
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА И ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ЗА ПЕРИОД ОД 15.08.2020.ГОДИНЕ ДО 31.12. 2020. ГОДИНЕ 

 

1. ОПШТИ ДЕО 

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014 - 

др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018) као и Статутом општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“ број 6/2019) утврђено је да су извршни органи општине председник 

општине и општинско веће, као и које су надлежности, састав, начин избора и принципи рада 

ових органа. 

Чланом 45. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да је председник општине 

председник општинског већа, а заменик председника општине је члан општинског већа по 

функцији. 

Чланом 65. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 

6/2019), предвиђено је да Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, 

на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника 

Скупштине општине. Председник општине има заменика који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља своју дужност. Председник Скупштине општине предлаже 

кандидата за Председника општине. Кандидат за Председника општине предлаже кандидата за 

заменика Председника општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти 

начин као Председника општине. 

Чланом 69. Статута општине Сокобања предвиђено је Општинско веће чине Председник 

општине, заменик Председника општине, као и 5 чланова Општинског већа.  

Председник општине је председник Општинског већа. Заменик Председника општине 

је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на 

период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за 

чланове Општинског већа предлаже кандидат за Председника општине. Када одлучује о избору 

Председника општине, Скупштина општине истовремено и обједињено одлучује о избору 

заменика Председника општине и чланова Општинског већа.Чланови Општинског већа могу 

бити на сталном раду у Општини на основу посебне одлуке Скупштине општине. 

Надлежности Председника општине Сокобања на основу члана 67. Статута општине 

Сокобања су: 

1) представља и заступа Општину; 

2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 

3) наредбодавац је за извршење буџета; 

4) оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за 

интерну ревизију Општине; 

5) оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу 

са законом; 

6) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама 

које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се 

ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине; 

7) усмерава и усклађује рад Општинске управе; 

8) представља Општинско веће, сазива и води његове седнице; 

9) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим Статутом или одлуком 

Скупштине општине; 

10) одлучује о давању у закуп пословног простора који се користи у комерцијалне сврхе у 



јавној својини Општине, у складу са законом и одлуком Општине; 

11) одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине; 12) 

даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини Општине 

(месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање у закуп тих ствари; 

13) врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине;  14) 

закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута и одлука Скупштине 

општине; 

15) у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и друге 

јавне службе чији је оснивач Општина; 

16) одлучује о организовању и спровођењу јавних радова; 

17) закључује уговор о донацији од физичког или правног лица; 

18) командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку о 

проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације; 

19) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини; 

20) усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине; 

21) информише јавност о свом раду; 

22) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом 

државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине; 

23) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

24) поставља и разрешава помоћнике председника општине; 

25) доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или елементарних 

непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности 

да се састане; 

26) врши и друге послове утврђене овим Статутом и другим актима Општине. 

Надлежности Општинског већа на основу чл. 71. Статута општине Сокобања су: 

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине; 

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе 

буџет пре почетка фискалне године; 

4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе 

који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси 

Скупштина општине; 

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и 

установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 

6) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на 

основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана 

одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине; 

7) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је 

оснивач Општина; 

8) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег 

извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа; 

9) предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном 

предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина; 

10) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве; 

11) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; 

12) поставља и разрешава начелника Општинске управе и заменика начелника Општинске 

управе; 

13) доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, 

усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са 



Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне 

заштите и јединица опште намене; 

14) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План 

заштите од удеса; 

15) образује жалбену комисију; 

16) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

17) информише јавност о свом раду; 

18) доноси пословник о раду Општинског већа на предлог председника Општине; 

19) врши и друге послове, у складу са законом. 

 

 

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице и 

одговоран је за законитост рада Општинског већа. 

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја 

његових чланова. Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом 

или овим Статутом за поједина питања није предвиђена друга већина. 

Пословником о раду Општинског већа општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, бр. 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19) уређена је организација, начин рада и одлучивања, 

унутрашња организација и друга питања од значаја за рад Општинског већа. 

