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На основу члана 48. став 1, 5. и 6. и 56. став 1, 5, 6. и 7. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10 Одлука УС и 54/2011), члана 32. став 1.
тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/07, 83/14-др.
закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 45. и члана 128. Статута општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14) и члана 10.
Пословника о раду Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 3/17), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 12.02.2018.
године, донела је
–

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СОКОБАЊА
Члан 1.
Потврђује се мандат одборнику Скупштине општине Сокобања, који је
изабран на изборима одржаним дана 24.04.2016. године, и то:
1. Милошу Вељковићу , јамском електричару из Читлука, општина Сокобања,
са изборне листе „Александар Вучић- Србија побеђује“ .
Члан 2.
Мандат одборника Скупштине општине Сокобања из члана 1. ове Одлуке почиње
да тече даном потврђивања мандата.
Члан 3.
Мандат одборника из члана 1. ове Одлуке траје до истека мандата одборнику коме
је престао мандат.
Члан 4.
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од
дана доношења одлуке.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 6.
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
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Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине
општине Сокобања, садржан је у одредбама члана 48. став 1, 5. и 6. и 56. став 1, 5, 6. и 7.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10 Одлука УС и
54/2011), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број: 129/07, 83/14-др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 45. и члана
128. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13,
11/14 и 24/14) и члана 10. Пословника о раду Скупштине општине Сокобања („Службени
лист општине Сокобања“, број 3/17).
Чланом 48. став 1,5. и 6. Закона о локалним изборима, прописано је да када
одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује
првом следећем кандидату са изборне листе коме није био додељен мандат одборника, а
мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат, као и
да се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља писмена сагласност да прихвата
мандат.
Чланом 56. став 1, 5. и 6. Закона о локалним изборима, прописано је да мандат
одборника почиње да тече даном потврђивања мандата , да о потврђивању мандата
одборника на основу извештаја верификационог одбора Скупштина одлучује јавним
гласањем, и да када Скупштина после конституисања одлучује о потврђивању мандата
нових одборника у гласању поред одборника могу учествовати и кандидати којима су
мандати додељени у складу са чланом 48. овог Закона и који имају уверење изборне
комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани. Ставом 7. наведеног члана
прописано је да се против одлуке донете у вези са потврђивањем мандата одборника може
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке Скупштине
јединице локалне самоуправе.
Како је одборнику Скупштине општине Сокобања престао мандат пре истека
времена на који је изабран, те како је Изборна комисија издала уверење за лице наведено у
Одлуци, а које је прихватило одборнички мандат и дао писмену сагласност да прихвата
мандат одборника, на основу извештаја Верификационог одбора у складу са напред
наведеним одредбама Закона одлучено је као у изреци.
Упутство о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба
Управном суду у Београду, Одељење у Нишу, у року од 48 часова од дана доношења
одлуке.
–

I БРОЈ: 02-11/2018
У Сокобањи, 12.02.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК,
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 42. став 1. тачка 7. и члана 12 8. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14), Скупштина
општине Сокобања, на седнци одржаној дана 12.02.2018. године, донела је
ПРОГРАМ РАДА
Скупштине општине Сокобања за 2018. годину
ЈАНУАР

–

ФЕБРУАР

1. Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Сокобања;
Стручна обрада: Стручна служба СО е;
-

2. Програм Рада Скупштине општине Сокобања за 2018. годину;
Стручна обрада: Стручна служба СО е;
-

3. Одлука о приступању промени Статута општине Сокобања;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
4. Одлука о измени и допуни просторног плана општине Сокобања;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
5. Одлука о реализацији пројекта концесије обављања комуналне делатности јавног
превоза путника на територији општине Сокобања;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
6. Решење о именовању стручног тима за пројекат концесије обављања комуналне
делатности јавног превоза на територији општине Сокобања;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
7. Одлука о одржавању зграде и спољњег изгледа зграде ;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
8. Одлук а о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање
зграде и накнаде за рад професионалног управника;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе ;
9. Одлук а о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна
буџета за 2017. годину;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;

10. Одлук а о преносу права коришћења и управљања без накнаде на покретним
стварима у јавној својини о пштине Сокобања;
Стручна обрада: н адлежне службе Општинске управе;
11. Одлука о прибављању покретних ствари у јавну својину општине Сокобања;
Стручна обрада: н адлежне службе Општинске управе;
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12. Одлука о допуни Oдлуке о преносу права коришћења и управљања на
непокретностима у јавној својини општине Сокобања Јавној установи Спортско
рекреативни центар „Подина“;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
13. Одлука о давању сагласности на отпис и конверзију потраживања општине
Сокобања од субјеката приватизације грађевинског предузећа „Мостоградња“- а.д.
Београд;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
14. Решење о престанку права коришћења;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
15. Одлука о утврђивању програма коришћења средстава од накнаде за боравишну
таксу у Сокобањи у 2018-ој години;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
16. Одлука о утврђивању програма за очување, коришћење и унапређење бање у 2018ој години;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
17. Одлука о утврђивању програма коришћења средстава од накнаде за коришћење
шума и шумског земљишта у Сокобањи у 2018-ој години;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
18. План општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на
територији општине Сокобања;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;

19. Решење о разрешењу Саветника за заштиту права пацијената;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;

20. Решење о именовању Саветника за заштиту права пацијената;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
21. Ценовник услуга Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања;
Стручна обрада: Јавна установа „Спортско рекреативни
центар Подина“ Сокобања;
22. Одлука о ценама воде за пиће, канализације и изношење смећа Јавног комуналног
предузећа „Напредак“ Сокобања;
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Стручна обрада: Јавно комунално предузеће „Напредак“
Сокобања;
23. План рада Дома здравља Сокобања за 2018.годину;
Стручна обрада: Дом здравља Сокобања;
24. Извештај о реализацији Пројекта „Кућно лечење, палијативно збрињавање и помоћ
старим и болесним особама, као и особама са инвалидитетом“ за 2017. годину;
Стручна обрада: Дом здравља Сокобања;
25. Пројекат „Доктор на селу“;
Стручна обрада: Дом здравља Сокобања
26. Одлука о одустанку од поступка експропријације земљишта ради
реализације саобраћајнице 19А-19А у Сокобањи;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе
27. Одлука o организацији и раду органа општине Сокобања за време ратног и
ванредног стања;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе

МАРТ – АПРИЛ
1.Извештај о раду Општинске управе општине Сокобања за 2018. годину;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе
2.Извештај о раду Правобранилаштва општине Сокобања за 2018. годину;
Стручна обрада: Општинско јавно правобранилаштво;
3.Извештај о раду за 2018. годину Центра за социјални рад Сокобања;
Стручна обрада: Центар за социјални рад Сокобања;
4.Извештај о раду за 2018. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања;
Стручна обрада: Народна библиотека „Стеван Сремац“
Сокобања
5.Извештај о раду за 2018. годину ЈКП „Напредак“ Сокобања;
Стручна обрада: ЈКП „Напредак“ Сокобања;
6.Извештај о раду за 2018. годину Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања;
Стручна обрада: Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“
Сокобања;
7.Извештај о раду за 2018. годину Дома здравља Сокобања;
Стручна обрада: Дом здравља Сокобања;
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8.Извештај о раду за 2018. годину Туристичке организације Сокобања;
Стручна обрада: Туристичка организација Сокобања;
9.Извештај о раду за 2018. годину Спортског центра „Подина“ Сокобања;
Стручна обрада: Спортски центар „Подина „ Сокобања;
10.Тромесечни Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Напредак“ Сокобања;
Стручна обрада: ЈКП „Напредак“ Сокобања;
11.Тромесечни Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа
„Зеленило-Сокобања“ Сокобања;
Стручна обрада: Јавно предузеће „Зеленило- Сокобања“
Сокобања;
12.Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
општине Сокобања за 2018. годину;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
13. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на
територији општине Сокобања за 2018. годину;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
14. Одлука о изменама и допунама Статута општине Сокобања
Стручна обрада: Комисија за израду нацрта Одлуке о
изменама и допунама Статута;
15. Решење о разрешењу директора Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
16. Решење о именовању директора Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;

МАЈ – ЈУН
1.Тромесечни Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Напредак“ Сокобања;
Стручна обрада: ЈКП „Напредак“ Сокобања;
2.Тромесечни Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа
„Зеленило-Сокобања“ Сокобања;
Стручна обрада: Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“
Сокобања;
3.Завршни рачун буџета општине Сокобања за 2017. годину;
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4.Свечана седница Скупштине општине Сокобања;
5. Решење о разрешењу директора Туристичке организације Сокобања;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
6. Решење о именовању директора Туристичке организације Сокобања;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
СЕПТЕМБАР – ОКТОБАР
1.Тромесечни Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Напредак“ Сокобања;
Стручна обрада: ЈКП „Напредак“ Сокобања;
2.Тромесечни Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа
„Зеленило-Сокобања“ Сокобања;
Стручна обрада: Јавно предузеће „Зеленило- Сокобања“
Сокобања;
3.Извештај о раду за 2017/2018 годину и Годишњи план рада за 2018/2019 годину
Предшколске установе „Буцко“ Сокобања;
Стручна обрада: Предшколска установа „Буцко“ Сокобања;
4.Извештај о реализацији Годишњег плана за школску 2017/2018 годину и усвајању
извештаја о припремљености Средње школе „Бранислав Нушић“ Сокобања за школску
2018/2019 годину ;
Стручна обрада: Средња школа „Бранислав Нушић“
Сокобања
5.Извештај о реализацији Годишњег плана за школску 2017/2018 годину и усвајању
извештаја о припремљености Основне школе „Митрополит Михаило“ Сокобања за
школску 2018/2019 годину ;
Стручна обрада: Основна школа „Митрополит Михаило“
Сокобања
6.Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговaрајућих непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2019 . годину на територији општине Сокобања;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
7.Програм зимске службе на локалним путевима и градским улицама општине
Сокобања у зимској сезони 2018/2019 год ина;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
8. Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.-30.06.2018. године;
9. Извештај о извршењу буџета за период од 01.01. -30.09.2018. године;
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НОВЕМБАР - ДЕЦЕМБАР
1.Одлука о буџету општине Сокобања за 2019. годину са кадровским планом;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
2.Годишњи програм пословања за 2019. годину Јавног комуналног предузећа
„Напредак“ Сокобања;
Стручна обрада: ЈКП „Напредак“ Сокобања;
3.Годишњи програм пословања за 2019. годину Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“
Сокобања;
Стручна обрада: Јавно предузеће „Зеленило- Сокобања“
Сокобања;
4.Програм рада Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања за 2019. годину;
Стручна обрада: Народна библиотека „Стеван Сремац“
Сокобања
5.Програм рада Центра за социјални рад Сокобања за 2019. годину;
Стручна обрада: Центар за социјални рад Сокобања;
6.Програм рада Туристичке организације Сокобања за 2019. годину;
Стручна обрада: Туристичка организација Сокобања;
7.Програм рада Спортског центра „Подина“ Сокобања за 2019. годину;
Стручна обрада: Спортски центар „Подина“ Сокобања;
8.Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Сокобања;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе
9.Одлука о административним таксама на територији општине Сокобања;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе

I Број: 02-12/2018
У Сокобањи, дана12.02.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС, број
83/2014-22),
члана 42. став 1. тачка 1, и члана 132. Статута општине Сокобања
129/07,
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014), Скупштина општине
Сокобања, на седници одржаној дана 12.02.201 8. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Члан 1.
Приступа се промени Статута општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014), на предлог председника општине Сокобања
Броj: 011- 1/2018 од 29. 01. 2018. године.
Члан 2.
За израду Нацрта Одлуке о промени Статута општине Сокобања именује се
Комисија за израду нацрта Одлуке о изменама и допунама Статута (у даљем тексту: Комисија)
у следећем саставу:
1. Жељка Петровић, дипл. правник из Сокобање, за председника Комисије;
2. Јелена Јаношевић, дипл. правник из Сокобање, за члана;
3. Милена Раденковић Гаћеша, дипл. правник из Сокобање, за члана.
Члан 3.
Задатак Комисије из члана 2. Одлуке је да изврши измене одредаба Статута
Општине Сокобања, и то члана 65. став 1, у делу који се односи на број чланова Општинског
већа.
Члан 4.
Након утврђивања нацрта предлога текста Одлуке о изменама и допунама
Статута општине Сокобања спровешће се јавна расправа .
Јавну раправу из става 1. овог члана организоваће председник Скупштине
општине Сокобања као отворени састанак представника надлежних органа Општине са
заинтересованим грађанима, представницима јавних служби, председницима месних
заједница, представницима удружењима грађана и јавног информисања.
О месту и времену одржавања јавне расправе грађани ће бити обавештени путем
средстава јавног информисања, истицањем обавештења на огласној табли Општинске управе
општине Сокобања, на сајту општине Сокобања, месним канцеларијама и месним заједницама,
најкасније 15 дана пре одржавања јавне расправе.
Члан 5.
По истеку рока за јавну расправу Комисија се обавезује да сачини коначан нацрт
предлога Одлуке о изменама и допунама Статута општине Сокобања и исти достави
Општинском већу општине Сокобања ради утврђивања предлога Одлуке.
Члан 6.
Општинско веће општине Сокобања, као овлашћени предлагач, доставиће
Скупштини општине Сокобања предлог Одлуке о изменама и допунама Статута општине
Сокобања, на разматрање и одлучивање.
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу
општине Сокобања.
I Број: 02-13/2018
У Сокобањи, 12.02.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС, бр. 72/2009,
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС и 50/2013 одлука УС 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 31. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС, бр. 64/2015) и
члана 16. став 1. тачка 3. и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014) Скупштина општине Сокобања, на седници
одржаној дана 12.02.2018.године донела је:
–

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна Просторног плана општине Сокпбања (У даљем
тексту: Просторни план).
Члан 2.
Подручје просторног плана општине Сокобања обухвата површину од 525км2 са 25
катастарских општина и 26 насеља.
Граница планског подручја почиње на тромеђи КО Скорица (општина Ражањ), КО
Криви Вир (општина Бољевац) и КО Јошаница (општина Сокобања). Из ове тачке у смеру
кретања казаљке на сату, гранична линија иде између општина Сокобања и Бољевац, северном
границом, КО Јошаница, КО Врмџа, КО Шарбановац и КО Сесалац (општина Сокобања). Овде
се граница ломи на југ између општина Сокобања и Књажевац и иде источном границом КО
Сесалац, КО Милушинац, КО Читлук, источном и северном границом КО Церовица. Даље,
граница иде између општине Сокобања и Сврљиг јужном границом КО Читлук и КО Дуго
Поље, источном границом КО Ново Село, источном и јужном границом КО Раденковац. Овде
се граница ломи ка северозападу и иде између општина Сокобања и Алексинац западном
границом КО Језеро, јужном границом КО Сокобања, КО Ресник, КО Поружница, западном
границом КО Трубаревац, КО Врбовац, КО Рујевица и КО Јошаница, до почетне тачке.
Члан 3.
Услови и смернице планских докумената вишег реда и развојних стратегија за израду
Просторног плана су:
-Просторни план Републике Србије ("Службени гласник РС" бр.88/10)
- Регионални просторни план Тимочке крајине (Борски и Зајечарски округ), усвојен
23.06.2011 ("Службени гласник РС" бр. 51/11)
- Просторни плани подручја посебне намене слива акумулације ''Бован'' (''Службени
гласник РС'', бр. 14/09).
Измене и допуне Просторног плана радиће се на ажурираним катастарским,
топографским, катастарско топографским и ортофото подлогама.
–

Члан 4.
Начела израде измена и допуна Прсторног плана су стварање услова за комунално
опремање простора неопходном саобраћајном и комуналном инфраструктуром, што би
допринело стварању услова за покретање нових инвестиција и развој комерцијално
пословних и производних садржаја, сагласно принципима одрживог развоја у правцу повећања
запослености, јачања конкурентности и унапређења идентитета о пштне Сокобања као
квалитетне туристичке дестинација, уз поштовање принцпиа уређења, коришћења и заштите
простора.

–
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Члан 5.
Визија и циљ израде плана су:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Усклађивање Плана са најновијим Законима и Правилницима, водопривредном
основом Сокобање као и осталим Прописима који уређују материју планирања
простора као и Плановима вишег реда;
Измена и допуна Плана у смислу сагледавања савремених потреба грађанства и потреба
унапређења туристичке понуде општине Сокобања:
Осврт на руралне насеобине, потребну примарну инфраструктуру
Пунктови - излетишта и археолошка налазишта (за постојеће катастарске парцеле са
задовољавајућом површином и обликом за ову функцију),
Урадити уређајне шеме насеља за сва сеоска подручја како би се омогућила изградња и
озакоњење у истим. Планове нижег реда предвитети за делове насеља где је то због
одређених карактеристика места неопходно (Читлук-рудник, Јошаница-бања...).
Одредити регулацију реке Моравице са мерама обезбеђења од плављења;
Осврт на грађевинска подручја која нису саставни део простора одређеног сеоског
грађевинског простора у смислу парцелације односно препарцелације и услова
грађења;
Планирање проширења и уређења депоније;
Планирање туристичких дестинација;
Дати смернице поступања у случају откривања нових археолошких налазишта као и
предложити начин експлоатације постојећих археолошких налазишта у оквиру
туристичке понуде;

Члан 6.
Концептуални оквир измене и допуне Просторног плана је утврђивање дугорочне
концепције развоја, организације, уређења, защтите и корищћења подручја; рационално
корищћење и очување пољопривредног земљищта, водних и осталих природних ресурса;
развој, изградња и реконструкција регионалних инфраструктурних система; развој мрежа
насеља, локалних инфраструктурних система и објеката јавних служби; развој и размещтај
секундарних и терцијалних делатности на планском подручју; обезбеђење саобраћајне,
економске, социјалне и других облика интеграције планског подручја и щирег окружења;
защтита и унапређење животне средине и непокретних културних добара.
Члан 7.
Средства за израду измене и допуне Просторног плана обезбеђује Инвеститор. Начин
финансирања уређује се уговором између Наручиоца и Обрађивача.
Носилац израде измене и допуне Просторног плана је Одељење за урбанизам,
стамбено -комуналне делатности и грађевинарство Општинске управе Општине Сокобања.
Наручилац измене и допуне Просторног плана је општина Сокобања (Инвеститор).
Обрађивач измена и допуна Просторног плана ће се изабрати по поступку
предвиђеном законом.
Рок за израду измене и допуне Просторног плана је 15 месеци од дана закључења
уговора са правним лицем које ће израдити Просторни план.
Члан 8.
Након доношења Одлуке о изради Плана, одабира обрађивача плана, Носилац израде
Плана организује рани јавни увид у трајању од 15 дана. Рани јавни увид оглашава се у
средствима јавног информисања.
Нацрт измена и допуна Просторног плана излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана
у централном холу зграде Општине Сокобања, а време и место одржавања јавног увида
оглашава се на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и у средствима јавног
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информисања. О излагању нацрта измена и допуна Просторног плана на јавни увид стара се
Носилац израде плана.
Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове Општине Сокобања.
По обављеном јавном увиду, Комисија за планове сачињава извештај који садржи
податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и закључцима по свакој примедби, и
исти доставља Обрађивачу измена и допуна Просторног плана.
Члан 9.
Саставни део ове Одлуке је и Одлука о изради стратешке процене утицаја Просторног
плана на животну средину.
Члан 10.
Плански документ урадиће се у потребном броју примерака и по потреби доставиће се
свим релевантним институцијама и општини Сокобања у дигиталном и аналогном облику.
Плански документ биће евидентиран у централном регистру планских докумената који
води орган надлежан за послове државног премера и катастра.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Сокобања“.
Број: 350-341/2018
У Сокобањи, 12.02.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (“Сл. Гласник РС”
бр. 88/11, 15/16, 104/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.
129/2007, 83/2014 и 101/2016) члана 4. став 3. и члана 9. став 3. Закона о комун алним
делатностима (“Сл. Гласник РС” бр. 88/11 , 104/16), члана 16. став 1. тачка 6, члана 42. став 1.
тачка 7 и члана 128. Статута општине Сокобања (“Службени лист општине Сокобања“ број
3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014), Скупштина општине Сокобања, на се дници одржаној дана
12.02.2018. година, донела је
ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА КОНЦЕСИЈЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СОКОБАЊА
Члан 1.
У циљу организовања комуналне делатности јавног превоза путника на територији
општине Сокобања реализује се Пројекат концесије обављања комуналне делатности јавног
превоза путника на територији општине Сокобања.
Члан 2.
Поступак реализације пројекта покреће општина Сокобања, коју представља и заступа
председник општине Сокобања.
Члан 3.
Концесија за обављање комуналне делатности јавног превоза путника на територији
општине Сокобања даје се вршиоцу овог права по законом спроведеној процедури.
Члан 4.
Активности неопходне за реализацију пројекта спроводи стручни тим именован од
стране Скупштине општине Сокобања.
Члан 5.
У поступку реализације пројекта стручни тим израђује Предлог концесионог акта који
се ради добијања мишљења и оцене доставља Комисији за јавно-приватно партнерство и
концесије.
Стручни тим припрема и дефинише услове и конкурсну документацију, правила и
услове за оцену понуђача и примљених понуда као и критеријуме за избор понуде, прегледа и
оцењује пристигле понуде, утврђује предлог одлуке о избору најповољније понуде за давање
концесије или предлога одлуке о поништају поступка давања концесије и образложење тих
предлога и обавља остале послове потребне за релизацију давања концесије.
Члан 6.
По прибављању позитивног мишљења Комисије, Предлог концесионог акта доставља
се Скупштини општине Сокобања н а усвајање. По усвајању Предлога концесионог акта од
стране Скупштине општине Сокобања предложени концесиони акт постаје Концесиони акт.
Члан 7.
Пре доношења одлуке о избору приватног партнера (једног или више њих) и
закључења уговора Скупштина општине Сокобања даје сагласност на коначни нацрт уговора
укључујући прилоге који чине његов саставни део.
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Члан 8.
Јавни уговор у писаном облику потписују, испред општине Сокобања као јавног
партнера, председник општине Сокобања и овлашћено лице одабраног најповољнијег
понуђача (једног или више њих).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу
општине Сокобања“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Број: 344-12/2018
у Сокобањи 12.02.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 29. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (”Службени гласник
РС", број 88/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007,
83/2014 и 101/2016) и члана члана 16. став 1. тачка 6, члана 42. став 1. тачка 7. и члана 128.
Статута општине Сокобања (“Службени лист општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013, 11/2014
и 24/2014), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 12.02.2018.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРОЈЕКАТ КОНЦЕСИЈЕ ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

1.

ИМЕНУЈЕ СЕ Стручни тим за Пројекат Концесије обављања комуналне
делатности јавног превоза на територији општине Сокобања, у следећем саставу:
1. Душица Станковић – председник;
2.Јелена Јаношевић – члан;
3.Марија Јовановић – члан;
4.Соња Стефановић – члан;

2.

Задатак Стручног тима је обављање послова из члана 30. Закона о јавноприватном партнерству и концесијама (”Сл.гласник РС, број 88/2011, 15/16, 104/16) и то:
1) пружање стручне помоћи јавном телу при припреми потребних анализа, односно студија
оправданости давања концесије, при припреми и изради услова и конкурсне документације,
правила и услова за оцену понуђача и примљених понуда, као и критеријума за избор понуде;
2) прегледање и оцена пристиглих понуда;
3) утврђивање предлога одлуке о избору најповољније понуде за давање концесије или
предлога одлуке о поништају поступка давања концесије, и образложење тих предлога;
4) обављање осталих послова потребних за реализацију поступка давања концесије.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Број: 344-13/2018
у Сокобањи, 12.02.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

СТРАНА 21

БРОЈ 3 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

12. фебруар 2018.

