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РАНА

БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

23. ФЕБРУАР 2012.

БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Година VIII

Број 31

22. ЈУЛ 2011.

04. август 2016. године

96

97

На основу члана 30. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 и 83/14), члан 46. став 1. тачка 5. и 6.,
члана 49. став 1. и 5.Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 129/07,
34/10 и 54/11), и члана 127. Статута општине
Сокобања
(„Службени
лист
општине
Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14),
Скупштина општине Сокобања на седници
одржаној дана 04.08.2016. године, донела је

На основу члана 48. став 1., члана 56. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 10.
Пословника о раду Скупштине општине
Сокобања (“Службени лист општине Сокобања”,
број 4/08, 9/15), Скупштина општине Сокобања,
на седници одржаној дана 04.08.2016. године,
донела је

ОДЛУКУ
о престанку мандата одборнику Скупштине
општине Сокобања

ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборницима
Скупштине општине
Сокобања
I

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да Динић Милиши из
Сокобање, постављењем за помоћника
председника општине Сокобања, престаје
мандат одборника у Скупштини општине
Сокобања са даном постављења, односно са
01.07.2016. године.

ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати одборницима
Скупштине општине Сокобања изабраним за
одборнике Скупштине општине Сокобања и то:
Са Изборне листе број 1 Демократска
странка то:

II

1) Сањи Кнежевић Дрљача из Сокобање, Улица
23. Дивизије бр.15.

Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“.

Са Изборне листе број 2 Александар
Вучић-Србија побеђује и то:

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
ове Одлуке допуштена је жалба Управном суду
у року од 48 часова од часа доношења Одлуке.

1) Ивану Никодијевић из Сокобање, улица
Првомајска бр.10,
2) Миљану Тешовић из Сокобање, улица
Војводе Путника 50а,
3) Жељку Маринковић из Сесалца, општина
Сокобања.

I Број: 011-50/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

II
Ову Одлуку објавити у “Службеном
листу општине Сокобања”
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове
Одлуке допуштена је жалба Управном суду у
року од 48 часова од дана доношења Одлуке.
I Број: 011-51/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године

4. август 2016.

99
На основу члана 59. став 1. Закона о локалној
самоуправи (Сл.гласник РС" бр. 129/07, 83/2014
и др.) и члана 84. став 1. Статута општине
Сокобања ("Службени лист општине Сокобања"
бр. 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Скупштина општине Сокобања на седници
одржаној 04.08.2016. године, донела је:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊA
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
98

О ДЛУК У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
I -ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

На основу члана 69. став 1. тачка 8. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 119/2012), члана 32. став 1. тачка 20.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14), члана 42. став
1. тачка 46. и члана 127. Статута општине
Сокобања
(„Службени
лист
општине
Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/24 и 24/14),
Скупштина општине Сокобања, на седници
одржаној дана 04.08.2016. године донела је

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се питања
организације, делокруга и начина рада
Општинске управе општине Сокобања
(у
даљем тексту: Општинска управа).
Члан 2.
Општинска управа образује са као
јединствени орган.
Члан 3.
Општинска управа обавља послове из
свог делокруга рада у складу са Уставом,
Законом и Статутом општине Сокобања.

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ се сагласност на Одлуку о
одобрењу преноса новчаних средства за
покриће будућих губитка на дан 31.12.2015.
године
Jавног
комуналног
предузећа
„Напредак„ Сокобања, који је усвојио Надзорни
одбор
Јавног
комуналног
предузећа
„Напредак“ Сокобања број 2274-3б/16-02, дана
27.06.2016. године.

Члан 4.
Рад Општинске управе доступан је
јавности, подложан критици и контроли
грађана у складу са законом и Статутом
општине Сокобања.
Рад Општинске управе организује се
тако да се омогући законито, ефикасно и
благовремено остваривање права и интереса
грађана.

II
Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“.

I Број 011-52/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

Члан 5.
У Општинској управи забрањено је
оснивање политичких странака, других
политичких организација или
њихових
унутрашњих организационих облика.
Запослени у Општинској управи дужни
су да своје послове обављају стручно,
непристрасно и политички неутрално.
Постављена и запослена лица у
Општинској управи не могу бити чланови
органа политичких организација.

4. август 2016.
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Члан 6.
Средства за финансирање послова
Општинске управе обезбеђују се у буџету
општине Сокобања.
Поред
послова
из
изворне
надлежности, Општинској управи се законом
може поверити обављање послова из оквира
права и дужности Републике Србије.
За обављaње поверених послова
средства обезбеђује Република Србија.
II -ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 7.
Општинска управа:
Припрема нацрте прописа и других
аката које доноси Скупштина, председник
општине и Општинско веће;
Извршава одлуке и друге акте
Скупштине,
председника
општине
и
Општинског већа;
Решава у управном поступку у
првом степену о правима и дужностима
грађана, предузећа, установа и других
организација у управним стварима из
надлежности општине;
Oбавља послове управног надзора
над извршавањем прописа и других општих
аката Скупштине;
Извршава законе и друге прописе
чије је извршавање поверено општини;
Oбавља стручне и друге послове
које утврди Скупштина, председник општине и
Општинско веће;
Доставља извештај о свом раду на
извршавању послова из надлежности општине
и поверених послова председнику општине,
Општинском већу и Скуштини по потреби, а
најмање једном у шест месеци.
Члан 8.
Општинска
управа
у
обављању
управног надзора може:
- Наложити решењем извршење мера и радњи
у одређеном року,
- Изрећи мандатну казну,
- Поднети пријаву надлежном органу за
учињено кривично дело или привредни
преступ и поднети захтев за покретање
прекршајног поступка,
- Издати привремено наређење, односно
забрану,
- Обавестити други орган, ако постоје разлози,
за предузимање мера за које је тај орган
надлежан,
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- Предузети и друге мере за које је овлашћена
законом, прописом или општим актом.
Члан 9.
У Општинској управи могу се поставити
три помоћника председника општине и то: за
коoрдинацију
локалне
самоуправе
са
ресорним министарствимa и институцијама
Републике Србије, пољопривреду и село и
инфраструктуру и инвестиције.
Помоћници председника општине
покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају
мишљења у вези са питањима која су од значаја
за развој у области за које су постављени.
Помоћнике
председника
општине
поставља и разрешава председник општине.
Члан 10.
У Општинској управи може се основати,
посебном одлуком председника општине,
Служба за инспекцију и ревизију буџетских
средстава.
Служба за инспекцију и ревизију
буџетских средстава спроводи инспекцијиски
надзор над директним и индиректним
корисницима средстава буџета општине
Сокобања и јавним педузећима основаним од
стране општине Сокобања, као и правним
лицима над којима општина има директну или
индиректну контролу над више од 50%
капитала или више од 50% гласова у управном
одбору.
Интерног ревизора и буџетског
инпектора поставља и разрешава председник
општине.
III -ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 11.
У Општинској управи образују се
унутрашње организационе јединице.
Члан 12.
Унутрашње организационе јединице су
одељења.
Одељења се образују према врсти,
међусобној повезаности и обиму послова
чијим се вршењем обезбеђује законит,
ефикасан и усклађен рад у области за коју се
образују.
Члан 13.
Унутрашње организационе јединице
образују се према врсти послова који захтевају
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непосредну и организациону повезаност.
Члан 14.
У Општинској управи унутрашње
организационе јединице су:
1. Одељење за општу управу и
друштвене делатности;
2. Одељење за урбанизам, стамбено
комуналне делатности и грађевинарство;
3. Одељење за финансије, наплату јавних
прихода и имовинско правне послове;
4. Одељење за привреду и локални
економски развој.
Члан 15.
Одељење за општу управу и друштвене
делатности
Обавља послове који се односе на:
I Област опште управе:
Из области опште управе обавља
нормативно правне и скупштинске послове,
врши послове који се односе на стручне и
административно-техничке
послове
за
Скупштину општине и Општинско веће
нарочито у вези са припремом и одржавањем
њихових седница и седница сталних и
повремених радних тела. Врши обраду
материјала са седница, припремање прописа и
других општих и појединачних аката из области
локалне самоуправе и свих других области које
нису предвиђене делокругом рада других
одељења Општинске управе. Врши израду
радних верзија општих и појединачних
нормативних аката за чије је доношење
надлежна Скупштина општине, Општинско
веће или председник општине. Решава по
захевима за слободан приступ информацијама
од јавног значаја.
Прати прописе за које је надлежна
локална самоуправа и иницира усаглашавање
аката са законским и другим променама.
Предлаже и припрема нацрте општих аката
које доноси начелник Општинске управе. Даје
правна мишљења председнику општине,
Скупштини општине и Општинском већу у вези
правних и других аката која они доносе.
Обавља управне и стручне послове у
непосредном спровођењу закона и других
прописа
чије је непосредно спровођење
поверено општини у области личних стања

4. август 2016.