Садашњи састав Општинског већа је следећи: 

1. Миодраг Николић, Председник општине Сокобања - председник Општинског већа 

општине Сокобања, 

2. Владимир Миловановић, заменик Председника општине Сокобања - заменик 

председника Општинског већа општине Сокобања, 

3. Снежана Величковић, дипл.правник, члан Општинског већа општине Сокобања, 

4. Славиша Крстић, грађевински техничар, члан Општинског већа општине Сокобања, 

5. Драган Стојановић, предузетник, члан Општинског већа општине Сокобања, 

6. Александар Радивојевић, доктор наука регионалне географије, члан Општинског већа 

општине Сокобања, 

7. Иван Никодијевић, доктор- специјалиста спортске медицине, члан Општинског већа 

општине Сокобања 

 

2. РАД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Председник општине је у извештајном периоду обављао послове представљања и 

заступања општине, предлагао Скупштини општине решавање одређених питања од значаја за 

функционисање Општине, обављао послове наредбодавца за извршење буџета, усмеравао и 

усклађивао рад Општинске управе општине Сокобања, представљао Општинско веће општине 

Сокобања. Током извештајног периода, Председник општине је сазвао и водио укупно 18 

седница Општинског већа општине Сокобања, поставио помоћнике  Председника општине за 

област пољопривреде  и област инфраструктуре и инвестиције. 

Октобра месеца 2020.године, потписан  је Уговор са Министaрством без портфеља 

задужено за иновације и технолошки развој за пројекат „Центар за развој иновација и 

технолошког предузетништва -Сокобања“ . 

Председник општине Сокобања закључио је 5 уговора о додели средстава из  области 

пољопривреде а  на основу расписаних конкурса у 2020.години и то: 



-Уговор о додели средстава за унапређење говедарства кроз субвенционисање куповине 

женске телади у 2020.години. 

-Уговор о додели средстава за унапређење свињарства  кроз субвенционисање куповине 

приплодних назимица и нерастова у чистој раси у 2020.години 

- Уговор о додели средстава за унапређење пчеларства кроз  субвенционисање куповине 

пчеларске опреме, кошница и ројева пчела у 2020.години. 

- Уговор о додели средстава за унапређење пољопривредне производње кроз 

субвенционисање камате и других трошкова за пољопривредне кредите у 2020.години 

- Уговор о додели средстава за унапређење пољопривредне производње кроз 

субвенционисање набавке електричних пастира и ограда у 2020.години.  

Председник општине Сокобања је у наведеном периоду у 2020.години, давао 

сагласности за измене финансијских планова удружења грађана и то:  

-Сагласност за измену финансијског плана Удружења „Локална акциона група Ртањ“ за 

2020.годину 

- Сагласност за измену финансијског плана Удружења Аматерско „СБ“ позориште 

 за 2020.годину 

 - Сагласност за измену финансијског плана Удружења КУД „Младост“ Читлук за 2020. 

годину 

 - Сагласност за измену финансијског плана Удружења пензионера општине Сокобања 

за 2020.годину 

 

Поред осталих надлежности, Председник општине закључио је 7 вансудска поравнања 

због уједа паса и мачака-луталица и других видова штете, а на основу препорука надлежне 

Комисије за разматрање захтева. 

У извештајном периоду Председник општине Сокобања као командант Општинског 

штаба за за ванредне ситуације, сазвао је и водио 5 седница Општинског штаба за ванредне 

ситуације. На седници  дана 10.09.2020.године донета је  Одлуку о укидању ванредне ситуације 

на територији општине Сокобања изазвану епидемијом SARS-COV-19, на истој седници донета 

је и Одлука о укидању ванредне ситуације због обилних кишних падавина и поплава на делу 

територије општине Сокобања. На седници дана 19.11.2020.године поново је проглашена 

ванредна ситуација изазвана епидемијом вируса SARS-COV-19 на територији општине 

Сокобања која је и даље на снази. 

Председник општине Сокобања усвојио је извештај о извршењу буџета општине 

Сокобања за 2020.годину и доставио  Скупштини општине Сокобања на разматрање. Донео је 

Одлуку о преносу права коришћења и управљања без накнаде на покретним стварима у јавној 

својини општине Сокобања Јавној установи „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања. 

 

Председник општине је интензивно комуницирао са свим заинтересованим грађанима 

општине Сокобања. Пријем странака Председник општине вршио је сваког уторка. Током 

извештајног периода  обавио је разговор са 135 грађана. 

Председник општине је континуирано комуницирао са медијима, односно обавештавао јавност 

о плановима, предлозима и променама које се дешавају у локалној самоуправи. Сва обавештења 

и вести су објављиване на порталу општине Сокобања www.opstinasokobanja.com и локалним 

порталима www.sokobanjapress.com 
 

Образовао је стручна саветодавна радна тела из своје надлежности као што су Комисија 

за оцену годишњих и посебних програма у области спорта.    