14
На основу члана 60. и 61. став 3. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник
РС”, број 104/16), и члана 16 став 1. тачка 7 и члама 42. став 1. тачка 7. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014), Скупштина општине
Сокобања на седници одржаној 12.02.2018. године, донела је
ОДЛУКА
О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ И СПОЉНОГ
ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члaн 1.
Овом Одлуком о одржавању зграде и спољног изгледа зграде на подручју општине Сокобања (у
даљем тексту Одлука), прописују се обавезе власника посебних делова стамбених и стамбенопословних зграда (у даљем тексту: стамбених зграда) на одржавању зграде и спољног изгледа зграде.
II ОБАВЕЗНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ
Члан 2.
Одржавање и управљање у стамбеним зградама, стамбено-пословним зградама, пословним
зградама, зградама јавне намене или зградама које су проглашене за културно добро и зградама у
заштићеним културно -историјским целинама, у циљу спречавања или отклањања опасности по живот
и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, односно у циљу
обезбеђивања сигурности зграде и њене околине сходно Закону представља јавни интерес.
Ради остваривања јавног интереса Скупштина општине Сокобања, у складу са Законом, доноси
акт о минималној висини износа о текућем одржавању зграда, акт о висини износа накнаде коју плаћају
власници посебних делова у случају принудно постављеног принудног управника, као и акт о
минималној висини износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова
зграде.
Члан 3.
Скупштина стамбене заједнице је дужна, да у складу са Законом о становању и одржавању
стамбених зграда (у даљем тексту Закон), између осталог донесе и програм одржавања заједничких
делова зграде и Одлуку о организовању послова одржавања зграде, односно о поверавању послова
одржавања заједничких делова зграде.
Власници или корисници самосталних делова зграде имају обавезу да одржавају своје делове
зграда на начин којим се обезбеђује функционалност тог дела зграде према прописима који ближе
одређују њихову функционалност и на начин на који се елиминише опасност од наступања штете или
немогућност коришћења других делова зграде.
Уколико скупштина стамбене заједнице, правно лице или предузетник коме је уговором
поверено одржавање зграде, као и лица из става 2. oвог члана не организују одржавање у складу са
Законом, односно не изведу радове на одржавању, због чега могу да настану штетне последице по живот
или здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, организациона јединица
Општинске управе надлежна за послове становања, на основу решења грађевинског инспектора и
Закључка о дозволи извршења донеће решење којим ће се одржавање стамбене зграде, односно
предузимање радова на одржавању зграде на терет стамбене заједнице поверити трећем лицу.
Члан 4.
Одлуком, односно програмом одржавања који доноси скупштина стамбене заједнице утврђује
се нарочито:
- врсте радова на обавезном одржавању спољног изгледа који ће се вршити у текућој години; приоритет у извођењу радова;
рокови извршавања радова у току године и предрачун посебних средстава.
Радови на обавезном одржавању спољног изгледа стамбене зграде обухватају поправке или
замену:
1) Кровне конструкције и других конструктивних елемената зграде;

-
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2) Кровног покривача и других елемената крова (димњаци, лимене опшивке и увале, сливници, одводи
и други елеме- нти крова, заједничких лођа, терасе и др.)
3) Олука, олучних цеви и других елемената за одвод воде са крова и заштиту зграде од продора воде;
4) Хоризонталне и вертикалне хидроизо лације;
5) Вентилационих цеви канализационе мреже и њених глава на крову зграде;
6) Дотрајалих металних, стаклених и других ограда на крову, степеништу, терасама, лођама и другим
заједничким деловима зграде;
7) Дрвених и металних делова на прозорима и вратима заједничких просторија зграде
8) Оштећених и дотрајалих фасадних облога и елементи фасаде и других спољних делова зграде са
приоритетом заштите фасаде од продора воде и влаге.
9) Громобрана, антенских уређаја и њихових делова на згради;
10) друге радове којима се обезбеђује текуће одржавање спољног изгледа зграде на задовољавајућем
нивоу употребљивости.
-

Члан 5.
Власници стамбене зграде морају, без одлагања да изврше радове којима се спречавају или
отклањају штетне последице по живот и здравље људи и обезбеђујењихова сигурност,
заштита имовине од оштећења и довођење зграде, њених делова, уређаја, инсталација и
опреме у стање исправности и употребљивости.
Радови из става 1. овог члана обухватају:
1) Скидање малтера, фасадних облога и других елемената фасаде и крова за које се утврди да
угрожавају безбедност људи и имовине;
2) Поправке и замене делова кровног покривача, ради заштите од последица атмосферских падавина;
3) Скидање или поправка оштећених делова зграде, на балкону, тераси, лођи и степеништу зграде за
које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине;
Радови из става 2. овог члана извршавају се без одлагања, а најкасније у року од 48 сати,
односно у року који је одређен у решењу грађевинске инспекције.
Решењем из става 3. овог члана утврђује се и начин извршења решења у случају непоступања
по налогу инспектора, односно преузимање радова на одржавању зграде од стране трећег лица на терет
стамбене заједнице односно другог одговорног лица за одржавање зграде и налаже се власнику
посебног дела да омогући несметано обављање радова у мери која је неопходна за отклањање
непосредне опасности по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће
вредности.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл.листу општине Сокобања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Број: 352-25/2018
у Сокобањи, 12.02.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 61. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС”,
број 104/16), Правилника о критеријумима за утврђивање минималног износа који одређује
јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких
делова зграде („Службени гласник РС”, број 101/17) и члана 16. став 1 тачка 7 и члана 42.
став 1. тачка 7. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, 3/2008,
7/2013, 11/2014 и 24/2014), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној 12.02.2018.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ И
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И НАКНАДЕ ЗА РАД
ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се минимални износи које су власници посебних делова зграда
дужни да издвоје на име текућег и инвестиционог одржавања зграда које се налазе на
територији општина Сокобања, као и утврђивање накнаде коју плаћају власници посебних
делова зграде у случају постављења професионалног управника од стране локалне самоуправе
као вид принудне мере.
Члан 2.
Применом Правилника о критеријумима за утврђивање минималног износа који
одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања
заједничких делова зграде, утврђују се минимални износ на име трошкова инвестиционог
одржавања заједничких делова зграде, гаражних места и самосталних делова зграде на следећи
начин:
1. Утврђује се минимални износ издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања
заједничких делова зграде који се плаћа за стан или пословни простор у износу од:
- 2,16 динара/м2 за зграде старости до 10 година;
- 3,25 динара/м2 за зграде старости од 10 до 20 година;
4,33динара/м2 за зграде старости од 20 до 30 година;
- 4,16 динара/м2 за зграде старости преко 30 година;
-

2. Утврђује се минимални износ издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања
гараже у износу од:
1,30 динара/м2 , за зграде старости до 10 година;
- 1,95 динара/м2 за зграде старости од 10 до 20 година;
- 2,60 динара/м2 за зграде старости од 20 до 30 година;
- 3,25динара/м2 за зграде старости преко 30 година;
-

3.Утврђује се минимални износ издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања
гаражног места/гаражни бокс у износу од:
- 0,87 динар/м2, за зграде старости до 10 година;
- 1,30 динара/м2 за зграде старости од 10 до 20 година;
- 1,73 динара/м2 за зграде старости од 20 до 30 година;
- 2,16 динара/м2 за зграде старости преко 30 година
Члан 3.
Утврђују се минимални износи које су власници посебних делова зграде на територији
општине Сокобања дужни су да плаћају и то:
минимални износи за текуће одржавања зграде у износу од 300,00 динара месечно.
-
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-накнаду у случају принудно постављеног професионалног управника у износу од
300,00 динара месечно.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Сокобања'.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Број: 401-161/2018
у Сокобањи, 12.02.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу чл. 79. и 92. Закона о буџетском систему ( ,,Службени гласник РС"
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 , 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 ,
103/2015 , 99/2016 и 113/2017) и чл.127.Статута општине Сокобања (,,Службени лист
општине Сокобања”, бр. 3/2008,7/2013,11/2014 и 24/14),Скупштина општине Сокобања
на седници, одржаној 12.02.2018.гoдине, донела је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Општина Сокобања ангажује ревизора за обављање екстерне ревизија завршног
рачуна буџета Општине Сокобања за 2017. годину.
Члан 2.
Екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Сокобања за 2017. годину,
обавиће лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских
извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 3.
Поступак јавне набавке за услуге ревизије Завршног рачуна буџета општине
Сокобања за 2017.годину, вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.
Члан 4.
Завршни рачун буџета Општине Сокобања за 2017. годину сагласно чл.1 ове
Одлуке треба да садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима од
тачке 1. до
тачке 9. члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника
средстава организација за обавезно социјално осигурања и буџетских фондова
(,,Сл.гласник РС” бр.18/2015).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу
општине Сокобања" .
Број: 401-162/2018
У Сокобањи, 12.02.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 19. став 1., тачка 1, члана 26. став 1. тачка 1) Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС„ број 72/11, 88/13,105/14, 104/16, 108/16 и 113/17), члана 3. став 1.
тачка 3. и члана 6. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 20/13 и 24/14) и члана 42. став 1. тачка
20. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,7/13, 11/14 и
24/14), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 12.02.2018. године, донела је
Одлуку
о преносу права коришћења и управљања без накнаде на покретним стварима
у јавној својини општине Сокобања
I
Овом Одлуком општина Сокобања, преноси се право трајног коришћења и управљања
на покретној ствари у јавној својини општине Сокобања, без накнаде М инистарству
унутрашњих послова, Сектроу за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације Зајечар,
Подручна ватрогасно спасилачка јединица Сокобања.
–

II
Врста покретних ствари у јавној својини општине Сокобања на којој се кориснику
преноси се право јавне својине без накнаде је:
Путничка возила марке VAZ LADA model NIVA 4x4, са бројевима шасије:
XTA21213021672074, бројевима мотора: 21033937615 , године производње 2002.
III
Након ступања на снагу ове Одлуке, закључиће се Уговор о преносу права коришћења
и управљања на покретној ствари у јавној својини општине Сокобања из тачке II ове Одлуке.

IV
Уговор из тачке III ове Одлуке, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе
уговорних страна, у име општине Сокобања, закључиће Председник општине Сокобања уз
претходно добијену сагласност Правобраниоца општине Сокобања.
V
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“.
I Број: 404-30/2018
У Сокобањи, дана 12.02.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 42. став 1. тачка 20. Статута општине Сокобања ("Службени лист
општине Сокобања“ бр.3/08,7/13, 11/14 и 24/14), a у вези са чланом 36. став 1. Закона о
експропријацији („Службени гласник РС“, број 53/95, “Службени лист СРЈ“, број
16/2001- одлука СУС и „Службени гласник РС“, број 20/2009, 55/2013- одлука УС и
106/2016- аутентично тумачење ), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној
дана 12.02.2018. године донела је:
ОДЛУКУ
О ОДУСТАНКУ ОД ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА РАДИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ 19А-19А У СОКОБАЊИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се да Општина Сокобања, као корисник експропријације, одустаје
од поступка спровођења експропријације катастарских парцела број: 1032/7, 1032/3,
1032/6, 1031/6, 1031/5, 1030, 1031/3, 1031/4, 1031/11, све у КО Сокобања, који је покренут
у циљу реализације новопројектоване саобраћајнице 19а-19а у Сокобањи, на основу ,
Решења Владе Републике Србије о утврђеном јавном интересу број 05 465-443/2017 од
31.01.2017. године.
Члан 2.
Даном ступања на снa гу ове одлуке, обавезује се Правобранилац општине Сокобања, да
у складу са овом Одлуком, поднесе захтев Општинској управи општине Сокобања
Одељењу за урбанизам, стамбено комуналне делатности, грађевинарство и имовинско
правне послове, којим одустаје од експрoпријације катастарских парцела наведених у
члану 1. ове Одлуке.

