Година IV

Број 1

1.мaрт 2011. године
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На основу члана 52. ст. 2. Закона о изменама и
допунама Закона о пореском поступку и
пореској администрацији ("Службени гласник
РС", бр. 53/2010), члана 6. и 60. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 62/06), члана 127. Сатута
општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 3/2008), Скупштина општине
Сокобања,на седници одржаној дана 28. 2.
2011. године, донела је

Уз захтев се подноси документација из које
произилази да су испуњени пропосани услови
за отпис камате.
Захтев се подноси посебно за сваку врсту
обавезе из члана 1. ове одлуке, Општинској
управи - Одељењу за финансије, наплату јавних
прихода и имовинско правне послове - Одсеку
за наплату јавних прихода код кога се
подносилац захтева задужује обавезама за које
захтева отпис камате.

ОДЛУКУ

Члан 3.

О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО
ОСНОВУ ИЗВОРНИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ
ПРИХОДА

Отпис камате у складу са овом одлуком, врши се
подносиоцу захтева, који је на прописане
уплатне рачуне јавних прихода уплатио главни
дуг по основу обавеза из члана 1. ове одлуке, за
које подноси захтев за отпис камате и споредна
пореска давања по основу тих обавеза осим
камате, доспелих за плаћање до 31.12.2010
године.

Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови, обим и
поступак отписа обрачунате а неплаћене камате
на обавезе које су доспеле за плаћање до
31.12.2010 године, ( у даљем тексту: камата ) по
основу изворних локалних јавних прихода и то:
1. порез на имовину физичких лица;
2. порез на имовину правних лица;
3. локалне комуналне таксе за истицање
фирме на пословном простору;
4. накнаде за коришћење грађевинског
земљишта;
5. накнада за заштиту и унапређење животне
средине.

Члан 4.
Подносиоцу захтева који је испунио услове из
члана 3.ове одлуке отписаће се камата по
основу обавеза коју је уплатио, и то:
1.

100% камате, ако је уплату главног дуга у
износу до 200.000,00 дин.у складу са
чланом 3. oве одлуке извршио
најкасније до 30. априла 2011. године;

2.

100% камате, ако је уплату главног дуга у
износу од 200.001,00 дин. до
1.000.000,00 дин. у складу са чланом 3.
ове одлуке извршио најкасније до 30. јун
2011. године;

3.

100% камате, ако је уплату главног дуга у
износу од 1.000.001,00 дин. до
4.000.000,00 дин. у складу са чланом 3.
ове одлуке извршио најкасније до 31.
августа 2011. године;

Члан 2.
Право на отпис камате на обавезе по основу
локалних јавних прихода из члана 1. ове одлуке
(у даљем тексту:обавезе) остварује се на основу
захтева обвезника, односно лица одговорног за
испуњење обавезе обвезника (у даљем тексту:
подносилац захтева),који се подноси по
испуњењу услова прописаних овом одлуком .
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100% камате, ако је уплату главног дуга
преко 4.000.001,00 дин. у складу са
чланом 3. ове одлуке извршио
најкасније до 01. марта 2012. године;

Члан 5.
Право на отпис камате утврђује се решењем
надлежног Одељења за финансије, наплату
јавних прихода и имовинско правне послове Одсек за наплату јавних прихода.
Одељење из става 1. овог члана води
евиденцију о остваривању права у складу са
овом одлуком и стара се о њеном спровођењу.

1. MAРT 2011.
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На основу члана 20. став 1. тачка 11., члана 32.
став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС",број 129/2007), члана
16. став 1. тачка 10 и члана 127. сСтатута
општине Сокобања ("Службени лист општине
Сокобања", бр.3/2008), Скупштина општине
Сокобања, на седници одржаној дана 28. 2.
2011.године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ
ЕНЕРГЕТСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
2011-2021

Члан 1.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“.

Приступа се изради Локалног енергетског плана
општине
Сокобања
2011-2021
према
Меморандуму о разумевању који је закључен
између Програма подршке општинама IPA
2007-Добра управа, планирање и пружање
услуга и општине Сокобања дана 15. 12. 2010.
године.

