
Република Србија 

ОПШТИНА СОКОБАЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

II Број: 06- 4 /2021 
Датум: 29.01.2021. 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 

              XX седницу Општинског већа општине Сокобања, за 01.02.2021. године (понедељак) са почетком у 

9,00 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 XIX седнице Општинског већа општине Сокобања; 
 

2. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта; 

Известилац: Марија Јовановић 
 

3. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о изменама и допунама  Одлуке  о одређивању зона и 

најопремљеније зоне за утврђивање пореза на имовину на територији општине Сокобања; 
 

Известилац: Марија Јовановић 
 

4. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије 

завршног рачуна буџета за 2020. годину; 
Известилац: Сања Богдановић 

 

5. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о уклањању објеката започетих 

без одобрења за изградњу за које решење о одобрењу, односно грађевинску дозволу издаје Општинска 

управа општине Сокобања;  
Известилац: Душица Станковић 

 

6. Разматрање и утврђивање предлога Решења о именовању Комисије за доделу награда ученицима и 

студентима, на период од четири године у следећем саставу; 

Известилац: Душица Станковић 
 

7. Разматрање и утврђивање предлога Решења о престанку права коришћења АД,, Солид – у стечају;  
 

Известилац: Никола Николић 
 

8. Разматрање и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама воде за пиће, 

канализације и извожење смећа  Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања; 

 

Известилац: Саша Дрљача 

 

9. Разматрање и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама давања техничких 
услова и прикључака на водоводну и канализациону мрежу Јавног комуналног предузећа 

„Напредак“ Сокобања; 
 

Известилац: Саша Дрљача 



 

10. Разматрање и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о ценама 

услуга возилима  Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања;  
 

Известилац: Саша Дрљача 

 

11. Разматрање и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама гробљанских 

услуга и такси Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања;  
 

Известилац: Саша Дрљача 

 

12. Разматрање и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о ценама 

коришћења јавних паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила Јавног комуналног предузећа 

„Напредак“ Сокобања;  
 

Известилац: Саша Дрљача 

 

13.Разматрање и доношење Решења о утврђивању престанка рада на положају заменика начелника 

Општинске управе општине Сокобања; 

Известилац: Александра Марковић 

 

14.Разматрање и доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја  - заменика 

начелника Општинске управе општине Сокобања; 

Известилац: Александра Марковић 

 

15. Разматрање и доношење Закључка о усвајању Извештаја о раду Жалбене комисије општине 

Сокобања; 

Известилац: Зорица Јовановић 
 

16. Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице 

Сокобања за 2021. годину; 

Известилац: Горан Радисављевић 

 

17. Разматрање и доношење Решења о промени апропријације; 

 

Известилац: Сања Богдановић 

 

18. Разматрање и доношење Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве; 

 

Известилац: Сања Богдановић 

 

19. Разматрање Захтева Јевтић Игора из Сокобање број: 350-367/2020 од 25.12.2020. године; 

 

 

20. Текућа питања; 
 
 Молимо Вас да седници обавезно присуствујете и дођете у тачно заказано време.                                                                                 
 
                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                       Миодраг Николић, с.р. 


