
 

 На основу члана 29. Одлуке о јавним расправама, („Службени лист општине 

Сокобања“ бр. 23/19), сачињава се следећи: 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О  

НАЦРТУ ОДЛУКЕ О  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

1. 

           Општинско веће општине спровело је јавну расправу о нацрту Одлуке о изменама и 

допунама статута општине Сокобања у периоду од 06.09.2022 године до 20.09.2022 

године. 

Отворени састанак о предложеном нацрту Одлуке о изменама и допунама статута 

општине Сокобања одржан  је у уторак, 20.09.2022.године у великој сали општине 

Сокобања са почетком у 12:00 часова. Позив за јавну расправу уредно је оглашен дана 

06.09.2022. године путем званичне интернет странице општине Сокобања, а у 

организацији Општинског већа општине Сокобања.  

2. 

Отворени састанак о предложеном нацрту Одлуке о изменама и допунама статута 

општине Сокобања отворила је Марија Јовановић, запослена на имовинско правним 

пословима Општинске управе општине Сокобања, која је, у најважнијим сегментима, 

представила нацрт Одлуке о изменама и допунама статута општине Сокобања . 

 

3.  

Нацрт Одлуке је био доступан јавности, тако што је био постављен на интернет 

страници општине Сокобања. Било је обезбеђено стално присуство стручног лица које је, 

сваког радног дана,  омогућавало увид у комплетан текст Oдлуке са давањем образложења 

и детаљнијих информација о појединостима Одлуке.  

До почетка одржавања и на самој  јавној расправи није било примедби на нацрт Одлуке, 

ни конкретних предлога за измену  

4. 

Након уводног излагања и образложења Нацрта Одлуке о изменама и допунама 

статута општине Сокобања учешће присутне јавности огледало се кроз давање коментара, 

док у писаном облику  примедбе, сугестије и питања нису достављана. 

Јавна расправа завршена је у 13,00 часова. 

 

 



5. 

На јавној расправи није било присутних грађана, док су били присутни 

представници већника, запослених  и осталих заинтересованих лица.  

По анализи структуре присутних видљиво је да су само представници стручних 

служби Општинске управе били на истој док НВО сектор није имао представника. 

Примедби и сугестија на нацрт Одлуке није било те се Општинском већу на 

анализу и евентуално разматрање упућује нацрт Одлуке о изменама и допунама статута 

општине Сокобања,  без додатних предлога за измене. 

 

Јавну расправу ју организовали и реализовали Општинско веће и  Одељење за имовиндко – 

правне послове, нормативе и послове јавних набавки Општинске управе општине Сокобања. 

 

У Сокобањи дана 21.09.2022.године 

                                                                                        Овлашћено службено лице 

 

 

                                                                                   _________________________________ 

                                                                                       Марија Јовановић 