грађана, вођење матичних књига и евиденције
о држављанству, вођење бирачког списка за
општину Сокобања и оверу потписа, рукописа
и преписа.
Обавља стручне и административне
послове у поступку спровођења личних
изјашњавања грађана и поступку спровођења
избора.
Обављање послова достављања поште,
послове пријема захтева, обезбеђује помоћ
странкама код подношења захтева и
састављања поднесака, врши послове архиве,
послове радних односа у Општинској управи,
стручне и административне послове који се
односе на примену прописа из области јавних
набавки.
Обавља послове који се односе на
физичко обезбеђивање објеката, редовно
одржавање, чишћење, спремање и загревање
просторија,
одржавање
и
руковођење
средствима опреме и средствима везе и
одржавање возила за потребе Општинске
управe. Обавља послове економата.
Обавља послове који се односе на
стучне и административно-техничке послове за
председника општине и заменика председника
општине.Организује и спроводи послове
протокола за потребе председника општине,
нарочито у остваривању сарадње са другим
општинама у земљи и иностранству, послове
пријема домаћих
и страних делегација,
остваривање
слободног
приступа
информацијама, издавању јавних и интерних
публикација у области односа са грађанима.
Врши припрему за радне и друге састанке
председника општине и заменика председника
општине, прати активности на реализацији
утврђених обавеза, координира активностима
на остваривању јавности рада, врши пријем
странака које се непосредно обраћају
председнику и заменику председника, врши
распоређивање аката и предмета који се
односе
на
председника
и
заменика
председника општине и сређује документацију
везану за њихов рад. Обавља стручне и
административне
послове
за
потребе
помоћника председника општине.
Обавља неопходне стручне, техничке и
друге послове за потребе свих одељења и
служби Општинске управе на коришћењу
информатичке технологије и експлоатације
рачунарске опреме, послове анализе и развоја
инфорамционог система Општинске управе
(посебно електронске управе). Самостално
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израђује и уводи нова апликативна решења у
циљу
спровођења
и
примене
стандардизованих аката Општинске управе,
одржава их и врши измене ради усаглашавања
са новим законским прописима и потребама
корисника.
Ради
на
увођењу
нових
хардверских решења, стара се о раду
рачунарске мреже, оперативних система и
врши заштиту података информационог
система Општинске управе у складу са законом
и Уредбом о обезбеђивању и заштити
информационих система државних органа.
Прати савремена достигнућа из области
информатике, предлаже начин стручног
усавршавања и врши обуку корисника.
Израђује
и одржава WEB презентацију
Општинске управе и општине у целини. Врши
послове уноса, контроле, ажурирања и
обезбеђивања података.
Обавља послове јавних набавки за
општину и Општинску управу, стара се о
планирању и спровођењу јавних набавки,
израђује нацрте одлука о покретању поступка,
решења о формирању комисија, записника,
извештаја, одлука о избору најповољнијих
понуда, решења и других аката по захтевима за
заштиту права понуђача, непосредно доставља
на објављивање у „Службеном гласнику РС“ и
Порталу Управе за јавне набавке јавних позива
и обавештења, води евиденцију и доставља
тромесечне
извештаје
о
спроведеним
набавкама, обавља послове остваривања
једнаких могућности у складу са Законом о
равноправности полова.
Обавља послове на спровођењу мера
противпожарне заштите, послове ванредних
ситуација, одбране као и оперативне послове
система обавештавања и узбуњивања у складу
са законом.
II Област друштвених делатности:
Из области друштвених делатности
обавља управне и стручне послове у
непосредном спровођењу закона и других
прописа
који су поверени општини у
остваривању права грађана у области
социјалне заштите, друштвене бриге о деци и
омладини предшколског, основног и средњег
образовања и васпитања, ученичког и
студентског стандарда, културе, спорта,
борачко инвалидске заштите,
као и
инспекцијске
послове
из
области
образовања.Координира радом интерресорне
комисије и води поступак утврђивања
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енергетски заштићених купаца.
Обавља стручне послове у вези са
статусом избеглих и расељених лица, прати
законитост
рада
установа
у
области
друштвених делатности чији је основач
општина, техничке, административне и друге
послове неопходне за успешно обављање
послова из своје надлежности и друге послове
који му се повере.
Обавља послове Општинске управе
који се односе на оснивање установа и
организација
у
области
предшколског
васпитања
и
образовања,
основног
образовања и васпитања, културу, физичку
културу, спорт, дечију и социјалну заштиту,
примарну здравствену заштиту, прати и
обезбеђује њихово функционисање, врши
надзор над њиховим радом, организује
вршење послова у вези са заштитом културних
добара,
подстицање
развоја
културноуметничког аматеризма и ствара услове за рад
музеја, библиотека и других установа културе
чији је општина Сокобања оснивач. Прати и
организује ученичка и студентска права, прати
посебне рачуне и подрачуне у области дечијег
додатка, породиљских одсуства, борачкоинвалидске заштите и друга питања друштвене
бриге о деци, социјалне и здравствене заштите.
Члан 16.
Одељење за урбанизам стамбено
комуналне делатности и грађевинарство
Одељење за урбанизам стамбено
комуналне делатности и грађевинарство врши
стручне
управне и друге послове у
непосредном спровођењу закона и других
прописа чије је непосредно спровођење
поверено општини у области урбанизма,
грађевинарства и комунално стамбеној
области. Врши припрему и израду нормативноправних аката из надлежности одељења, води
потребне евиденције, саставља извештаје и
врши и друге послове из своје надлежности.
I Област урбанизма:
Обавља послове издавања извода из
планова и аката којима се дефинише уређење
простора и изградња објеката, уређења
саобраћајних јавних простора, изградње
инфраструктуре, даје сагласност на идејне
пројекте, даје обавештења о могућностима за
легализацију и врши друге послове који се

СТРАНА 6

БРОЈ 31- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

односе на урбанистичко планирање, а у
надлежности су органа управе.
Припрема нацрте одлука из своје
надлежности и стара се о поступку доношења и
спровођења урбанистичких планова.
Утврђује услове, начине и спроводи
поступак процене утицаја на животну средину
ради обезбеђивања заштите животне средине,
доноси одлуке о стратешкој процени утицаја на
животну средину у поступку доношења
планова, утврђује водопривредне услове у
надлежности органа и врши процену ризика
радног места на здравље радника.
II Област грађевинарства:
Обавља управне и техничке послове
код издавања одобрења за изградњу и
употребу објеката за објекте за које је
надлежна општина, организује вршење
техничких прегледа и пријема објеката ,
одобрења за
изградњу помоћних објеката,
извођење
радова
на
инвестиционом
одржавању, адаптацији и санацији објеката,
промену намене објеката без извођења
грађевинских радова, за припремне радове и
издаје потврде за почетак извођења радова.
Организује послове обједињене процедуре,
врши распоред послова у обједињеној
процедури, израђује локацијске услове и
издаје информацију о локацији. Даје
обавештења о могућностима
озакоњења
објеката изграђених без одобрења.
Спроводи инспекцијски надзор над
изградњом објеката, доноси потребна решења
и закључке и непосредно спроводи поступак
рушења и уклањања објеката подигнутих и
постављених без одобрења.

III Област комуналних делатности:
Обавља управни надзор над применом
закона и одлука
Скупштине
у области
комуналног уређења (контрола заузимања
јавних површина и уређења осталог
земљишта), заштите животне средине и
саобраћаја. Приликом обављања надзора врши
контролу примене одлука, налаже мере за
спровођење
одлука,
врши
контролу
спровођења донетих решења, подноси пријаве
против странака које не поступају по
решењима инспекције. Сачињава предлоге
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нормативних аката из своје надлежности и
обавља и друге послове из ове области.
Члан 17.
Одељење за финансије, наплату јавних
прихода и имовинско преавне послове
Обавља послове Општинске управе из
области финансија. У обављању послова из
своје надлежности обавља управне, планскоаналитичке, финансијске, књиговодствене,
статистичке и нормативне послове који се
односе на израду нацрта одлука из
надлежности одељења.
I Област финансија:
Координира поступак припреме буџета,
разрађује смернице за припрему буџета,
припрема нацрт буџета и завршног рачуна
буџета, контролише план извршења буџета,
контролише преузете обавезе, даје препоруке
и смернице корисницима буџета, Пројектује и
прати приливе на консолидовани рачун
трезора и захтеве за плаћање. Дефинише
тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих
обавеза и плаћања. Управља готовинским
средствима на консолидованом рачуну
трезора, контролише расходе и управља дугом.
Обавља
рачуноводственокњиговодствене послове за индиректне
кориснике буџетских средстава,
послове
правне помоћи буџетским корисницима,
нарочито у припреми програма и предлога
пројеката за коришћење средстава донатора и
страних инвеститора за решавање проблема од
интереса за општину. Врши обраду свих
финансијских докумената, води финансијско
књиговодство,
књиговодство
основних
средстава и ситног ивентара, послове благајне,
обрачуна накнаде зараде и исплате из области
дечје заштите и инвалидско борачке заштите,
обрачуна плата и других примања запослених,
вођења помоћних евиденција, састављање
извештаја, води књиговодствену евиденцију
имовине Републике Србије чији је корисник
општина Сокобања.
II Област наплате јавних прихода
Обавља послове који се односе на
вођење првостепеног поступка утврђивања
изворних
прихода
јединице
локалне
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самоуправе пореским решењем, канцеларијску
и теренску контролу као и наплату изворних
прихода јединице локалне самоуправе,
покретање и вођење првостепеног пореског
поступка за учињене пореске прекршаје из
области
изворних
прихода,
води
књиговодство изворних прихода јединице
локалне самоуправе, припрема извештаје и
одржава и развија свој информациони систем.
III Област имовинско правних послова
Обавља управне и стручне послове из
имовинско правне области, спроводи поступак
експропријације, депоседирања, комасације,
изузимања и утврђивања права коришћења,
денационализације, конверзије грађевинског
земљишта. Прибавља услове за пројектовање,
односно
прикључење
објеката
на
инфраструктурну мрежу, исправе и друга
документа од имаоца јавних овлашћења.
Одлучује по захтевима за враћање земљишта,
води и друге поступке за које је законом и
одлукама Скупштине прописана надлежност
органа за имовинско правне послове, води
евиденцију јавног грађевинског земљишта и
врши и друге послове из ове области.
Члан 18.
Одељење за привреду и локални економски
развој
Обавља послове Општинске управе из
области привреде, промоције инвестиционих
потенцијала и привлачења инвестиција,
реализује развојне пројекте од интереса за
општину Сокобања, израђује нормативна и
друга акта из ове области и стара се о укупном
привредном развоју општине Сокобања.
Врши управне и стручне послове у
области привреде. Подстиче и стара се о
развоју туризма, пољопривреде и осталих
привредних
грана,
врши
пoслове
категоризације туристичких објеката у складу
са Законом, промену намене пољопривредног
у грађевинско земљиште, израђује годишњи
програм давања у закуп пољопривредног
земљишта, израђује
годишњи програм
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта, општих и
оперативних планова од елементарних
непогода, извештава о пољопривредној
производњи (сетва, жетва, јесењи радови),
информише индивидуалне пољопривредне
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произвођаче и регистрована пољопривредна
газдинстава о актуелностима везаним за
пољопривреду,
обавља
административне
послове за Агенцију за привредне регистре.
Пружа информације и техничку помоћ
правним лицима при реализацији пројеката,
државних субвенција и кредита. Ради
административно – техничке послове за
потребе Фондова чији је оснивач општина –
Фонд за подршку малом бизнису у туризму
општине
Сокобања,
Фонд
за
развој
пољопривреде општине Сокобања. Ради на
стварању
базе
података,
праћењу,
анализирању и давању извештаја о стању и
кретању привредних активности на територији
општине. Даје пројекције будућих кретања и
предлаже стратегије за даљи развој,
успоставља контакте и стара се о привлачењу
нових инвеститора у општину.
Врши
стручне,
административне,
техничке и друге послове на вођењу,
координирању и сервисирању послова из
области
економског
развоја
општине:
промовише могућности и услове за улагање у
општину, организује и учествује на разним
промотивним манифестацијама, сајмовима и
привредним изложбама,одржава редовне
контакте
са
републичким
и
другим
институцијама које се баве унапређењем
економског
развоја
и
привлечењем
инвестиција,
представља
општину
на
регионалном, државном и међународном
нивоу у активностима везаним за локални
економски развој, креирање и организација
тренинг програма у складу са потребама
бизнис сектора, пружа помоћ локалним
предузетницима
у
регистрацији
и
пререгистрацији, сарађује са Националном
службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији
разних мера запошљавања као што су јавни
радови, стручно усавршавање и приправници волонтери,
Припрема
и
реализација
едукативних програма у области локалног
економског развоја.
Припрема и стара се о реализацији
пројеката од значаја за локални економски
развој: Анализа услова на тржишту и
могућности за покретање нових развојних
пројеката,
Контакти
са
међународним
организацијама и донаторима, Истраживање
могућности
за
финасирање
развојних
програма,
Припрема,
управљање
и
реализација развојних пројеката.
Врши
и
друге
управне,
административне и стручно-техничке послове
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за потребе Скупштине општине, Председника
Општине и Општинско веће: Припрема нацрте
Одлука из своје надлежности, стратегија и
програма развоја, предлаже стимулативне
мере за отварање нових МСП и привлачење
страних инвестиција, Регулативе (правилници,
наредбе и упутства) у области економског
развоја, ради административно – техничке
ствари за потребе Савета за развој општине
Сокобања, врши и друге послове из своје
надлежности
Врши послове припреме и објављивања
Службеног листа општине Сокобања.
Канцеларија за младе
Обезбеђује
услове
за
активно
укључивање младих у живот и рад друштвене
заједнице, оснаживање младих, пружање
подршке
организовању
различитих
друштвених активности младих, учењу и
креативмном
испољавању
потреба
младих.Задужена је за креирање и спровођење
омладинске политике на нивоу општине
Сокобања.Надлежна је за израду локалног
акционог плана за младе и за њихово
упућивање на усвајање Скупштини општине
Сокобања.
Члан 19.
Поред послова наведених у члановима
15. до 19. ове Одлуке Општинска управа и
унутрашње организационе јединице обављаће
и друге послове утврђене законом, другим
прописима и општим актима Скупштине
општине.
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V -РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ
Члан 22.
Радом Општинске управе руководи
начелник Општинске управе.
За свој рад и рад Општинске управе
начелник одговара Скупштини општине,
председнику Општине и Општинском већу у
складу са законом, Статутом општине
Сокобања и овом одлуком.
Члан 23.
Начелника Општинске управе поставља
Општинско веће, на основу јавног конкурса на
5 година.
Начелник Општинске управе може
имати заменика који га замењује у случају
његове одсутности и спречености да обавља
своју дужност.
Заменик начелника Општинске управе
се поставља на исти начин и под истим
условима као начелник.
Руководиоце унутрашњих јединица у
Општинској управи распоређује начелник.
Члан 24.
Начелника Општинске управе, у случају
његове спречености да обавља функцију или
одсутности, замењује заменик начелника.

