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На основу члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на
седнци одржаној дана 08.02.2021. године, донела је
ПРОГРАМ РАДА
Скупштине општине Сокобања за 2021. годину
ЈАНУАР – ФЕБРУАР
1.Програм рада Скупштине општине Сокобања за 2021. годину;
Стручна обрада: Стручна служба СО-е;
2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљишта;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе
3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне за
утврђивање пореза на имовину на територији општине Сокобања;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе
4. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна
буџета за 2020. годину;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе
5. Решење о именовању Комисије за доделу награда ученицима и студентима, на период
од четири године у следећем саставу;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе
6. Решење о престанку права коришћења АД,, Солид – у стечају;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе
7. Одлука о измени и допуни Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини општине Сокобања;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе
8. Одлука о допуни Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације
подручја Сокобања;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе
9. Решење о постављењу заменика секретара Скупштине општине Сокобања;
Стручна обрада: Стручна служба СО-е;
10. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Напредак“ Сокобања;
Стручна обрада: Стручна служба СО-е;
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11. Решење о разрешењу и избору члана Комисије за пољопривреду и село;
Стручна обрада: Стручна служба СО-е;
12. Решење о разрешењу и избору члана Комисије за представке и притужбе;
Стручна обрада: Стручна служба СО-е;
13. Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама воде за пиће, канализације и
извожење смећа Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања;
Стручна обрада: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања
14. Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама давања техничких услова и
прикључака на водоводну и канализациону мрежу Јавног комуналног предузећа
„Напредак“ Сокобања;
Стручна обрада: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања
15. Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о ценама услуга возилима
Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања;
Стручна обрада: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања
16. Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама гробљанских услуга и такси
Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања;
Стручна обрада: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања
17. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о ценама коришћења
јавних паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила Јавног комуналног
предузећа „Напредак“ Сокобања;
Стручна обрада: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања
МАРТ – АПРИЛ
1. Извештај о раду Председника општине Сокобања и Општинског већа општине
Сокобања за 2020. годину;
Стручна обрада: Кабинет председника
2.Извештај о раду Општинске управе општине Сокобања за 2020. годину;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе
3.Извештај о раду за 2020. годину Центра за социјални рад Сокобања;
Стручна обрада: Центар за социјални рад Сокобања;
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4.Извештај о раду за 2020. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања;
Стручна обрада: Народна библиотека „Стеван Сремац“ Сокобања
5.Извештај о раду за 2020. годину ЈКП „Напредак“ Сокобања;
Стручна обрада: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања
6.Извештај о раду за 2020. годину Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања;
Стручна обрада: Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања;
7.Извештај о раду за 2020. годину Туристичке организације Сокобања;
Стручна обрада: Туристичка организација Сокобања;
8.Извештај о раду за 2020. годину Спортског центра „Подина“ Сокобања;
Стручна обрада: Спортски центар „Подина „ Сокобања;
9.Тромесечни Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Напредак“ Сокобања;
Стручна обрада: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања
10.Тромесечни Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа
„Зеленило-Сокобања“ Сокобања;
Стручна обрада: Јавно предузеће „Зеленило- Сокобања“ Сокобања;
11.Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
општине Сокобања за 2021. годину;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
МАЈ – ЈУН
1.Тромесечни Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Напредак“ Сокобања;
Стручна обрада: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања
2.Тромесечни Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа
„Зеленило-Сокобања“ Сокобања;
Стручна обрада: Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања;
3.Завршни рачун буџета општине Сокобања за 2020. годину;
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Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
4.Свечана седница Скупштине општине Сокобања;

СЕПТЕМБАР – ОКТОБАР
1.Тромесечни Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Напредак“ Сокобања;
Стручна обрада: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања
2.Тромесечни Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа
„Зеленило-Сокобања“ Сокобања;
Стручна обрада: Јавно предузеће „Зеленило- Сокобања“ Сокобања;
3.Извештај о раду за 2020/2021 годину и Годишњи план рада за 2021/2022 годину
Предшколске установе „Буцко“ Сокобања;
Стручна обрада: Предшколска установа „Буцко“ Сокобања;
4.Извештај о реализацији Годишњег плана за школску 2020/2021 годину и усвајању
извештаја о припремљености Средње школе „Бранислав Нушић“ Сокобања за школску
2021/2022 годину;
Стручна обрада: Средња школа „Бранислав Нушић“ Сокобања
4.Извештај о реализацији Годишњег плана за школску 2020/2021 годину и усвајању
извештаја о припремљености Основне школе „Митрополит Михаило“ Сокобања за
школску 2021/2022 годину;
Стручна обрада: Основна школа „Митрополит Михаило“ Сокобања
5.Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговaрајућих непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Сокобања;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
6.Програм зимске службе на локалним путевима и градским улицама општине
Сокобања у зимској сезони 2021/2022 година;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
7. Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.-30.06.2021. године;
8. Извештај о извршењу буџета за период од 01.01. -30.09.2021. године;
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НОВЕМБАР - ДЕЦЕМБАР
1.Одлука о буџету општине Сокобања за 2022. годину са кадровским планом;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе;
2.Годишњи програм пословања за 2022. годину Јавног комуналног предузећа
„Напредак“ Сокобања;
Стручна обрада: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања
3.Годишњи програм пословања за 2022. годину Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“
Сокобања;
Стручна обрада: Јавно предузеће „Зеленило- Сокобања“ Сокобања;
4.Програм рада Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања за 2022. годину;
Стручна обрада: Народна библиотека „Стеван Сремац“ Сокобања
5.Програм рада Центра за социјални рад Сокобања за 2022. годину;
Стручна обрада: Центар за социјални рад Сокобања;
6.Програм рада Туристичке организације Сокобања за 2022. годину;
Стручна обрада: Туристичка организација Сокобања;
7.Програм рада Спортског центра „Подина“ Сокобања за 2022. годину;
Стручна обрада: Спортски центар „Подина“ Сокобања;
8.Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Сокобања;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе
9.Одлука о административним таксама на територији општине Сокобања;
Стручна обрада: надлежне службе Општинске управе
I Број: 06-9/2021
У Сокобањи, дана 08.02.2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић
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На основу чланa 97. став 7 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике
Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 –
Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 45/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20 ) и члана 42.Статута
општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 6/19), Скупштина општине
Сокобања, на седници од 08.02.2021. године донела је
О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о утврђивању доприноса за уређење
грађевинског земљишта ("Службени лист општине Сокобања", бр.4/15, 16/15, 44/16 и 40/18) на
следећи начин:
1. Мења се члан 6.Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта –
а) ЗОНЕ и сада исти гласи:
ЕКСТРА ЗОНА обухвата следеће улице:
-Кнеза Лазара