 

http://www.opstinasokobanja.com/
http://www.sokobanjapres.com/


3. РАД ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Општинско веће општине Сокобања у периоду од 15.08.2020.године до 

31.12.2020.години одржало је укупно 18 седница, од којих је 10 седница редовних, а 8 одржаних 

телефонским путем и то: 

Бр. 

седнице 

 

Датум 

одржавања 

Седница 

1 28.08.2020. редовна 

2 07.09.2020. редовна 

3 11.09.2020. редовна 

4 15.09.2020. телефонска 

5 05.10.2020. редовна 

6 09.10.2020. редовна 

7 13.10.2020. телефонска 

8 28.10.2020. редовна 

9 04.11.2020. телефонска 

10 09.11.2020 редовна 

11 19.11.2020. телефонска 

12 23.11.2020. редовна 

13 07.12.2020. телефонска 

14 10.12.2020. редовна 

15 16.12.2020. телефонска 

16 16.12.2020. телефонска 

17 18.12.2020. телефонска 

18 23.12.2020. редовна 

 

 

 

 

Општинско веће општине Сокобања је у извештајном периоду утврдило 99 предлога 

аката који су упућени Скупштини општине Сокобања на разматрање и усвајање, а ради се о 

следећим предлозима аката који су табеларно приказани: 

 

Р.бр. Утврђени предлози аката Датум усвајања 

од стране СО 

Сокобања 

1. Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Сокобања 

  I седница 

28.08.2020. 

http://media.opstinasokobanja.com/2019/1/0_Poziv100.pdf
http://media.opstinasokobanja.com/2019/1/0_Poziv100.pdf
http://media.opstinasokobanja.com/2019/1/0_Poziv100.pdf
http://media.opstinasokobanja.com/2019/1/0_Poziv100.pdf


2. Решење о постављању заменика команданта, начелника 

и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације  28.08.2020. 

3. Одлука о завршном рачуну буџета општине Сокобања 

за 2019. годину 
II седница 

07.09.2020. 

4. Размотрен Извештај о извршењу буџета општине 

Сокобања за период од 01.01.2020. године до 

30.06.2020. године 

07.09.2020. 

5. Одлука о изради измена и допуна ПГР подручје 

Сокобања 
07.09.2020. 

6. Одлука о распуштању савета месне заједнице Ресник 

07.09.2020. 

7. 
Програма коришћења средства од накнаде за заштиту 

животне средине на територији општине Сокобања у 

2020.години 

07.09.2020. 

8.  Одлука о радноправном статусу члана Општинског 

већа општине Сокобања; 

 

 III седница 

11.09.2020. 

9. Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету 

општине Сокобања за 2020.годину IV седница 

15.09.2020. 

10. Текст Јавног позива за учешће на јавној расправи о 

нацрту Одлука о другој измени и допуни Одлуке о 

буџету општине Сокобања за 2020.годину   
15.09.2020. 

11. Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету 

општине Сокобања за 2020. годину са кадровским 

планом Општинске управе општине Сокобања; 

 

V седница 

05.10.2020. 

12. Одлука о измени Одлуке о утврђивању  Програма 

одржавања кишне канализације (атмосферске) и 

фекалне канализације из делатности ЈКП 

„Напредак“ Сокобања; 

 

05.10.2020. 

13. Одлука о измени Одлуке о утврђивању  Програма 

сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања 

паса и мачака луталица  из делатности ЈКП 

„Напредак“ Сокобања; 

 

05.10.2020. 

14. Одлуке о утврђивању Програма одржавања, 

реконструкције и израде водоводне мреже за 2020. 

годину; 

 

 

05.10.2020. 



15. Размотрен финансијски извештај Јавног комуналног 

предузећа „Напредак“ Сокобања за 2019. годину, са 

извештајем овлашћеног ревизора о ревизији 

финансијског пословања за 2019. годину; 

 

05.10.2020. 

16. Одлука о утврђивању друге измене и допуне годишњег 

програма уређивања грађевинског земљишта општине 

Сокобања за 2020. годину; 
05.10.2020. 

17. Одлука о изменама Одлуке о начину обављања 

комуналних делатности на територији општине 

Сокобања; 

05.10.2020. 