I Број:011-1/2011
Члан 2.
У Сокобањи, 28. 2. 2011. године
Председник општине ће, у циљу израде
Локалног енергетског плана општине Сокобања
формирати Координациони тим, посебним
решењем.
Члан 3.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Динић Милиша

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“.
I Број: 011-2/2011
у Сокобањи, 28. 2. 2011. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Динић Милиша
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На основу члана
89. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 114. и 127. Статута општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 3/2008), Скупштина општине Сокобања, на
седници одржаној дана 28. 2. 2011. године
донела је

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“.

I Број 011-3/2011
У Сокобањи, 28. 2. 2011. Године

ОДЛУКУ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ОПШТИНЕ
СОКОБАЊА У СТАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ
ГРАДОВА И ОПШТИНА-САВЕЗУ ГРАДОВА И
ОПШТИНА СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК
Динић Милиша

I
Скупштина општине Сокобања потврђује да је
општине Сокобања члан Сталне конференције
градова и општина - Савеза градова и општина
Србије, са седиштем у Београду, Македонска 22
(у даљем тексту: СКГО).
II
Скупштина општине Сокобања потврђује да
прихвата све одредбе Статута СКГО, који је
усвојила 38. Скупштина СКГО, одржана 7.
децембра 2010. године.

4
На основу чл. 32. став 1. тачка 3. Закона о
локалној самоуправи ( “Сл.гласник РС”
бр.129/07), чл.7., 8. и 60. Закона о финансирању
локалне самоуправе ( “Сл. гласник РС” бр.
62/06) и члana 127. Статута општине Сокобања (
“ Службени лист општине Сокобања“ бр. 3/08),
Скупштина општине Сокобања, на седници
одржаној дана 28. 02. 2011. године, донела је

ОДЛУКУ

III
Скупштина општине Сокобања потврђује да у
складу са Статутом СКГО општина Сокобања
преузима обавезу:
-да активно доприноси остваривању циљева
СКГО,
-да обезбеди да њени представници обављају
функцију у органу СКГО на коју је изабрана
општина Сокобања,
-да плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком
Скупштине СКГО,
-да обавља и друге активности које јој повере
Скупштина и Председништво СКГО.

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ

Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке
о порезу на имовину („Службени лист општине
Сокобања“, број 20/2009) и то:

-

У Одлуци о порезу на имовину речи
„висина тржишне вредности“ замењују
се речима „висина вредности“ , а речи
„тржишна вредност“ речју „вредност“ у
одговарајућем падежу;

4 СТРАНА

БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
-

-

У члану 2. став 1. иза тачке 3. додаје се
тачка 4 која гласи:

„Право закупа грађевинског земљишта у јавној
својини, односно пољопривредног земљишта у
државној својини;“

-

У члану 2. став 1. досадашња тачка 4.
постаје тачка 5. мења се и гласи:

-

У члану 4. став 1. речи „где порески
обвезник не води пословне књиге, је
тржишна“ замењују се речима „пореског
обвезника који не води пословне књиге
у складу са прописима у Републици
Србији, је“;

У члану 4. став 2. мења се и гласи:

“Висину вредности непокретности из става 1.
овог члана утврђује
орган надлежан за
утврђивање, наплату и контролу изворних
прихода Општинске управе општине Сокобања,
с тим што се она, осим за земљиште, истеком
сваке календарске говине у односу на годину у
којој је извршена изградња, односно последња
реконструкција
објекта,
умањује
за
амортизацију по стопи од 0,8% применом
пропорционалне методе, а највише до 40%.“;

-

У члану 6. иза става 2. додаје се став 3.
који гласи:

„За непокретност коју обвезник који води
пословне књиге изгради, односно стекне, у току
године за коју се утврђује и плаћа порез на
имовину, основица пореза је њена вредност
исказана у пословним књигама обвезника.“;

Члан 9. мења се и гласи:

„ Стопе пореза на имовину које се примењују
износе:
1.

На права на непокретности пореског
обвезника који води пословне књиге –
0,40%;

2.

На права на земљишту код обвезника
који не води пословне књиге- 0,30%:

3.

