рад у комисији. 

 

Члан 6.  

            Проверу документације поднете на 

конкурс, односно проверу испуњеност 

услова за учешће на конкурсу и поштовање 

рокова, врши  стручна служба Општинске 

управе општине Сокобања. 

Стручна служба из става 1.овог 

члана сачињава записник о испуњености 

услова за учешће на конкурсу за све 

пристигле пројекте и доставља записник 

члановима комисије. 

 

Члан 7.  

Учесник конкурса који је поднео 

пројекат са непотпуном или непрецизно 

попуњеном документацијом, обавештава 

се да недостатак отклони у накнадно 

одређеном року. 

Пројекат учесника конкурса који у 

накнадно одређеном року не достави 

тражену документацију, не разматра се. 

Учеснику конкурса који није поднео 

ниједан прописани документ наведен у 

јавном позиву за учешће на конкурсу, осим 

обрасца за пријаву, не доставља се 

обавештење из става 1. овог члана и његов 

пројекат  се не разматра. 

Пројекат који је достављен  након 

прописаног рока за подношење, не 

разматра се. 

 

Члан 8. 

            За средстава из члана 1. ове одлуке могу 

конкурисати: 

1. издавач медија чији је медиј уписан у 

Регистар медија, који се води у Агенцији за  

привредне регистре; 

2. правно лице, односно предузетник који се 

бави производњом медијских садржаја и који 

има доказ да ће суфинансиран медијски 

садржај бити реализован путем медија који је 

уписан у Регистар медија. 

           Право учешћа на конкурсу немају 

издавачи који се финансирају из јавних 

прихода. 

           Право учешћа на конкурсу немају 

лица која су у претходном периоду добила 

средства намењена пројектном 

суфинансирању, а нису у уговором 

предвиђеном року и прописаној форми 

поднела наративни и финансијски извештај 

и лица за која се утврди да су средства 

ненаменски трошила. 
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Члан 9. 

           Учесник конкурса може конкурисати само 

са jедним проjектом.  

           Издавач више медија има право учешћа 

на конкурсу с једним пројектом за сваки медиј. 

           Учесник конкурса може предложити 

суфинансирање пројекта у износу који не 

прелази 80% вредности пројекта, а највише до 

износа који је утврђен конкурсом. 

 

Члан 10. 

             Критеријуми на основу којих ће се 

оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:  

1)  мера  у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни  

интерес у области јавног информисања;  

2)   мера  пружања веће гаранције 

привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима. 

 

   На основу критеријума из става 1. тачка 1) 

овог члана,  посебно се оцењује:  

1. Значај пројекта са становишта: 

- остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања;  

- остваривање намене конкурса; 

- усклађености пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима 

циљних група;   

- идентификованих  и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- заступљености иновативног елемента у 

пројекту и новинарско истраживачког 

приступа. 

 

2. Утицај  и изводљивост са становишта: 

- усклађености планираних активности са 

циљевима,  очекиваним резултатима и 

потребама циљних група; 

- степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта;  

- разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта; 

- степена развојне и финансијске одрживости 

пројекта (позитивни ефекти пројекта 

настављају се након што се оконча подршка). 

 

 

3. Капацитети са становишта: 

- степена организационих и управљачких 

способности предлагача пројекта; 

- неопходних ресурса за реализацију пројекта; 

- стручних и професионалних референци 

предлагача пројекта, које одговарају 

предложеним циљевима и активностима 

пројекта. 

 

4. Буџет и оправданост трошкова са 

становишта: 

- прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног трошка 

са пројектним активностима; 

- економске оправданости предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

 

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог 

члана посебно се оцењује:  

1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  

од стране државних органа,  регулаторних тела 

или тела саморегулације у последњих годину 

дана, због кршења професионалних и етичких 

стандарда (податке прибавља стручна службa 

од Регулаторног тела за елeктронске медије, за 

електронске медије, а од Савета за штампу, за 

штампане и онлајн медије); 

2.  доказ о томе да су након изрицања казни 

или мера предузете активности које гарантују 

да се сличан случај неће поновити. 