18. Одлука о измени Одлуке о утврђивању  Програма 

радова на одржавању општинских путева, градских 

улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне 

сигнализације на територији општине Сокобања за 

2020. годину из делатности Јавног предузећа „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања; 

05.10.2020. 

19. Одлуке о измени Одлуке о утврђивању  Програма 

одржавања  јавних градских зелених површина  из 

делатности Јавног предузећа „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања; 

; 

05.10.2020. 

20. Одлуке о измени Одлуке о  утврђивању Програма 

одржавања  градских фонтана и јавних чесми Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања; 

 

05.10.2020. 

21. Одлука o измени Одлуке о утврђивању  Програма  

одржавања јавне расвете у Сокобањи у периоду Јануар -

Децембар 2020. године  из делатности Јавног предузећа 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања 

05.10.2020. 

22. Одлука о месним заједницама на територији општине 

Сокобања Одлуке o измени Одлуке о утврђивању  

Програма  радова у области управљања општинским 

путевима и улицама на територији општине Сокобања 

за 2020. годину  из делатности Јавног предузећа 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања; 

05.10.2020. 

23. Размотрен Извештај о степену усклађености 

планираних и реализованих активности из Програма 

пословања Јавног предузећа „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања за период од 01.01.2020. године 

до 30.06.2020. године; 

 

05.10.2020. 

24. Закључак о усвајању Извештаја о раду Предшколске 

установе „Буцко“ Сокобања за радну 2019/2020 годину: 

 

05.10.2020. 

25. Закључак о давању сагласности на Годишњи план рада 

Предшколске установе „Буцко“ Сокобања за радну 

2020/2021 годину; 

 

05.10.2020. 



26. Решење о давању сагласности на Одлуку Управног 

одбора Предшколске установе „Буцко“  Сокобања, број 

022-728/1-20 од 24.06.2020. године о регулисању 

накнаде за боравак деце уписане у  Предшколску 

установу „Буцко“ Сокобања због епидемије вируса 

COVID 19;  

 

05.10.2020. 

27. Закључак о усвајању  Извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада Средње школе „Бранислав 

Нушић“ Сокобања за школску 2019/20 годину;  

 

 

05.10.2020. 

28. Закључак о усвајању Извештаја о припремљености 

Средње школе „Бранислав Нушић“ Сокобања за рад у 

школској 2020/2021. години;  

 

05.10.2020. 

29. Закључак о усвајању Извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада Основне школе „Митрополит 

Михаило“ Сокобања  за школску 2019/2020 годину; 

 

 

05.10.2020. 

30. Закључак о усвајању Извештаја о припремљености 

Основне школе „Митрополит Михаило“ Сокобања за 

почетак школске 2020/2021. године; 

05.10.2020. 

31. Одлука о измени Одлуке о одређивању доктора 

медицине за стручно утврђивање времена и узрока 

смрти умрлих изван здравствене установе и издавање 

потврде о смрти;  

 

05.10.2020. 

32. Акциони план за упис и евидентирање имовине 

општине Сокобања и утврђивање капитала јавних 

предузећа; 

 

05.10.2020. 

33. Правилник о вођењу евиденције непокретности; 

 

05.10.2020. 

34. Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне за 

утврђивање пореза на имовину на територији општине 

Сокобања 

05.10.2020. 

35. Амандмана на предлог Одлуке о другој измени и 

допуни Одлуке оутврђивњу друге измене и допуне 

годишњег програма уређивања грађевинског земљишта 

општине Сокобања за 2020.годину 

VII седница 

13.10.2020. 

36. Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне за 

утврђивање пореза на имовину на територији општине 

Сокобања 

VIII  седница 

28.10.2020. 

37. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра 

одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2021.годину на територији општине 

Сокобања 

IX седница 

04.11.2020. 

38. Текст јавног позива за учешће на јавној расправи о 

нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена 

квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2021.годину на 

територији општине Сокобања 

04.11.2020. 



39. Размотрен Извештај о извршењу буџета општине 

Сокобања 

X  седнице 

09.11.2020. 

40. Програм контроле квалитета ваздуха на територији 

општине Сокобања за 2021. годину; 

 

09.11.2020. 

41 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о праву на 

једнократну помоћ за вантелесну оплодњу 

09.11.2020. 

42. Решење о искњижењу нефинансијске имовине 09.11.2020. 