-Трг ослобођења

-27.март

-Хајдук Вељкова

-Миће Панића

-Бранка Ђурића

-Драговићева

-Миладина Живановића

-Краља Петра I

-та Михаила до раскрснице са
улицом 27. март

-Карађорђева до раскрснице са -Јабукар
улицом Драговићева

-Светог Саве до „Таш ћуприје“

-Бањичка

-Војислава Илића

-Борова

-Војводе Мишића до
раскрснице на Врелу

-Борска

-Брезова

-Храстова

-Липова

-Тисова

-Багремова

-Грабова

-Јелова

-Љубише Бачића

-Зајечарска

-Сремска

-Ваљевска

-Романијска

-Дудова

-Кнеза Милоша до моста на
Моравици

ПРВА ЗОНА обухвата следеће улице:

1
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-Немањина

-Радета Живковића

-Милутина Пејовића

-Стевана Сремца

-Првомајска

-Заставника Лазаревића

-Омладинска

-Врелска

-Видовданска

-Вука Караџића до кућног броја -Николе Пашића
24А са десне стране односно до
кућног броја 39 са леве стране
-Балканска

- Озренских партизана до
кућног броја 31

-Алексе Маркишића
-Митрополита Михаила од
до кућног броја 48 са десне раскрснице са улицом 27.март
стране односно до кућног броја
65 са леве стране

-Доситејева до раскрснице са -Николе Тесле
улицом др.Милуна Митровића
са леве стране односно до
кућног броја 38 са десне стране

-Десанке Максимовић

-Иве Андрића

-Војводе Мишића од
раскрснице на Врелу до
раскрснице са улицом Стевана
Сремца

-Љубе Дидића до раскрснице са
улицом Светозара Марковића и
Александра Динића

-Пиротска

-др. Милуна Митровића

-Милунке Савић до раскрснице
са улицом Чаир

-Светог Саве од „Таш Ћуприје -Чубурска
до раскрснице са улицом
Превалац

-Карађорђева oд раскрснице са Професора
улицом
Драговићева
до Јовановића
раскрснице са улицом Николе
Пашића

-Кнеза Милоша од моста на
Моравици до раскрснице са
улицама Душанова са леве
стране односно са улицом
Десанке Максимовић са десне
стране
Драгољуба

ДРУГА ЗОНА обухвата следеће улице:
-Доситејева од раскрснице са -Вука Караџића од кућног броја -Буковичка
улицом др.Милуна Митровића 24А са десне стране односно од
са леве стране односно од кућног броја 39 са леве стране
кућног броја 38 са десне стране
до раскрснице са улицом
Његошева
-Алексе Маркишића
-Војводе Мишића од
од кућног броја 48 са десне раскрснице са улицом Стевана
стране односно од кућног броја Сремца до кућног броја 50А
65 са леве стране до
раскрснице са улицом Ртањска
са десне стране односно до
раскрснице
са
улицом

-Слеменска до кућног броја 13
са леве стране односно до
раскрснице
са
улицом
Чокањска

2
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Његошева са леве стране
-Милана Ракића

-Превалац до раскрснице са -Душанова
улицом Рудничка са десне
стране односно до кућног броја
27 са леве стране

-Бранислава Нушића

-ХХ Српске ударне бригаде

-Љубе Дидића од раскрснице
са
улицом
Светозара
Марковића до раскрснице са
улицом Михајла Пупина

-Кнеза Милоша од раскрснице -Александра Динића
са улицом Душанова и Десанке
Максимовић до раскрснице са
улицама Слеменска са десне
стране и Војводе Путника са
леве стране

-Васе Чарапића

-Ливадска

-Змај Јовина

-Ртањска до раскрснице
улицом Милунке Савић

-23.дивизије

-Спортска до кућног броја 44

-Светозара Марковића

-14.бригаде

-23.дивизије

-Стевана Мокрањца

-Стевана Синђелића

-Косовке Девојке

-Милунке Савић од раскрснице
са улицом Чаир до раскрснице
са улицом Ртањска

-Београдска

-Тимочке буне

-Рудничка

-Дуванска

-Рајкова

-Бата Нолетова

-Христине Маркишић

-Његошева

-Голубачка

-Ивана Цанкара

-Дринска
са -Гаврила Принципа

-Неготинска

ТРЕЋА ЗОНА обухвата следеће улице:
-Сокоградска
-Милоша Црњанског до
раскрснице са улицом Јована
Цвијића

-Милића Михајловића

-Бранка Радичевића

-Чокањска

-Јована Цвијића

-Превалац од раскрснице са -Ратарска
улицом Рудничка са десне
стране односно од кућног броја
27 са леве стране до улице
Велики Шанац