 

Члан 11. 

              Оцену пројеката поднетих на конкурс и 

предлог о расподели средстава са 

образложењем доноси стручна комисија, коју 

решењем именује начелница Општинске 

управе општине Сокобања из реда независних 

стручњака за медије и медијских радника који 

нису у сукобу интереса и не обављају јавну 

функцију.  
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Члан 12.  

              Комисија из члана 11. Ове одлуке може 

имати три или пет чланова. 

              Начелница Општинске управе општине 

Сокобања кроз јавни позив за учешће на 

конкурсу   обавештава новинарска и медијска 

удружења, као и медијске стручњаке 

заинтересоване за рад у комисији, да доставе  

предлог за чланове комисија са биографијом, 

најкасније у року од 20 дана од дана 

објављивања конкурса. 

             Право на предлагање чланова имају 

новинарска и медијска удружења  која су 

регистрована најмање три године  пре датума 

расписивања конкурса, и која уз предлог за 

чланове комисије подносе и доказ о 

регистрацији. 

             На основу приспелих предлога,  

начелница Општинске управе општине 

Сокобања бира чланове комисије. 

             Уколико предлози за чланове комисије 

из става 2. овог члана не буду достављени у 

прописаном року, начелница Општинске 

управе општине Сокобања сама именује 

чланове комисије из реда независних 

стручњака за медије и медијских радника. 

             Одлука о именовању комисија доноси се 

у форми решења и објављује се на веб-сајту 

општине Сокобања. 

             Решењем о именовању чланова комисије 

утврђују се њихова права и обавезе. 

Члан 13. 

             Комисија на првој седници бира 

председника комисије, који координира рад 

комисије и води седнице.  

 Стручна служба Општинске управе 

општине Сокобања одређује лице које ће 

обављати посао секретара комисије, а који није 

члан комисије.  

 Сваки члан комисије, након увида у 

конкурсну  документацију, даје писмену изјаву 

да није у сукобу интереса  и да не обавља јавну 

функцију. 

 Оцењивање пројекта врши сваки члан 

комисије независно, за сваки пројекат и по 

сваком од критеријума.  

 О раду комисије води се записник.   

 Комисија је обавезна да за сваки 

пројекат који се разматра сачини образложење 

у коме се наводе разлози за прихватање или 

неприхватање пројекта. 

 

Члан 14. 

              Одлуку о расподели средстава са 

образложењем доноси начелница Општинске  

управе општине Сокобања, а на основу 

предлога комисије о расподели средстава са 

образложењем, најкасније у року од 90 дана од 

дана закључења конкурса.  

              Предлог комисије  о расподели 

средстава из става 1. овог члана, потписује се 

од стране сваког  члана  комисије. 

              Одлука из става 1. овог члана доноси се 

у облику решења са образложењем, које је 

коначно и против њега се може покренути 

управни спор. 

 Начелница Општинске  управе има 

обавезу да у року од 15 дана од дана доношења 

одлуке о расподели средстава, Регистру медија 

пријави податке о износу додељених новчаних 

средстава. 

 

Члан 15. 

             Решење о расподели средстава са 

образложењем доставља се сваком учеснику 

конкурса у електронској форми, скенирано, и 

објављује на веб-сајту општине Сокобања. 

             На веб-сајту општине Сокобања 

објављује се и: 

- предлог комисије о расподели средстава,  

- кратак опис пројеката којима су одобрена 

средства,  

- информација за све учеснике конкурса који су 

добили мањи износ средстава од траженог, да 

без одлагања доставе нову спецификацију 

трошкова, у складу са додељеним средствима, 

односно обавештење о томе да одустају од 

средстава која су им додељена.  

 

Члан 16. 

             На основу решења  о расподели 

средстава са образложењем  закључује се 

уговор о суфинансирању пројектних 

активности између лица којем су додељена 

средстава и председника општине Сокобања, а 
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који је основ за праћење реализације  

суфинансираног пројекта. 

Стручна служба Општинске управе  

учесницима конкурса, којима су одобрена 

средства, доставља уговор у најкраћем 

могућем року. 