43. Правилник о искњижењу имовине у припреми 09.11.2020. 

44. Размотрен Извештај о степену усклађености 

планираних и реализованих активности из Програма 

пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања за период од 01.01.2020. године до 

30.09.2020. године 

09.11.2020. 

45. Решење о давању сагласности на I Ребаланс Програма 

пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања; 

09.11.2020. 

 

46. 

 

 

 

 

 

Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени и 

допуни Одлуке број 01-200/4-2020 од 04.06.2020.године, 

коју је донео Надзорни одбор Јавног 

предузећа„Зеленило-Сокобања“ Сокобања; 

 

09.11.2020. 

47. Закључак о давању сагласности на Одлуку о повећању 

основног капитала из нето имовине друштва 

(нераспоређена добит), коју је донео Надзорни одбор 

Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања 

09.11.2020. 

48. Размотрен Извештај о степену реализације програма 

пословања ЈКП „Напредак“ Сокобања за период од 

01.01.2020. године до 30.06.2020.године; 

 

 

09.11.2020. 

49. Размотрен Извештај о степену реализације програма 

пословања ЈКП „Напредак“ Сокобања за период од 

01.01.2020. године до 30.09.2020. године; 

 

09.11.2020. 

50. Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа ''Напредак'' 

Сокобања број: 4369-4/20-02 од 27.10.2020. године; 

 

09.11.2020. 

51. Закључак о давању сагласности на Одлуку о извршењу 

процене вредности капитала Јавног комуналног 

предузећа „Напредак“ Сокобања; 

09.11.2020. 

52. Одлука о давању сагласности на Одлуку Школског 

одбора Средње школе „Бранислав Нушић“  број: 012-

2/24-2-20 од 05.11.2020. године; 

09.11.2020. 



53. Одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног 

одбора Предшколске установе ''Буцко'' Сокобања број: 

022-1120/1-20 од 14.09.2020. године; 

 

09.11.2020. 

54. Размотрено  Писмо намерама ветроелектрана „IVICOM 

Energy d.o.o.“ 

09.11.2020. 

55. Одлука о буџету општине Сокобања за 2021. годину са 

кадровским планом Општинске управе општине 

Сокобања за 2021. годину 

XI седница 

19.11.2020. 

56. Текст Јавног позива за учешће у јавној расправи о Нацрту 

Одлуке о буџету општине Сокобања за 2021. годину; 

 

19.11.2020. 

57. Програм Одлуке о одређивању просечних цена 

квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину 

XII седница 

23.11.2020. 

58. Одлука о буџету општине Сокобања за 2021. годину са 

Кадровским планом Општинске управе општине 

Сокобања;  

 

XIV седница 

10.12.2020. 

59. Одлука о утврђивању годишњег програма уређивања 

грађевинског земљишта општине Сокобања за 2021. 

годину; 

10.12.2020. 

60. Одлука о одустанку од поступка експропријације 

земљишта ради реализације дела Сабирне улице у КО 

Сокобања;  

 

10.12.2020. 

61. Одлука о одустанку од поступка експропријације 

земљишта ради реализације Новопројектоване слепе 

улице у КО Сокобања;  

 

 

10.12.2020. 

62. Одлука о одустанку од поступка експропријације 

земљишта ради реализације Новопројектоване 

саобраћајнице од раскрснице са улицом Солунска до 

раскрснице са улицом Војводе Путника у КО Сокобања 

 

10.12.2020. 

63. Одлука о реализацији буџета јединице локалне 

самоуправе у делу планираних расхода за услуге 

социјалне заштите за 2021. годину 

10.12.2020. 

64. Одлука о измени Одлуке о накандама за вршење 

одборничке и друге дужности у органима и јавним 

службама општине;  

 

10.12.2020. 

65. Одлука о преносу права коришћења и управљања без 

накнаде на покретним стварима у јавној својини 

општине Сокобања, Јавном комуналном предузећу 

„Напредак“ Сокобања;  

 

10.12.2020. 

66. Закључак о давању сагласности на Програм пословања 

Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 

2021. годину;  

 

10.12.2020. 



67. Одлука о утврђивању Програма радова на одржавању 

општинских путева, градских улица и хоризонталне и 

вертикалне саобраћајне сигнализације на територији 

општине Сокобања у 2021. години из делатности Јавног 

предузећа „Зеленило Сокобања“ Сокобања 

 

10.12.2020. 

