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На основу члана 71. Статута општине Сокобања ( „Службени лист општине 

Сокобања“, број 6/19) и  члана 42. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине 

Сокобања (Службени лист општине Сокобања“ број 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19), 

Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.05.2019. године, 

донело је 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

 

I 

 

Ставља се ван снаге Правилник о измени и допуни правилника о организацији и 

систематизацији радних места у општинској управи оштине Сокобања и општинском 

правобранилаштву (Службени лист општине Сокобања“ број 19/19). 

 

II  

 

Овај закључак ступа на снагу даном  објављивања у Службеном листу општине 
Сокобања. 

 

 

 

II Број: 011-11/2019 

У Сокобањи, дана 23.05.2019. године  

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 ПРЕДСЕДНИК 

Исидор Крстић 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА



 

На основу члана 71. Статута општине Сокобања ( „Службени лист општине 

Сокобања“, број 6/19) и  члана 42. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине 

Сокобања (Службени лист општине Сокобања“ број 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19), 

Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.05.2019. године, 

донело је 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

 

I 

 

Опредељују се средства у укупном износу од 50.000,00 динара 

(педесетхиљададинара) без ПДВ-а из буџета општине Сокобања и то на име 5 ваучера у 

вредности од по 10.000,00 динара (десетхиљададинара) без ПДВ-а, као награда  

учесницима „Еко-квиза“. 

Средства се обезбеђују у разделу  V – Општинска управа, програм  15 –локална 

самоуправа, програмска активност 0602-0001- функционисање локалне самоуправе и 

градских општина, позиција 109, на конту 423 услуге по уговору.  

 Плаћање ће се вршити по испостављеној фактури и обвезник ПДВ-а је Општина 

Сокобања. 

 

II  

 

Закључак доставити Општинској управи општине Сокобања, Одељењу за 

финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове. 

 

 

 

II Број: 401-472/2019 

У Сокобањи, дана 23.05.2019. године  

 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Исидор Крстић 
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   Закључак о опредељивању средства избуџета општине Сокобања 

за награде учесницима „Еко-квиза“.

 
  

ЗАКЉУЧАК o стављању се ван снаге Правилника о измени и 
допуни правилника о организацији и систематизацији радних 
места у општинској управи оштине Сокобања и општинском
 правобранилаштву (Сл. лист општине Сокобања“ број 19/19)
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