1.
2.
3.

4.
IV- УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОКВИРУ
ОДЕЉЕЊА
Члан 20.
Врста
и
број
унутрашњих
организационих јединица утврдиће се према
врсти, обиму и међусобној повезаности
послова.

5.

Члан 21.
Унутрашње организационе јединице
биће одређене актом о систематизацији
послова и радних места који доноси начелник
Општинске управе уз сагласност Општинског
већа.

6.
7.

8.

Члан 25.
Начелник Општинске управе:
Представља и заступа Општинску управу,
Организује и усмерава рад Општинске
управе и одговара за њен рад,
Располаже средствима Општинске управе,
Доноси акт о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака
Општинске
управе,
уз
сагласност
Општинског већа,
У складу са законом доноси опште акте о
радним односима,
дисциплинској и
материјалној одговорности запослених,
плати и другим накнадама запослених,
оцењивању резултата рада запослених и
друга акта у складу са законом и Статутом
општине Сокобања,
Распоређује и разрешава руководиоце
одељења,
Решава о правима и обавезама из радноправних односа постављених и запослених
у Општинској управи у складу са законом,
Решава сукоб надлежности унутрашњих
организационих
јединица
Општинске
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управе,
9. Подноси извештај о раду Општинске
управе Скупштини општине, Општинском
већу и председнику општине,
10. Врши и друге послове у складу са законом,
Статутом општине Сокобања и другим
општим актима Скупштине општине и
председника општине.
Члан 26.
Одељењем
руководи руководилац
одељења.
Руководиоце одељења распоређује
начелник Општинске управе, а ближи услови за
распоређивање
утврдиће се актом о
унутрашњој организацији и систематизацији
послова и радних места у Општинској управи.
Члан 28.
Руководилац одељења у Општинској
управи:
1. Руководи радом одељења, организује,
усмерава и обједињава рад запослених у
одељењу
2. Одговара за остваривање функције одељења
у складу са законом, Статутом и другим
прописима из делокруга рада одељења;
3. Доноси и потписује акта из делокруга рада
одељења;
4. Организује и одговара за извршење радних
дужности запослених у одељењу;
5. Врши и друге послове по налогу начелника
Општинске управе.
6. Руководилац одељења за свој рад и рад
одељења одговара начелнику Општинске
управе.

Члан 29.
Послове Општинске управе који се
односе на остваривање права, обавеза и
интереса грађана и правних лица могу
обављати лица која имају прописану школску
спрему, положен стручни испит за рад у
органима државне управе, потребне испите и
посебне услове прописане законима и другим
прописима и одговарајуће радно искуство, у
складу са законом и другим прописима.
Управни поступак самостално може
водити и решавати запослени који има високу
стручну спрему.
Поједине
управне
радње
могу
обављати запослени који имају најмање
средњу стручну спрему.
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VI -ОДНОС ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА
ДРУГИМ ОРГАНИМА
Однос Општинске управе према Скупштини
општине, председнику општине и Општинском
већу.
Члан 30.
Однос Општинске управе према
Скупштини општине и председнику општине
заснива се на правима и дужностима
утврђеним законом и Статутом општине
Сокобања.
Општинска управа је обавезна да
Скупштину општине,Општинско
веће и
председника општине обавештава о вршењу
послова из свог делокруга рада, даје
обавештења, објашњења и податке који су
неопходни за њихов рад.
Члан 31.
Председник општине, у циљу законитог
и ефикасног функционисања Општинске
управе, усмерава и усклађује њен рад.
Председник општине и Општинско веће
у циљу спровођења закона из надлежности
поверених послова, као и општих аката
Скупштине општине може Општинској управи
издавати упутства и смернице за спровођење
истих.
Члан 32.
Општинска управа је дужна да, на
захтев председника општине, Општинског већа
или надлежног министарства,
предузме
одговарајуће организационе, кадровске и
друге мере којима се обезбеђује ефикасно
извршавање послова из изворног или
повереног делокруга рада.
Члан 33.
Однос Општинске управе према
Општинском већу заснива се на правима и
дужностима утврђеним законом, Статутом
општине Сокобања и овом одлуком.
Када у вршењу надзора над радом
Општинске управе утврди да појединачна акта
нису у складу са законом, Статутом општине
Сокобања или неким другим актом Скупштине
општине Сокобања, Општинско веће може да
их укине или поништи.
Ако Општинска управа не поступи по
налогу из става два овог члана Општинско веће
може покренути поступак одговорности
радника који је непосредно задужен за
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доношење тих аката.
Однос Општинске управе према грађанима,
предузећима и установама.
Члан 34.
Општинска управа је дужна да по
захтевима грађана, предузећа, установа и
других организација у управним стварима
решава у прописаним роковима. За случај
прекорачења рокова дужан је да обавести
подносиоца захтева и упути на могућност
коришћења правних средстава у таквим
случајевима.
Члан 35.
У поступцима пред Општинском
управом у којима се решава о правима,
обавезама и интересима грађана и правних
лица, поступа
се по Закону
о општем
управном поступку.
Члан 36.
Сукоб надлежности између Општинске
управе и других предузећа,
установа и
организација решава Општинско веће, када се
одлучује о правима предвиђеним актима
Скупштине општине Сокобања.
Члан 37.
Запослени у Општинској управи су
дужни да грађанима и правним
лицима
омогуће остваривање њихових права, обавеза
и интереса, да им дају потребна обавештења,
упутства или податке, да поштују достојанство
тих лица и да чувају углед Општинске управе.
Члан 38.
Грађанин који се уредно одазове
позиву Општинске управе, а службена радња
због које је позван не буде обављена има право
на накнаду трошкова које је због тога
претрпео.
О захтеву грађана и висини накнаде
трошкова из става 1. овог члана одлучује
начелник Општинске управе по прописима на
основу којих се одређује накнада трошкова
сведока у управном поступку.
Накнада трошкова из става 2. овог
члана исплаћује се на терет средстава за
финансирање послова Општинске управе.
Ако службена радња из става 1. овог
члана није обављена пропустом запосленог у
Општинској управи исплаћена накнада ће се
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одбити од зараде тог радника.
VII- ПРАВНИ АКТИ
Члан 39.
Сви акти Општинске управе морају бити
сагласни са Уставом, Законом, Статутом
општине Сокобања и општим актима
Скупштине општине Сокобања.
Члан 40.
Општинска управа доноси правилнике,
упутства, решења, наредбе и закључке.
Општинска управа може издавати
инструкције, стручна упутства и давати
објашњења и обавештења.
Члан 41.
Правилником се разрађују поједине
одредбе закона и других прописа и аката у
циљу њиховог извршавања.
Упутством се прописује начин рада и
вршења послова Општинске управе у
обављању поверених послова или извршавању
појединих одредаба других прописа и одлука
Скупштине општине Сокобања.
Решењем се одлучује о појединим
управним стварима и другим појединачним
питањима у складу са законом и другим
прописима.
Наредбом се, у циљу извршавања
појединих одредби закона и других прописа,
наређује или забрањује поступање у одређеној
ситуацији која има општи значај.
Закључком се уређују правила о начину
рада и поступања Општинске управе, у складу
са Законом и другим прописима.
Члан 42.
Обавезна
инструкција
утврђује
обавезна правила о начину рада и поступања
Општинске управе, као и других организација
када врше поверене послове Општинске
управе, а која има за циљ успешно извршавање
послова.
Стручно упутство садржи правила за
правилно
организовање
организационих
јединица Општинске управе и за стручан рад
запоселних у Општинској управи и другим
организацијама које врше поверене послове.
Објашњењем се разрађује примена
појединих одредби закона, других прописа и
одлука Скупштине општине Сокобања.
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Члан 43.
Општинско веће решава у управном
поступку у другом степену, о правима и
обавезама грађана, предузећа, установа и
других организација из изворног делокруга
рада Општинске управе.

Општинској
управи
утврђује
начелник
Општинске управе уз сагласност Општинског
већа.

VIII- ИЗУЗЕЋА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА

Члан 50.
Општинска управа остварује приходе у
складу са законом
и средства за њено
финансирање обезбеђују се у буџету општине
Сокобања, односно преносом средстава из
буџета Републике Србије за обављање
поверених послова.

Члан 44.
О изузећу начелника Општинске управе
решава Општинско веће.
Члан 45.
О изузећу службеног лица Општинске
управе решава начелник Општинске управе.
IX-ЈАВНОСТ РАДА
Члан 46.
Рад Општинске управе је јаван.
Јавност рада Општинска управа
обезбеђује давањем информација средствима
јавног информисања.
Члан 47
Општинска управа ће ускратити давање
информација
ако
њихова
садржина
представља државну, војну, службену или
пословну тајну.
О давању односно ускраћивању давања
информација о раду Општинске управе
одлучује начелник Општинске управе.