68. Одлука о утврђивању Програма рада у области 

управљања општинским путевима и улицама на 

територији општине Сокобања у 2021. години из 

делатности Јавног предузећа „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања;  

 

10.12.2020. 

69. Одлука о утврђивању Програма одржавања јавних 

зелених површина и излетишта на територији општине 

Сокобања у 2021. години из делатности Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања; 

10.12.2020. 

70. Одлука о утврђивању Програма одржавања јавне 

расвете у Сокобања у 2021. години из делатности Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања;  

 

10.12.2020. 

71. Одлука о утврђивању Програма одржавања заштићеног 

природног добра Споменик природе „Рипаљка“ у 2021. 

години којим управља Јавно предузеће „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања 

10.12.2020. 

72. Закључак о давању сагласности на Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања за 

2021. годину;  

 

 

10.12.2020. 

73. Одлука о утврђивању Програма одржавања чесми и 

градских фонтана за 2021.годину Јавног комуналног 

предузећа „Напредак “ Сокобања; 

10.12.2020. 

74. Одлука о утврђивању Програма одржавања, 

реконструкције и изградње кишне (атмосферске) и 

фекалне канализације у Сокобањи за 2021. годину из 

делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања;  

 

10.12.2020. 

75. Одлука о утврђивању Програма одржавања, 

реконструкције и изградње водоводне мреже за 2021. 

годину;  

 

10.12.2020. 

76. Одлука о утврђивању Програма радова на одржавању 

градске чистоће у 2020/2021 години из делатности ЈКП 

„Напредак“ Сокобања;  

 

10.12.2020. 

77. Одлука о утврђивању Програма сакупљања и уклањања 

животињских лешева и хватања паса и мачака луталица 

за 2021.годину из делатности ЈКП 

„Напредак“ Сокобања;  

 

10.12.2020. 

78. Закључак о давању сагласности на План рада 

Туристичке организације Сокобања за 2021. годину са 

предлогом финансијског плана Туристичке организације 

Сокобања за 2021. годину;  

 

 

 

 

10.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

79. Закључак о давању сагласности на План рада са 

финансијским планом Jaвне установе Спортско 

рекреативни центар „Подина“ Сокобања за 2021. 

годину;  

 

10.12.2020. 

 

80. Закључак о давању сагласности на Програм рада Центра 

за социјални рад „Сокобања“ у Сокобањи за 2021. 

годину 

10.12.2020. 

 



81. Закључак о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план Народне библиотеке „Стеван 

Сремац“ Сокобања за 2021. годину; 

10.12.2020. 

82. Одлука о утврђивању доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта;  

 

10.12.2020. 

83. Текст јавног позива за учешће у јавној расправи о 

Нацрту Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта; 

 

10.12.2020. 

84. Програм развоја туризма општине Сокобања 2021-2025 10.12.2020. 

85. Текст јавног позива за учешће у јавној расправи о Нацрту 

Програма развоја туризма општине Сокобања 2021-2025 

 

10.12.2020. 

86. Одлука о већем обиму права за децу из социјално 

угрожених породица у 2020. години. 

 

10.12.2020. 

87. Програм отуђења градског земљишта у јавној својини 

општине Сокобања; 

 

10.12.2020. 

88. Правилник о образовању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта  у општини Сокобања 

10.12.2020. 

89. Закључак о усвајању Извештаја о реализацији 

Пројекта ,,Кућно лечење, палијативно збрињавање и 

помоћ старим и болесним особама као и особама са 

инвалидитетом.“ 

 

10.12.2020. 

90. Одлука о усвајању Пројекта ,,Лекар на селу“. 

 

 

10.12.2020. 

91. Одлука о усвајање Пројекта ,,Кућно лечење, палијативно 

збрињавање и помоћ старим и болесним особама као и 

особама са инвалидитетом.“ 

 

10.12.2020. 

92. Размотрена промена  финансијског плана ФК ,,Гол“ 10.12.2020. 

93. Размотрена промена  финансијског плана ФК ,,Озрен“ 

 

10.12.2020. 

94. Размотрена промена  финансијског плана ФК ,,Озрен“ 

 

10.12.2020. 

95. Размотрена промена финансијског плана Одбојкашког 

клуба „Озрен“; 

10.12.2020. 



96. Размотрена промена финансијског плана Клуба малог 

фудбала „Озрен“ ; 

10.12.2020. 