-Ђуре Јакшића

-Алексе Маркишића
-Љубе Дидића од раскрснице са -Михајла Пупина
од раскрснице са улицом Михајла Пупина
Његошева са леве стране
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односно од раскрснице са
улицом Ртањска са десне
стране до раскрснице са
улицама 14.август и Рајка
Вићентијевића
-Доситејева од раскрснице са
улицом Његошева

-Надежде Петровић

-Палилулска

-Ртањска од раскрснице са -Подина
улицом Милунке Савић

-Војводе Путника

-Дрењар

-Чаир

-Књажевачка

-Боре Станковића

-Кнеза Милоша од раскрснице -14.август
са Слеменска са десне стране и
Војводе Путника са леве стране

-Ужичка

-Солунска

-Радоја Домановића

-Виноградарска

-Драинчева

-Бранка Миљковића

-Ловачка

-Пјера Крижанића

-Воденичарска

-Родољуба Чолаковића

-Јасењарска

-Лазе Лазаревића

-Поповичка

-Учитељ Боре Јовановића

-др.Ђорђа Новаковића

-Књажевачка стара

-Војводе Степе

-Рајка Вићентијевића до моста
на Моравици

-Топлице Милана

-Косанчићева

-Млинска

-Обилићева

-Слеменска од кућног броја 13
са леве стране односно од
раскрснице
са
улицом
Чокањска

ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата следеће улице:
-Насеље Очно
-Средње брдо (у граљницама
ПГР-а)
-Ковиљача (у границама ПГР-а) -Испод Грапчине (у границама
ПГР-а)
-Калиновачка

-Кључ (у границама ПГР-а)

-Грапчина (у границама ПГР-а)

-Николиначки пут (у границама -Чучуње (у границама ПГР-а)
ПГР-а)
-Др.Ђуришића

-Насеље Озрен
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-Озренских ливада

-Власинска

-Изворска

-Лептерија

-Шарбановачки пут (у
границама ПГР-а)

-Крагујевачка

-Краљевачка

-Дечанска

-Требичка

-Краљице Марије

-Чука

-Велики Шанац

-Брдска

-Бели Брег

-Ибарска

-Нишка

-Моравичка

-Рајка Вићентијевића од моста
на Моравици

-Новоселска

-Језерска

-Раденковачка

-Панчићева

-Милоша Црњанског од
раскрснице са улицом Јована
Цвијића

-Алексе Маркишића
од раскрснице са
улицама
14.август и Рајка Вићентијевића

-Војводе Мишића од кућног
броја 50А

-Спортска од кућног броја 44

- Озренских партизана од
кућног броја 31

-Превалац од раскрснице са
улицом Велики Шанац

ПЕТА ЗОНА обухвата:
Сеоска насеља на територији општине Сокобања као и све што није обухваћено екстра, I, II, III
и IV зоном а налази се изван обухвата ПГР-а.
2. Мења се члан 16. Став 7.Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског
земљишта и сада исти гласи:
„Умањење из претходног става овог члана признаће се инвеститорима за површину објекта
чија укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 200м² . За објекте чија укупна
бруто развијена грађевинска површина прелази 200м², инвеститор неће остварити умањење.“
3. Додаје се нови члан 22.а који гласи:
„Графички прилог са приказом улица по зонама саставни је део ове Одлуке.
Зоне ће се одређивати према улици на коју ће објекат излазити односно у којој ће се водити
према адресном регистру.
Уколико у текстуалном делу члана 6. ЗОНЕ, није описана нека улица или део улице или
уколико дође до пормена назива илици или се ради о новопројектованој улици примењиваће
се графички део Одлуке.“
Члан 2.
У осталим деловима Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта са
свим изменама и допунама, остаје не измењена.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“.
I Број:43-1/2021
У Сокобањи, 08.02.2021 године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић
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ИЗВЕШТАЈ О РАЗМОТРЕНИМ ПРИМЕДБАМА И ПРЕДЛОЗИМА НА НАЦРТ
ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