–

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,, Службеном листу
општине Сокобања“.
Образложење
Ова Одлука доноси се на основу члана 36.став 1. Закона о експропријацији („Службени
гласник РС “, број 53/95, “Службени лист СРЈ“, број 16/2001- одлука СУС и „Службени
гласник РС“, број 20/2009, 55/2013- одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење ) и
Извештаја Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне делатности, грађевинарство и
имовинско правне послове, грађевинског инспектора, број III 02 354 3/2018 oд
26.01.2018. године.
Грађевински инспректор Општинске управе општине Сокобања - Одељења за урбанизам,
стамбено-комуналне делатности, грађевинарство и имовинско-правне послове, је увидом
-

-
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на лицу места утврдио да на неведеној локацији има укупно девет изграђених објеката и
то седам који су изграђени без одобрења за градњу и у поступку су легализације и два
објекта која су изграђена по одобрењу за изградњу, са изласком на улицу Љубе Дидића.
Постојање саобраћајнице , није услов за легализацију објеката, према одредбама Закона
о озакоњењу објеката (,,Службени гласник РС“,број 96/2015).
По предлогу Правобраниоца општине Сокобања од 06.05.2016.године, Влада Републике
Србије, донела је Решење о утврђеном јавном интересу број 05 465-443/2017 од
31.01.2017. године, ради реализације саобраћајнице 19а-19а, која излази на улицу Љубе
Дидића у Сокобањи.
У складу са наведеним Решењем Владе Рапублике Србије, Правобранилац општине
Сокобања је поднео захтев, надлежном органу Општинске управе општине Сокобања за
експропријацију кп. бр. 1032/7, кп. бр. 1032/3, кп. бр. 1032/6, кп. бр. 1031/6, кп. бр.
1031/5, кп. бр. 1030, кп. бр. 1031/3, кп. бр. 1031/4 и кп. бр. 1031/11 , све у КО Сокобања,
ради реализације наведене саобраћајнице.
Управни поступак је покренут, али решења о експропријацији нису донета.
Како на територији општине Сокобања, у складу са важећим планским документом
постоје нереализоване и комунално инфраструктурно неопремљене улице у којима се
налази велики број објеката са издатим грађевинским дозволама и плаћеним накнадама
за уређење грађевинског земљишта, потребно је да исте имају приоритет за реализацију.
-

С редства за експропријацију у буџету општине Сокобања су лимитирана и недовољна за
реализацију свих инфраструктурних објеката, предвиђених Планом генералне
регулације, па је потребно та средства усмерити приоритетно за решавање комуналне
инфраструктуре у улицама у којима су изграђени објекти са грађевинском дозволом, а
реализацији саобраћајнице 19а -19а у Сокобањи приступити касније , када се за то укаже
потреба и обезбеде потребна средства.
Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној дана 02.02.2018. године
утврдило је предлог о Oдлуке о одустанку од поступка експропријације од
експропријације земљишта ради реализацији саобраћајнице 19а -19а у Сокобањи и
предлаже Скупштини општине Сокобања да предлог усвоји.
I Број: 463-2/2018
У Сокобањи, 12.02.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 33. Закона о јавној својини ( „Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13 ,
105/14, 104/16 др. закони и 108/16), члана 42. став 1. тачка 27. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014) и члана 25. став 1.
Одлуке о прибављању и располагању ствaрима у јавној својини општине Сокобања („Службени
лист општине Сокобања“, бр. 20/13 и 21/14), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној
дана12.02.2018. године, донела је
–

ОДЛУКУ
о прибављању покретних ствари у јавну својину општине Сокобања
I
Овом Одлуком се врши прибављање покретних ствари у јавну својину општине Сокобања,
за потребе Општинске управе општине Сокобања.
II
Покретне ствaри које се прибављају у јавну својину општине Сокобања су:
1. Рачунарска опрема коју чине:
- Рачунар тастатура и миш…………………………………………………....ком 17
Монитор…………………………………..………………………………….ком 8
- Штампач ……………………………………………………………………..ком 4
- Скенер………………………………………………………………….……..ком 2
- UPS ……...…………………………………………………………………..ком 2
- Дигитални фото апарат…………………………..………………………....ком 2
Toner ……………………………….………………………………………...ком 2
- Рачунарски сто са столицом...…………………………...………………...ком 10

-

-

2.Канцеларисјки намештај који чине:
Двокрилни орман…………………………………………………………….ком 8
- Канцеларијске столице………………………………………………………ком 5

-

3.Новогодишња расвета коју чије:
- Декоративни елементи за новогодишњу расвету………………………….ком 20
Напајање за декоративну расвету…………………………………………..ком 10

-

4.Столице за летњу позорницу……………………………………………….ком 1500
5.Путничко возило…………………………………………………………….ком 1
6. Софтвер за планирање људских реусрса…………………………………..ком 1
7. Аутоседишта………………………………………………………………...ком 40
8. Тезгa за пијачну продају ……………………………………………………ком 1
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III
Поступак прибављања покретних ствари из тачке II ове Одлуке, спровешће се у складу са
Законом о јавним набавкама као и другим законским прописима.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“.
I Број: 404-31/2018
У Сокобањи, дана 12.02.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 18. став 6, 26. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник
РС“ бр. 72/2011, 88/2013 i 105/2014), члана 5. став 1. тачка 1. и члана 6. Одлуке о прибављању
и располагању стварима у јавној својини општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 20/13 и 24/14) и члана 42. став 1. тачка 20. Статута општине Сокобања
("Службени лист општине Сокобања“ бр.3/08,7/13, 11/14 и 24/14), Скупштина општине
Сокобања на седници одржаној дана 12.02.2018. године донела је:
ОДЛУКУ
о допуни Oдлуке о преносу права коришћења и управљања на непокретностима
у јавној својини општине Сокобања
Јавној установи Спортско рекреативни центар „Подина“
I
Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о преносу права коришћења и управљања на
непокретностима у јавној својини општине Сокобања Јавној установи Спортско рекреативни
центар „Подина“, коју је донела СО Сокобања на седници одржаној дана 20.12.2017 године I
број 011 -74/2017 (,,Службени лист општине Сокобања“ број 32/2017) тако што се у тачки IV
иза става 1. додаје нови став 2. који гласи:
,,Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Закључак СО Сокобања број 463-107/92-02
од 24.11.1992. године, којим је Фудбалском клубу ,,Озрен,, из Сокобање додељено на
привремено коришћење градско грађевинско земљиште - део кп.бр.3221/1 у КО Сокобања, и
Закључак СО Сокобања I број: 66-1/2001 од 21.12.2001. године којим је Фудбалском клубу
,,Озрен,, из Сокобање дат фудбалски стадион на ,,Подини,” са пратећем објектима на
управљање и коришћење.“, а досадашњи став 2. постаје став 3.
II
Остале одредбе Одлуке o преносу права коришћења и управљања на непокретностима у јавној
својини општине Сокобања Јавној установи Спортско рекреативни центар „Подина“ остају
непромењене.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Општине
Сокобања.
I Број: 404-32/2018
У Сокобањи, дана 12.02.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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Образложење
На седници СО Сокобања oдржаној дана 02.10.2017. године донета је одлука о Основању
Спортско рекреативног центра ,,Подина,, (,,Службени лист општине Сокобања“ број 24/2017
Наведена јавна установа основана је у циљу унапређења делатности спорта и физичке културе
на територији општине, као и остваривање интереса грађана у овој области.
СО Сокобања је на седници одржаној дана 20.12.2017. године донела Одлуку о преносу права
коришћења и управљања (,,Службени лист општине Сокобања“ број 32/2017) којом су
Спортско рекреативном центру пренети на коришћење и управљање, без накнаде, сви спортско
рекреативни објекти који су јавној својини општине Сокобања, ради обављања делатности, али
том приликом није ствила ван снаге раније донете закључке којима је раније располагала
појединим спортским објектима.
Како је Спортско рекреативни центар „Подина“ Сокобања основан у циљу унапређења
делатностиспорта и физичке културе на територији општине, као и остваривања интереса
грађана у овој области, што подразумева управљања спортским објектима у својини општине
Сокобања, престао је разлог, који је постојао у време доношења предметних закључака, за
коришћење спортско рекреативних објеката од стране Фудбалкг клуба ,,Озрен“ из Сокобање.
Наиме Закључцима СО Сокобања о давању на управљање и коришћење спортско рекреативних
објеката Фудбалком клубу ,,Озрен“ из Сокобање, су предметне непокретности дате на
привремено коришћење ФК „Озрен“ у недостатку установе основане од стране општине
Сокобања, као једином субјекту који је тада био у ситуацији да управља предметним
непокретностима.
Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној дана 02.02.2018. године утврдило је
предлог о допуни Oдлуке о преносу права коришћења и управљања на непокретностима у
јавној својини општине Сокобања Јавној установи Спортско рекреативни центар „Подина“
и предлаже Скупштини општине Сокобања да предлог усвоји.
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На основу члана 76. и 77. ст. Закона о приватизацији (,,Службени гласник РС,, бр.83/2014,
46/2015 и 20/2016 аутентично тумачење), члана 67. став 4. тачка 3. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији (,,Службени гласник РС,, бр.80/02...108/16), члана 157.
став 1. тачка 9. Закона о стечају (,,Службени гласник РС,, бр.104/09...83/14), Закључка Владе
Републике Србије 05 Број: 023 3362/16 од 25.03.2016. године и члана 42. став 1. тачка 7. и
члана 128. Статута општине Сокобања (“Сл. лист општине Сокобања”, број 3/2008, 7/2013,
11/2014, 24/2014), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана
12.02.2018. године доноси:
–

-

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОТПИС И КОНВЕРЗИЈУ
ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ОД СУБЈЕКТА
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА
,,МОСТОГРАДЊА,, - АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО А.Д. БЕОГРАД
Члан 1.
Скупштина општине Сокобања је сагласна да се потраживања општине Сокобања од
субјекта приватизације Грађевинског предузећа ,,Мостоградња,, - акционарско друштво
Београд, (у даљем тексту: Субјект приватизације) матични број: 07023251, ПИБ: 100002225 у
складу са предложеном мером Унапред припремљеног плана реорганизације (у даљем тексту:
УППР), доспела за период 01.09. до 31.12.2015. године, отпишу у случају усвајања УППР.
Члан 2.
Отпис се врши по основу неплаћеног припадајућег дела пореза на зараде у износу од
11.979,00 динара за период 01.09. - 31.12.2015. године.
Износ за отпис је утврђен у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број:
023-3362/2016 од 25.03.2016. године и дописом Министарства финансија, Пореске управе,
Сектора за наплату Број: 000 433 14 1067/2016 од 20.10 2017. године.
-

-

-

-

Члан 3.
Отпис потраживања доспелих за период 01.09. - 31.12.2015. године, по основу
неизмирених уступљених јавних прихода, спровешће се као мера реализације усвојеног и
правоснажног Унапред припремљеног плана реорганизације привредног друштва.
Члан 4.
Скупштина општине Сокобања је сагласна да се потраживања општине Сокобања од
субјекта приватизације Грађевинског предузећа ,,Мостоградња,“
акционарско друштво
Београд, (у даљем тексту: Субјект приватизације) матични број: 07023251, ПИБ: 100002225 у
складу са предложеном мером Унапред припремљеног плана реорганизације (у даљем тексту:
УППР), конвертују са стањем на дан 31.08.2015. године, у трајни улог у капиталу Субјекта
приватизације, у случају усвајања УППР.
Конверзија се врши по основу неплаћеног припадајућег дела пореза на зараде у
износу од 10.566,002988 динара са стањем на дан 31.08.2015. године.
Износ за конверзију је утврђен у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број:
023-3362/2016 од 25.03.2016. године и дописом Министарства финансија, Пореске управе,
Сектора за наплату Број: 000-433-14-1067/2016 од 20.10-2017. године.
-
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Члан 5.
Конверзија потраживања доспелих са стање на дан 31.08.2015. године у трајни улог
општине Сокобања у капиталу привредног друштва Грађевинског предузећа ,,Мостоградња,,
а.д. из Београда, по основу неизмирених уступљених јавних прихода, спровешће се као мера
реализације усвојеног и правоснажног Унапред припремљеног плана реорганизације
привредног друштва.
Члан 6.
Ова одлука се доноси на основу следеће документације којом се доказује испуњеност
услова у складу са чланом 76. и 77. ст.1. Закона о приватизацији (,,Службени гласник РС,,
83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 аутентично тумачење):
- Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-3362/2016 од 25.03.2016. године
Дописа Министарства финансија, Пореске управе, Сектора за наплату број:
000-433-14-1067/2016 од 20.10.2017. године.
–

-

Члан 7.
Ову одлуку доставити Министарству финансија
приватизације.