 Учесник конкурса, коме су одобрена 

средства, без одлагања, доставља потписан и 

оверен уговор  Стручној служби Општинске 

управе. 

Уколико учесник конкурса коме су 

одобрена средства  не достави  уговор, из става 

3. овог члана, сматраће се да је одустао од 

додељених средстава. 

 

Члан 17. 

              Уговор о суфинансирању пројектних 

активности, између осталог, садржи и:  

       1)  спецификацију одобрених трошкова;  

 2) динамику реализације пројекта; 

 3)  рокове за достављање наративног и 

финансијског извештаја;  

       4) обавезу обавештавања јавности који је 

орган  суфинансирао  пројекат уз обавезан 

текст: „Ставови изнети у подржаном медијском 

пројекту нужно не изражавају ставове органа 

који је доделио средства.” 

       5) обавезу повраћаја средстава уколико сва 

средства нису искоришћена, односно ако 

пројекат није реализован. 

              Исплата додељених средства врши се 

по динамици утврђеној уговором.  

Члан 18. 

               Учесници конкурса којима су додељна 

средства, достављају Општинској управи 

општине Сокобања извештај о реализацији 

пројекта, у форми наративног и финансијског 

извештаја, а у складу са  законом и закљученим 

уговором.  

  Извештај мора бити потписан од 

стране овлашћеног лица и оверен печатом.  

              Уз извештај из става 1. овог члана 

доставља се и доказ о реализацији пројекта.   

              Кориснику средстава који не достави у 

року и  у прописаној форми наративни и 

финансијски извештај о реализацији пројекта, 

упућује се  захтев за повраћај средстава, у року 

који је предвиђен уговором. 

  Информација о корисницима  

средстава који нису доставили наративни и 

финансијски извештај о реализацији пројекта, 

односно који нису извршили повраћај 

средстава, објављује се на  веб-сајту општине 

Сокобања. 

 

Члан 19. 

               По завршетку пројектног 

суфинансирања у текућој години, начелница 

Општинске управе општине Сокобања именује 

комисију која сачињава анализу квалитета 

подржаних пројеката на основу извештаја 

корисника и објављује је на  

веб-сајту Општине најкасније до 31. марта 

наредне године. 

 

Члан 20. 

               Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана добијања сагласности  од 

Општинског већа општине Сокобања. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

III Број: 401-91/2017 

У Сокобањи 09.02.2017. године  

      

                           НАЧЕЛНИЦА 

                                     Марија Јовановић 
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На основу члана 16. став 1. тачка 6. Статута 

општине Сокобања ("Службени лист општине 

Сокобања", бр. 3/08, 7/13, 11/14, 24/14), 

Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 22.02.2017.године, донела је 

ОДЛУКУ 
о утврђивању Програма одржавања јавних 

зелених површина на територији 

општине Сокобања за 2017/2018 годину из 

делатности Јавног предузећа „Зеленило- 

Сокобања“ Сокобања 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се Програм 

одржавања јавних зелених површина на 

територији општине Сокобања за 2017/2018. 

годину, који обухвата програме јавних 

градских зелених површина, одржавања 

спортских терена „Подина“ и мини пич терена, 

уређења излетишта и излетничких стаза и 

одржавања излетишта и излетничких стаза (у 

даљем тексту: Програм) који је саставни део 

ове Одлуке. 

Члан 2. 

Носилац активности предвиђених 

Програмом је Јавно предузеће „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања (у даљем тексту 

Предузеће). 

 

Члан 3. 

За реализацију Програма планирана су 

средства у буџету општине Сокобања за 

2017/2018. годину у износу од 19.046.462,57 

динара. 

Члан 4. 

Уколико планирана средства из члана 3. 

ове Одлуке не буду довољна за реализацију 

активности предвиђених Програмом, 

недостајућа средства обезбедиће се из 

сопствених средстава Предузећа. 

 

 

Члан 5. 

Инспекцијски надзор над реализацијом 

Програма врши Општинска управа општине 

Сокобања (у даљем тексту: Општинска управа). 

Стручни надзор над реализацијом 

Програма обезбеђује Општинска управа. 