Након одржане Јавне расправе дана 28.12.2020.године, Општинско веће општине
Сокобања размотрил је поднете приговоре поднете током трајања јавне расправе.
1.У вези примедбе Срећковић Милоша из Новог Сада, а које се односе на члан 6. нацрта
Одлуке у делу утврђивања зоне за улицу Александра Динића, јер сматра да парцеле у тој
улици нису адекватно комунално и инфраструктурно опремљене те да приступачност и
нагиб нису повољни да би улица била у другој зони. Предлаже да наведена улица остане у
четвртој зони или да бар буде у трећој зони. Општинско веће није усвојило примедбу из
следећих разлога:
Улица Александра Динића према својој локацији и могућности изградње као и удаљености
од јавних објеката испуњава услове да се нађе у другој зони.
2.У вези примедбе Новице Стојић из Моравца општина Алексинац, који је предложио да
ул. Александра Динића остане у четвртој зони или да бар буде у трећој зони, јер наведена
улица не испуњава услове за другу зону због подземних вода, слобог водоснабдевања,
конфигурације терена, удаљености од јавнх објеката и др., општинско веће није усвојило
ова предлог из следећих разлога:
Улица Александра Динића према својој локацији и могућности изградње као и удаљености
од јавних објеката испуњава услове да се нађе у другој зони.
3. У вези примедби Владимира Жугић из Сокобања које се односе на члан 7. нацрта
Одлуке у делу који се односи на намену ојеката и предлаже да се уместо предложене,
намена објеката класификује у складу са Правилником о класификацији објеката те је дао
и предлог како та класификација треба да изгледа са предлогом и за коефицијенте за ту
намену. Такође доставио је примедбе које се односе и на зонирање те предлаже да се
утврде најпре критеријуми за утврђивање зоне (које доставља у прилогу) па да се на
основу тих приговора утврде зоне.
Чланом 97. став 5.Закона о планирању и изградњи превиђено је да Јединица локалне
самоуправе најкасније до 30.новембра текуће године удређује коефицијенте из става 2.
овог члана. До 30.новембра 2021.године планира се доношење нове Одлуке о доприносима
за уређење грађевинког земљишта у којој ће намена објеката бити измењена а и
коефицијенти у складу са тим а примењиваће се од обрачуна доприноса за уређење
грађевинског земљишта за 2022.годину.
4. У вези примедби Светлане Вучић из Сокобање е које се односе на члан 7. нацрта Одлуке
у делу који се односи на намену ојеката и предлаже да се уместо предложене, намена
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објеката класификује у складу са Правилником о класификацији објеката. У делу одлуке
која се односи на зоне мисли да зоне не би требало да буду одређене по кућним бројевима
већ до раскрсница одређених улица. Сматра да улица Балканска и Озренских партизана не
би требало да буду у првој зони због лоше конфигурације терена, лоше инфраструктуре и
сл, даље прелдаже да део око Аква парка буде у опремљенијој зони. Сматра да зоне не
треба распоређивати концентрично од центра града већ да би зонирање требало
прилагодити ПГР-у.
Чланом 97. став 5.Закона о планирању и изградњи превиђено је да Јединица локалне
самоуправе најкасније до 30.новембра текуће године удређује коефицијенте из става 2.
овог члана. До 30.новембра 2021.године планира се доношење нове Одлуке о доприносима
за уређење грађевинког земљишта у којој ће намена објеката бити измењена а и
коефицијенти у складу са тим а примењиваће се од обрачуна доприноса за уређење
грађевинског земљишта за 2022.годину.
4. У вези примедби Владимира Никодијевића из Сокобање е које се односе на комиуналну
и инфраструктурну опремљеност улице Александра Динића, због чега иста неби требало
да буде у другој зони како је предложено већ најнамње у трећој. Предлаже да се средства
од уплаћених доприноса за уређење грађевинског земљишта искуључиво користе за
опремање инфраструктуре, да ЈЛС убудуће најпре опреми комунално одређене улице а тек
онда дозвољава градњу у њима и да због великог проблема нелегалне градње предлаже да
ЈЛС оформи дежирну службу и да грађани у сваком тренутку могу да пријаве нелегалну
градњу а да се за објекте који су нелегално изграђени утврди већи порез на имовину.
Општинско веће није усвојило примедбу из следећих разлога:
Улица Александра Динића према својој локацији и могућности изградње као и удаљености
од јавних објеката испуњава услове да се нађе у другој зони.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Миодраг Николић с.р.
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На основу члана 6. 7а и члана 38б. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр.
26/01...86/19 и 144/20), члана 42.Статута општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана
08.02.2021.године, донела је:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И
НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне
за утврђивање пореза на имовинуна територији општине Сокобања ("Службени лист
општине Сокобања", бр.58/2020), на следећи начин:
1. Мења се члан 2. У делу „Трећа зона“ тако да се брише улица Бранка Миљковића.
2. Мења се члан 2. У делу „Четврта зона“ тако да сада опис четврте зоне гласи: „Сеоска
насеља на територији општине Сокобања као и све што није обухваћено I, II, и III зоном а
налази се изван обухвата ПГР-а.
3. Мења се члан 3. Тако што се додаје став 3. који гласи: „Уколико у текстуалном делу

није описана нека улица или део улице или уколико дође до пормена назива улица
или се ради о новопројектованој улици примењиваће се графички део Одлуке.“

У осталим деловима Одлука одређивању зона и најопремљеније зоне за утврђивање пореза
на имовинуна територији општине Сокобања остаје не измењена.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“.
I Број: 43-2/2021
У Сокобањи, 08.02.2021 године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић
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На основу чл. 79. и 92. Закона о буџетском систему ( ,,Службени гласник РС" бр.54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 , 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/18, 31/19,72/19 и 149/2020) и члан 143.Статута општине Сокобања (,,Службени
лист општине Сокобања”, бр. 6/2019), Скупштина општине Сокобања на седници, одржаној
08.02.2021.гoдине, донела је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА
ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Општина Сокобања ангажује ревизора за обављање екстерне ревизија завршног рачуна
буџета Општине Сокобања за 2020. годину.
Члан 2.
Екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Сокобања за 2020. годину, обавиће
лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане
законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 3.
Поступак јавне набавке за услуге ревизије Завршног рачуна буџета општине Сокобања
за 2020.годину, вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.
Члан 4.
Завршни рачун буџета Општине Сокобања за 2020. годину сагласно чл.1 ове Одлуке
треба да садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима од тачке 1. до тачке
10. члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно
социјално осигурања и буџетских фондова (,,Сл.гласник РС” бр.18/2015, 104/18 и 151/2020).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине
Сокобања" .
Број: 401-157/2021
У Сокобањи, 08.02.2021.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са чл. 79. Закона о буџетском систему поред прописаних образаца
Завршни рачун буџета за 2020. годину треба да садржи извештај екстерне
ревизије о финансијским извештајима.
Стручна служба се обратила државној ревизорској институцији за давање
сагласности за ангажовање приватне ревизорске институције и добила сагласност
па у складу са тим се доноси
О Д Л У КА О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ
РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ
Поступак јавне набавке за услуге ревизије Завршног рачуна буџета општине
Сокобања за 2020.годину, вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.
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На основу члана 42. став 1. тачка 69) Статута Општине Сокобања („Службени лист
Општине Сокобања”, број 6/19) и члана 5. став 1. и 2. Одлуке о награђивању ученика и
студената („Службени лист Општине Сокобања”, број 10/11) Скупштина општине
Сокобања на својој седници, одржаној дана 08.02.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за доделу награда ученицима и студентима, на период од четири
године у следећем саставу:
1. Александар Радивојевић, председник комисије,
2. Ивана Гавриловић, члан и
3. Јелена Јаношевић, члан.

