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На основу члана 2. Aкционог плана за упис и евидентирање имовине општине Сокобања и 

утврђивање капитал јавних предузећа („Службени лист општине Сокобања“, број 55/20 ), 

члана 71. став .1 тачка 16. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ 

број 6/19) и члана 42. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања 

(Службени лист општине Сокобања“ број 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19), Општинско веће 

општине Сокобања, на седници одржаној дана 05.09.2022. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

о образовању Комисије за реализацију Aкционог плана за упис и евидентирање 

имовине општине Сокобања и утврђивање капиталa јавних предузећа 

 

I 

Образује се Комисија за реализацију Aкционог плана за упис и евидентирање имовине 

општине Сокобања и утврђивање капитал јавних предузећа ( у даљем тексту: Комисија) у 

следећем саставу: 1. Марија Јовановић, председник  

2, Драгана Спасић Милићевић, члан 

3. Сања Богдановић, члани  

4. Иван Тодоровић, члан и  

5. Ордић Стефан, члан.  

Комисија из става 1. овог члана има право на новчану накнаду у складу са важећим 

прописима и актима. 

II 

Основни задатак Комисије је да у складу са Законом о јавном својини, Акционим планом 

за упис и евидентирање имовине општине Сокобања и утврђивање капитал јавних 

предузећа и осталим важећим прописима, изврши идентификацију имовине односно 

процену вредности непокретности. Напред наведена Комисија је дужна да поступа по 

усвојеној  методологији, динамици уписа и евидентирања имовине.  

III 

Комисија је у обавези да све активности које су планиране Акционим планом за упис и 

евидентирање имовине општине Сокобања и утврђивање капитал јавних предузећа изврши 

до децембра 2025 године. Комисија је дужна да на крају календарске године поднесе 

Скупштини општине Сокобања писани извештај о свим предузетим активностима и мерама  



у циљу реализације Акционог плана за упис и евидентирање имовине општине Сокобања и 

утврђивање капитал јавних предузећа. 

IV 

У складу са чланом 2. став 2. Акционог плана за упис и евидентирање имовине општине 

Сокобања и утврђивање капитал јавних предузећа Општина Сокобања ради реализације 

активности предвиђених означеним планом може ангажовати по свој процени или на захтев 

Комисије правна и/или физичка лица одговарајућих квалификација и набавити 

одговарајућу опрему и/или софтвер. 

V 

Даном доношеа ово решееа  престају да веже  Решење о образовању Комисије за 

реализацију Aкционог плана за упис и евидентирање имовине општине Сокобања и 

утврђивање капиталa јавних предузећа („Службеном листу општине Сокобања“ број 65/20 

и 42/21). 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

II Број: 02-64/2022 

У Сокобањи, дана 05.09.2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић с.р. 
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