–

Пореској управи и Субјекту

Члан 8.
Ову одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Сокобања“.
Број: 401-163/2018
Датум:12.02.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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Образложење
Дана 25.03.2016. године Влада републике Србије донела је Закључак 05 број
023 -3362/2016, којим је констатовано да су државни повериоци дужни да дужнику конвертују
потраживања доспела са ступањем на дан 31.08.2015. године у трајни улог у капитал дужника
у случају усвајања УППР-а. Привредни суд у Београду је на основу Плана реорганизације
донео правноснажно решење 1 Рео 14/2016 од 23.09.2016. године. Након овога Скупштина
акционара дужника донела је Одлуку бр. 1097/7 о издавању обичних акција VI емисије без
јавне понуде ради повећања основног капитала ГП МОСТОГРАДЊА АД.
Министарство финансија Пореска управа је утврдила дуг по основу пореза на зараде
који дужник има према општини Сокобања који износи 11.979,00 динара, с тим да ће
општина Сокобања постати власник 4 акције укупне вредности 10.566,00 динара, а разлика
од 1.412,99 динара биће исплаћена повериоцу у року од 15 дана од дана уписа акција по VI
емисији у Централном регистру.
Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној дана 02.02.2018. године
утврдило је предлог о Oдлуке о давању сагласности на отпис и конверзију потраживања
општине Сокобања од субјекта приватизације грађевинског предузећа „Мостоградња“
-Акционарско друтво А.Д. Београд и предлаже Скупштини општине Сокобања да предлог
усвоји.
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На основу члана 42. став 1. тачка 15. Статута општине Сокобања (,,Службени лист
општине,, број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014 ), Скупштина општине Сокобања на
седници одржаној дана 12.02.2018. године, донела је:
Р Е Ш ЕЊ Е
o престанку права коришћења
I – ПРЕСТАЈЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА ЛЕПТЕРИЈИ Д.О.О. СОКОБАЊА -у стечају,
улица Миладина Живановића број 34, на
кп.бр. 5246/1 у КО Сокобања које се у
катастарском операту води као земљиште под зградом објектом број 1 у површини од 393м2 у
Трг ослобођења у површини од 110м2 земљиште под зградом објектом број 2 у Трг
ослобођења у површини од 110м2 и земљиште уз зграду-објекат, Трг ослобођења у
површини од 2751м2 (укупна површина земљишта 3254м 2), са врстом права
право
коришћења, обликом својине државна и обимом удела од 152/3254.
–

II - ПРЕСТАЈЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА АД ,,Солид ,“ Сокобања у стечају улица
Немањина број 7, на кп. бр. 5246/1 у КО Сокобања које се у катастарском операту води
као земљиште под зградом објектом број 1 у површини од 393м2 у Трг ослобођења у
површини од 110м2 земљиште под зградом објектом број 2 у Трг ослобођења у површини од
110м2 и земљиште уз зграду-објекат, Трг ослобођења у површини од 2751м2 (укупна
површина земљишта 3254м2), са врстом права право коришћења, обликом својине државна
и обимом удела од 1627/3254.
-

–

III

–

Ово решење је коначно.

О браз ложењ е
Скупштина општине Сокобања је Закључком под бројема 462-12/94-02 од 24.05. 1996.
године. Дала на трајно коришћење ХТПУДС ,,Лептерија,, Сокобања и предузећу задружне
својине ,,Солид,, Сокобања, ради изградње прве фазе Хотелско туристичког комплекса, дате
су на коришћење и кп. бр.5246 у површини од 2950м2 и кп.бр. 5249 у површиони од 279м2.
Како је катастарска парцела 5246 у катастарском операту престала да постоји и из исте
је настала катастарска парцела 5246/1 у укупној површини од 3254м2 у чију површину је
ушла и некадашња парцела 5249 све у КО Сокобања то је одлучено да престаје право
коришћења катастарских парцела као у диспозитиву.
Хотелско туристички комплекс није изграђен на наведеној парцели и над оба
предузећа је отворен стечајни поступак, а право коришћења им је било пренето без накнаде,
те су се из наведених разлоа стекли услови за даље располагање правом коришћења
предметних парцела и донето је решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења није допуштена жалба, али се може
покренути управни спор у року од 30 дана од дана обавештавања странке о донетом решењу.
Број: 463-3/2018
У Сокобањи, 12.02. 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 20. став 1. тачка 23. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14), члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 62/06,47/11,93/12 и 99/13), члана 109. Закона о туризму
(„Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 99/2010-др.закон, 93/12 и 84/15), члана 10.
Одлуке о боравишној такси („Службени лист општине Сокобања“, број 6/08, 19/09 и 10/11) и
члана 16. став 1. тачка 24. и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14), на седници одржаној дана
12.02.2018.године, донела је
ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА
коришћења средстава од накнаде за боравишну таксу
у Сокобањи у 2018- ој години
I
Овом Одлуком утврђује се Програм коришћења средстава остварених од
боравишне таксе у Сокобањи за 2018.годину.
II
Средства из тачке I овог Програма су наменска и користе се, у складу са Законом
о туризму и Одлуком о боравишној такси, за обезбеђење информативно-пропагандног
материјала којим ће се промовисати туристичке вредности и културно наслеђе Сокобање, за
рад и опремање туристичко-информативног центра, за учешће у реализацији пројеката из
области туризма.
III
У 2018 -ој години средства остварена од боравишне таксе у Сокобањи користиће
се:
ПРОГНОЗА ПРИХОДА
Накнада од боравишне таксе у Сокобањи
Накнада од боравишне таксе у Сокобањи у 20181.
25.000.000,00 динара
ој години
ПЛАН РАСХОДА
Средства остварена од боравишне таксе у Сокобањи
1.
Промоција општине Сокобања

3.850.000,00 динара

2.

За рад туристичко информативног центра

1.000.000,00 динара

3.

Учешће у реализацији пројеката из области
туризма (И зградња II фазе велике сцене летње
позорнице Врело)

17.500.000,00 динара

4.

Учешће у реализацији пројеката из области
туризма (Изградња јавних монтажних тоалета)

2.650.000,00 динара

–

УКУПНО:

25.000.000,00 динара

IV
За реализацију овог Програма задужена је Туристичка организација Сокобања, а
контролу спровођења овог Програма и контролу наменског коришћења средстава вршиће
Општинска управа општине Сокобања.
I Број: 332-28/2018
у Сокобањи, 12.02.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13.став 4. Закона о бањама („Службени гласник РС“, број 80/92) ,
Одлуке о условима и начину поверавања права коришћења природног лековитог фактора у
Сокобањи („Службени лист општине Сокобања“, број 13/09 и 3/10) и члана 128. Статута
општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,7/13,11/14 и 24/14),
Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 12.02.2018.године, донела је
ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА
за очување, коришћење и унапређење бање у 20 18-oj години
I
Овом Одлуком утврђује се Програм коришћења средстава остварених од накнаде
за коришћење природног лековитог фактора у Сокобањи (термална вода) за 2018. годину.
II
Средства из тачке I овог Програма су наменска и користе се за очување и
унапређење Сокобање.
III
У 2018-ој години средства остварена од накнаде за коришћење природног
лековитог фактора у Сокобањи користиће се:
ПРОГНОЗА ПРИХОДА
1.

коришћење Специјална болница "Бањица":
Накнада
за
природног лековитог фактора 15 m³/дан *365 дан*10 дин/m³ = 54.750,00 дин
(термална вода) у 2018-oj Специјална болница „Сокобања“:
3.445.250,00 дин/год
по уговору за 201 8.годину =
години
УКУПНО:
3.500.000,00 дин
ПЛАН РАСХО ДА

1.

Одржавање и уређење градских паркова и мобилијара
УКУПНО:

3.500.000,00 динара
3.500.000,00 динара

IV
Реализацију овог Програма вршиће Јавно предузеће „Зеленило -Сокобања“ из
Сокобање а контролу спровођења овог Програма и контролу наменског коришћења
средстава вршиће Општинска управа општине Сокобања.
I Број: 582-1/2018
у Сокобањи, 12.02.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 20. став 1. тачка 23. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07,83/14), члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13), члана 80.став 4. Закона о шумама
(„Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012 и 89/2015) и 128. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14), на седници одржаној
дана 12.02.2018.године, донела је
ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА
коришћења средстава од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта
у Сокобањи у 2018-ој години
I
Овом Одлуком утврђује се Програм коришћења средстава остварених од накнаде
за коришћење шума и шумског земљишта у Сокобањи за 2018.годину.
II
Средства из тачке I овог Програма су наменска и користе се, у складу са Законом
о шумама, за уређење излетишта на територији општине Сокобања.
III
У 2018-ој години средства остварена од накнаде за коришћење шума и шумског
земљишта у Сокобањи користиће се:
ПРОГНОЗА ПРИХОДА
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта у Сокобањи
1.
Накнада за коришћење шума и шумског
земљишта у Сокобањи у 2018-ој години

250.000,00 динара

ПЛАН РАСХОДА
Средства остварена од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у Сокобањи
1.
За уређење излетишта на територији општине
250.000,00 динара
Сокобања
УКУПНО:

250.000,00 динара

IV
Реализацију овог Програма вршиће Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ из
Сокобање а контролу спровођења овог Програма и контролу наменског коришћења
средстава вршиће Општинска управа општине Сокобања.
.
I Број: 322-1/2018
у Сокобањи, 12.02.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 4.став 2. Oдлуке о монтажним објектима („Службени лист општине
Сокобања“ број 32/17), и члана 42. став 1. тачка 7. Статута општине Сокобања („Службени
лист општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014), Скупштина општине
Сокобања на седници одржаној 12.02.2018. године, донела је
ПЛАН
ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ
СОКОБАЊА
Члан 1.
Овим Планом се утврђују локације, општи услови и правила постављања и уклањања
мањих монтажних објеката и опреме привременог карактера на површинама јавне намене и
осталим површинама у општој употреби на територији општине Сокобања (текстуални и
графички део); њихова намена, врста материјала од којих се израђују, величина и изглед
објекта, површина заузећа, време на које се поставља, распоред локација по зонама које су
утврђене Oдлуком о локалним комуналним таксама и др.
Саставни део овог Плана је текстуални и табеларни приказ места и броја објеката и
опреме, графички прилог општег распореда места на делу површина јавне намене на
територији општине Сокобања.
КИОСЦИ И ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ
Члан 2.
Утврђују се локације и распоред монтажних објеката и опреме дефинисаних Одлуком
о монтажним објектима ("Службени лист општине Сокобања" бр. 32/17) и то:
Локација број 1 – Улица Светог Саве (поред Јабукара), на којој је дозвољено постављање
монтажних објеката за продају разноврсне мешовите робе (сувенири, ручни радови,
бижутерија, лековито биље, мед и сл.) као и угостетељски објекти.
-Зона друга
- Површина места:
- место број 1 у површини од 9,80м2, надстрешница 9,00м2
- место број 2 у површини од 8,00-10,00 м2
- место број 3 у површини од 25,50 +22,40 = 47,90 м2
- место број 4 у површини од 25,10м2, надстрешница 9,50м2
- место број 5 у површини од 7,00м2, надстрешница 5,70м2
- место број 6 у површини од 16,00 м2,
- место број 8 у површини од 33,70м2, надстрешница 5,00м2
- место број 9 у површини од 26,20 м2, надстрешница 5,00м2
- место број 10 у површини од 6,20 м2,
- место број 11 у површини од 24,40м2
- место број 12 у површини од 7,60 м2, надстрешница 13,70м2
- место број 13 у површини од 7,60 м2, надстрешница 20,00м2
-место број 14 у површини од 7,60 м2, надстрешница 22,00м2
–

Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца
а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.
Локација број 2 – Улица Алексе Маркишића (код биоскопа) на којој је дозвољено постављање
монтажних објеката за продају разноврсне мешовите робе (сувенири, ручни радови,
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бижутерија, лековито биље, мед, штампа и сл).
Зона друга
- Површина места:
- место број 1 у површини од 6м2
-

–

Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца
а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС а.
-

Локација број 3 -Улица Његошева (Подина - стамбена зграда) на којој је дозвољено
постављање монтажних објеката за продају разноврсне мешовите робе (сувенири, ручни
радови, бижутерија, лековито биље, мед, штампа и сл).
Зона трећа
- Површина места:
- место број 1 у површини од 6м2
место број 2 у површини од 6м2
-

–

-

Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца
а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС -а.
Локација број 4 Улица Ивана Цанкара на којој је дозвољено постављање монтажних
објеката за продају разноврсне мешовите робе (сувенири, ручни радови, бижутерија, лековито
биље, мед, штампа и сл).
-Зона трећа
- Површина места:
место број 1 у површини од 6м2
–