X- РАДНИ ОДНОС У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 48.
У
погледу
права,
обавеза
и
одговорности запослених
у Општинској
управи примењују се одредбе Закона и других
прoписа.
Звања и занимања запослених, услови
за њихово стицање, коефициенти за
утврђивање плата, распоређивање, утврђују се
посебним актима у складу са законским
одредбама које се примењују на запослена и
постављена лица у државним органима.
Члан 49.
О
правима,
обавезама
и
одговорностима постављених и запослених у
Општинској
управи
одлучује
начелник
Општинске управе.
Распоред радног времена запослених у

XI- СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Члан 51.
Општинска управа може остварити и
сопствене приходе у складу са законом и
одлукама Скупштине општине Сокобања.
Члан 52.
Начелник Општинске управе одговоран
је за законито коришћење средстава за плате и
накнаде запослених, материјалне трошкове,
набавку и одржавање опреме и средстава за
обавезе према запосленима по колективном
уговору.
Наредбе и друге акте за исплату и
коришћење средстава из става 1. овог члана
потписује начелник Општинске управе или
лице које га замењује.
XII- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.
Руководиоци одељења и запослени
настављају са радом на досадашњим радним
местима до распоређивања по новом
Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних места у
Општинској управи општине Сокобања.
Члан 54.
Начелник Општинске управе дужан је
да
донесе
Правилник
о
унутрашњој
организацији и систематизацији послова и
радних места Општинске управе општине
Сокобања у року од 30 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Члан 55.
Распоређивање
руководиоца
унутрашњих јединица као и распоређивање
осталих запослених у Општинској управи
извршиће се по доношењу новог Правилнику о
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унутрашњој организацији и систематизацији
послова и радних места у Општинској управи
општине Сокобања, а најкасније у року од 5
дана од дана ступања на снагу Правилника.
Члан 56.
Запослени у Општинској управи који
остану нераспоређени остварују права и
обавезе у складу са законом и другим
прописима.
Члан 57.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о организацији
Општинске
управе
општине
Сокобања
("Службени лист општина ", бр. 2/16 ).
Члан 58.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Сокобања“.
I Број: 011-53/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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100
На основу члана 20. став 2., члана 26. став 1.
тачка 1., члана 46. став 3. и члана 80. Закона о
јавној својини (''Службени гласник Републике
Србије'', бр.72/2011, 88/2013 и 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'', бр. 20/13), члана III Одлуке
о начину располагања непокретностима у
јавној својини општине Сокобања (''Службени
лист општине Сокобања'', бр.4/14) и члана 42.
став 1. тачка 15. Статута општине Сокобања
(''Службени лист општине Сокобања'', бр. 3/08,
7/13, 11/14 и 24/14), Скупштина општине
Сокобања, на седници одржаној дана
04.08.2016. године, донела је
О ДЛУК У
о преносу права коришћења и
управљања на непокретностима у јавној
својини општине Сокобања, ЈКП
„Напредак” Сокобања
I
Овом Одлуком,
ЈКП „Напредак”
Сокобања са седиштем у Сокобањи у улици
Хајдук Вељкова број 22,
ПИБ 100691606,
Матични број 07254814, преноси се право
коришћења и управљања на непокретностима
у јавној својини општине Сокобања, без
накнаде, ради остваривања прихода.
II
Врста непокретности у јавној својини
општине Сокобања, на којој се преноси право
коришћења и управљања, без накнаде, ЈКП
„Напредак” Сокобања су:
• Спортски терени „Подина“ у Сокобањи
на локацији Подина, и то:
-3 (три) травната фудбалска терена и
-1 (један) мини пич терен.
•
Спортски објекат „Свлачионице“ на
Подини.
Право коришћења и управљања на
непокретностима из тачке II ове Одлуке
преноси се, ЈКП „Напредак” Сокобања, до
31.12.2016. године.

4. август 2016.
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III
Ценовник
за
изнaјмљивање
непокретности из тачке II ове Одлуке чини
саставни део ове Одлуке.

V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Сокобања“.

IV
Након ступања на снагу ове Одлуке,
председник општине Сокобања закључиће
уговор о преносу права коришћења и
управљања на непокретности у јавној својини
из тачке II ове Одлуке уз претходно
прибављену
сагласност
Правобраниоца
општине Сокобања, којим ће регулисати права
и обавезе општине Сокобања и ЈКП „Напредак”
Сокобања.

I Број 011-54/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

ЦЕНОВНИК
ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МИНИ ПИЧ ТЕРЕНА НА ПОДИНИ
ТЕРМИН
(сат)
08-12
12-16
16-20
20-24

ОДРАСЛИ (преко 16 година)
РСД/сат
Пдв 20%
Укупно са
пдв РСД/сат
1.500,00
300,00
1.800,00
1.000,00
1.500,00
1.800,00

ДЕЦА (до 16 година)
Пдв 20%
Укупно са
пдв РСД/сат
750,00
150,00
900,00

РСД/сат

200,00

1.200,00

600,00

120,00

720,00

300,00

1.800,00

750,00

150,00

900,00

360,00

2.160,00

900,00

180,00

1.080,00

ЦЕНОВНИК
ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ТРАВНАТИХ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА НА ПОДИНИ

ТЕРМИН
(сат)
08-12

ОДРАСЛИ (преко 16 година)
РСД/сат
Пдв 20%
Укупно са
пдв РСД/сат
5.000,00
1.000,00
6.000,00

ДЕЦА (до 16 година)
Пдв 20%
Укупно са
пдв РСД/сат
2.500,00
500,00
3.000,00

12-16

3.000,00

600,00

3.600,00

1.500,00

300,00

1.800,00

16-20

5.000,00

1.000,00

6.000,00

2.500,00

500,00

3.000,00

20-24

5.800,00

1.160,00-

6.960,00

3.200,00

640,00

3.840,00

РСД/сат

I
Екипе које користе терене за припреме најмање 7 дана узастопно имају право на умањење утврђене
цене за изнајмљивања терена из ценовника за 30%.
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II
Закуп термина са рефлектором за велики травнати терен увећава се за 400 РСД/сат, без ПДВ.
III
Закуп термина са рефлeктором за мање травнате терене увећава се за 80 РСД/сат, без ПДВ.
IV
За коришћење спортског објекта „Свлачионице“ укупна цена закупа терена са или без коришћења
рефлектора увећава се за 20%.

4. август 2016.
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На основу члана 127. Статута општине
Сокобања
(„Службени
лист
општине
Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14) и
члана 46. став 1. Пословника о раду Скупштине
општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 4/08 и 10/15), Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној дана
04.08.2016. године, донела је

На основу члана 67. став 1. тачка 1.
Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и
24/14) и члана 7. Одлуке о образовању
Општинског штаба за ванредне ситуације
(„Службени лист општине Сокобања“, број
10/10, 2/11, 1/12, 20/13 и 7/15), Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној дана
04.08.2016. године донела је

РЕШЕЊЕ
о измени Решења
I
Овим решењем мења се Решење о
именовању Комисије за доделу награда
ученицима и студентима („Службени лист
општине Сокобања“, број 9/14) и то тако што:
-

у тачки I став 1. тачка 1. Татјана Колоња
Богдановић, разрешава се дужности
председника Комисије, а уместо ње за
председника Комисије, именује се Душица
Станковић,
дипломирани
правник,
Општинска управа општина Сокобања.

II
Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“.

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о постављењу
команданта, заменика команданта,
начелника и чланова Општинског штаба за
ванредне ситуације
и утврђивање комплетног састава
Члан 1.
Овим решењем врши се измена
Решења о постављењу команданта, заменика
команданта, начелника и чланова општинског
штаба за ванредне ситуације („Службени лист
општине Сокобања“, број 10/10, 2/11, 1/12,
20/13 и 7/15) тако што се:
-

I Број 011-55/2016
Датум: 04.08.2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК

-

Драгољуб Јевтић

-

-

у члану 1. став 1:
у тачки 1. Бобан Илић разрешава се
дужности заменика команданта због
престанка
функције
заменика
председника општине Сокобања, а
уместо њега бира се Владимир
Миловановић, заменик председника
општине Сокобања;
у тачки 2. Исидор Крстић разрешава се
дужности начелника, због ступања на
функцију
команданта
Општинског
штаба за ванредне ситуације општине
Сокобања, а уместо њега бира се Саша
Урошевић;
у тачки 3. Драгослав Пауновић
разрешава се дужности члана због
престанка функције због које је био
именован, а уместо њега бира се Марија
Јовановић начелник Општинске управе
општине Сокобања;
у тачки 6. др Драгољуб Петровић
разрешава се дужности члана због
престанка функције због које је

4. август 2016.

-

-
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именован, а уместо њега бира се др
Синиша Милошевић;
у тачки 9. Саша Урошевић разрешава се
дужности члана због именовања на
место начелника Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Сокобања,
а уместо њега се бира Драгољуб Јевтић;
у тачки 13. разрешава се дужности
члана Тања Николић;
у тачки 14. разрешава се дужности
члана Борисав Тошић.
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Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,
7/13, 11/14 и 24/14), Скупштина општина
Сокобања, на седници одржаној дана
04.08.2016. године, донела је

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о образовању Савета за
здравље општине Сокобања

Члан 2.
Утврђује
се
комплетан
састав
Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Сокобања и то:
1. Владимир Миловановић – заменик
команданта;
2. Саша Урошевић, начелник
3. Марија Јовановић, члан
4. Саша Дрљача, члан
5. Виолета Костић, члан
6. др Синиша Милошевић, члан
7. Милица Миленковић, члан
8. др Небојша Миленковић, члан
9. Драгољуб Јевтић, члан
10. Синиша Петровић, члан
11. Слободан Стевановић, члан
12. Владимир Павловић, члан
13. Бобан Марјановић, члан
14. Јовица Стојановић, члан

Председник општине Сокобања, Исидор
Крстић, је командант Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Сокобања, по
положају.

I
Овом Одлуком врши се измена Одлуке о
образовању Савета за здравље општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања,
број 4/15) и то тако што се:
-

-

-

-

-

у члану II став 1. тачка 1. др Слободанка
Никодијевић
разрешава
дужности
председника Савета а уместо ње бира се
др Марко Тодоровић из Сокобање, улица
Љубе Дидића бр.22;
у члану II став 1. тачка 2.Слободан
Стојановић разрешава се дужности члана а
уместо њега бира се Слађана Матић из
Сокобање, улица Немањина 7;
у члану II став 1. тачка 3. др Биљана Трифић
разрешава се дужности члана а уместо ње
бира се Босиљка Луковић, улица Алексе
Маркишића бр.9/4;
у члану II став 1. додаје се тачка 4. др
Славиша Антонијевић, предстваник Дома
здравља Сокобања.
У члану II став 1. додаје се тачка 5.Јелена
Цветковић, представник Завода за јавно
здрављњ „Тимок“ Зајечар

Члан 3.

II

Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“.

Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“.

I Број 011-56/2016

I Број 011-57/2016

Датум: 04.08.2016. године.

У Сокобањи, дана 04.08.2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

ПРЕДСЕДНИК

Драгољуб Јевтић

Драгољуб Јевтић
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На основу члана 130. став 3. Закона о
здравствeној заштити („Службени гласник РС“,
број 107/05, 72/09- други закон, 88/10, 57/11,
119/12, 45/13- други закон, 93/14, 96/15 и
106/15), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени глансик РС“,
број 129/07 и 84/14), члана 42. став 1. тачка 10.
и 127. Статута општине Сокобања („Службени
лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14
и 24/14), Скупштина општине Сокобања, на
седници одржаној дана 04.08.2016. године,
донела је

На основу 18. и 19. Закона о библиотечко –
информационој делатности („Службени гласник
РС“, број 52/11), члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени глансик РС“,
број 129/07 и 84/14), 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 04.08. 2016. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу Управног и Надзорног одбора
Дома здравља Сокобања

РЕШЕЊЕ
о разрешењу Управног и Надзорног одбора
Народне Библиотеке „Стеван Сремац“
Сокобања
I

I
РАЗРЕШАВА СЕ са 04.08.2016. године
Управни одбор Дома здравља Сокобања и то:

РАЗРЕШАВА СЕ са 04.08.2016. године
Управни одбор народне Библиотеке „Стеван
Сремац“ Сокобања и то:

1.др Иван Никодијевић, дужности председника,
2.Маја Насковски, дужности члана,
3.Лидија Паунковић, дужности члана,
4.др Милутин Милановић, дужности члана,
5.др Биљана Петровић, дужности члана.

