На основу члана 100. и члана 127. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 3/2008), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана
25. 09. 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о избору председника и чланова
Савета за развој општине
I
БИРАЈУ СЕ у Савет за развој општине:
1.Зоран Миловановић, предузетник из Врбоваца за председника;
2.Новица Мијалковић, в.д. директора „Лептерија“ ДОО Сокобања за члана;
3.Предраг Стојановић, директор Специјалне болнице „Бањица“ из Сокобање за члана;
4.Снежана Татић Миладиновић, управник хотела „Моравица“ Сокобања за члана;
5.Илија Кнежевић, директор ЈП ПЕУ Ресавица-РМУ „Соко“ Читлук за члана;
6.Дејан Јовановић, председник Општег удружења предузетника општине Сокобања за
члана;
7.др Снежана Маркишић Милојковић, в.д. директора Дома здравља Сокобање за
члана;
8.Драган Марковић, предузетник из Сокобање за члана;
9.Ивица Насковски, Општинска управа општине Сокобања-Одељење за привреду и
ЛЕР за члана;
10.др Слободанка Никодијевић, пензионер из Сокобање за члана;
11.Славица Вујановић, дипл. инг. пољопривреде из Сокобање за члана.
II
Савет за развој општине:
1. Иницира утврђивање приоритета у области развоја Општине;
2. Учествује у изради стратешких и појединачних планова развоја у областима од значаја
за развој Општине;
3. Подстиче развој и прати партнерства између Општине и надлежних органа и
организација, месних заједница и удружења грађана, у циљу стварања и спровођења
развојних пројеката;
4. Иницира и учествује у утврђивању локалне политике и мера у социјалној заштити,
образовању, здравственој заштити, запошљавању, одрживом развоју, као и у другим
областима од значаја за развој Општине;
5. Предлаже моделе финансирања активности у области социјалне политике,
образовања, здравствене заштите, запошљавања, одрживог развоја, као и у другим
областима од значаја за развој Општине;
6. Иницира припрему пројеката или учешће у програмима или пројектима у циљу
унапређења услуга и обезбеђења права грађана, која су у надлежности Општине;
7. Прати и даје мишљење о реализацији стратешких и појединачних планова развоја
Општине;
8. Даје мишљење о предлозима развојних пројеката у Општини који се делимично или

потпуно финансирају из буџета Општине, прати њихово остваривање и даје своје
мишљење о томе, надлежном органу Општине;
9. На основу одлуке надлежног органа Општине учествује у партнерским програмима и
пројектима које спроводи Општина са републичким и покрајинским органима и
установама, јединицама локалне самоуправе и домаћим и међународним
организацијама и партнерима.
III
Председник и чланови Савета за развој општине бирају се на период од четири
године, а по истеку мандата могу бити поново изабрани.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
I Број: 02-48/2012
У Сокобањи, 25. 09. 2012. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Снежана Радовановић

