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На основу члана 17. 18. и 19. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, број 41/2009,
53/2010, 101/11, 32/13-Одлука УС РС, 55/14,
96/15- др.закон), члана 2. Решења о
образовању Комисије за безбедност
саобраћаја, I број 344- 111/2016 од
04.11.2016. године и члана 42. Пословника о
раду Општинског већа општине Сокобања
(“Службени лист општине Сокобања“, број
4/2008, 10/2015), Општинско веће општине
Сокобања, на предлог Комисије за
безбедност саобраћаја, на седници
одржаној дана 18.11.2016. године, донело је

I
Члан
III
Програма
финанснрања
унапређења безбедности саобраћаја на
територији општине Сокобања у 2016-ој
години
II
број
344-3/2016
од
21.01.2016.године, мења се и гласи:
“У 2016-ој години средства која припадају
буџету јединици локалне самоуправе
општине Сокобања користиће се:
ПРОГНОЗА ПРИХОДА
I Средстава која припадају буџету јединици
локалне самоуправе општине Сокобања
1

Средства у буџету општине
из ранијих година.
- сопствена средстванаплаћене новчане казне за
прекршаје

2.850.000,00 дин.

2.500.000,00 дин.

УКУПНО: 5.350.000,00 динара

ПЛАН РАСХОДА

1

Поправљање саобраћајне
инфраструктуре

2.250.000,00 дин.

УКУПНО: 2.250.000,00 динарa
1

ИЗМЕНУ ПРОГРАМА
финансирања унапређења безбедности
саобраћаја на територији општине
Сокобања у 2016-ој години

Планирана средства у буџету
општине за 2016.
- сопствена средства
наплаћене-новчане казне за
прекршаје

2

Рад комисије за безбедност
саобраћаја
Техничко опремање
јединице саобраћајне
полиције

0,00 дин.
3.000.000,00 дин.

УКУПНО: 3.000.000,00 динара
1
2

Унапређење собраћајног
васпитања и образовањ
Превентивно - промотивне
активности и научно
истраживачки рад

50.000,00 дин.
50.000,00 дин.

УКУПНО: 100.000,00 динара

УКУПНО у 2016.години:
5.350.000,00 динара“
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II
Ову Измену Програма финансирања
унапређења безбедности саобраћаја на
територији општине Сокобања у 2016-ој
години објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“
II Број: 344-115/16-01
У Сокобањи 18.11.2016. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Исидор Крстић
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На основу члана 173.став 1. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама
локалне
самоуправе
(„Службени гласник Републике Србије“ број
21/2016) и члана 42. Пословника
Општинског већа (“Службени лист општине
Сокобања“,
број
4/2008,
10/2015),
Општинско веће општине Сокобања, на
седници одржаној дана 18.11.2016. године,
донело је

18. новембар 2016.

Члан 4.
Основни задатак Жалбене комисије као
колегијалног органа у јединици локалне
самоуправе је да одлучује о жалбама
службеника на решења којима се одлучује
о њиховим правима и дужностима, као и о
жалбама учесника интерног и јавног
конкурса.
Члан 5.
Стручно-техничке и административне
послове за Жалбену комисију врши
Општинска управа општине Сокобања.
Члан 6.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Служеном листу општине
Сокобања.
II Број: 02-43/16
У Сокобањи 18.11.2016.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Исидор Крстић
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РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 1.
Овим Решењем образује се
комисија у општини Сокобања.

Жалбена

Члан 2.
У Жалбену комисију општине Сокобања
именују се:
-Жељка Петровић, дипломирани правник,
за председника Жалбене комисије,
-Марија Стевановић Вељковић,
дипломирани правник, за члана Жалбене
комисије;
-Маја Михајловић, дипломирани правник,
за члана Жалбене комисије.
Члан 3.
Председник и чланови Жалбене комисије
именују се на пет година.

На основу члана 59.став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ Сокобања“, број 129/07 и 83/14) и члана
21. Одлуке о организацији Општинске
управе општине Сокобања („Службени
лиост општине Сокобања“, број 31/2016), и
члана 42. Пословника о раду Општинског
већа општине Сокобања („Службени лиост
општине Сокобања“, број 4/2008 и 10/2015),
Општинско веће општине Сокобања, на
седници одржаној дана 18.11.2016.године,
донело је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији
радних
места
у
Општинској управи општине Сокобања,
који је донео Начелник општинске управе

18. новембар 2016.
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СТРАНА 3

општине Сокобања, III број 011-137/2016 од
14.11.2016.године.

број 011-99/2016 од 06.09.2016.године на
следећи начин:

II

- Мења се члан 13. и сада гласи:
Општинска управа за обављање послова
из свог делокруга има 46 радних места
са укупно 51 извршиоцем.
- БРИШЕ СЕ РАДНО МЕСТО из члана 14.
тачка 6. Послови повереништва и
послови економата
- БРИШЕ СЕ РАДНО МЕСТО из члана 14.
тачка 43. Координатор за младе
- У члану 14. тачка 37. код радног места
Порески послови, послови принудне
наплате
и
послови
родне
равноправности у делу опис послова
додају се нови послови и сад опис
послова гласи:

Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“.
II Број: 011-138/16
У Сокобањи 18.11.2016.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Исидор Крстић
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На основу члана 59. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/2007 и 83/14), члана 25 став 1.
тачка 4. Одлуке о организацији општинске
управе општине Сокобања, („Службени
лист општине Сокобања“, бр. 31/2016) и
тачке 2. Одлике о измени Одлуке о
максималном
броју
запослених
на
неодређено време за сваки организациони
облике у систему локалне самоуправе
Сокобања за 2015. годину („Службени лист
општине Сокобања“, бр. 42/16), начелник
Општинске управе општине Сокобања
донео је, дана 14.11.2016. године,
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
СОКОБАЊА
Члан 1.
Овим Правилником врше се измена
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији
радних
места
у
Општинској управи општине Сокобања,