1.Владан Маринковић, дужности председника
2.Биљана Илић, дужности члана,
3.Коцић Биљана, дужности члана
4.Сања Лазић, дужности члана,
5.Станојка Милић, дужности члана.

II
РАЗРЕШАВА СЕ са 04.08.2016. године
Надзорни одбор Дома здравља Сокобања и то:
1.Бојана Стевић, дужности председника,
2.Душан Миладиновић, дужности члана,
3.др Драгица Миливојевић
Сибиновић,
дужности члана
III

II
РАЗРЕШАВА СЕ са 04.08.2016. године
Надзорни одбор Народне Библиотеке „Стеван
Сремац“ Сокобања и то:
1.Снежана Красић, дужности председника,
2.Горан Петровић, дужности члана,
3.Витомир Крстић, дужности члана

Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“

III
Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“

I Број: 011-58/2016

I Број: 011-59/2016

У Сокобањи, дана 04.08.2016. године.

У Сокобањи, дана 04.08.2016. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

ПРЕДСЕДНИК

Драгољуб Јевтић

Драгољуб Јевтић

4. август 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 31

СТРАНА 89

107

108

На основу члан 123. став 4. Закона о социјалној
заштити („Службени гласни РС“, број 24/11),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени глансик РС“, број
129/07 и 84/14), 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 04.08.2016. године,
донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени глансик РС“,
број 129/07 и 84/14), 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 04.08.2016. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу Управног и Надзорног одбора
Центра за социјални рад „Сокобања“ у
Сокобањи
I
РАЗРЕШАВА СЕ са 04.08.2016. године
Управни одбор Центра за социјални рад
„Сокобања“ у Сокобањи и то:
1.Душанка Плавшић, дужности председника
2.Лидија Ђорђевић, дужности члана,
3.Бојан Живковић, дужности члана
4.Фрида Ђорђевић, дужности члана,
5.Драгана Златковић, дужности члана.
II
РАЗРЕШАВА СЕ са 04.08.2016. године
Надзорни одбор Центра за социјални рад
„Сокобања“ у Сокобањи и то:
1.Љупка Пејовић, дужности председника,
2.Братислав Ћирић, дужности члана,
3.Мирослав Марјановић, дужности члана
III
Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“

РЕШЕЊЕ
о разрешењу Управног и Надзорног одбора
Организације за туризам и културу
Сокобања
I
РАЗРЕШАВА СЕ са 04.08.2016. године
Управни одбор Организације за туризам и
културу Сокобања и то:
1.Саша Ђокић, дужности председника
2.Дејан Пејовић, дужности члана,
3.Јасмина Цамовић, дужности члана
4.Иван Хаџи Павловић, дужности члана,
5.Тања Ивић, дужности члана,
6.Радомир Миловановић, члан,
7.Весна Крстић.
II
РАЗРЕШАВА СЕ са 04.08.2016. године
Надзорни одбор Организације за туризам и
културу Сокобања и то:

1.Топлица
Стаменковић,
дужности
председника,
2.Нада Радивојевић, дужности члана,
3.Иван Симић, дужности члана
III
Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“

I Број: 011-60/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године.

I Број: 011-61/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 130. став 3., члана 137. и 139.
Закона о здравствeној заштити („Службени
гласник РС“, број 107/05, 72/09- други закон,
88/10, 57/11, 119/12, 45/13- други закон, 93/14,
96/15 и 106/15), члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени глансик РС“,
број 129/07 и 84/14), члана 42. став 1. тачка 10.
и 127. Статута општине Сокобања („Службени
лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14
и 24/14), Скупштина општине Сокобања, на
седници одржаној дана 04.08.2016. године,
донела је

4. август 2016.

III
Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“
I Број: 011-62/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
110

РЕШЕЊЕ
о именовању Управног и Надзорног одбора
Дома здравља Сокобања

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Дома
здравља Сокобања на период од четири
године почев од 05.08.2016 године, у саставу:
1.Саша Стаменковић из Сокобање, улица
Бранка Радичевића бр.14, за председника;
2.Драган Момировић из Ресника, општина
Сокобања, члан;
3.Ненад Крстић из Сокобање, улица Војводе
Путника бр. 42, члан;
4.др
Биљана
Петровић,
специјалиста
неуропсихијатар, представник Дома здравља
Сокобања, члан;
5.Миодраг Маодуш, адм. рачунарске мреже,
представник Дома здравља Сокобања, члан.

II
ИМЕНУЈЕ СЕ са Надзорни одбор Дома
здравља Сокобања на период од четири
године почев од 05.08.2016 године, у саставу:
1. Снежана Филиповић из Сокобање, улица
Николе Тесле бр.23/13, за председника;
2. Маја Бабић из Сокобање, улица Николе
Тесле бр.17/2, члан;
3. Мр.сци др Снежана Маркишић Милојковић,
специјалиста педијатар, представник Дома
здравља Сокобања, члан.

На основу члана 18. и 19. Закона о библиотечко
– информационој делатности („Службени
гласник РС“, број 52/11), члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи („Службени
глансик РС“, број 129/07 и 84/14), 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
04.08.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању Управног и Надзорног одбора
Народне Библиотеке „Стеван Сремац“
Сокобања
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Народне
Библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања, на
период од четири године, почев од 05.08.2016.
gодине, у саставу:

1.Мирјана Живановић из Сокобање, улица
Стевана Мокрањца бр.11- председник;
2.Марија Тодоровић из Сокобање, улица Љубе
Дидића бр.22, члан;
3.Антонијевић Гордана из Сокобање, улица
Буковичка бр.2/11;
4.Једренка Манојловић из Поружнице, општина
Сокобања, члан;
5.Жикић Мирјана, члан - представник
запослених.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Народне
Библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања на

4. август 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 31

период од четири године, почев од 05.08.2016.
године, у саставу:
1.Братислав Јоцић из Сокобање, улица
Чубурска бб- председник;
2.Тамара Јоцић из Сокобање, улица Десанке
Максимовић бр.6- члан;
3.Дејан Николић, члан
– представник
запослених.
III
Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“

I Број: 011-63/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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2.Милан Панић из Сокобање, улица Спортска
бр.7, члан;
3.Станко Стијеповић из Сокобање, улица
Доситејева бр.60, члан;
4.Ђорђевић
Фридачлан,
представник
запослених;
5.Драгана Златковић
Трпковић- члан,
представник запослених.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Центра за
социјални рад „Сокобања“ у Сокобањи, на
период од 05.08.2016. године, у саставу:
1.Ружица Ђорђевић из Сокобање, улица
Градашница бб- председник;
2.Милица Станојевић из Сокобање, улица
Рудничка бр.12, члан;
3.Антић Љубиша, члан
– представник
запослених.
III
Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“

I Број: 011-64/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године.

На основу члана 123. став 4. Закона о
социјалној заштити („Службени гласни РС“, број
24/11) члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени глансик РС“,
број 129/07 и 84/14), 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 04.08.2016. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању Управног и Надзорног одбора
Центра за социјални рад „Сокобања“ у
Сокобањи

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Центра за
социјални рад „Сокобања“ у Сокобањи , на
период од 05.08.2016. године, у саставу:
1.Мерима Атанасковић из Сокобање, улица
Вука Караџића бр.10- председник;

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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III

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени глансик РС“,
број 129/07 и 84/14), 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 04.08.2016. године,
донела је

Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“

I Број: 011-65/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

РЕШЕЊЕ
о именовању Управног и Надзорног одбора
Организације за туризам и културу
Сокобања
I
ИМЕНУЈЕ СЕ
Управни одбор
Организације за туризам и културу Сокобања
на период
од четири године почев од
05.08.2016. године, у саставу:
1.Војкан Никодијевић из Сокобање, улица
Николе Пашића бр.46- председник;
2.Миодраг Николић из Сокобање, улица Пјера
Крижанића бр.14, члан;
3.Марко Тешовић из Сокобање, улица Војводе
Путника бр.50, члан;
4.Оливера Марковић из Сокобање, улица Трг
ослобођења бр.3, члан;
5.Душан Јовановић из Сокобање, улица Алексе
Маркишића бр.9/1, члан;
6.Славољуб Ћирковић из Сокобање, улица
Милоша Црњанског бр.13/15 члан;
7.Весна Крстић, члан - представник запослених.
II
ИМЕНУЈЕ
СЕ
Надзорни
одбор
Организације за туризам и културу Сокобања
на период
од четири године, почев од
05.08.2016. године, у саставу:
1.Оливера Денић из Сокобање, улица Рудничка
бб- председник,
2.Новица Мијалковић из Сокобање, улица
Немањина бр.23, члан,
3.Симић Иван, члан – представник запослених.

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
113
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број
15/16), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени глансик РС“,
број 129/07 и 84/14), 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 04.08.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о именовању Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа
„Напредак“ Сокобања и утврђивање
комплетног састава
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању
Надзорног
одбора
Јавног
комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 11/13
и 12/13) и то тако што:
- У тачки I став 1. тачка 1. др. Драган Илић
разрешава се дужности председника
Надзорног одбора а уместо њега бира
се Драган Јовановић из Сокобање,
улица Спортска бр.36/17
- У тачки I став 1. тачка 2. Стојановић
Стојан разрешава се дужности члана а
уместо њега бира се Љубиша
Миленковић из Сокобање, улица
Миладина Живановића бр.23.
Новоизабраним члановима Надзорног
одбора траје до истека мандата Надзорног

4. август 2016.
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одбора
Јавног
комуналног
„Напредак“ Сокобања.

предузећа

II
Утврђује се комплетан састав Надзорног
одбора
Јавног
комуналног
предуезћа
„Напредак“ Сокобања и то:
1.Драган Јовановић из Сокобање, улица
Спортска бр.36/17, председник,
2.Љубиша Миленковић из Сокобање, улица
Миладина Живановића бр.23, члан,
3.Братислав Стаменковић, члан преставник
запослених.