Члан 6. 

Захтев за пренос средстава, уз 

приложену документацију Предузеће доставља 

Општинској управи. 

Пренос средстава на рачун Предузећа 

врши се на основу захтева који припрема 

Општинска управа, у складу са прописима. 

Члан 7. 

Када се средства из члана 3. ове Одлуке 

не остварују у планираном износу, Председник 

општине Сокобања, на предлог стручног 

надзора, утврђује приоритетне радове, 

односно послове. 

Члан 8. 

Предузеће подноси Скупштини 

општине Сокобања годишњи извештај о 

реализацији програма. 

 

Члан 9. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје 

да важи Одлука о утврђивању Програма 

одржавања јавних зелених површина на 

територији општине Сокобања у 2017/2018 

години из делатности Јавног предузећа 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања („Службени 

лист општине Сокобања“, број 3/17) 

 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

листу општине Сокобања“. 

 

I Број: 352-24/2017 

У Сокобањи, дана 22.02.2017.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА СОКОБАЊЕ 

                                       ПРЕДСЕДНИК                             

                                                                  Драгољуб Јевтић 
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На основу чланова 26.- 36. и чланова 37.- 43. 

Одлуке о прибављању и располагању 

стварима у јавној својини општине 

Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 20/13, 21/14 ) и члана 42. 

став 1. тачка 15. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 

3/08, 7/13,11/14), Скупштина општине 

Сокобања на седници одржаној дана 

22.02.2017. године, доноси  

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА – „КОНАК - ПАРК“ 

Члан 1.  

ДАЈЕ СЕ у закуп део пословног простора – 

„Конак – Парк“ у Сокобањи изграђен на 

катастарској парцели број 5351/1 у КО 

Сокобања у улици Светог Саве број 2, на 

период од 3 (три) године, и то:  

-Приземље у површини од 247,73 м2 по 

почетној цени од 60.000,00 динара 

месечно, за обављање угоститељске или 

трговинске делатности. 

Део објекта представља самосталну целину 

која има посебан улаз.  

Члан 2.  

Поступак давања у закуп ће се спровести 

јавним надметањем. 

Критеријум за давање у закуп је највиша 

понуђена цена. 

Лицитациони корак износи 6.000,00 

динара.  

Поступак ће спровести Комисија за 

споровођење поступка давања у закуп 

пословног просторa – “Конак - Парк“у 

Сокобањи , која ће бити формирана 

посебним решењем. 

Оквирни рокови: 

-расписивање јавног огласа и одржавање 

јавног надметања у року од 20 дана од дана 

ступања на снагу одлуке и формирања 

комисије; 

-извештај са предлогом о спроведеном 

јавном оглашавању у року од 5 дана од 

дана јавног надметања; 

-закључење уговора у року од 10 дана од 

дана спроведеног јавног надметања. 

У случају неуспеха сповођења јавног 

оглашавања пословни простор ће се 

издавати по цени која је нижа за 1% од 

одређене почетне цене. 

Члан 3. 

Оглас из члана 2. ове Одлуке, који се 

објављује у средствима јавног 

информисања и на огласној табли општине 

Сокобања, обавезно садржи:  

- назив органа и корисника непокретности 

која се даје у закуп у јавној својини (назив 

закуподавца);  

-ближе податке о начину давања у закуп 

непокретности у јавној својини (јавно 

надметање);  

- опис непокретности у јавној својини која 

се даје у закуп;  

- услове под којима се непокретност у 

јавној својини даје у закуп (рок трајања 

закупа, обавезу усаглашавања закупнине за 

проценат раста потрошачких цена на мало 

два пута годишње, и др.);  

- обавезе закупца у вези са коришћењем 

непокретности за одређену сврху и 

намену;  

- време и место разматрања приспелих 

пријава;  

- начин, место и време за достављање 

пријава за учешће у поступку јавног 

надметања;  

- место и време увида у документацију и 

посета објекта - непокретности која се даје 

у закуп;  

-почетну, односно најнижу висину 

закупнине по којој се непокретност може 

дати у закуп; 

- висину и начин полагања депозита; 

- висину лицитационог корака; 

- рок за повраћај депозита учесницима који 

нису успели у поступку јавног надметања. 
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Члан 4. 