II
Комисија утврђује предлог за доделу награда у складу са Одлуком о награђивању
ученика и студената („Службени лист Општине Сокобања”, број 10/11)

III
Доношењем овог решења ставља се ван сваге Решење о именовању Комисије за доделу
награда ученицима и студентима („Службени лист Општине Сокобања”, број 9/14 и 31/16).
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Сокобања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Број: 401-158/2021
У Сокобањи 08.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић

1
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На основу члана 42. став 1. тачка 24. Статута општине Сокобања (,,Службени лист
општине,, број
6/19), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана
08.02.2021. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
o престанку права коришћења

I - ПРЕСТАЈЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА АД,, Солид – у стечају, Сокобања улица
Немањина број 7, на кп.бр. 5246/1 у КО Сокобања које се у катастарском операту води
као земљиште под зградом објектом број 1 у површини од 393м2, земљиште под зградом
објектом број 2 у површини од 110м2 земљиште под делом зграде у површини 2м2 и
земљиште уз зграду-објекат, површини од 2749м2, све потес Трг ослобођења (укупна
површина земљишта 3254м2), са врстом права – право коришћења, обликом својине државна
и обимом удела од 1627/3254.
II – Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Закључак СО Сокобања
462-12/94-02 од 24.05. 1996. године.
Образложење
Скупштина општине Сокобања је Закључком под бројема 462-12/94-02 од 24.05.
1996. године дала на трајно коришћење ХТПУДС ,,Лептерија,, Сокобања и предузећу
задружне својине ,,Солид,, Сокобања ради изградње прве фазе Хотелско туристичког
комплекса и то: кп.бр.5246 у површини од 2950м2 и кп.бр. 5249 у површиони од 279м2.
Катастарска парцела 5246 у катастарском операту престала да постоји и из исте је настала
катастарска парцела 5246/1 у укупној површини од 3254м2 у чију површину је ушла и
некадашња парцела 5249 све у КО Сокобања.
Скупштина општине Сокобања је дана 12.02.2018. године донела Одлуку о престанку права
коришћења АД,, Солид Сокобања на Кп бр 5264/1 у уделу од 1627/3254 (Одлука број
463-3/2018, објављена у „Службеном листу општине Сокобања“ 3/18).
Наведена Одлука у ставу II поништена Пресудом управног суда у Београду бр. II-4 У.
13001/18 од 27.02.2020. године и у том делу је предмет враћен Скупштини општине на
поновно одлучивање, из разлога наведених у образложењу исте.
Како хотелско туристички комплекс није изграђен на наведеној парцели и над
предузећем АД „Солид“ из Сокобање је отворен стечајни поступак, а право коришћења им је
било пренето Закључком СО Сокобања 462-12/94-02 од 24.05. 1996. године, без накнаде, то је
донето решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења није допуштена жалба, али се може
покренути управни спор у року од 30 дана од дана обавештавања странке о донетом решењу.
Број: 401-159/2021
У Сокобањи, 08.02.2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић
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На основу члана 99. став 5. и члана 100. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“ бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13- УС, 50/13- УС, 98/13- УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019 – др.закон и 9/2020), члана 16-45 Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени лист општине Сокобања број 23/2019 “) и члана 42.став
1. тачка 36 Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 6/2019),
Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 08.02.2021. године донела је:
OДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
I
Овом одлуком врши се допуна Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
општине Сокобања ( Службени лист општине Сокобања број 68/2020) и то тако што се у ставу
3. поменутог прогама, у табели, додаје:
„ број парцеле 3203/9, лист непокретности 6332, катастарска општина Сокобања, улица
Доситејева, површина парцеле 1226 м2, плански документ ПГР подручја Сокобања“.

II
У осталим деловима Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине
Сокобања ( Службени лист општине Сокобања број 68/2020) остаје непромењен.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“ .

I Број: 46-5/2021
У Сокобањи, дана 08.02.2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС и 50/13 – одлука УС 98/13 - одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), члана 32. Правилника о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени
гласник РС, бр. 32/19) и члана 16. став 1. тачка 1. и члана 143. Статута општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,6/19) Скупштина општине Сокобања,
на седници одржаној дана 08.02.2021. године, донела је:

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПГР
ПОДРУЧЈА СОКОБАЊА
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне
регулације подручја Сокобања, (у даљем тексту: План) („Службени лист општине
Сокобања“, број 42/20 ) и то на тај начин што се:
- иза члана 2, додаје члан 2.а. који гласи:
„Планом се предвиђа измена и усаглашавање текстуалног дела планског документа у
делу 3.6. Правила изградње површина и објеката осталих намена и делу 3.5.1. Правила
изградње за саобраћајне површине- Паркирање.“
Члан 2.
У свему осталом Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације
подручја Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 42/20) остаје
непромењена.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Сокобања“.
Број: 310-37/2021
У Сокобањи, 08.02.2021. год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић
1
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Образложење
Приликом примене Плана од стране стручне службе, као и од стране
пројектаната који су се обратили служби, евидентирано је више неусклађености у
текстуалном делу плана, због чега сматрамо да је измена, и усклађивање текстуалног
дела неопходно.
Како је покренута измена Плана, по напред наведеној Одлуци, сматрамо да је ово
повољан тренутак за измену само оних неопходних ствари у текстуалном делу, које
стварају највише проблема служби и инвеститорима за рад.
Оваква измена би и даље остала измена у границама скраћеног поступка.
Део текста који би се променио тиче се урбанистичких параметарa градње
објеката осталих намена као и реченице у вези решавања паркинга на парцели у
окружењу до 150м.