III
Решење објавити „Службени лист општине
Сокобања“.
I Број: 011-66/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
114
На основу члана 52. Закона о
планирању и изградњи („Службени глансик РС“,
број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 4/13,
50/13, 98/13, 132/14, 145/14), члан 47. став 1,
члана 127. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,
7/13, 11/14 и 24/14), члана 2.Одлуке о
образовању Комисије за планове („Службени
лист општине Сокобања“, број 23/14),
Скупштина општине Сокобања, на седници
одржаној дана 04.08.2016. године донела је

-

-

СТРАНА 93

председника Комисије, а уместо њега
именује се Жугић Владимир, број
лиценце 200 0895 06;
у тачки I став 1. тачка 2. Ковиљка Ристић
разрешава дужности члана, а уместо ње
за
члана
именује
се
Љубиша
Миленковић из Сокобање, улица
Миладина
Живановића
бр.23,
дипломирани грађевински инжењер,
број лиценце 311 2074 03;
у тачки I став 1. тачка 4. Саша
Дамњановић разрешава се дужности
члана, а уместо њега за члана именује
се Јовица Станковић из Сокобање,
улица Доситејева бр.76, дипломирани
грађевински инжењер, број лиценце
317 Е692 07;

II
Утврђује се комплетан састав Комисије
за планове и то:
1. Владимир Жугић, на предлог Министарства
грађевинарства и урбанизма РС, дипломирани
инжењер архитектуре, број лиценце ИКС 200
0895 06, председник;
2.
Љубиша
Миленковић,
дипломирани
грађевински инжењер, број лиценце 311 2074
03, члан,
3.Невенка Лујић, дипломирани инжењер
архитектуре, број лиценце 300 1 189 03, члан
4.Јовица Станковић, дипломирани инжењер
грађвинарства, број лиценце 317 Е692 07, члан
5.Мирољуб
Станковић,
на
предлог
Министарства грађевинарства и урбанизма РС,
дипломирани инжењер архитектуре, број
лиценце ИКС 100 0124 08, 200 0008 03, 300 Е608
07члан.
III
Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“.
I Број: 011-67/2016

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о именовању Комисије за
планове и утврђивање комплeтног састава
I
Овим Решењем врши се измена Решења о
именовању Комисије за планове („Службени
лист општин сокобања“, број 15/12, 20/12, 9/13
и 4/15) и то тако што се:
- у тачки I став 1. тачка 1. Мирољуб
Станковић разрешава се дужности

У Сокобањи, дана 04.08.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНА СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 47. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,
7/11, 11/14 и 24/14), члaна 46. Пословника о
раду
Скупштине
општине
Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 4/08
и 9/15) и члана 4. Одлуке о делокругу и саставу
радних тела Скупштине општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број
4/08), Скупштина општине Сокобања, на
седници одржаној дана 04.08.2016.године,
донела је

На основу члана 47. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,
7/11, 11/14 и 24/14), члна 46. Пословника о раду
Скупштине општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 4/08 и 9/15) и члана 4.
Одлуке о делокругу и сасатвау рдних тела
Скупштине општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 4/08), Скупштина
општине Сокобања, на седници држаној дана
04.08.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу Комисије за буџет и финансије

I
РАЗРЕШАВА СЕ са 04.08.2016. године
Комисија за буџет и финансије и то:
1.Бојан Јовановић, дужности председника и
члана,
2.Биљана Ђорђевић, дужности члана,
3.Крстивоје Милановић, дужности члана,
4.Милена Стојановић, дужности члана,
5.Тања Николић, дужности члана.

II
Решење објaвити у „Службеном листу
општине Сокобања“.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу Комисије за пољопривреду и
село

I
РАЗРЕШАВА СЕ са 04.08.2016. године
Комисија за пољопривреду и село Скупштине
општине сокобања и то:
1.Драгана Станковић, дужности председника и
члана,
2.Данијел Лазић, дужности члана,
3.Огњен Павловић, дужности члана,
4.Дејан Павловић, дужности члана,
5.Бојан Милисављевић, дужности члана.

II
Решење објaвити у „Службеном листу
општине Сокобања“.

I Број: 011-68/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године

I Број: 011-69/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНА СОКОБАЊА
СКУПШТИНА ОПШТИНА СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

4. август 2016.
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На основу члана 47. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сoкобања“, број 3/08,
7/11, 11/14 и 24/14), члaна 46. Пословника о
раду
Скупштине
општине
Сокобања
(„Службени лист општинe Сокобања“, број 4/08
и 9/15) и члана 4. Одлуке о делокругу и састaву
рaдних тела Скупштине општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број
4/08), Скупштина општине Сoкобања, на
седници oдржаној дана 04.08.2016. године,
донела је

На основу члана 47. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,
7/11, 11/14 и 24/14), члна 46. Пословника о раду
Скупштине општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 4/08 и 9/15) и члана 4.
Одлуке о делокругу и саставу радних тела
Скупштине општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 4/08), Скупштина
општине Сoкобања, на седници oдржаној дана
04.08.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу Комисије за туризам и
угоститељство

I
РАЗРЕШАВА СЕ са 04.08.2016. године
Комисија за туризам и угоститељство и то:
1.Ивана Дрљача, дужности председника и
члана,
2.Милан Миленковић, дужности члана,
3.Снежана Млaденовић, дужности члана,
4.Маријана Николић, дужности члана,
5.Младен Антић, дужности члана.
II
Решење објaвити у „Службеном листу
општине Сокобања“.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу Комисије за привреду и
предузетништво
I
РАЗРЕШАВА СЕ са 04.08.2016. године
Комисија за привреду и предузетништво и то:
1.Небојша Богосављевић, дужности
председника и члана,
2.Душан Панић, дужности члана,
3.Биљана Трифић, дужности члана,
4.Владимир Миловановић, дужности члана,
5.Србољуб Живадиновић, дужности члана.
II
Решење објaвити у „Службеном листу
општине Сокобања“.
I Број: 011-71/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године

I Број: 011-70/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНА СОКОБАЊА

СКУПШТИНА ОПШТИНА СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 47. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сoкобања“, број 3/08,
7/11, 11/14 и 24/14), члaна 46. Пословника о
раду
Скупштине
општине
Сокобања
(„Службени лист општинe Сокобања“, број 4/08
и 9/15) и члана 4. Одлуке о делокругу и састaву
рaдних тела Скупштине општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број
4/08), Скупштина општине Сoкобања, на
седници oдржаној дана 04.08.2016. године,
донела је

На основу члана 47. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,
7/11, 11/14 и 24/14), члна 46. Пословника о раду
Скупштине општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 4/08 и 9/15) и члана 4.
Одлуке о делокругу и саставу радних тела
Скупштине општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 4/08), Скупштина
општине Сoкобања, на седници oдржаној дана
04.08.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу Комисије за урбанизам ,стамбено
комуналне делатности и заштиту животне
средине

I
РАЗРЕШАВА СЕ са 04.08.2016. године
Комисија за урбанизам, стамбено комуналне
делатности и заштиту животне средине и то:
1.Јасмина Пејовић, дужности председника и
члана,
2.Зоран Ристић, дужности члана,
3.Александар Јанковић, дужности члана,
4.Михајло Красић, дужности члана,
5.Владица Милојевић, дужности члана.

II
Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“.

I Број: 011-72/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНА СОКОБАЊА

РЕШЕЊЕ
о разрешењу Комисије за друштвене
делатности
I
РАЗРЕШАВА СЕ са 04.08.2016. године
Комисија за друштвене делатности и то:
1. Славица Божиновић, дужности председника
и члана,
2. Момчило Миљковић, дужности члана,
3. Сања Кнежевић Дрљача, дужности члана,
4. Тања Миленковић, дужности члана,
5. Бистрица Милијић, дужности члана.

II
Решење објaвити у „Службеном листу
општине Сокобања“.

I Број:011-74/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНА СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

ПРЕДСЕДНИК

Драгољуб Јевтић

4. август 2016.
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На основу члана 47. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,
7/11, 11/14 и 24/14), члна 46. Пословника о раду
Скупштине општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 4/08 и 9/15) и члана 4.
Одлуке о делокругу и саставу радних тела
Скупштине општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 4/08), Скупштина
општине Сoкобања, на седници oдржаној дана
04.08.2016. године, донела је

На основу члана 47. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,
7/11, 11/14 и 24/14), члна 46. Пословника о раду
Скупштине општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 4/08 и 9/15) и члана 4.
Одлуке о делокругу и саставу радних тела
Скупштине општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 4/08), Скупштина
општине Сoкобања, на седници oдржаној дана
04.08.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу Комисије за прописе

РЕШЕЊЕ
о разрешењу Комисије за представке и
притужбе
I

I
РАЗРЕШАВА СЕ са 04.08.2016. године
Комисија за прописе и то:
1. Никола Николић, дужности председника и
члана,
2. Љупка Пејовић, дужности члана,
3. Бојан Јовановић, дужности члана,
4. Виолета Рајковић, дужности члана,
5. Милован Вељковић, дужности члана.

РАЗРЕШАВА СЕ са 04.08.2016. године
Комисијa за представке и притужбе и то:
1. Саша Михаиловић, дужности председника и
члана,
2. Вукослав Вељковић, дужности члана,
3. Дејан Пејовић, дужности члана,
4. Емилија Матејић, дужности члана,
5. Саша Антонијевић, дужности члана.
II
Решење објaвити у „Службеном листу
општине Сокобања“.

II
Решење објaвити у „Службеном листу
општине Сокобања“.

I Број: 011-73/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНА СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

I Број: 011-75/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНА СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 46. и 47. Статута општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14), члана 46. и 48.
Пословника о раду Скупштине општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 4/08 и 9/15) и члана 4. и 8. Одлуке о
делокругу и саставу радних тела Скупштине
општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 4/08), Скупштина општине
Сокобања, на седници одржаној дана
04.08.2016. године, донела је

На основу члана 46. и 47. Статута општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14), члана 46. и 48.
Пословника о раду Скупштине општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 4/08 и 10/15) и члана 4. и 8. Одлуке о
делокругу и саставу радних тела Скупштине
општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 4/08), Скупштина општине
Сокобања, на седници одржаној дана
04.08.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о избору Комисије за буџет и финансије

РЕШЕЊЕ
о избору Комисије за пољопривреду и село
I

I
БИРА СЕ Комисија за буџет и финансије
са мандатом од четири године, почев од
05.08.2016. године у следeћем саставу:
1.Крстивоје Милановић,дипл.економиста из
Сокобање,
улица
Немањина
бр.8/31,
председник;
2.Миодраг
Костић,
дипл.економиста
из
Сокобање, улица Вука Караџића бр.23, члан;
3.Милијана Михајловић, васпитач из Сокобање,
улица Николе Пашића бр.23, члан;
4.Ана Вељковић, дипл. економиста из
Сокобање, улица Војводе Путника бр.58, члан;
5.Бојан Марјановић, економиста из Сокобање,
улица 14. Август брр.44, члан.
II

БИРА СЕ Комисија за пољопривреду и
село са мандатом од четири године, почев од
05.08.2016. године у следeћем саставу:
1.Горан Дудић из Јошанице, општина
Сокобања, председник;
2.Миомир Стевановић из Сокобање, улица
Алексе Маркишића бр.12/5, члан;
3.Саша Рајић из Шарбановца, општина
Сокобања, члан;
4.Драги Вељковић из Језера, општина
Сокобања, члан;
5.Ранђел Милановић из Дугог Поља, општина
Сокобања, члан.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Сокобања“

Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Сокобања“

I Број: 011-77/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године.