97. Амандман на Правилник о одобравању и финансирању 

програма којим се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини Сокобања 

10.12.2020. 

98. Измене Програма подршке за спровођење 

пољопривредне  политике и политике руралног развоја за 

општину Сокобања 

XVI  седница 

16.12.2020. 

99. Правилник о критеријумима и поступку доделе 

средстава из буџета општине Сокобања за спровођење 

пројекта за успостављање и јачање удружења у области 

пољопривреде 

16.12.2020. 

         

4. АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

На седницама Општинског већа општине Сокобања, одржаним у у периоду од 

15.08.2020.године до 31.12.2020.години 2020.години, донето је укупно 55 аката и то: 

1. Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи општине 

Сокобања и Општинском правобранилаштву 

II седница 

07.09.2020. 

2. Решење о давању сагласности на повећању броја запослених у 

ЈП“Зеленило-Сокобања“Сокобања 

07.09.2020. 

3. По захтеву Весне Јеврић и Оливера Јеврића из Сокобање 07.09.2020. 

4. По жалби Жике Ранђеловића из Сокобање на решење Општинске 

управе општина Сокобања број 352-205/2020 

07.09.2020. 

5. Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве III седница 

11.09.2020. 

 
6. Закључка о утврђивању висине новчане солидарне помоћи; 11.09.2020. 

7. Закључка о спровођењу јавне расправе о нацрту Одлуке о другој 

измени и допуни Одлуке о буџету општтине Сокобања за 2020.годину 

IV седница 

15.09.2020. 

8. Програм јавне расправе о нацрту Одлуке о другој измени и допуни 

Одлуке о буџету општтине Сокобања за 2020.годину 

15.09.2020 



9. Решење о  образовању Савета за безбедност саобраћаја; V седница 

05.10.2020. 

10. Решење о образовању Комисије за доделу средстава у пољопривреди; 

 

05.10.2020. 

11. Закључак о давању сагласности на План зимске службе на 

општинским путевима, градским улицама и сеоским насељима на 

територији општине Сокобања у зимској 2020/2021. години са 

понудом за зимско одржавање општинских путева и улица и Решење 

Општинске управе општине Сокобања, Одељење за урбанизам, 

локални економски развој и заштиту животне средине број IV 03 344-

53/2020 од 17.09.2020. године; 

 

05.10.2020. 

12. Закључка о давању налога Јавном комуналном предузећу 

„Напредак“ Сокобања да достави извештај о површини која је 

потребна за измештање пијаце; 

 

05.10.2020. 

13. По приговору на Закључак о одбацивању захтева за издавање 

локацијских услова, број предмета ROP-SBN-23236-LOC-1/2020; 

05.10.2020 

14. Закључак о спровођењу јавне расправе  о нацрту Одлуке о одређивању 

зона и најопремљеније зоне за утврђивање пореза на имовину на 

територији општине Сокобања; 

 

VI седница 

09.10.2020 

15. Програм јавне расправе о нацрту Одлуке о одређивању зона и 

најопремљеније зоне за утврђивање пореза на имовину на територији 

општине Сокобања; 

 

09.10.2020 

16. Закључак о спровођењу јавне расправе о нацрту Одлуке о утврђивању 

просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности  за 

утврђивање пореза на имовину  за 2021. годину на територији 

општине Сокобања 

IX седница 

04.11.2020. 

17. Програм јавне расправе  о нацрту Одлуке о утврђивању просечних 

цена квадратног метра одговарајућих непокретности  за утврђивање 

пореза на имовину  за 2021. годину на територији општине Сокобања 

04.11.2020. 

18. По Захтеву Спортског савеза општине Сокобања за промену 

финансијског плана; 

 

X  седнице 

09.11.2020. 

19. По Захтеву Фудбалског савеза општине Сокобања за промену 

финансијског плана; 

 

 

09.11.2020. 

20. Решење о давању сагласности на Правилник о измени организације и 

систематизације послова Јавног комуналног предузећа „Напредак“  

Сокобања; 

09.11.2020. 



21. Програма финансирања унапређења безбедности саобраћаја на 

територији општине Сокобања у 2021-ој години; 

 

09.11.2020. 

22. По захтеву Црвеног крста Сокобања за измену финансијског плана; 

 

09.11.2020. 

23. По захтеву за умањење доприноса “MI-MI CO PLUS” Катарина 

Ранђеловић ПР; 

 

09.11.2020. 

