
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА СОКОБАЊА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

I Број: 06-18/2021 

Датум: 31.03.2021. године  

С О К О Б А Њ А  

  

 На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др.закон, 

101/16 – др. закон и 47/2018), члана 44. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, 

број 6/19) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 11/19)  

  

  

С А З И В А М  

IX седницу Скупштине општине Сокобања за 08.04.2021. године (четвртак), са почетком 

                                                                           у 09,00  часова 

  

    

За седницу предлажем следећи:  

ДНЕВНИ   РЕД:  

  

1. Предлог Одлуке о приступању изради измена Пословника Скупштине општине Сокобања;  

 

Известилац: Соња Стефановић  

 

2.  Предлог Одлуке о одустанку од поступка експропријације земљишта ради реализације новопројектоване 

слепе улице у КО Сокобања; 

Известилац: Душица Станковић 

3.  Предлог Одлуке о одустанку од поступка експропријације земљишта ради реализације новопројектоване 

саобраћајнице од раскрснице са улицом Солунска до раскрснице са улицом Војводе Путника у КО Сокобања; 

Известилац: Душица Станковић 

4. Предлог Одлуке о усвајању Оперативног плана одбране од поплава за водотоке II реда за територију 

општине Сокобања за 2021. годину; 

Известилац: Зоран Војиновић 

 

5. Предлог Одлуке о набавци уџбеника за ученике Основне школе „Митрополит Михаило“ у Сокобањи; 

 

Известилац: Душица Станковић 

 

6. Предлог Закључка о усвајању Извештај о раду Председника општине Сокобања и Општинског већа 

општине Сокобања за 2020. годину; 

Известилац: Миодраг Николић 
 

7. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду Општинске управе општине Сокобања за 2020. годину; 

 

Известилац: Александра Марковић 

 

8. Предлог Закључка о усвајању Извештај о раду Правобранилаштва општине Сокобања за период 01. 01. 
2020. до 31. 12. 2020. године; 

Известилац: Мирјана Кокерић 



 

9. Предлог Закључка о усвајању Извештај о раду Туристичке организације Сокобања за период од 01. јануара 

до 31. децембра 2020. године; 

Известилац: Љубинко Миленковић 

 

10. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад „Сокобања“ у Сокобањи за 2020. 

годину; 
 

Известилац: Владимир Павловић 

 

11. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о реализацији програма рада и финансијског плана Народне 

библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања за 2020. годину; 
 

Известилац: Јасмина Илић- Паљевић 

 

12. Предлог Закључка о усвајању Извештаја Јавне установе „Спортско рекреативни центар 

Подина“ Сокобања за 2020. годину; 
 

Известилац: Милош Крстић 

 

13. Разматрање и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Ценовникe услуга Јавне установе 

„Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања; 

Известилац: Милош Крстић 

 

14. Извештај 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 

 

15. Извештај 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 

 

16. Предлог Решења о давању сагласности ЈКП „Напредак“ Сокобања на упис залоге на новчаним 

потраживањима; 

Известилац: Саша Дрљача 

 

17. Предлог  Закључка о давању сагласности на План рада Дома здравља Сокобања за 2021.годину; 
 

Известилац: Славиша Антонијевић 

 

18. Предлог Решења о давању сагласноси Средњој школи „Бранислав Нушић“ Сокобања за давање у закуп 

спортске сале; 
 

Известилац: Ана Милићевић 

 

19. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о престанку права коришћења и управљања на 

непокретностима у јавној својини општине Сокобања Јавној установи „Спортско рекреативни  центар 

Подина“; 

Известилац: Никола Николић 

20. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о привременом постављању 

мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама; 



Известилац: Душица Станковић 

21. Разматрање и утврђивање предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за општину Сокобања за 2021. годину; 

Известилац: Горан Дудић 

22. Разматрање и утврђивање предлога Правилника за унапређење говедарства кроз субвенционисање 

куповине женске телади  у 2021. години; 

Известилац: Горан Дудић 

23. Разматрање и утврђивање предлога Правилника за унапређењe расног састава у овчарству и козарству 

кроз    субвенционисање куповине  приплодне јагњади и јаради у 2021. години; 

Известилац: Горан Дудић 

 

24. Разматрање и утврђивање предлога Правилника за унапређењe расног састава у свињарству  кроз 

субвенционисање  куповине  приплодних назимица  и нерастова  у чистој раси у 2021. години; 

Известилац: Горан Дудић 

 

25. Разматрање и утврђивање предлога Правилника за унапређење воћарства кроз субвенционисање набавке 

садног материјала у 2021. години; 

Известилац: Горан Дудић 

26. Разматрање и утврђивање предлога Правилника за унапређење пчеларства кроз субвенционисање 

набавке пчеларске опреме, кошница и ројева пчела у 2021. години; 