–

-

Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца
а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС -а.
Локација број 5 Улица Кнеза Милоша (код стамбених зграда), на којој је дозвољено
постављање монтажних објеката за продају разноврсне мешовите робе (сувенири, ручни
радови, бижутерија, лековито биље, мед, штампа и сл).
-Зона трећа
- Површина места:
место број 1 у површини од 6м2
Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца
а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.
–

–

-

Локација број 6 Улица Кнеза Милоша и Светозара Марковића („код Ортака“), на којој је
дозвољено постављање монтажних објеката за продају разноврсне мешовите робе (сувенири,
ручни радови, бижутерија, лековито биље, мед, штампа и сл).
-Зона трећа
- Површина места:
место број 1 у површини од 61,29м2 , надстрешица 17,77м2
Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца
а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС а.
–

–

-

-

Локација број 7 Улица Његошева (код Ваге), на којој је дозвољено постављање монтажних
објеката за продају разноврсне мешовите робе (сувенири, ручни радови, бижутерија, лековито
биље, мед, штампа и сл).
Зона трећа
–

-

–
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-Делатност: Продаја и услуге
- Површина места:
- место број 1 у површини од 38,40м2
Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца
а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.
Локација број 8 Улица Љубе Дидића и Светозара Марковића (код „Бајса“), на којој је
дозвољено постављање монтажних објеката за продају разноврсне мешовите робе (сувенири,
ручни радови, бижутерија, лековито биље, мед, штампа и сл).
-Зона трећа
Површина места:
- место број 1 у површини од 21,00м2
–

–

Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца
а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС а.
-

Локација број 9 Улица 27.Марта (стара аутобуска станица) на којој је дозвољено постављање
монтажних објеката за продају разноврсне мешовите робе (сувенири, ручни радови,
бижутерија, лековито биље, мед и сл.) као и угостетељски објекти.
-Зона прва
Површина места:
- место број 1 у површини од10,00м2
- место број 2 у површини од 10,00м2
- место број 3 у површини од 6,00м2
Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца
а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.
-

–

Локација број 1 0 - Улица Светог Саве (код Озрен баште) на којој је дозвољено постављање
монтажних објеката за продају кондиторских производа (сладолед, семенке, лизалице и сл).
-Зона- прва
Површина места:
место број 1 у површини од 8,24м2 и надстрешица 6,59м2

-

Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца
а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.
Локација број 11 - Улица Алексе Маркишића (код Поште) на којој је дозвољено
постављање монтажних објеката за продају штампе, дувана и сл.
-Зона прва
Површина места
- место број 1 у површини од 6,00м2
- место број 2 у површини од 6,00м2
Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца
а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС а.
–

-

-

Локација број 12 -улица Немањина преко пута „Црвеног крста“
Зона прва
-Површина места
- место број 1 у површини од 6,00м2

-

–
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Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца
а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.
Положај, број и детаљи локација и места одређених за постављање дати су у графичком
прилогу број 1 Плана.
Локација број 13– Озрен башта на којој је дозвољено постављање монтажних објеката за
продају сувенира.
-Зона екстра
-Површина места:
- место број 1 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку1.
место број 2 у површини од 2,00м2 означене у графичком прилогу са Ку2.
- место број 3 у површини од 2,00м2 означене у графичком прилогу са Ку3.
- место број 4 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку4.
- место број 5 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку5.
место број 6 у површини од 2,00м2 означене у графичком прилогу са Ку6.
- место број 7 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку7.
- место број 8 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку8.
- место број 9 у површини од 2,00м2 означене у графичком прилогу са Ку9.
место број 10 у површини од 2,00м2 означене у графичком прилогу са Ку10.
- место број 11 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку11.
- место број 12 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку12.
- место број 13 у површини од 2,00м2 означене у графичком прилогу са Ку13.
- место број 14 у површини од 2,00м2 означене у графичком прилогу са Ку14.
- место број 15 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку15.
- место број 16 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку16.
место број 17 у површини од 2,00м2 означене у графичком прилогу са Ку17.
- место број 18 у површини од 2,00м2 означене у графичком прилогу са Ку18.
- место број 19 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку19.
- место број 20 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку20.
место број 21 у површини од 2,00м2 означене у графичком прилогу са Ку21.
–

-

–

–

-

–

–

-

–

–

–

-

–

–

-

–

Локација је комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца.
Положај, број и детаљи локација и места одређених за постављање дати су у графичком
прилогу број 2 Плана.
Локација број 14– Парк Бањица- на којој је дозвољено постављање монтажних објеката за
продају бижутерије и сувенира.
-Зона – друга
-Површина места:
место број 1 у површини од 2,00м2 означене у графичком прилогу са Те1.
- место број 2 у површини од 2,00м2 означене у графичком прилогу са Те2.
- место број 3 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Те3.
- место број 4 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Те4.
место број 5 у површини од 2,00м2 означене у графичком прилогу са Те5.
–

-

–

-

–

Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца
а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС а.
-

Положај, број и детаљи локација и места одређених за постављање дати су у графичком
прилогу број 6 Плана.
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Локација број 1 5 - Улица Миладина Живановић (плато у Парку) на којој је дозвољено
постављање монтажног објеката за продају брзе хране.
Зона прва
-Површина места:
- место број 1 у површини од 30,00м2.
Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца
а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС -а.
–

Положај, број и детаљи локација и места одређених за постављање дати су у графичком
прилогу број 1 Плана.
Члан 3.
Власник места за постављање киоска и привремених објеката је Општина Сокобања и
иста ће се изнајмљивати путем јавне лицитације.
УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 4.
Киосци и привремени објекти су монтажно– демонтажни објекти, који се не могу на
јавној површини изводити грубим грађевинским радовима, већ само поставити на предвиђену
локацију на јавној површини и на том месту финализирати монтажом додатних елемената,
минималним радовима на изради подлоге и прикључити на комуналну инфраструктуру.
За све монтажне објекте из члана 4. овог Плана није дозвољено заузеће површине јавне
намене у односу на површину објеката и опреме дефинисане овим планом.
Члан 5.
Рок трајања закупа површине јавне намене за локације из графичког прилога 1 одређује
се јавним огласом и не може бити дужи од 5 година, док ће се рок трајања закупа површине
јавне намене из графдичког прилога 2 и 6 одредити јавним огласом и не може бити краћи од 3
месеца ни дужи од 12 месеци.
Трајање закупа може бити и краће у случају доношења новог плана распореда места
када предметне локације нису предвиђене тим планом.
На јавним површинама киосци и привремени објекти се постављају на основу Уговора
о привременом коришћењу јавне површине.
На површинама у власништву других лица киосци, тезге и привремени објекти у којима
се врши промет робе и услуга не могу се постављати без одобрења издатог од стране надлежне
организационе јединице Општинске Управе за послове урбанизма уз предходну сагласност
комуналног инспектора.
Члан 6.
Постојећи киосци и привремени објекти, за које је закључен Уговор о привременом
коришћењу јавне површине, остају на снази до истека уговора.
Члан 7.
Постављањем киоска и привремених објеката не смеју се ни на који начин угрозити
постојеће инсталације, неометан приступ истим, ни захтевати њихово измештање, обзиром на
њихов привремени карактер.
Киоск својом локацијом не сме бити постављен у троуглу прегледности раскрснице,
односно својим димензијама и габаритом не сме утицати на смањење прегледности
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раскрснице. Киоск не сме својом локацијом угрозити прилазе и снабдевање објекта испред
којег је постављен.
Киоск се не сме постављати на уређеним парковским површинама, као ни испред
других пословних простора у којима се продаје роба опште употребе.
Киоск се поставља на минималној удаљености од постојећег објекта (стамбени,
стамбено-пословни, пословни) изграђеног на регулационој линији улице, која је једнака
висини киоска.
Киосци се на локацији постављају појединачно или у групацији од више киоска као
засебни пословни простори без међусобног повезивања у један корисни простор за обављање
делатности.
На киоску и привременом објекту као и у њиховој непосредној близини, није дозвољено
постављање сунцобрана и музичк их уређаја.
Члан 8.
Продаја робе у киосцима и тезгама може се обављати током целе године, при чему на
свим објектима морају бити видно истакнути подаци о називу правног лица или предузетника,
седиште правног лица или предузетника, број уговора о закупу површине јавне намене и радно
време.
МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ ЗА ПРОДАЈУ КОКИЦА, СЛАДОЛЕДА НА ТОЧЕЊЕ, БОМБОНА,
КЕСТЕНА, КУКУРУЗА, ПОМФРИТА И ПАЛАЧИНКИ
Члан 9.
Локација број 1 – Мермерно шеталиште
Уређаји за печење и продају кокица
- место број 1, површине до 2м2, улица Митрополита Михаила преко пута улаза у црквено
дрвориште означено у графичком прилогу са К1.
место број 2 површине до 2м2, улица Светог Саве код „Платана“ улаз у централни градски
парк означено у графичком прилогу са К2.
- место број 3 површине до 2м2, улица Светог Саве код „Старог завода“ означено у графичком
прилогу са К3.
- место број 4 површине до 2м2, улица Светог Саве код хотела „Турист“ означено у графичком
прилогу са К4.
–

-

-

–

–

–

Сладолед на точење
- место број 5 површине до 2м2 улица Светог Саве код „Платана“- улаз у централни градски
парк означено у графичком прилогу са С1.
–

Положај, број и детаљи локација и места одређених за постављање дати су у графичком
прилогу број 3 Плана.
Продаја бомбоница
место број 6 површине до 2м2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“ означено у
графичком прилогу са Б1.
-

–

Положај, број и детаљи локација и места одређених за постављање дати су у графичком
прилогу број 5 Плана.
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Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца
а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.
Локација број 2 – улица Светог Саве - плац бившег АМД
Продаја печеног кестена и кукуруза
место број 1 површине до 2м2 означено у графичком прилогу са КК1.
- место број 2 површине до 2м2 означено у графичком прилогу са КК2.
Продаја помфрита
- место број 3 површине до 2м2- означено у графичком прилогу са Пф1.
Продаја палачинки
- место број 4 површине до 2м2- означено у графичком прилогу са Пл1.
-

-

–

Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца
а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС а.
-

Положај, број и детаљи локација и места одређених за постављање дати су у графичком
прилогу број 4 Плана.
Рок трајања закупа површине јавне намене одређује се јавним огласом и не може бити
краћи од 3 месеца ни дужи од 12 месеци.
Монтажни објекти из става 1. овог члана могу се поставити на површини јавне намене
тако да заузимају највише 2м².
Апарати за производњу наведених артикала морају бити смештени у одговарајуће
монтажне објекте пројектоване да својим изгледом чине функционалну и естетску целину и
на њима се могу продавати само напред наведени производи; не смеју имати надстрешнице,
тенде, сунцобране и додатне сталке за излагање робе.
Забрањена је улична продаја из посуда и неадекватних објеката.
МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ ЗА ПРОДАЈУ СЛАДОЛЕДА И ХЛАДНИХ НАПИТАКА
Члан 10.
Расхладне коморе за продају сладоледа, расхладне витрине за пиће и други покретни
монтажни објекти за излагање и продају робе одређују се испред сопственог пословног
простора у функцији обављања делатности.
Објеткти из става 1. овог члана могу се постављати уз објекат у складу са Одлуком о
комуналном уређењу на територији општине Сокобања.
Члан 11.
Обележавање места на површинама јавне намене за давање у закуп предвиђених планом
распореда монтажних објеката извршиће органи надлежне општинске службе, и то пре
спровођења лицитације, а постављање монтажних објеката из овог плана врши се на основу
одобрења организационе јединице општинске управе општине Сокобања надлежне за послове
урбанизма у присуству комуналног инспектора, или другог лица овлашћеног од стране
Општинске управе.
Корисник монтажног објекта је дужан да исти користи у складу са одобрењем
надлежног органа.
Корисник монтажног објекта је дужан да објекат и простор око њега одржава у уредном
и исправном стању и да постави одговарајућу посуду за одлагање смећа.
Кориснику није дозвољено да:
- помера или премешта објекат са локације која је одређена у одобрењу,
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- замени објекат другим објектом,
промени врсту делатности за коју је објекат намењен,
- фиксира или на други начин везује објекат за тло или за објекат у непосредној близини,
- припадајући функционални простор објекта као и конструктивне елементе, тенде користи за
излагање робе,
- врши продају и излагање робе ван монтажног објекта.
прекорачи максималну дозвољену површину заузећа.