Пријава, која се доставља обавезно садржи 

доказ о уплати депозита и износ закупнине 

која се нуди.  

Поред доказа из става 1. овог члана, 

потребно је за: 

1) предузетнике - име и презиме 

предузетника, адреса, број личне карте, 

извод из регистра надлежног органа, назив 

радње, матични број, ПИБ, копију потврде о 

извршеном евидентирању ПДВ (уколико је 

у систему ПДВ-а). 

2) за правна лица – назив и седиште 

правног лица, извод из регистра надлежног 

органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, 

копију потврде о извршеном 

евидентирању за ПДВ (уколико је у систему 

ПДВ-а),  

3) Поред доказа из тачке1), 2) овог става, 

пријава садржи и: 

- пуномоћје за лице које заступа 

подносиоца пријаве (уколико има 

пуномоћника); 

- назнаку непокретности за коју се понуда 

подноси; 

- делатност која ће се обављати; 

- изјаву да ће непокретност преузети у 

виђеном стању; 

- доказ о уплаћеном депозиту 

- изјаву да ће доставити средство 

финансијског обезбеђења за редовно 

испуњење обавеза; 

- доказ о уплати административне таксе. 

Члан 5. 

Оглас за јавно надметање расписује 

председник општине Сокобања. 

Огласом ће се одредити прецизни услови 

за давање у закуп. 

Након спроведеног поступка јавног 

надметања, а на предлог Комисије за 

споровођење поступка давања у закуп 

пословног просторa – “Конак - Парк“у 

Сокобањи, Председник општине Сокобања 

закључиће уговор о закупу са закупцем, уз 

претходно добијену сагласност 

Правобранилаштва општине Сокобања.  

 

 

 

Члан 6. 

У случају денационализације, односно 

враћања објекта ранијем власнику, закупац 

непокретности има право да користи 

непокретност за обављање своје 

делатности у складу са Законом о враћању 

одузете имовине и обештећењу. 

Општина Сокобања не сноси никакву 

одговорност или обавезу, нити закупац 

може тражити повраћај уложених 

средстава по било ком основу у случају 

враћања непокретности ранијем власнику.  

Члан 7.  

Доношењем ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о давању у закуп пословног 

простора „Конак - Парк“ („Службени лист 

општинe Сокобања“, број 3/17). 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

општине Сокобања“ . 

 
I Број: 361-1/2017 

У Сокобањи, 22.02.2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                              Драгољуб Јевтић 
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На основу чланова 26.- 36.  и  чланова 37.- 

43. Одлуке  о  прибављању и располагању 

стварима у јавној својини општине 

Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 20/13, 21/14 ) и члана 42. 

став 1. тачка 15.  Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 

3/08, 7/13,11/14), Скупштина општине 

Сокобања на седници одржаној дана 

22.02.2017. године, доноси  

 

Решење 

о формирању Комисије за спровођење 

поступка давања у закуп пословног 

простора “Конак - Парк“ 

 

I 

 Овим Решењем формира се  

Комисија за за спровођење поступка 

давања у закуп пословног простора “Конак 

- Парк“, у следећем саставу: 

 

1. Лела Младенов, председник комисије; 

2. Сања Богдановић, члан комисије; 

3. Марија Жикић, члан комисије; 

4. Драган Милутиновић, члан комисије; 

5. Драган Aрсић, члан комисије. 

 

II 

 Комисија из тачке 1. овог Решења 

спровешће поступак давања у закуп 

пословног просторa – “Конак - Парк“у 

Сокобањи у складу са Одлуком о давања у 

закуп пословног простора -“Конак – Парк“ 

и Одлуком  о  прибављању и располагању 

стварима у јавној својини општине 

Сокобања и другим прописима који 

регулишу ову област. 

 

 

 

 

 

III 

Решење објавити у „Службеном 

листу општине Сокобања“. 

 

I Број 361-2/2017 

У Сокобањи, дана  22.02.2017. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

                                                         ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 
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