I Број : 011-76/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

4. август 2016.
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На основу члана 46. и 47. Статута општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14), члана 46. и 48.
Пословника о раду Скупштине општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 4/08 и 9/15) и члана 4. и 8. Одлуке о
делокругу и саставу радних тела Скупштине
општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 4/08), Скупштина општине
Сокобања, на седници одржаној дана
04.08.2016. године, донела је

На основу члана 46. и 47. Статута општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14), члана 46. и 48.
Пословника о раду Скупштине општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 4/08 и 9/15) и члана 4. и 8. Одлуке о
делокругу и саставу радних тела Скупштине
општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 4/08), Скупштина општине
Сокобања, на седници одржаној дана
04.08.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о избору Комисије за туризам и
угоститељство

РЕШЕЊЕ
о избору Комисије за привреду и
предузетништво

I

I

БИРА СЕ Комисија за туризам и
угоститељство са мандатом од четири године,
почев од 05.08.2016. године у следeћем саставу:

БИРА СЕ Комисија за привреду и
предузетништво са мандатом од четири
године, почев од 05.08.2016. године у следeћем
саставу:

1.Славиша Лазански из Трговишта, општина
Сокбања, председник;
2.Маријана Маркишић из Блендије, општина
Сокобања, члан;
3.Новица Мијалковић из Сокобање, улица
Немањина бр.23, члан;
4.Ивица Марковић из Трговишта, општина
Сокобања, члан;
5.Светлана Ђорђевић из Сокобање, улица
Хајдук Вељка бр.6, члан.

1.Жељко Маринковић из Сесалца, општина
Сокобања, председник;
2.Душан Јаковљевић из Сокобање, улица
Николе Пашића бр.36, члан;
3.Слободан Кокерић из Сокобање, улица
Драговићева бр.42, члан;
4.Славиша Тодоровић из Сокобање, улица
Љубе Дидића бр.22, члан;
5.Љубиша Милановић из Сокобање, улица Вука
Караџића бр.2,члан.

II
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Сокобања“

II
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Сокобања“

I Број 011-78/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године.

I Број: 011-79/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 46. и 47. Статута општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14), члана 46. и 48.
Пословника о раду Скупштине општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 4/08 и 9/15) и члана 4. и 8. Одлуке о
делокругу и саставу радних тела Скупштине
општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 4/08), Скупштина општине
Сокобања, на седници одржаној дана
04.08.2016. године, донела је

На основу члана 46. и 47. Статута општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14), члана 46. и 48.
Пословника о раду Скупштине општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 4/08 и 9/15) и члана 4. и 8. Одлуке о
делокругу и саставу радних тела Скупштине
општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 4/08), Скупштина општине
Сокобања, на седници одржаној дана
04.08.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о избору Комисијe за урбанизам, стамбенокомуналне делатности
и заштиту животне средине

РЕШЕЊЕ
о избору Комисије за друштвене делатности

I
I
БИРА СЕ Комисија за урбанизам,
стамбено-комуналне делатности и заштиту
животне средине са мандатом од четири
године, почев од 05.08.2016. године у следeћем
саставу:
1.Владица Милојевић Шарбановца, општина
Сокобања, председник;
2.Славица Миловановић из Сокобање, улица
Светозара марковић бр.35, члан;
3.Драган Лазаревић из Сокобање, улица
Немањина бр.14, члан;
4.Босиљка Луковић из Сокобање, улица Алексе
Маркишића бр.9/4 члан;
5.Горан Илић из Ресника, општина Сокобања,
члан.

БИРА СЕ Комисија за друштвене
делатности са мандатом од четири године,
почев од 05.08.2016. године у следeћем саставу:
1.Миодраг Илић из Сокобање, улица Алексе
Маркишића бр.60А , председник;
2.Момчило Миљковић из Богдинца, општина
Сокoбања, члан;
3.Драго Миленковић из Сокобање, улица Вука
Караџића бр.10, члан;
4.Ивица Милошевић из Врбовца, општина
Сокобања, члан;
5.Славиша Станковић Сокобање, улица Војводе
Мишића бр.46, члан.

II
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Сокобања“

II
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Сокобања“
I Број : 011-80/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

I Број : 011-81/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

4. август 2016.
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На основу члана 46. и 47. Статута општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14), члана 46. и 48.
Пословника о раду Скупштине општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 4/08 и 9/15) и члана 4. и 8. Одлуке о
делокругу и саставу радних тела Скупштине
општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 4/08), Скупштина општине
Сокобања, на седници одржаној дана
04.08.2016 .године, донела је

На основу члана 46. и 47. Статута општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14), члана 46. и 48.
Пословника о раду Скупштине општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 4/08 и 9/15) и члана 4. и 8. Одлуке о
делокругу и саставу радних тела Скупштине
општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 4/08), Скупштина општине
Сокобања, на седници одржаној дана
04.08.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о избору Комисије за прописе

РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за представке и
притужбе

I

I

БИРА СЕ Комисија за прописе са
мандатом од четири године, почев од
05.08.2016. године у следeћем саставу:

БИРА СЕ Комисија за представке и
притужбе са мандатом од четири године, почев
од 05.08.2016. године у следeћем саставу:

1.Станислав Младенов из Сокобање, улица
Косовке Девојке бр.4/1, председник;
2.Милан Панић, улица Спортска бр. 7, члан;
3.Марија Вељковић Стевановић из Сокобање,
Војводе Мишића бр.17, члан;
4.Раде Милошевић из Трубаревца, општина
Сокобања, члан;
5.Иван Никодијевић, улица Првомајска бр.10,
члан;

1.Александра Марковић из Сокобање, улица
Његошева бр.53, председник;
2.Радмило Анђелковић из Жучковца, општина
Сокобања, члан;
3.Милош Вељковић из Читлука, општина
Сокобања, члан;
4.Александар Ђокић из Сокобање, улица
Светозара Марковића бр.20, члан;
5.Станко Стијеповић из Сокобање, улица
Доситејева бр.60, члан.

II
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Сокобања“

Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Сокобања“

I Број: 011-82/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године.

I Број : 011-83/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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131
На основу члана 100. 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 04.08.2016. године, донела је

Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу Савета за развој општине
Сокобања

СКУПШТИНА ОПШТИНА СОКОБАЊА

I Број: 011-84//2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

I
РАЗРЕШАВА СЕ са 04.08 2016. године
Савет развој општине Сокобања и то:
1.Зоран Миловановић предузетник из Врбовца,
дужности председника и члана,
2.Новица
Мијалковић,
в.д.директора
,,Лептерија ДОО Сокобања, дужности члана,
3.Предраг Стојановић, директор Специјалне
болнице ,,Бањица“ из Сокобања, дужности
члана
4.Снежана Татић Миладиновић, управник
хотела ,,Моравица“ Сокобања, дужности члана,
5.Илија Кнежевић, директор ЈП ПЕУ Ресавица
ПМУ Соко Читлук, дужности члана,
6.Дејан
Јовановић, председник Општег
удружења предузетника општине Сокобања,
дужности члана,
7.др Снежана Маркишић Милојковић, в.д.
директора Дома здравља Сокобања, дужности
члана,
8.Драган Марковић, предузетник, дужности
члана,
9.Ивица Насковски, општинска управа општине
Сокобања, дужности члана,
10.др Слобводанка Никодијевић, пензионер из
Сокобање , дужности члана,
11.Славица Вујановић, дипл.инг.пољопривреде
из Сокобање, дужности члана.
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На основу члана 42. став 1. тачка 46., члана 47. и
члана 127. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,
7/13, 11/14 и 24/14), Скупштина општина
Сокобања, на седници одржаној дана
04.08.2016. године, донела је

РЕШ ЕЊЕ
о разрешењу Савета за безбедност

I
РАЗРЕШАВА СЕ са 04.08.2016. године
Савет за безбедност и то:
1.Димитрије Лукић, дужности председника и
члана,
2.Драгослав Пауновић, дужности члана,
3.Драгана Николић, дужности члана,
4.Бојан Миливојевић, дужности члана,
5.Саша Урошевић, дужности члана,
6.Дејан Јовановић, дужности члана,
7.др Снежана Маркишић Милојковић, дужности
члана,
8.Драган Марковић, дужности члана,
9.Ивица Насковски, дужности члана,
10.др Слободанка Никодијевић, дужности
члана,
11.Славица Вујановић, дужности члана.

4. август 2016.
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II

II

Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“.

Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“.

I Број: 011-85/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године

I Број:011-86/2016
У Сокобањи, дана04.08.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК

Драгољуб Јевтић

Драгољуб Јевтић
134
133
На основу члана 42. став 1. тачка 46. члана 54. и
члана 127. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,
7/13, 11/14 и 24/14), Скупштина општина
Сокобања, на седници одржаној дана
04.082016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу Корисничког савета јавних
служби

На основу члана 42. став 1. тачка 46. члана
53. и члана 127. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број
3/08, 7/13, 11/14 и 24/14), Скупштина
општина Сокобања, на седници одржаној
дана 04.08.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу Савета за младе
I

I
РАЗРЕШАВА СЕ са 04.08.2016. године
Кориснички савет јавних служби и то:
1.Миодраг Милијић, из Блендије, дужности
председника;
2.Драган Марковић, из Сокобање, улица
Милутина Пејовића 10, дужности члана;
3.Душан Миладиновић из Сокобање, улица
Миладина
Живановића
20,
дужности
члана;
4.Лидија Ђорђевић из Сокобање, улица Акексе
Маркишића 12/2, дужности члана;
5.Радомир Анђелић из Сокобање, улица Змај
Јовина 28, дужности члана;
6.Владимир Цонић из Сокобање, улица 23.
Дивизије 49, дужности члана;
7. Милован Шљивић из Милушинца, дужности
члана;

РАЗРЕШАВА
СЕ са 04.08.2016.
године Савет за младе и то:
1.Ивана Радосављевић из Сокобање, улица
Стевана Сремца бр. 19, дужности
председника и члана;
2.Ивана Гавриловић из Сокобање, улица
Светозара Марковића бр.22, дужности
члана;
3.Бојана Радосављевић из Сокобање, улица
Стевана Сремца 19, дужности члана;
4.Биљана Миловановић из Сокобање,
улица Палилулска 7, дужности члана;
5.Петар Миљковић из Белог Потока,
општина Сокобања, дужности члана;
6.Миња Милићевић из Сокобање, дужности
члана;
7.Селена
Стевановић
из
Сокобање,
дужности члана;
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II

II
Решење објавити у
листу општине Сокобања“.

4. август 2016.