„ОПИС ПОСЛОВА:
води
првостепени
поступак
по
изјављеним жалбама;
- доноси решења којима се налаже
отклањање неправилности у поступку
контроле;
- води поступак по приговорима пореских
обвезника по основу редовне и принудне
наплате;
- достава позива странкама;
- саслушање странака и сачињавање
записника;
- пријем и одлагање доставница;
- обављање послова процене и пописа
покретних и непокретних ствари:
- уписује залогу и хипотеку на покретним и
непокретним стварима;
приступа
продаји
покретних
и
непокретних ствари;
- врши брисање терета у случају намирења
дуга;
- појединачно уноси податак о датуму
достављања решења о утврђивању пореза
на имовину физичких лица;

СТРАНА 4
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- обавља послове родне равноправности и
стара се о једнаким могућностима у смислу
Закона о равноправности полова;
- координира рад и спроводи акције
између органа и оперативних тела на
реализацији Закона о избеглицама и
Уредбе о збрињавању избеглих и
прогнаних лица;
-припрема
потребне
информације,
материјале за седнице штаба за прихват и
збрињавање избеглица и прогнаних лица;
-припрема извештај о раду повереништва комесаријата за избеглице за надлежне
органе;
-стара се о обезбеђивању финансијских
средстава за новчану помоћ избеглих и
расељених лица;
-Врши и друге послове по налогу
руководиоца и Начелника Општинске
управе.“
-У члану 14. тачка 15. код радног места
Послови спремања просторија у делу
опис послова додају се нови послови и
сад опис послова гласи:
„ОПИС ПОСЛОВА:
-врши одржавање чистоће у пословним и
помоћним
просторијама
Општинске
управе;
-стара се о одржавању чистоће испред
зграде Скупштине општине и дворишног
простора исте;
-одговара за правилну употребу средстава
за хигијену;
-врши набавку потрошног материјала,
ситног инвентара и исти предаје службама;
-врши контролу исправности рачуна о
преузетој роби и прати усаглашеност цена
из уговора и фактура;
-врши набавку артикала за потребе кафе
кухиње;
-обавља и друге послове по налогу

18. новембар 2016.

руководиоца одељења и начелника
Општинске
управе
и
руководиоца
Одељења.“
У члану 14. тачка 42. код радног места
Послови израде и одржавања базе
података, маркетинга и уређивања
Служеног листа општине Сокобања и
послови давања информација од јавног
значаја, у делу опис послова додају се
нови послови и сад опис послова гласи:
„ОПИС ПОСЛОВА:
-води регистар смештаја домаће радоности
за територију општине
-учествује у категоризацији смештаја у
домаћој радиности
-администрација општинских веб портала и
сајтова
-припрема и одржава базе података од
интереса за општину
-припрема, иновирање и дистрибуција
промотивног материјала (брошура, летака,
ЦД-а, web презентација),
-организација промотивних манифестација,
сајмова
и
привредних
изложби,
информативних кампања,
-учествује у представљању општине на
регионалном, државном и међународном
нивоу у активностима везаним за
економски развој;
-организација
и/или
учешће
у
информативним кампањама о важности
директних
страних
инвестиција
и
промоцији пословног концепта који се
позитивно одражава на локалну заједницу;
-представљање локалне самоуправе на
регионалном, државном и међународном
нивоу у активностима везаним за ЛЕР;
-обављање послова техничког уређивања
Службеног листа општине Сокобања;
-обавља послове по Закону о слободном
приступу информацијама од јавног значаја

18. новембар 2016.
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и Закону о заштити података о личности;
-припрема Локални акциони план за младе;
-успоставља сарадњу са свим релевантним
партнерима
и
ради
на
њиховом
умрежавању; -пружа техничку и другу
подршку омладинским организацијама;
-пружа помоћ у реализацији активности
пројеката који се односе на младе;
-идентификује проблеме и потребе младих;
-координира
реализацију
Локалног
акционог плана за младе;
-администрира буџетом за младе;
-ажурира информације на званичној
општинској интернет презентацији везане
за младе; -промовише волонтеризам;
-врши активно укључивање младих у
процес израде и имплементације Локалног
акционог плана за младе;
- обављање и других послова по налогу
начелника
Општинске
управе
и
руководиоца Одељења
У свему осталом систематизација број 01199/2016 од 06.09.2016.године остаје не
измењена.
Члан 2.
На ову измену Правилника сагласност даје
Општинско веће општине Сокобања.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања на огласној табли
Општинске управе општине Сокобања.

СТРАНА 5
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На основу члана 67. став 1. тачка 11. Статута
општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013,
11/2014 и 24/2014), члана31. Одлуке о
оснивању Јавног предузећа „ЗеленилоСокобања“ Сокобања - пречишћени текст
(„Службени лист општине Сокобања“, број
39/16) и члана 42. Пословника о раду
Општинског већа општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број
4/08 и 10/15), Скупштина општине
Сокобања на седници одржаној дана
18.11.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
организацији и систематизацији послова у
Јавном предузећу „Зеленило-Сокобања“
Сокобања,
број
01-14/1-2016
од
17.11.2016.године који је донео в.д.
директора Јавног предузећа „ЗеленилоСокобања“ Сокобања дана 17.11.2016.
године.
II
Решење објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“
I број: 011-139/16
У Сокобањи 18.11.2016.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

III Број: 011-137/2016
У Сокобањи 14.11.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Исидор Крстић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Марија Јовановић

СТРАНА 6
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