На права на непокретности пореског
обвезника који не води пословне књиге,
осим на земљишту:

„Право коришћења грађевинског земљишта у
јавној својини површине преко 10 ари.“;
-

1. MAРT 2011.

На пореску основицу

Плаћа се на име пореза

(1) до 10.000.000 динара

0,40%

(2) од 10.000.000 до
25.000.000 динара

Порез из подтачке (1) +0,60% на износ
преко 10.000.000 динара

(3) од 25.000.000 до
50.000.000 динара

Порез из подтачке (2) + 1,00% на износ
преко 25.000.000 динара

(4) преко 50.000.000 динара

Порез из подтачке (3) +2% на износ
преко 50.000.0000 динара

-

У члану 10. став 1. тачка 1. речи
„државној својини“ замењују се речима
„државној и другим облицима јавне
својине“;

У члану 10. став 1. тачка 6. и 8 мењају се и гласе:
„Земљиште и грађевинско земљиште за
површину под објектом, укључујући и окућницу
стамбене зграде до 5 ари по обвезнику“;
„ Објекте обвезника пореза на доходак грађана
на приходе од пољопривреде и шумарства,
односно обвезника коме је пољопривреда
претежна регистрована делатност, који су
намењени и користе се искључиво за примарну
пољопривредну производњу, у складу са
законом којим се уређује пољопривредно
земљиште.“;
-

Члан 11. мења се и гласи:

„ Утврђени порез на права из чл. 2. ове Одлуке
на згради или стану у којем станује обвезник
умањује се 50% , а највише 20.000,00 динара.
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Ако на једној згради или стану има више
обвезника, право на умањење утврђеног пореза
има сваки обвезник који у тој згради или стану
станује, у висини, сразмерној његовом уделу у
праву на тој згради или стану у односу на износ
за који се порез умањује, у складу са ставом 1.
овог члана.
Утврђени порез на права на зграде и станове
површине до 60м2 , који нису на градском
грађевинском земљишту, односно на земљишту
у грађевинском подручју и не дају се у закуп, а у
којима станују само лица старија од 65 година,
умањује се за 75%.

5
На основу члана 127. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број
4/2008), Скупштина општине Сокобања, на
седници одржаној дана 28. 2. 2011. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност за потписивање Уговора о
оснивању Регионалне туристичке организације
југоисточна Србија.

Домаћинством, у смислу закона, сматра се
заједница живота, привређивања и трошења
остварених прихода чланова те заједнице.
За непокретност обвеѕника
који не води
пословне књиге, за коју је том обвезнику
утврђен порез на имовину за 2010 годину, за
одговарајућу површину исте непокретности,
пореска обавеза истом обвезнику за 2011
годину применом ове одлуке може бити
утврђена у износу не већем од 60% у односу на
пореску опбавезу утврђену за 2010. годину.”

Члан 2.
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II
Овлашћује се председник Скупштине општине
Сокобања да потпише Уговор из тачке I овог
Решења и закључује све правне послове у циљу
реализације Уговора.
III
Решење објавити у „Службеном листу општине
Сокобања“

I Број: 332-2/2011
У Сокобањи, 28. 2. 2011. године

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине
Сокобања”, а примењује од 01. 01. 2011.
године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК

I Број: 011- 4/2011
Динић Милиша
У Сокобањи, 28. 02. 2011. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Динић Милиша
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7
На основу члана 42. став 1. тачка 30 и члана 127.
Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 4/2008), Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној дана
28. 2. 2011. године донела је

На основу члана 42. став 1. тачка 10. и члана 127.
Статута општине Сокобања (“Службени лист
општине Сокобања”, број 3/2008), Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној дана
28. 2. 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора
ЈКП „Напредак“ Сокобања, број 138-3/11-02 од
21. 01. 2011. године.
II
Овлашћује се Дирекција за урбанизам и
изградњу-Сокобања да буде гарант (јемац) по
овом кредиту.
Овлашћује се законски заступник Дирекције за
урбанизам и изградњу-Сокобања да потпише
Уговор и изда потребне инструменте за
обезбеђење отплате у циљу реализације овог
кредитног аранжмана.

I
Овим Решењем врши се измена Решења о
измени Решења о именовању Управног и
Надзорног одбора Дирекције за урбанизам и
изградњу - Сокобања и утврђивању комплетног
састава („Службени лист општине Сокобања“,
број 6/2010) и то тако што се:
-у тачки II став 1. под редним бројем 2.
Павловић Иван разрешава дужности члана на
лични захтев, а уместо њега именује Јовановић
Горан из Сокобање.

III
II
Решење објавити у „Службеном листу општине
Сокобања“.