2
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Одељење за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
Број: 351-1/21
Дана: 15.01.2021.године
СОКОБАЊА
Ул.Светог Саве број 23
Тел.018/830-173

08.02.2021. године

Образац

6-7

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
СОКОБАЊА

ПРЕДМЕТ: Захтев за усвајање Одлуке и изради измена и допуна ПГР подручја Сокобања,

Поштовани,
Општина Сокобања је донела Одлуку о изради измена и допуна ПГР подручја
Сокобања у делу обилазнице у Сокобањи, ( „Сл. Лист општине Сокобања“, број 42/20).
Овим путем вам се обраћамо са захтевом, за добијање сагласности на предлог допуне
усвојене Одлуке.
Образложење:
Општина Сокобања планира измену и допуну ПГР подручја Сокобања у току 2021.
године. Планирана измена ће се односити на комплетан текст плана као и регулацију корита
реке Моравице.
Приликом примене Плана од стране стручне службе, као и од стране пројектаната
који су се обратили служби, евидентирано је више неусклађености у текстуалном делу
плана, због чега сматрамо да је измена, и усклађивање текстуалног дела неопходно.
Како је покренута измена Плана, по напред наведеној Одлуци, сматрамо да је ово
повољан тренутак за измену само оних неопходних ствари у текстуалном делу, које стварају
највише проблема служби и инвеститорима за рад.
Оваква измена би и даље остала измена у границама скраћеног поступка.
Део текста који би се променио тиче се урбанистичких параметар градње објеката осталих
намена као и реченице у вези решавања паркинга на парцели у окружењу до 150м.
Предлог допуне одлуке:
Члан 2.а.
Планом се предвиђа измена и усаглашавање текстуалног дела планског документа у делу
3.6. Правила изградње површина и објеката осталих намена и делу 3.5.1. Правила изградње
за саобраћајне површине- Паркирање.
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У прилогу достављамо:
-Мишљење Комисије за планове општине Сокобања

Шеф одсека за урбанизам и изградњу:
Никола Николић.
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На основу члана 32. став 1. тачка 11. и члана 40. став 1.,2, 3, 5 и 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/2007, 83/2014 – др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42. став 1. тачка 15, 62. став 1, 2, 3, 5, 6. и
143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19)
и члана 35, 36, 37, 38 и 149. Пословника Скупштине општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), Скупштина општине Сокобања,
на конститутивној седници одржаној дана 08.02.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
I
Душан Матић, дипломирани правник из Сокобање, поставља се за заменика
секретара Скупштине општине Сокобања, почев од 01.03.2021. године.
II
Мандат заменика секретара Скупштине општине Сокобања траје до истека
мандата овог сазива Скупштине општине Сокобања.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Сокобања“.

Образложење
Правни основ за постављење заменика секретара Скупштине општине
Сокобања садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 11. и члана 40. став 1.,2,
3, 5 и 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/2007,
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42. став 1. тачка 15, 62.
став 1, 2, 3, 5, 6. и 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 6/19) и члана 35, 36, 37, 38 и 149. Пословника Скупштине
општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 11/19).
Чланом 32. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи прописано је да
Скупштина општине у складу са законом поставља и разрешава секретара
Скупштине, а чланом 40. став 1, 2, 3, 5. и 6. да Скупштина општине има секретара
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који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем
седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима
везаним за њихов рад, да се секретар Скупштине поставља на предлог председника
Скупштине на 4 године и да може бити поново постављен, као и да за секретара
Скупштине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом,
положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од
најмање 3 године, ставом 5. да секретар може имати заменика који га замењује у
случају његове одсутности, а ставом 6. да се заменик секретара скупштине
општине поставља и разрешава на исти начин и под истим условима као и
секретар.
Наведене одредбе Закона о локалној самоуправи садржане су и у члану 42.
став 1. тачка 15, 62. став 1, 2, 3, 5. и 6. Статута општине Сокобања.
Чланом 38. Пословника Скупштине општине Сокобања, предвиђено је да
се заменик секретара Скупштине поставља на исти начин и под истим условима,
као и секретар Скупштине, док је чланом 36. став 1. и 2. Пословника Скупштине
општине Сокобања прописаном да се секретар Скупштине поставља јавним
гласањем, на четири године и може бити поново постављен, а да је за секретара
Скупштине постављен кандидат за кога гласа већина од присутног броја
одборника.
На основу предлога председника Скупштине општине Сокобања, а у
складу са напред наведеним одредбама Закона о локалној самоуправи и
подзаконских аката, Скупштина општине Сокобања поставила је Душана Матића
из Сокобање за заменика секретара Скупштине општине Сокобања, а како је
наведено у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути
спор пред Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од
дана достављања овог решења.
I БРОЈ: 02-14/2021
У Сокобањи, 08.02.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК,
Владан Петковић
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На основу члана 16. став 2. , члана 17. став 3. , члана 18. и члана 20. став 1. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 –
др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42. став 1. тачка 12. и 143. Статута
општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 6/19), Скупштина општине
Сокобања, на седници одржаној дана 08.02.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Напредак“ Сокобања
I
За председника и чланове Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Напредак“ Сокобања, именују се:
- Игор Младеновић из Ниша, ул. Радоја Дакића бр. 47А, за председника
- Маја Весић из Београда, општина Врачар, ул. Молерова бр. 3, за члана
- Зоран Ристић из Ниша, ул. Сомборска бр. 93А, за члана из реда запослених.
II
Мандат именованог председника и чланова надзорног одбора траје четири године.
III
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања I Број: 352-12/2017 од
31.01.2017.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Сокобања“

Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 16. став 2. ,
члана 17. став 3. , члана 18. и члана 20. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.
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закон и 47/2018), члана 42. став 1. тачка 12. и 143. Статута општине Сокобања („Службени
лист општине Сокобања“ број 6/19).
Чланом 16. став 2. и чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећима, прописано је
да надзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе има три
члана од којих је један председник, као и да председника и чланове надзорног одбора
јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен
статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, од којих је један члан
надзорног одбора из реда запослених.
Чланом 18. и 20. став 1. наведеног Закона прописани су услови које лице треба да
испуњава да би било именовано за председника и члана надзорног одбора, односно за
члана надзорног одбора из реда запослених.
Сагласно наведеним одредбама Закона предложени су кандидати за председника и
чланове Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања.
На основу напред наведеног, а у складу са надлежностима Скупштине општине
прописаним чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 42. став 1.
тачка 12. Статута општине Сокобања, донето је решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути спор пред
Вишим судом у Нишу у року од 30 дана од дана достављања решења.
I БРОЈ: 02-15/2021
У Сокобањи, 08.02.2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК,
Владан Петковић
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На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42, 46. и 143.
Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана 62.64, члана 66, члана 76. став 1. тачка 3, члана 79. и 149. Пословника Скупштине општине
Сокобања(„Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), Скупштина општине
Сокобања, на седници одржаној дана 08.02.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ И СЕЛО
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Комисије за пољопривреду и село (У даљем тексту:
Комисија) :
-

Зоран Јакшић из Сокобање, ул. Васе Чарапића бр. 3
II
БИРА СЕ за члана Комисије:

-

Душан Миладиновић из Николинца, општина Сокобања.
III
Решење ступа на снагу даном доношења.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. и 36.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/2007, 83/2014 – др.
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42, 46. и 143. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана 62.-64, члана 66, члана 76. став 1.
тачка 3, члана 79. и 149. Пословника Скупштине општине Сокобања(„Службени лист
општине Сокобања“, број 11/19).
Чланом 36. Закона о локалној самоуправи, прописано је да Скупштина општине
оснива стална радна тела за разматрање питања из њене надлежности, да радна тела дају
мишљење на предлоге, прописе и одлука које доноси Скупштина општине и обавља и
друге послове утврђене Статутом општине, као и да се број радних тела, избор, права и
дужности председника и чланова радних тела утврђују Статутом општине.
Чланом 46. став 1, 2. и 3. Статута општине Сокобања, прописано је да Скупштина
општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене
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надлежности, да радна тела дају мишљења на предлоге прописе и одлуке које доноси
Скупштина општине и обављају друге послове утврђене овим Статутом и пословником
Скупштине општине, да се пословником Скупштине општине утврђују број и задаци
сталних радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних радних
тела, као и друга питања од значаја за рад сталних радних тела.
Чланом 62.-64. Пословника општине Сокобања, предвиђено је да се за разматрање
појединих питања из надлежности Скупштине, давање мишљења на предлоге прописа и
одлука које доноси Скупштина и вршење других послова у складу са Статутом и
Пословником образују стална радна тела Скупштине, која прате стање из области за коју
је образовано, извештава Скупштину о томе и Скупштини предлаже мере за побољшање
стања у области за коју је основано, да се чланови радног тела бирају из реда одборника и
грађана, на мандатни период за који су изабрани и одборници Скупштине, као и да има
пет чланова, да одборник може бити члан највише два стална радна тела, да чланови
радног тела не могу бити чланови Општинског већа, као и да поред одборника, чланови
сталних радних тела морају бити и грађани стручњаци за поједине области, да се о
предложеној листи за избор чланова сталног радног тела, одлучује у целини, јавним
гласањем, већином присутних одборника и да се истовремено са избором радног тела
именује и председник сталног радног тела, те да се уколико радно тело не буде изабрано,
цео поступак понавља са новим кандидатима.
Чланом 66. Пословника општине Сокобања прописано је и да Скупштина може пре
истека времена на који су изабрани, разрешити поједине чланове сталних радних тела и
изабрати нове путем појединачног предлагања и избора, као и да је члан радног тела
разрешен кад за то гласа већина одборника који присуствују седници Скупштине.
Чланом 76. став 1. тачка 3. предвиђена је Комисија за пољопривреду и село, као
стално радно тело Скупштине општине Сокобања, док је чланом 79. предвиђено да иста
прати и разматра питања развоја и планирања, усмеравања и подстицања развоја
пољопривреде, уређење сеоских подручја и развоја села, као и друга питања везана за ове
области.
Сходно напред наведеним члановима законских и подзаконских аката, Скупштина
општине Сокобања, донела је решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред
Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања
овог решења.
I БРОЈ: 320-4/2021
У Сокобањи, 08.02.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић
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На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42, 46. и 143.
Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана 62.64, члана 66, члана 76. став 1. тачка 10, члана 86. и 149. Пословника Скупштине општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), Скупштина општине
Сокобања, на седници одржаној дана 08.02.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И
ПРИТУЖБЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Комисије за представке и притужбе (У даљем тексту:
Комисија) :
-

Станко Стјеповић из Сокобање, ул. Доситејева бр. 60
II
БИРА СЕ за члана Комисије:

-

Саша Стаменковић из Сокобање, ул. Бранка Радичевића бр. 14
III
Решење ступа на снагу даном доношења.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. и 36.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/2007, 83/2014 – др.
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42, 46. и 143. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана 62.-64, члана 66, члана 76. став 1.
тачка 10, члана 86. и 149. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 11/19).
Чланом 36. Закона о локалној самоуправи, прописано је да Скупштина општине
оснива стална радна тела за разматрање питања из њене надлежности, да радна тела дају
мишљење на предлоге, прописе и одлука које доноси Скупштина општине и обавља и
друге послове утврђене Статутом општине, као и да се број радних тела, избор, права и
дужности председника и чланова радних тела утврђују Статутом општине.
Чланом 46. став 1, 2. и 3. Статута општине Сокобања, прописано је да Скупштина
општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене
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надлежности, да радна тела дају мишљења на предлоге прописе и одлуке које доноси
Скупштина општине и обављају друге послове утврђене овим Статутом и пословником
Скупштине општине, да се пословником Скупштине општине утврђују број и задаци
сталних радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних радних
тела, као и друга питања од значаја за рад сталних радних тела.
Чланом 62.-64. Пословника општине Сокобања, предвиђено је да се за разматрање
појединих питања из надлежности Скупштине, давање мишљења на предлоге прописа и
одлука које доноси Скупштина и вршење других послова у складу са Статутом и
Пословником образују стална радна тела Скупштине, која прате стање из области за коју
је образовано, извештава Скупштину о томе и Скупштини предлаже мере за побољшање
стања у области за коју је основано, да се чланови радног тела бирају из реда одборника и
грађана, на мандатни период за који су изабрани и одборници Скупштине, као и да има
пет чланова, да одборник може бити члан највише два стална радна тела, да чланови
радног тела не могу бити чланови Општинског већа, као и да поред одборника, чланови
сталних радних тела морају бити и грађани стручњаци за поједине области, да се о
предложеној листи за избор чланова сталног радног тела, одлучује у целини, јавним
гласањем, већином присутних одборника и да се истовремено са избором радног тела
именује и председник сталног радног тела, те да се уколико радно тело не буде изабрано,
цео поступак понавља са новим кандидатима.
Чланом 66. Пословника општине Сокобања прописано је и да Скупштина може пре
истека времена на који су изабрани, разрешити поједине чланове сталних радних тела и
изабрати нове путем појединачног предлагања и избора, као и да је члан радног тела
разрешен кад за то гласа већина одборника који присуствују седници Скупштине.
Чланом 76. став 1. тачка 10. предвиђена је Комисија за представке и притужбе, као
стално радно тело Скупштине општине Сокобања, док је чланом 86. предвиђено да иста
разматра представке и притужбе грађана које грађани упућују Скупштини и председнику
општине, испитујући њихову основаност и предлаже мере које треба предузети у циљу
отклањања утврђених неправилности.
Сходно напред наведеним члановима законских и подзаконских аката, Скупштина
општине Сокобања, донела је решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред
Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања
овог решења.
I БРОЈ: 02-16/2021
У Сокобањи, 08.02.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић
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На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
број 15/16 и 88/19), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник
РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143. Статута
општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној дана 08.02.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о ценама воде за пиће, канализације и извожење смећа
Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, коју је донео Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, дана 29.07.2020. године, под
бројем 3042-9/20-02.

II
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-160/2021
У Сокобањи, 08.02.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић
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На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
број 15/16 и 88/19), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник
РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143. Статута
општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној дана 08.02.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о ценама давања техничких услова и прикључака на
водоводну и канализациону мрежу Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања,
коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, дана
29.07.2020. године, под бројем 3042-6/20-02.

II
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-161/2021
У Сокобањи, 08.02.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
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На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
број 15/16 и 88/19), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник
РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143. Статута
општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној дана 08.02.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о допуни Одлуке о ценама услуга возилима Јавног
комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, коју је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, дана 29.07.2020. године, под бројем 30428/20-02.

II
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-162/2021
У Сокобањи, 08.02.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић
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На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
број 15/16 и 88/19), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник
РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143. Статута
општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној дана 08.02.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о ценама гробљанских услуга и такси Јавног
комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, коју је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, дана 29.07.2020. године, под бројем 30427/20-02.

II
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-163/2021
У Сокобањи, 08.02.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић
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На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
број 15/16 и 88/19), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник
РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143. Статута
општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној дана 08.02.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Одлуке о ценама коришћења јавних
паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила Јавног комуналног
предузећа „Напредак“ Сокобања, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Напредак“ Сокобања, дана 29.07.2020. године, под бројем 3042-10/20-02.

II
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-164/2021
У Сокобањи, 08.02.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић
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Одлука
ПРОГРАМ РАДА Скупштине општине Сокобања за 2021.
годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању
доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању зона
и најопремљеније зоне за утврђивање пореза на имовину
на територији општине Сокобања
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне
ревизије завршног рачуна буџета за 2020. годину
Решење о именовању Комисије за доделу награда
ученицима и студентима, на период од четири године у
следећем саставу
Решење о престанку права коришћења АД,, Солид – у
стечају
OДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
СОКОБАЊА
ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПГР ПОДРУЧЈА СОКОБАЊА
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ И СЕЛО
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ
Сагласност на Одлуку о ценама воде за пиће, канализације
и извожење смећа Јавног комуналног предузећа
„Напредак“ Сокобања
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама давања
техничких услова и прикључака на водоводну и
канализациону мрежу Јавног комуналног предузећа
„Напредак“ Сокобања
Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлука о
ценама услуга возилима Јавног комуналног предузећа
„Напредак“ Сокобања
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама
гробљанских услуга и такси Јавног комуналног предузећа
„Напредак“ Сокобања
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о
ценама коришћења јавних паркиралишта и уклањања
непрописно паркираних возила Јавног комуналног
предузећа „Напредак“ Сокобања
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