
Република Србија 

ОПШТИНА СОКОБАЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

II Број: 06-16/2021 
Датум: 26.03.2021. године 
С О К О Б А Њ А 

 

На основу члана 45. став 4. и члана 47. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018)  и члана 25. и члана 26. Пословника о раду Општинског 

већа општине Сокобања (,,Службени лист општине Сокобања“, број 4/2008, 10/2015, 20/2018, 14/2019 и 

11/2020) 
С А З И В А М 

              XXVII седницу Општинског већа општине Сокобања, за 29.03.2021. године (понедељак) са почетком 

у 09,00 часова. 
         Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Сокобања у згради Скупштине општине Сокобања, 

улица Светог Саве број 23. 

 

За седницу предлажем следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1. Разматрање и усвајање записника са XXVI седнице Општинског већа општине Сокобања; 
 

2. Разматрање и утврђивање предлога Закључка о усвајању Извештај о раду Туристичке организације 

Сокобања за период од 01. јануара до 31. децембра 2020. године; 

 

Известилац: Љубинко Миленковић 

 

3. Разматрање и утврђивање предлога Закључка о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад 

„Сокобања“ у Сокобањи за 2020. годину; 
 

Известилац: Владимир Павловић 

 

4. Разматрање и утврђивање предлога Закључка о усвајању Извештаја о реализацији програма рада и 

финансијског плана Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања за 2020. годину; 
 

Известилац: Јасмина Илић- Паљевић 

 

5. Разматрање и утврђивање предлога Закључка о усвајању Извештаја Јавне установе „Спортско 

рекреативни центар Подина“ Сокобања за 2020. годину; 
 

Известилац: Милош Крстић 

 

6. Разматрање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма 

пословања Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања за период од 01.01.2020. до 31.12.2020 године; 
 

Известилац: Бојан Тодосијевић 

 

7. Разматрање Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа 

„Напредак“ Сокобања, за период од 01.01.2020. године, до 31.12.2020. године; 
 

Известилац: Саша Дрљача 

 

8. Разматрање и утврђивање предлога  Закључка о давању сагласности на План рада Дома здравља Сокобања 

за 2021.годину; 
 

Известилац: Славиша Антонијевић 

 

9. Разматрање и утврђивање предлога Решења о давању сагласноси Средњој школи „Бранислав 



Нушић“ Сокобања за давање у закуп спортске сале; 
 

Известилац: Ана Милићевић 

 

10. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма Спортског савеза општине Сокобања. 
 

Известилац: Слађана Рајић 
 

11. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма Омладинског кошаркашког клуба „Сокобања“. 
 

Известилац: Слађана Рајић 
 

12. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма Одбојкашког клуба „Озрен“. 
 

Известилац: Слађана Рајић 
 

13. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма Фудбалског клуба „Озрен“. 
 

Известилац: Слађана Рајић 
 

14. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма Фудбалског савеза општине Сокобања. 
 

Известилац: Слађана Рајић 
 

15. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма Фудбалског клуба „Требич“. 
 

Известилац: Слађана Рајић 
 

16. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма Карате клуба „Озрен-Сокотоп“. 
 

Известилац: Слађана Рајић 
 

17. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма Клуба малог фудбала „Озрен“. 
 

Известилац: Слађана Рајић 
 

18. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма Стонотениског клуба „Озрен“. 
 

Известилац: Слађана Рајић 
 

19. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма Планинарског клуба „Озрен“. 
 

Известилац: Слађана Рајић 
 

20. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма Тениског клуба „Лапчевић“. 
 

Известилац: Слађана Рајић 
 

21. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма Фудбалског клуба „Гол“. 
 

Известилац: Слађана Рајић 
 

22. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма Тениског клуба „Вегас“. 
 

Известилац: Слађана Рајић 
 

 

23. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма Спортског удружења „Сокоград“. 
 

Известилац: Слађана Рајић 



 

24. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма Планинарског друштва „Оштра чука“. 
 

Известилац: Слађана Рајић 
 

 

25. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма Шаховског клуба „Озрен“. 
 

Известилац: Слађана Рајић 
 

26. Разматрање завршног извештаја о реализацији програма Фудбалског клуба „Хајдук“ Рујевица. 
 

Известилац: Слађана Рајић 
 

27. Разматрање и доношење Одлуке о избору програма и пројеката у области спорта који се финансирају из 

буџета општине сокобања у  2021. Години. 

 

Известилац: Александар Фабијан 

 

28. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања – Спортски савез 

општине Сокобања. 
 

Известилац: Александар Фабијан 

 

29. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања – ОКК „Сокобања“. 
 

Известилац: Александар Фабијан 

 

30. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања – ОК „Озрен“. 
 

Известилац: Александар Фабијан 

 

31. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања – ФК „Озрен“. 
 

Известилац: Александар Фабијан 

 

32. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања – ФК „Требич“. 
 

Известилац: Александар Фабијан 

 

33. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања – КК „Озрен-Сокотоп“. 
 

Известилац: Александар Фабијан 

 

34. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања – КМФ „Озрен“. 
 

Известилац: Александар Фабијан 



 

35. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања – Фудбалски савез 

општине Сокобања. 
 

Известилац: Александар Фабијан 

 

36. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања – СТК „Озрен“. 
 

Известилац: Александар Фабијан 

 

37. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања – ФК „Хајдук 

Рујевица“. 
 

Известилац: Александар Фабијан 

 

38. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања – ПК „Озрен“. 
 

Известилац: Александар Фабијан 

 

39. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања – ТК „Лапчевић“. 
 

Известилац: Александар Фабијан 

 

40. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања – СУ „Сокоград“. 
 

Известилац: Александар Фабијан 

 

41. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања – ФК „Гол“. 
 

Известилац: Александар Фабијан 

 

42. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања – ПД „Оштра чука“. 
 

Известилац: Александар Фабијан 

 

43. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања – ТК „Вегас“. 
 

Известилац: Александар Фабијан 

 

44. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања – Шах клуб „Озрен“. 
 

Известилац: Александар Фабијан 



 

45. Разматрање и доношење Решења о одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања – КЏУ „Карађорђевић“. 
 

Известилац: Александар Фабијан 

 

46. Разматрање и доношење Решења о утврђењу коефицијента за обрачун и исплату плате за Заменика 

начелника општинске управе општине Сокобања. 

 

Известилац: Соња Стефановић 
 

 

47. Текућа питања; 

 

 Молимо Вас да седници обавезно присуствујете и дођете у тачно заказано време.                                                                                 
 

 
                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                       Миодраг Николић, с.р. 