Известилац: Горан Дудић 

27. Разматрање и утврђивање предлога Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета 

општине Сокобања за спровођење пројеката  за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде 

на територији општине Сокобања;  

Известилац: Горан Дудић 

28. Разматрање и утврђивање предлога Правилника o унапређењу пољопривредне производње кроз 

субвенционисање  камате и других трошкова  за пољопривредне кредите у 2021. години;  

Известилац: Горан Дудић 

29. Разматрање и утврђивање предлога Правилника за унапређењe пољопривредне производње кроз 

субвенционисање набавке електричних пастира и ограда у 2021. години ;  

Известилац: Горан Дудић 

 

30. Разматрање и утврђивање предлога Правилника за унапређење пластеничке производње кроз 

субвенционисање набавке опреме и материјала у 2021. години;  

Известилац: Горан Дудић 

 

31. Разматрање и утврђивање текста Конкурса за унапређење говедарства кроз субвенционисање куповине 

женске телади  у 2021. години;  
Известилац: Горан Дудић 

 
32. Разматрање и утврђивање текста Конкурса за унапређењe расног састава у овчарству и козарству кроз    

субвенционисање куповине  приплодне јагњади и јаради у 2021. години; 



Известилац: Горан Дудић 

 

33. Разматрање и утврђивање текста Конкурса за унапређењe расног састава у свињарству  кроз 

субвенционисање  куповине  приплодних назимица  и нерастова  у чистој раси у 2021. години; 

 

Известилац: Горан Дудић 

 

34. Разматрање и утврђивање текста Конкурса за унапређење воћарства кроз субвенционисање набавке 

садног материјала у 2021. години; 

Известилац: Горан Дудић 

 

35. Разматрање и утврђивање текста Конкурса за унапређењe пчеларства кроз субвенционисање куповине 

пчеларске опреме, кошница и ројева  пчела  у 2021. години; 

Известилац: Горан Дудић 

 

36. Разматрање и утврђивање текста Јавног конкурса за финансирање програма и пројеката   удружења 

грађана из области пољопривреде, за унапређење генетског потенцијала у говедарству кроз вештачко 

осемењавање средствима буџета општине Сокобања у 2021. години; 

Известилац: Горан Дудић 

 

37. Разматрање и утврђивање текста Јавног конкурса за финансирање програма и пројеката из области 

противградне заштите на територији општине Сокобања средствима буџета општине Сокобања у 2021. 

години; 

Известилац: Горан Дудић 

 

38. Разматрање и утврђивање текста Јавног конкурса за финансирање програма и пројеката из области 

заштите географског порекла пчелињих производа на територији општине Сокобања средствима буџета 

општине Сокобања у 2021. години; 

Известилац: Горан Дудић 

 

39. Разматрање и утврђивање текста Конкурса o унапређењу пољопривредне производње кроз 

субвенционисање  камате и других трошкова  за пољопривредне кредите у 2021. години; 

Известилац: Горан Дудић 

 

40. Разматрање и утврђивање текста Конкурса за унапређењe пољопривредне производње кроз 

субвенционисање набавке електричних пастира и ограда у 2021.години; 
Известилац: Горан Дудић 

 

41. Разматрање и утврђивање текста Конкурса за унапређење пластеничке производње кроз 

субвенционисање набавке опреме и материјала за пластенике у 2021. години; 
Известилац: Горан Дудић 

 

42. Предлога Решења о разрешењу и избору председника и члана Комисије за прописе; 

 

Известилац: Драган Младеновић 

 

43. Разматрање и утврђивање предлога Решења о разрешењу и избору заменика председника Изборне 

комисије општине Сокобања; 

 

Известилац: Драган Младеновић 

 

44. Разматрање и утврђивање предлога Решења о разрешењу и избору заменика секретара Изборне Комисије 

општине Сокобања; 



 

Известилац: Драган Младеновић 

 

45. Разматрање и утврђивање предлога Решења о именивању председника и чланова Комисије за предлагање 

назива улица и тргова, постављању споменика, биста и спомен обележја; 

 

Известилац: Драган Младеновић 

 

46. Разматрање и утврђивање предлога Решења о именивању председника и чланова Савета за безбедност; 

 

Известилац: Драган Младеновић 

 

47. Разматрање и утврђивање предлога Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Народне 

библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања; 

 

Известилац: Драган Младеновић 

 

48. Разматрање Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа 

чији је оснивач општина Сокобања; 

 

Известилац: Драган Младеновић 

 

49. Разматрање Решења о образовању Савета за миграције општина Сокобања; 

 

Известилац: Драган Младеновић 

 

50. Одборничка питања.  

  

  

Материјал за седницу, достављамо Вам у прилогу. Седница ће се одржати у конгресној сали хотела 

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

  

                                                        

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                            
Владан Петковић  