-

-

МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ ЗА ДЕЧИЈИ ЗАБАВНИ И СПОРТСКИ ПРОГРАМ
Члан 12.
Локација број 1 – улица Светог Саве - плац бившег АМД
место број 5 површине до 70м2 означено у графичком прилогу са ЗП1.
- место број 6 површине до 290м2- означено у графичком прилогу са ЗП2.
- место број 7 површине до 400м2- означено у графичком прилогу са ЗП3.
- место број 8 површине до 110м2- означено у графичком прилогу са ЗП4.
- место број 9 површине до 160м2- означено у графичком прилогу са ЗП5.
место број 10 површине до 60м2 означено у графичком прилогу са ЗП6.
- место број 11 површине до 30м2- означено у графичком прилогу са ЗП7.
- место број 12 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП8.
- место број 13 површине до 70м2- означено у графичком прилогу са ЗП9.
- место број 14 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП10.
место број 15 површине до 6м2 означено у графичком прилогу са ЗП11.
- место број 16 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП12.
- место број 17 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП13.
- место број 18 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП14.
- место број 19 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП15.
-

-

-

-

-

-

Положај, број и детаљи локација и места одређених за постављање дати су у графичком
прилогу број 4 Плана.
Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца
а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС а.
-

Рок трајања закупа површине јавне намене одређује се јавним огласом и не може бити краћи
од 3 месеца ни дужи од 12 месеци.
ЛЕТЊЕ БАШТЕ
Члан 13.
Летње баште се формирају, у складу са Одлуком о монтажним објектима (''Службени
лист општине Сокобања'', бр. 32/17).
ОПШТИ УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЛЕТЊИХ БАШТИ
Члан 14.
Летње баште су објекти намењени угоститељској делатности који се постављају на
јавној површини испред, објекта или дела објекта у којој се обавља искључиво угоститељска
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делатност. Летња башта не могу да се поставе испред киоска.
У летњој башти није дозвољено постављање роштиља, ражња и сличних неадекватних
садржаја.
Баште се формирају искључиво од гарнитура за седење (столова и столица), перголе
или тенди и жардињера (ћупова) са цветним аранжманима. Сви наведени елементи баште
урачунавају се у укупну површину коју заузима башта.
Башта мора бити постављена тако да површина коју заузима представља јединствену
целину. Пројектовање и одабир елемената баште врши се тако да башта:
- обликом и димензијама, представља складну и функционалну целину;
- поседује чисте, сведене геометријске форме, правилних линија, јасно дефинисане висинске
регулације,
- садржи транспарентне облике и материјале неутралног, сведеног колорита,
- буде у складу са карактеристикама и вредностима зграде испред које је постављена и
простора у којем се налази. Елементи баште пројектују се и постављају тако да својим
димензијама, тежином и међусобним везама омогућавају брзу монтажу, демонтажу и
транспортовање, не оштећују јавну површину, објекте њеног уређења, опремања и зеленила
фиксирањем на њих или на неки други начин и да су подобни за несметано кретање деце,
старих и лица са инвалидитетом.
Одобрење за постављање баште издаје се за период од 01.04. до 31.10. годину, уз
посебно одобрење може се издати и на период до годину дана.
Лице које је добило одобрење за постављање баште дужно је да:
1. башту постави у складу са издатим одобрењем,
2. башту у целини или делимично уклони и пре истека времена важења одобрења ако се измени
намена јавне површине или ако се изводе неопходни радови на реконструкцији, одржавању
или постављању комуналних објеката и уређаја или саме јавне површине,
3. башту уклони после истека времена за које је дато одобрење за постављање баште.
Одобрење за постављање баште престаје да важи пре истека времена за који је издато:
1. ако се башта не постави у складу са условима наведеним у одобрењу и другим прописаним
условима,
2. ако лице коме је дато одобрење престане да обавља делатност у пословном објекту или
просторији испред које је постављена башта.
Члан 15.
Тенде и перголе из претходног члана се могу поставити на летњим баштама, уз услов
да не заклањају визуре радњи и излога у својој околини, да не ометају пролаз пешака и возила
комуналних и хитних служби (ватрогасци, хитна помоћ...), и за њих надлежни орган
Општинске управе издаје посебно решење, односно може се издати уз решење о постављању
летње баште.
Тенде и преголе се могу поставити на свим површинама где је предвиђено постављање
летњих башти, уз прибављање претходне сагласности надлежне инспекцијске службе. Тенде и
перголе не смеју прелазити замишљену вертикалну раван одобреног простора баште.
Посебни услови и правила за формирање летњих башти на јавним површинама
Члан 16.
- Забрањено је формирање баште на уличним шахтама инфраструктуре и јавним хидрантима,
- простор летње баште се може наткрити само тендом и перголом,
стреха тенде и перголе не може прелазити ван закупљеног простора за летње баште,
-
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- носива конструкција тенде и перголе је лака монтажно-демонтажна конструкција која се
поставља на покретни сталак који омогућава стабилност тенде и перголе или се директно
причврсти за подлогу,
- висина стрехе тенде и перголе је мин 2.5 м и не сме угрожавати кретање пешака испод или
поред ње,
- приликом заузимања јавне површине на датим локацијама мора се водити рачуна о постојећој
инфраструктури, постојећој урбаној опреми и зеленилу; није дозвољено њихово измештање и
уклањање, као и везивање за елементе и опрему баште, а нарочито оштећење постојећег
дрвореда,
- није дозвољено асфалтирање нити бетонирање површина за баште,
- положај баште не сме бити сметња пешачким и колским улазима у објекат,
на уређеним зеленим површинама се не могу постављати столови за баште и мора се водити
рачуна о несметаном кретању пешака и улазима у локале,
- изузев наведене опреме из претходног члана на овим површинама се не може пост ављати
друга опрема,
- површине у оквиру којих се могу постављати баште обележиће се од стране комуналне
инспекције за сваку башту у складу са датим условима,
-у летњим баштама забрањено је постављање уређаја за појачавање звука.
У оквиру летњих башти, предвиђа се могућност постављања једне или више витрина
за продају сладоледа или колача -пецива. У оквиру летњих башта није дозвољено постављање
покретних тезги, киоска и сличних монтажних садржаја.
-

Члан 17.
У случају потребе проласка возила комуналних и хитних служби (ватрогасци, хитна
помоћ...) материјалне трошкове евентуалних оштећења опреме и башти сноси власник
угоститељског објекта.
ОСТАЛА ОПРЕМА НА ПОВРШИНИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 18.
Постављање остале опреме на површинама јавне намене, врши се на следећим
локацијама и по утврђеном критеријуму, и то:
Локација број 1 – Плато код „Старог Завода“
1.Продаја књига
- место број 1 површине до 2м 2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“ – означено у
графичком прилогу са Књ1.
2. Сликарски штафелаји
- место број 2 површине до 1м2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“ означено у
графичком прилогу са Сл1.
3. Кикице за плетење
- место број 3 површине до 1м2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“ означено у
графичком прилогу са Ки1.
4. Израда привремених тетоважа
- место број 4 површине до 1м2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“ означено у
графичком прилогу са Те1.
–

–

–

5. Хелијум балони
место број 5 површине до 1м2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“ означено у
-

–
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графичком прилогу са Хе1.
6. Сувенири (тезга за продају магнета, сувенира, привезака, шоља)
- место број 6 површине до 2м2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“ означено у
графичком прилогу са Су1.
–

Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца
а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.
Положај, број и детаљи локација и места одређених за постављање дати су у графичком
прилогу број 5 Плана.
Рок трајања закупа површине јавне намене одређује се јавним огласом и не може бити краћи
од 3 месеца ни дужи од 12 месеци.
7. Рекламне табле и панои на мермерном шеталишту
-место број 1 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК1
-место број 2 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК2
-место број 3 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК3
-место број 4 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК4
место број 5 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК5
-место број 6 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК6
-место број 7 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК7
-место број 8 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК8
-место број 9 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК9
место број 10 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК10
-место број 11 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК11
-место број 12 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК12
-место број 13 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК13
-место број 14 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК14
место број 15 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК15
-место број 16 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК16
-место број 17 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК17
-место број 18 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК18
-место број 19 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК19

-

-

-

За постављање покретних привремених објеката за оглашавање и рекламирање пано табли
на мермерном шеталишту у Сокобањи прописују се следећи услови:
привремени објекати за оглашавање и рекламирање морају бити
- Покретни
самостојећи, а могу бити једнострани или двострани метални или дрвени. За
постављање покретних привремених објектата за оглашавање и рекламирање није
дозвољено користити друге објекте, дрвеће, цветне и зелене површине. Максималне
димензије површине за рекламирање или оглашавање износе (60x90)cm по једној
страни објекта.
- Правна и физичка лица која обављају делатност у пословном простору могу за
постављање покретних-привремених објектата за оглашавање и рекламирање
користити простор испред сопственог пословног простора. Правна и физичка лица који
желе да по овом основу користе простор мермерног шеталишта испред сопственог
пословног простора дужни су да пре постављања покретног-привременог објекта за
оглашавање и рекламирање поднесу захтев за постављање покретних-привремених
објекта Општинској управи општине Сокобања и закључе Уговор о закупу.
–

–

–

-
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Правна и физичка лица који обављају делатност у пословним објектима на
м ермерном шеталишту, а који већ користе простор мермерног шеталишта испред
сопственог пословног простора за летње баште, могу постављати покретне
привремене објекте за оглашавање и рекламирање и то у виду табле за мени у летњој
башти без подношења посебног захтева.
Испред сопственог пословног простора дозвољено је постављање једног мањег
покретног привременог објекта за оглашавање и рекламирање.
Учесници лицитације који излицитирају локације дужни су да се придржавају облика
и димензија покретних привремених објеката на којима се може вршити оглашавање
и рекламирање. Сагласност на димензије, спољни изглед и материјале израде ових
покретних-привремених објеката даје Општинска управа општине Сокобања;
Покретни привремени објекти за оглашавање и рекламирање не могу користити
електричну енергију.
–

-

–

-

–

–

-

На јавним површинама изван простора мермерног шеталишта (прва, друга и трећа зона)
дозвољено је постављање покретних привремених објеката за оглашавање и рекламирање,
уз претходно прибављену сагласност Одељења за урбанизам, стамбено комуналне делатности,
грађевинарство и имовинско правне послове Општинске управе општине Сокобања.
Положај, број и детаљи локација и места одређених за постављање дати су у графичком
прилогу број 3 Плана.
–

-

Члан 19.
Утврђивање почетног износа закупнине и давање површина јавне намене у закуп за
постављање монтажних објеката и опреме спроводи се поступку у складу са одредбама Одлуке
о монтажним објектимa, Одлуке о локалним комуналним таксама и Одлуке о почетној цени за
давање у закуп монтажних објеката.
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Члан 20.
Електроенергетика :планирани монтажни објекти ће се путем НН кабла прикључити на
електроенергетску мрежу на местима на којима је то омогућено дуж предметних локација
(самостојећи ормани у власништву општине). На осталим локацијама постоји могућност
прикључења у складу са условима ЕПС-а.
Члан 21.
О спровођењу овог Плана стараће се надлежне инспекцијске службе Општинске управе
општине Сокобања.
Члан 22.
Саставни део овог Плана су графички прилози број 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
Члан 23.
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
Општине Сокобања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Број: 352-26/2018
у Сокобањи 12.02.2018. године
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ЛЕГЕНДА:
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ 1

4

локација број 1

локација број 2

локација број 6

место бр.1 - нумерација 1
место бр.3 - нумерација 3
место бр.4 - нумерација 4
место бр.5 - нумерација 5
место бр.6 - нумерација 6
место бр.8 - нумерација 8
место бр.9 - нумерација 9
место бр.10 - нумерација 10
место бр.11 - нумерација 11
место бр.12 - нумерација 12
место бр.13 - нумерација 13
место бр.14 - нумерација 14