24. По захтеву Стојановић Бобана из Раденковца 09.11.2020. 

25. По приговору на Закључак Одељења за урбанизам, локални економски 

развој и заштиту животне средине број. ROP-SBN-2326-LOC-1/2020; 

09.11.2020. 

26. По жалби Марије Милошевић из Ниша 09.11.2020. 

27 По приговору на Закључак Одељења за урбанизам, локални економски 

развој и заштиту животне средине број: ROP-SBN-29052-LOC-1/2020; 

 

09.11.2020. 

28 По жалби на Решење Одељења зафинансије и наплату јавних приход и 

инспекцијске послове број: 0202-1501-71/2019; 

09.11.2020. 

29 По захтеву групе грађана Средње брдо за уређење пута 09.11.2020. 

30. По захтеву за давање сагласности за извођење радова на 

реконструкцији јавне чесме Превалац; 

 

 

09.11.2020. 

31. Закључка о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету 

општине Сокобања за 2021. годину; 

XI седница 

19.11.2020 

32. Програма јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Сокобања 

за 2021.годину. 

 

19.11.2020. 



33. Решења о образовању Комисије за реализацију Aкционог плана за упис 

и евидентирање имовине општине Сокобања и утврђивање капитал 

јавних предузећа 

 

19.11.2020. 

34. Решење о давању сагласности на повећање броја запослених 

ЈКП“Напредак“ Сокобања 

XII седница 

23.11.2020. 

35 По захтеву Омладинског кошаркашког клуба „Сокобања“за промену 

финансијског плана 

23.11.2020. 

36. По захтеву Координационог тела за родну равноправност за 

обележавање кампање“ 16 дана активизма против насиља над женама“ 

23.11.2020. 

37. Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве на програм 3-

локални економски развој-Пројекат 

XIII седница 

07.12.2020. 

38. Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве на програм 

16-политички систем локалне самоуправе 

07.12.2020. 

39. Закључка о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о утврђивању 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 

XIV  седница 

10.12.2020. 

40. Програма јавне расправе о Нацрту Одлуке о утврђивању доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта; 

10.12.2020 

41. Закључка о спровођењу јавне расправе о Нацрту Програма развоја 

туризма општине Сокобања 2021-2025; 

10.12.2020. 

42. Програма јавне расправе о Нацрту Програма развоја туризма општине 

Сокобања 2021-2025;  
 

10.12.2020. 

43. Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 10.12.2020. 

44. Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве; 10.12.2020. 



45. По жалби Живковић Дејана из Ресника, општина Сокобања на Решење 

Општинске управе општине Сокобања, број: 183-169/2020 од 27.10.2020. 

године;  

 
 

10.12.2020. 

46. По Захтеву за новчану помоћ Марковић Драгана из Сокобање; 10.12.2020. 

47. По Захтеву за финансирање трошкова рада ОМШ „Владимир Ђорђевић“; 
 

10.12.2020. 

48 Расписан јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења 

грађана  из области пољопривреде средствима буџета општине Сокобања у 

2020.год. 

XVII седница 

18.12.2020. 

49. Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве XVIII  

седница 

23.12.2020. 

50. Решења о одобрењу Захтева за промену финансијског плана 

Омладинског кошаркашког клуба „Сокобања“ за пројекат 

„СЕНИОРИ“;  
 

23.12.2020. 

51. Решења о одобрењу Захтева за промену финансијског плана 

Омладинског кошаркашког клуба „Сокобања“ за пројекат „МЛАЂЕ 

КАТЕГОРИЈЕ“; 

23.12.2020. 

52. Решења о одобрењу Захтева за промену финансијског плана Тениског 

клуба „Лапчевић“;  
 

23.12.2020. 

53. По Захтеву за новчану помоћ Жарковић Марије из Сокобање;  
 

23.12.2020. 

54. По Захтеву за корекцију начина обрачуна пружања комуналних услуга 

Д.О.О. ПК „Требич-Сунце“; 

  
 

23.12.2020. 

55. По жалби Омеровић Салка из Сокобање, на Решење ЈКП 

„Напредак“ Сокобања бр. 4190-2/20-02 од 28.10.2020. године 

23.12.2020. 

     
У Сокобањи,  

Број: 401-252/2021 

Дана: 15.03.2021.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Миодраг Николић с.р.  


