РАНА

БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

22. ЈУЛ 2011.

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 101/16др. 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 29.08.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Члан 1.
Потврђује се мандат одборнику Скупштине општине Сокобања који је изабрани
на изборима одржаним дана 24.04.2016. године, и то:
-

Небојши Илићу, рудару из Милушинца, општина Сокобања са изборне листе
Демократска странка.
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“.

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 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 против одлуке донете у вези са
потврђивањем мандата одборника може се 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
које је изабран, те како је Изборна комисија издала уверења 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 о потврђивању мандата одборника, а како је наведено у Одлуци.
Упутство о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном
суду у Београду, у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
I БРОЈ:011-54/2017
У Сокобањи, 29.08.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

РАНА

БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

22. ЈУЛ 2011.

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/2016) и
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07, 83/14 и
101/16), члана 42. став 1. тачка 10. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине
Сокобања" број 3/08, 7/13,11/14 и 24/14), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној
дана 29.08.2017.године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
I
Овим решењем врши се измена Решења I број 011-114/2016 од 05.09.2016.године тако
што се:
- тачка I у ставу један речи „почев од 06.09.2016.године“ замењују речима:
„почев од дана регистрације Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања код
Агенције за привредне регистре“
-тачка I став два мења се и гласи:
„Овлашћује се лице из става један ове тачке да поднесе пријаву за регистрацију Јавног
предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања код Агенције за привредне регистре и да
након регистрације обавља послове из члана 26. Закона о јавним предузећима.“
-тачкa I став три се брише.
II
У свему осталом Решење I број 011-114/2016 од 05.09.2016.године остаје не измењено.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном листу општине
Сокобања“.
Образложење
Решењем I број 011-114/2016 од 05.09.2016.године, ставом један Бојан Тодосијевић
именован је за вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“
Сокобања, на период од годину дана почев од 06.09.2016.године. Ставом два овлашћен је
вршилац дужности да, поред овлашћења из члана 26. Закона о јавним предузећима, поднесе
пријаву за регистрацију Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања код Агенције за
привредне регистре, а ставом три одређено је да вршилац дужности до почетка пословања
наведеног предузећа прима накнаду за рад коју одреди Комисија за кадровска, административна
и мандатно имунитетска питања Скупштине општине Сокобања.
Како је Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ Сокобања, регистровано дана
20.10.2016.године код Агенције за привредне регистре, а Бојан Тодосијевић је раскинуо радни
однос у Јавном предузећу Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања – Сокобања дана
19.10.2016.године и на дужност вд директора Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“
Сокобања је ступио дана 20.10.2016.године, то у смислу одредби члана 52. став 2. Закона о
јавним предузећима, именованом траје мандат вршиоца дужности од дана ступања на функцију
вд директора Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања.
Како је поступак избора директора Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања

у току, постоји потреба да се решење из тачке I став 1 измени до окончања поступка за избор
дирекора.
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у
Нишу у року од 60 дана од дана пријема овог решења.

I Број: 02-58/2017
У Сокобањи, 29.08.2017.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Председник,
Драгољуб Јевтић

На основу члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/2016)
и члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07, 83/14 и
101/16), члана 42. став 1. тачка 10. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине
Сокобања" број 3/08, 7/13,11/14 и 24/14), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној
дана 29.08.2017.године, доноси:
РЕШЕЊЕ
o разрешењу директора
ЈКП „Напредак“ Сокобања

I
РАЗРЕШАВА СЕ Саша Дрљача дипломирани економиста из Сокобање дужности
директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања.
Именовани ће престати са обављањем дужности дирекотра дана 16.09.2017.године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном листу општине
Сокобања“.

Образложење
С обзиром да Саши Дрљачи дипломираном економиста из Сокобање, престаје мандат
директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања дана 16.09.2017.године,
именовани је овим Решењем разрешен наведене дужности.
Даном разрешења директору Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања,
престају сва права, обавезе и овлашћења директора јавног предузећа.
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у
Нишу у року од 60 дана од дана пријема овог решења.
I Број: 02-59/2017
У Сокобањи, 29.08.2017.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Председник,
Драгољуб Јевтић

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/2016) и
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07, 83/14 и
101/16), члана 42. став 1. тачка 10. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине
Сокобања" број 3/08, 7/13,11/14 и 24/14), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној
дана 29.08.2017.године, доноси:
РЕШЕЊЕ
o именовању вршиоца дужности директора
ЈКП „Напредак“ Сокобања

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Саша Дрљача дипломирани економиста из Сокобање за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања.
Именовани ће обављати дужност из става један ове тачке почев од 17.09.2017.године до
именовања директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, а најдуже годину
дана од дана именовања.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном листу општине
Сокобања“.

Образложење
С обзиром да Саши Дрљачи дипломираном економиста из Сокобање, престаје мандат
директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања дана 16.09.2017.године,
неопходно је именовање вршиоца дужности.
Именовани ће обављати дужност вршиоца дужности директора почев од
17.09.2017.године до окончања законске процедуре за избор директора Јавног комуналног
предузећа „Напредак“ Сокобања а најдуже годину дана од дана именовања.
Вршилац дужности директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, има
сва права, обавезе и овлашћења директора јавног предузећа.
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у
Нишу у року од 60 дана од дана пријема овог решења.
I Број: 02-60/2017
У Сокобањи, 29.08.2017.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Председник,
Драгољуб Јевтић

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени лист РС“, број 15/16), члана 32.
став 1. тачка 20 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 и
101/16), члана 42. став 1. тачка 37. 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 29.08.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Ребаланс Програмa пословања за 2017. годину Јавног комуналног
предузећа „Напредак“ Сокобања који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
„Напредак“ Сокобања под бројем 2494-4/17-02 oд 18.08.2017. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
I Број: 352-332/2017
У Сокобањи, дана 29.08.2017. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

САДРЖАЈ

