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Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на повећање броја запослених у Јавном комуналном 

предузећу „Напредак„ Сокобања, и то за заснивање радног односа на одређено време за 

1 (једног) запосленог и то:   

- 1 (једног) запосленог на радном месту „инкасант“. 

II 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 ПРЕДСЕДНИК 

Исидор Крстић 

 

08.10.2019. године донело је

10/15, 20/18 и 14/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана

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

(„Службени лист општине Сокобања“, број 33/16) и члана 42. Пословника о раду

комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања са Законом о јавним предузећима

општине Сокобања“, број 6/19), члана 32. Одлуке о усклађивању пословања Јавног

На основу члана 71. став 1. тачка 19. Статута општине Сокобања („Службени лист

У Сокобањи, дана 08.10.2019. године

II Број: 11-36/2019
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                                                               Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

                                                                       I 

 

                               ДАЈЕ СЕ  сагласност на повећање броја запослених у Јавном предузећу 

„Зеленило“ Сокобања,и то за заснивање радног односа на одређено време за 1 (једног) 

запосленог и то: 

 

                               1 (једног) запосленог на радном месту грађевински радник – предрадник. 

 

                               

                                                                         II 

 

                               Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања. 

 

 

 

 

 

 

                                   ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                            Исидор Крстић 

Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 08.10.2019 године,донело је

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

лист општине Сокобања“, број  33/16) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа

комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања са Законом о јавним предузећима  („Службени

лист општине Сокобања“, број 6/19) члана 32. Одлуке о усклађивању пословања Јавног

На основу члана 71. став 1. тачка 19. Статута општине Сокобања („Службени

У Сокобањи, дана 08.10.2019.године.

II Број:11-37/2019
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