„Службеном

Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“.
I Број: 011-88/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године

I Број: 011-87/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНА СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
135

На основу члана 100. 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 04.08.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању Савета за развој општине
Сокобања
I
ИМЕНУЈЕ СЕ са 05.08.2016. године Савет
развој општине Сокобања и то:
1.Новица Мијалковић из Сокобање, председник
и члан,
2.Предраг Стојановић, Специјалне болнице
,,Бањица“ из Сокобања, члан
3.Душан Јаковљевић из Сокобање, члана,
4.Слободан Кокерић, ЈП ПЕУ Ресавица, - члан,
5.Милан Алексић из Сокобање, члан,
6.др Славиша Антонијевић,
Дом здравља
Сокобања- члан,
7.Јасмина Илић Паљевић из Сокобање - члан,
8.Марија Жикић, општинска управа општине
Сокобања- члан,
9.Војислав Мишљеновић из Сокобање- члан,

10.Лазаревић Драган, из Сокобање- члан;
11.Живота Томић из Сокобање, члан.
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На основу члана 42. став 1. тачка 46. члана 47. и
члана 127. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,
7/13, 11/14 и 24/14), и члана 3. Одлуке о
формирању Савета за безбедност („Службени
лист општина Бољевац, Бор, Зајечар, Кладово,
Књажевац, Мајданпек, Неготин и Сокобања“,
број 8/2005), Скупштина општина Сокобања, на
седници одржаној дана 04.08.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Савета за
безбедност
I
ИМЕНУЈЕ СЕ са 05.08.2016. године Савет
за безбедност и то:
1.Исидор Крстић, председник Општине
Сокобања за председника,
2.Марија Јовановић, начелник Општинске
управе општине Сокобања,члан,
3.Елеонора Манић, представник Судске
јединице у Сокобањи, члан,
4.Драган
Миловановић,
представник
Полицијске управе у Сокобањи, члан.
5.Саша
Урошевић, командир Ватргасне
јединице Сокобања, члан
6.Саша Дрљача, ЈКП „Напредак“ Сокобања,
члан.
7.др Славиша Антонијевић, Дом здравља
Сокобања, члан
8.Виолета Костић, ЈП“Дирекција за урбанизам и
изградњу Сокобања,члан

4. август 2016.
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9.Владимир Павловић, Центар за социјални
рад, дужности члана
10.Ана Милићевић, Средња школа „Бранислав
Нушић“, члан
11.Снежана Ковановић представник „Буцко“,
члан.
12. Драгиша Милојевић, Радио телевизија
Сокобања А.Д. Ниш, члан.
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7.Бисерка Лепојевић из Сокобање, улица
Чокањска бб, члан.
II
Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“.
I Број: 011-90/2016

II

У Сокобањи, дана 04.08.2016. године

Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

I Број: 011-89/2016

ПРЕДСЕДНИК

У Сокобањи, дана 04.08.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Драгољуб Јевтић

138

ПРЕДСЕДНИК

Драгољуб Јевтић
137
На основу члана 42. став 1. тачка 46. члана 53. и
члана 127. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,
7/13, 11/14 и 24/14), Скупштина општина
Сокобања, на седници одржаној дана
04.08.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању Кориснички савет јавних служби
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Кориснички савет јавних
служби, на период од четири године, почев од
05.08.2016. године, у следећем саставу:
1.Миљан Тешовић из Сокобање, улица Војводе
Путника бр.50, за председника;
2.Војислав Мишљеновић из Сокобање, улица
Војводе Мишића бр.1,члан;
3.Славиша Станковић из Сокобање, улица
Војводе Мишића бр.46, члан;
4.Мрдак Момчило из Сокобање, улица
Светозара Марковића бр.3/20, члан;
5.Ранко Алексић из Блендије, општина
Сокобања, члан;
6.Горан Илић из Ресника, општина Сокобања ,
члан;

На основу члана 42. став 1. тачка 46. члана 53. и
члана 127. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,
7/13, 11/14 и 24/14), Скупштина општина
Сокобања, на седници одржаној дана
04.08.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању Савета за младе
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за младе на период
од четири године, почев од 05.08.2016. године,
у следећем саставу:
1.Маја Бабић из Сокобање, улица Николе Тесле
бр.17/2, за председника;
2.Душан Јовановић из Сокобање, улица Алексе
Маркишића бр.9/1,члан;
3.Стефан Вукић из Сокобање, улица Николе
Пашића бр.2, члан;
4.Ивана Илић из Сокобање, улица Рајка
Вићентијевића бр.3, члан;
5.Никола Лазаревић из Сокобање, улица
23.Дивизије бр.10, члан;
6.Наталија Ивић из Белог Потока, општина
Сокобања , члан;
7.Јана Илић из Сокобање, улица Спортска
бр.30, члан.
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II
Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“.
I Број: 011-91/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године

4. август 2016.

Сокобање, улица Војводе Путника бр.42;
- у тачки I под редним бројем 3. Мирјана
Николић из Сокобање разрешава се дужности
члана Школског одбора а уместо ње, као
представник општине Сокобања именује се
Симић Горан.

Изборни период новоименованих чланова
Школског одбора траје до истека мандата
Школског одбора Основне школе „Митрополит
Михаило“ Сокобања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
II
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
139
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 68/15) и
члана 127. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,
7/13, 11/14, 24/14), Скупштина оштине
Сокобања на седници одржаној дана
04.08.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о именовању Школског
одбора Основне школе „Митрополит
Михаило“ Сокобања
и утврђивање комплетног састава
I
Овим решењем врши се измена
Решења о именовању Школског одбора
Основне школе „Митрополит Михаило“
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 20/12, 20/13, 17/14 и 22/15) и то тако што
се:
- у тачки I под редним бројем 1. Ива
Станковић из Сокобање разрешава се
дужности члана Школског одбора, а уместо ње,
као представник општине Сокобања именује се
Живановић Ратомир из Сокобање, улица Кнеза
Лазара бр.1;
- у тачки I под редним бројем 2. Јасмина Гајић
из Сокобање разрешава се дужности члана
Школског одбора а уместо ње, као представник
општине Сокобања именује се Јевтић Душан из

Утврђује се комплетан састав Школског
одбора Основне школе „Митрополит Михаило“
Сокобања и то:
1.Ратомир Живановић из Сокобање,
улица Кнеза Лазара бр.1 члан – представник
општине Сокобања;
2.Јевтић Душан из Сокобање, улица
Војводе Путника бр.42 члан – представник
општине Сокобања;
3.Симић Горан из Сесалца, општина
Сокобања, члан – представник општине
Сокобања;
4.Гордана Илић из Сокобање, улица
Гаврила Принципа 14, члан – представник
Наставничког већа;
5.Гордана Јовчић из Сокобање, улица
Светозара Марковића бр.3/25, члан представник Наставничког већа;
6.Марина Радосављевић из Сокобање,
улица Радета Живковића бр.6, члан –
представник Наставничког већа;
7.Мила Миловановић из Сокобање,
улица Стевана Сремца 17, члан - представник
Савета Родитеља;
8.Славиша Стојановић из Ресника,
општина Сокобања, члан - представник Савета
Родитеља;
9.Дарко Дисић из Сокобање, улица
Алексе Маркишића бр.4/16, члан - представник
Савета Родитеља;
III
Ово решење је коначно у управном
поступку.

4. август 2016.
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IV
Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“

I Број : 011-92/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

140
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 68/15) и
члана 127. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,
7/13, 11/14, 24/14), Скупштина оштине
Сокобања на седници одржаној дана
04.08.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о именовању Школског
одбора Средње школе „Бранислав Нушић“
Сокобања и утврђивање комплетног састава

I
Овим решењем врши се измена
Решења о именовању Школског одбора
Средње школе „Бранислав Нушић“ Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања, број 17/14
и 22/15) и то тако што се:
- у тачки I под редним бројем 5. Елеонора
Манић из Сокобање разрешава се дужности
члана Школског одбора због престанка основа
по коме је именована, а уместо ње, као
представник родитеља именује се Данијела
Васиљевић из Сокобање, улица Алексе
Маркишића бр. 93;
- у тачки I под редним бројем 6. Зоран
Николић из Сокобање разрешава се дужности
члана Школског одбора због престанка основа
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по коме је именован, а уместо њега, као
представник родитеља именује се Веселин
Стојановић из Николинца, општина Сокобања;
- у тачки I под редним бројем 7. Љубомир
Јовановић из Сокобање разрешава се
дужности члана Школског одбора, а уместо
њега, као представник општине Сокобања
именује се Владица Минић из Сокобање, улица
Душанова бр.7;
- у тачки I под редним бројем 8. Ивана
Радосављевић из Сокобање разрешава се
дужности члана Школског одбора а уместо ње,
као представник општине Сокобања именује се
Милош Крстић из Сокобање, улица Ратарска
бр.26;
- у тачки I под редним бројем 9. Стефановић
Рајковић Виолета из Сокобање разрешава се
дужности члана Школског одбора а уместо ње,
као представник општине Сокобања именује се
Драгољуб Марјановић из Сокобање, улица
Доситејева бр.95.
Изборни
период
новоименованих
чланова Школског одбора траје до истека
мандата Школског одбора Средње школе
„Бранислав Нушић“ Сокобања.
II
Утврђује се комплетан састав Школског
одбора Средње школе „Бранислав Нушић“
Сокобања и то:
1.Милан Гавриловић из Ниша, улица
Зорана Ђинђића бр.79/4, са боравиштем у
Сокобањи, улица Светозара Марковића бр.22,
члан – представник запослених;
2.Иван Богдановић из Сокобање, улица
Учитеља Боре Јовановића бр.6, члан –
представник запослених;
3.Биљана Младеновић из Трубаревца,
општина Сокобања, члан – представник
запослених;
4.Зоран Живковић из Сокобање, улица
Николе Пашића бр.27/5, члан – представник
родитеља;
5.Данијела Васиљевић из Сокобање,
улица Алексе Маркишића бр.93, члан представник родитеља;
6.Веселин Стојановић из Николинца,
општина Сокобања, члан – представник
родитеља;
7.Владица Минић из Сокобање, улица
Душанова бр.7, члан – представник општине
Сокобања;
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8.Милош Крстић из Сокобање, улица
Ратарска бр.26, члан – представник општине
Сокобања;
9.Драгољуб Марјановић из Сокобање,
улица Доситејева бр.95, члан – представник
општине Сокобања.
III
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9.Марија Николић, дужности члана
10.Петар Милинковић, дужности члана
11.Маријана Николић, дужности члана
12.Валентина Стевановић, дужности члана.
II
Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“.

Ово решење је коначно у управном
поступку.

I Број: 011-94/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године

IV
Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“

СКУПШТИНА ОПШТИНА СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

I Број : 011-93/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
142
Драгољуб Јевтић
141
На основу члана 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 04.08.2016. године,
РЕШЕЊЕ
о разрешење Савета за борбу против
наркоманије
и других болести зависности
I
РАЗРЕШАВА СЕ са 04.08.2016. године
Савет за борбу против наркоманије и других
болести зависности и то:
1.Лукић Димитрије, дужности председника,
2.Тања Николић, дужности члана,
4.Дејан Николић, дужности члана,
5.Кнежевић Дрљача Сања, дужности члана
6.Драгана Николић, дужности члана
7.Жељка Петровић, дужности члана
8.Бојан Миливојевић, дужности члана
8.Фрида Ђорђевић, дужности члана

На основу члана 130. став 3., и члана 134.
Закона о здравствeној заштити („Службени
гласник РС“, број 107/05, 72/09- други закон,
88/10, 57/11, 119/12, 45/13- други закон, 93/14,
96/15, 106/15), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), 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 04.08.2016. године донела је

РЕШЕЊЕ

I

РАЗРЕШAВА СЕ др Синиша Милошевић,
лекар из Сокобање, функције вршиоца
дужности директора Дом здравља Сокобања са
04.08.2016. године.

4. август 2016.
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143

Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“.

I Број: 011-96/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

На основу члана 130. став 3., и члана 134.
Закона о здравственој заштити („Службени
гласник РС“, број 107/05, 72/09- други закон,
88/10, 57/11, 119/12, 45/13- други закон, 93/14,
96/15, 106/15), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени глансик РС“,
број 129/07), члана 42. став 1. тачка 10. и члана
127. Статута општине Сокобања („Службени
лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14
и 24/14), Скупштина општине Сокобања на
седници одржаној дана 04.08.2016. године
донела је
РЕШЕЊЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ др Славиша Антонијевић
за вршиоца дужности директора Дом здравља
Сокобања, почев од 05.08.2016. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“.

I Број: 011-97/2016
У Сокобањи, дана 04.08.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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