ЗАПИСНИК
Са II седнице Савета за развој општине одржане 11.02.2013. године у сали Скупштине
општине Сокобања са почетком у 10,00 динара.
Седници присуствују чланови Савета за развој општине и то: Зоран Миловановић,
Снежана Татић, Дејан Јовановић, др Снежана Маркишић Милојковић, Драган Марковић,
Ивица Насковски, др Слободанка Никодијевић и Славица Вујановић.
Седници присуствују и: Александра Милетић, Саша Јовановић, Владимир Ракић,
Снежана Радовановић, Саша Дрљача, Виолета Костић, Љубинко Миленковић и Зоран Ристић.
Зоран Миловановић, председник Савета за развој општине, отворио је II седницу и
констатовао да су чланови Савета добили позиве са предложеним дневним редом и
материјалом и да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање и упитао да ли постоје
предлози за измене и допуне дневног реда.
Пошто није било измена и допуна дневног реда, Савет је једногласном одлуком
присутних чланова (8 присутних) усвојио следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Избор заменика председника Савета за развој општине;
2. Упознавање са стратегијом развоја општине Сокобања и упознавање са стратегијом
развоја привреде;
3. Формирање радног тела за област здравства;
4. Формирање радног тела за област водоснабдевања.
Након усвајања дневног реда прешло се на рад по усвојеним тачкама.
1. Избор заменика председника Савета за развој општине;
Председник Савета за развој општине, Зоран Миловановић, је за заменика
председника предложио Ивицу Насковског па пошто дискусије није било Савет за развој
општине је једногласном одлуком присутних чланова (8 присутних) изабрао Ивицу
Насковског за заменика председника Савета за развој општине.
2. Упознавање са стратегијом развоја општине Сокобања и упознавање са стратегијом
развоја привреде;
ИВИЦА НАСКОВСКИ је чланове Савета за развој општине упознао са документима
који чине Стратегију за развој општине а то су:Мастер план туристичке дестинације општине
Сокобања, Инвестициони пакети, Стратегија руралног развоја, Акциони план за младе,
Локални еколошки акциони план, План запошљавања и Пројекат ,,Сокобања здраво место за
здраве инвестиције“.
Владимир Ракић је образложио стратегију руралног развоја и развоја пољопривреде за
период од 2010-2014. године.
Дејан Јовановић је затражио да се за следећу седницу припреми Извештај о

релизацији планова.
3. Формирање радног тела за област здравства;
Зоран Миловановић, Ивица Насковски и Дејан Јовановић дали су предлог да радно
тело за област здравства чине:
1.
2.
3.
4.

др Снежана Маркишић Милојковић, директор Дома здравља – председника
др Драгољуб Петровић, лекар Дома здравља
Слободан Стојановић, секретар Дома здравља
Љубинко Миленковић, радник Организације за туризам, културу и спорт.

Савет за развој општине је једногласном одлуком присутних чланова (8 присутних)
усвојио састав радне групе за област здравства са задатком прикупљања свих релевантних
података ради дефинисања главних проблема у области здравства на територији општине
Сокобања и предлагања адекватних мера и решења у циљу унљпређења услуга здравствене
заштите. Поменуто радно тело ће радити у седницама које сазива и којима председава
председник радног тела по одредбама Пословника Савета за развој општине, а по извршењу
задатка радно тело је дужно да поднесе Извештај Савету за развој.
ЉУБИНКО МИЛЕНКОВИЋ је поднео Извештај о туристичком промету у Сокобањи у
2012. години.Ивица Насковски је навео податак да су 1900 објеката у власништву људи који
немају пребивалиште на територији општине Сокобања и да не постоје подаци о броју
гостију у таквим објектима.
ДЕЈАН ЈОВАНОВИЋ – је предложио да радно тело за здравство чине директор дома
здравља, још један лекар, правник и представник Организације за туризам, културу и спорт.

4. Формирање радног тела за област водоснабдевања.
САША ДРЉАЧА је присутне упознао са капацитетима за водоснабдевање Сокобање и
о текућим проблемима а Виолета Костић је образложила пројекат за реконструкцију и
проширење водоводне мреже.
У дискусији су учествовали и поставили одређена питања Зоран Миловановић, и
Дејан Јовановић на која су одговорили Зоран Ристић Саша Дрљача и Виолета Костић.
Зоран Миловановић је предложио а Савет за развој општине једногласном одлуком
присутних чланова (8 присутних) усвоји састав радног тела за водоснабдевање и то:
Саша Дрљача, директора ЈКП. ,,Напредак“ Сокобања
Виолета Костић, директора Дирекције за урбанизам и изградњу – Сокобања
Дејан Јовановић, председник Општег удружења предузетника
Ристић Зоран, радник ЈКП. ,,Напредак“ Сокобања
Такође је предложено да члан ове радне групе буде и један хидроинжењер, који ће
бити накнадно предложен.
Задатак радног тела је прикупљања свих релевантних података ради дефинисања
главних проблема у области водоснабдевања на територији општине Сокобања и предлагања
адекватних мера и решења у циљу унљпређења услуга водоснабдевања. Поменуто радно тело
ће радити у седницама које сазива и којима председава председник радног тела по одредбама
1.
2.
3.
4.

Пословника Савета за развој општине, а по извршењу задатка радно тело је дужно да поднесе
Извештај Савету за развој.
Седница је завршила са радом у 11,15 часова.
У сокобањи, дана 19.02.2013. године.
ЗАПИСНИК ВОДИЛА
Душица Димитријевић