место бр.1 - површина 6м2

место бр.1 - у П од 61,29м2

место бр.1 - у П од 8,24м2

локација број 3

локација број 7

локација број 11

место бр.1 - у П од 38,40м2

место бр.1 - у П од 6м2
место бр.2 - у П од 6м2

место бр.1 - површина 6м2
место бр.2 - површина 6м2

локација број 4
место бр.1 - површина 6м2

локација број 5
место бр.1 - површина 6м2

локација број 8
место бр.1 - у П од 21м2

локација број 9
место бр.1 - у П од 10м2
место бр.2 - у П од 10м2
место бр.3 - у П од 6м2

локација број 10

локација број 12
место бр.1 - у П од 6м2

локација број 15
место бр.1 - у П од 6м2

к.п.бр.5246

ресторан постојећи објекат

ЛЕГЕНДА:
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ 2

Ку8
Ку7
Ку6
Ку5

Ку14
Ку15
Ку16

Ку17
Ку19

Ку3

Ку20

Ку2

Ку21

Ку1

Ку18

9

Легат Милуна Митровића

Ку

дрво
платан

Локација број 13-Озрен башта

Ку10

Ку4

Ку11

Ку
13

Ку12

МЕРМЕРНО ШЕТАЛИШТЕ

место број 1-ознака Ку1,у П до 2м2
место број 2-ознака Ку2,у П до 2м2
место број 3-ознака Ку3,у П до 2м2
место број 4-ознака Ку2,у П до 2м2
место број 5-ознака Ку2,у П до 2м2
место број 6-ознака Ку2,у П до 2м2
место број 7-ознака Ку2,у П до 2м2
место број 8-ознака Ку2,у П до 2м2
место број 9-ознака Ку2,у П до 2м2
место број 10-ознака Ку2,у П до 2м2
место број 11-ознака Ку2,у П до 2м2
место број 12-ознака Ку2,у П до 2м2
место број 13-ознака Ку2,у П до 2м2
место број 14-ознака Ку2,у П до 2м2
место број 15-ознака Ку2,у П до 2м2
место број 16-ознака Ку2,у П до 2м2
место број 17-ознака Ку2,у П до 2м2
место број 18-ознака Ку2,у П до 2м2
место број 19-ознака Ку2,у П до 2м2
место број 20-ознака Ку2,у П до 2м2
место број 21-ознака Ку2,у П до 2м2

ЛЕГЕНДА:
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ 5

к.п.бр.5776

Хе1

Те
Су1
Б1

Сл1

Ки1

1

парцела Старог завода

Локација број 1,Плато код "Старог Завода"
место бр.1 -ознака Књ1,продаја књига
место бр.2 -ознака Сл1,сликарски штафелаји
место бр.3 -ознака Ки1,кикице за плетење
место бр.4 -ознака Те1,израда тетоважа
место бр.5 -ознака Хе1,хелијум балони
место бр.6 -ознака Су1,сувенири
место бр.7 -ознака Б1,продаја бомбоница
ознака К3-кокице у графичком прилогу 3

Књ1

К3

МЕРМЕРНО ШЕТАЛИШТЕ

Стари Завод

ица

река Морав

1
2
3
4
5

ЛЕГЕНДА:
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ 6
мост бетонски

Локација број 14-Парк Бањица
место број 1-сувенири/бижутерија,у П до 2м2

место број 2-сувенири/бижутерија,у П до 2м2
место број 3-сувенири/бижутерија,у П до 2м2
место број 4-сувенири/бижутерија,у П до 2м2
место број 5-сувенири/бижутерија,у П до 2м2
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На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 42. тачка 45. Статута општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 3/08, 7/13,11/14 и 24/14 ) и чл. 7. став 1. тачка 1. и става 2. Одлуке о
саветнику права пацијената на територији општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број, 9/14) Скупштина општине Сокобања на седници одржаној
дана 12.02.2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
Члан 1.
Разрешава се дужности Саветника за заштиту права пацијената Драгослав Пауновић,
дипломирани правник из Сокобање, ул.Милоша Црњанског бр.13, због истека мандата
на који је именован.
Члан 2.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

Образложење
Правни основ за разрешење Саветника за заштиту права пацијената садржан је у
одредбама члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 42. тачка 45. Статута општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 3/08, 7/13,11/14 и 24/14) и чл. 7. став 1. тачка 1. и става 2. Одлуке о
саветнику права пацијената на територији општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број, 9/14).
Чланом 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи, као и чланом 42. тачка 45.
Статута општине Сокобања, прописана је надлежност Скупштине општине Сокобања,
док су чланом 7. Одлуке о саветнику за заштиту права пацијената на територији
општине Сокобања утврђени разлози за престанак дужности Саветника пацијената, као
и надлежност Скупштине општине Сокобања, да утврди разлоге за престанак дужности
Саветника пацијената и донесе одлуку о разрешењу.
Како је Драгославу Пауновићу, дипломираном правнику из Сокобање, истекао
мандатни период на који је именован, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор
пред Управним судом у Београду, у року од 30 дана од дана достављања овог решења.
I БРОЈ: 50-9/2018
У Сокобањи, 12.02.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК,
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 39. став 1. Закона о правима пацијената ( „ Службени гласник РС“,
број 45/13), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 42. тачка 45. Статута општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 3/08, 7/13,11/14 и 24/14) и чл. 6. Одлуке о саветнику права пацијената
на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број, 9/14)
Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 12.02.2018.године
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
Члан 1.
Именује се за саветника за заштиту права пацијената Бојана Ћирић, дипломирани
правник из Сокобање, ул. Ратарска број 10.
Члан 2.
Мандат именован ом из члана 1. траје 4 године.
Члан 3.
Решење објавити у „ Службеном листу општине Сокобања“.

Образложење
Правни основ за именовање Саветника за заштиту права пацијената садржан је у
одредбама члана 39. став 1. Закона о правима пацијената ( „ Службени гласник РС“,
број 45/13), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник
РС“, број 129/07), члана 42. тачка 45. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 3/08, 7/13,11/14 и 24/14) и чл. 6. Одлуке о саветнику права
пацијената на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број, 9/14).
Чланом 39. став 1. Закона о правима пацијената прописано је да послове
Саветника за заштиту права пацијената обавља дипломирани правник са положеним
стручним испитом за рад у органима државне управе, са најмање три године радног
искуства у струци и познавањем прописа у области здравства, а што је прописано и
чланом 6. став 1. Одлуке о саветнику за заштиту права пацијената на територији
општине Сокобања, док је ставом 2. исте Одлуке прописано да ће послове Саветника
пацијената на територији општине Сокобања обављати лице које ће бити именовано од
стране Скупштине општине Сокобања посебним решењем на период од четири године.
На основу напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор
пред Управним судом у Београду, у року од 30 дана од дана достављања овог решења.
I БРОЈ: 50-10/2018
У Сокобањи, 12.02.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК,
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 42. став 1. тачка 46. и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени
лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14), Скупштина општине Сокобања, на
седници одржаној дана 12.02.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник услуга Јавне установе „Спортско рекреативни центар
Подина“ Сокобања, који је усвојио Управни одбор Јавне установе „Спортско рекреативног центра
Подина“ Сокобања за 2018. годину дана 22.01.2018. године под бројем 1 06/2018 14.
-

-

II
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-164/2018
У Сокобањи, дана 12.02.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
број 15/16), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“,
број 88/11 и 104/16), члана 42. став 1. тачка 45. и члана 128. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14) Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној дана 12.02.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о ценама воде за пиће, канализације и изношење смећа
Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, коју је донео Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, дана 17.01.2018. године, под
бројем 121-4/18-02.

II
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-165/2018
У Сокобањи, 12.02.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Дргољуб Јевтић
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На основу члана 42. став 1. тачка 37. и члана 128. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14), Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној дана 12.02.2018. године донела је

ЗАКЉУЧАК

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Дома здравља Сокобања за 2018.годину.

II
Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 50-11/2018
У Сокобањи, дана 12.02.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 42. став 1. тачка 42. и члана 128. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14), Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној дана 12.02.2018. године донела је

ЗАКЉУЧАК

I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Пројекта „Кућно лечење, палијативно
збрињавање и помоћ старим и болесним особама, као и особама са инвалидитетом“ за
период од 01.01. до 31.12.2017. године“.

II
Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број : 50-12/2018
У Сокобањи, дана 12.02.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 14. и члана 19. Закона о јавном здрављу („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), члана
16. став 1. тачка 42, члана 42. став 1. тачка 7. и члана 128. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14) Скупштина општине
Сокобања, на седници одржаној 12.02.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ пројекат „Лекар на селу“ Дома здравља Сокобања (у даљем тексту:
Пројекат), који је усвојен Одлуком Управног одбора Дома здравља Сокобања, број 01729/17-17 од 27.12.2017. године.
II
Пројекат ће се финансирати из буџета општине Сокобања.
III
Овлашћује се председник општине Сокобања, да са Домом здравља Сокобања, закључи
уговор о реализацији Пројекта.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Сокобања''.

I БРОЈ: 50-13/2018
У Сокобањи, 12.02.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК,
Драгољуб Јевтић

СТРАНА 137

БРОЈ 3 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

12. фебруар 2018.

САДРЖАЈ
8. Oдлука o потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Сокобања.................1
9. Програм рада Скупштине општине Сокобања за 2018. годину................................. 5
10. Одлука о приступању промени Статута општине Сокобања .................................. 11
11. Одлука о измени и допуни просторног плана општине Сокобања .......................... 13
12. Одлука о реализацији пројекта концесије обављања комуналне делатности
јавног превоза путника на територији општине Сокобања ................................... 18
13. Решење о именовању стручног тима за пројекат концесије обављања комуналне
делатности јавног превоза на територији општине Сокобања............................... 20
14. Одлука о одржавању зграде и спољњег изгледа зграде ..................................... 21
15. Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање
зграде и накнаде за рад професионалног управника ......................................... 23
16. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна
буџета за 2017. годину .............................................................................. 25
17. Одлука о преносу права коришћења и управљања без накнаде на покретним
стварима у јавној својини општине Сокобања .................................................. 26
18. Одлука о одустанку од поступка експропријације земљишта ради реализације
саобраћајнице 19А-19А у Сокобањи ............................................................... 27
19. Одлука о прибављању покретних ствари у јавну својину општине Сокобања ............ 29
20. Одлука о допуни Oдлуке о преносу права коришћења и управљања на
непокретностима у јавној својини општине Сокобања Јавној установи Спортско
рекреативни центар „Подина“ .................................................................... 31
21. Одлука о давању сагласности на отпис и конверзију потраживања општине
Сокобања од субјеката приватизације грађевинског предузећа „Мостоградња“- а.д.
Београд ................................................................................................. 33
22. Решење о престанку права коришћења ЛЕПТЕРИЈИ Д.О.О. СОКОБАЊА
-у стечају и АД ,,Солид,“ Сокобања- у стечају................................................. 36
23. Одлук а о утврђивању програма коришћења средстава од накнаде за боравишну
таксу у Сокобањи у 2018-ој години ............................................................... 37
24. Одлука о утврђивању програма за очување, коришћење и унапређење бање
у 2018-ој години ...................................................................................... 38
25. Одлука о утврђивању програма коришћења средстава од накнаде за коришћење
шума и шумског земљишта у Сокобањи у 2018-ој години .................................... 39
26. План општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на
територији општине Сокобања ..................................................................... 40

СТРАНА 138

БРОЈ 3 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

12. фебруар 2018.

27. Решење о разрешењу Саветника за заштиту права пацијената ............................. 58
28. Решење о именовању Саветника за заштиту права пацијената ............................. 59
29. Решења о давању сагласности на Ценовник услуга Јавне установе
„Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања............................................ 60
30. Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама воде за пиће, канализације и
изношење смећа Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања ................... 66
31. Закључак о давању сагласности на План рада Дома здравља
Сокобања за 2018.годину ........................................................................... 69
32. Закључак о усвајању Извештај о реализацији Пројекта „Кућно лечење, палијативно
збрињавање и помоћ старим и болесним особама, као и особама са инвалидитетом 122
33. Одлука о усвајању пројекта „Лекар на селу“ Дома здравља ............................... 129

Душица Димитријевић