Решење објавити у „Службеном листу општине
Сокобања“

I Број: 352-5/2011
I Број: 02-14/2011
У Сокобањи, 28. 2. 2011. године
У Сокобањи, 28. 2. 2011. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК
Динић Милиша
Динић Милиша

1.MAРT 2011.
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На основу члана 42. став 1. тачка 22. и члана
127. Статута општине Сокобања ("Службени лист
општинe Сокобања", број 3/2008), Скупштина
општине Сокобања, на седници одржаној дана
28. 2. 2011. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
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прибављања експлоатационог права од стране
Дирекције за урбанизам и изградњу СокобањаСокобања.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине
Сокобања''
I Број: 011-5/2011

I
УСВАЈА СЕ План рада Организације за туризам
културу и спорт Сокобања за 2011. годину.

У Сокобањи, 28. 02. 2011. године

II
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Закључак објавити у „Службеном листу општине
Сокобања“.

ПРЕДСЕДНИК
Динић Милиша

I Број: 332-3/2011
У Сокобањи, 28. 2. 2011. године

10
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Динић Милиша

9
Скупштина општине Сокобања, на седници
одржаној дана 28. 02. 2011. године разматрала
је захтев предузећа „Вода Синђелић“ д.о.о р.у.ц.
„Ждрело“ - Ждрело, Петровац на Млави за
давање на привремено коришћење воде на
истражно-експлоатационом бунару IEBX-1 на
локацији „Лимун бања“, па је, с тим у вези, а на
основу члана 42. став 1. тачка 30. и члана 127.
Статута општине Сокобања (''Службени лист
општине Сокобања '', број 3/2008, донела
ОДЛУКУ
I
Даје се на привремено коришћење предузећу
„Вода Синђелић“ д.о.о.р.у.ц. „Ждрело“ Ждрело, Петровац на Млави вода у количини од
5 литара/секунду на истражно-експлоатационом
бунару IEBX-1 на локацији „Лимун бања“ до

Скупштина општине Сокобања, на седници
одржаној дана 28. 02. 2011. године разматрала
је захтев Милојковић Владе, Костић Драгане,
Петковић Снежане, Станојевић Милосава,
Радосављевић Драгана, Илић Горана и Милетић
Марине за доношење Одлуке о потврђивање
мандата у Скупштини општине Сокобања па је,
с тим у вези, а на основу члана 42. став 1. тачка
30. и члана 127. Статута општине Сокобања
(''Службени лист општине Сокобања '', број
3/2008), донела
ОДЛУКУ
I
Одбија се захтев Милојковић Владе, Костић
Драгане, Петковић Снежане, Станојевић
Милосава, Радосављевић Драгана, Илић Горана
и Милетић Марине којим су тражили да им се
потврде мандати одборника у Скупштини
општине Сокобања.

8 СТРАНА
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радикална странка - Томислав Николић“, са које
су им мандати и додељени.

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“.
Поука о правном средству: Против ове Одлуке
може се изјавити жалба Управном суду Београд
у року од 48 сата од дана пријема Одлуке.
I Број: 011-6/2011
У Сокобањи, 28. 02. 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Динић Милиша

Образложење
Одлуком о потврђивању мандата одборницима
Скупштине општине Сокобања I Број: 01130/2008 од 18. 12. 2008. године („Службени лист
општине Сокобања“, број 6/2008) потврђени су
мандати
одборницима
Милосављевић
Александру, Станојевић Милутину, Трифуновић
Топлици, Јевтић Снежани и Марковић Славиши,
Одлуком о потврђивању мандата одборнику
Скупштине општине Сокобања I Број: 011-4/2009
од 30. 1. 2009. године („Службени лист општине
Сокобања“, број 8/2009) потврђен је мандат
одборнику Стаменковић Момиру и Одлуком о
потврђивању мандата одборницима Скупштине
општине Сокобања I Број: 011-5/2009 од 26. 2.
2009. године („Службени лист општине
Сокобања“, број 10/2009) потврђен је мандат
одборнику Бранковић Саши, сви са Изборне
листе „Српска радикална странка - Томислав
Николић“, након што је Пресудом Окружног
суда у Зајечару Уж. 19/08 од 14. 11. 2008. године
поништена Одлука СО Сокобања I број 01125/08 од 13. 11. 2008. године („Службени лист
општине
Сокобања“,
број
5/2008)
о
неутврђивању престанка мандата одборницима
Милојковић
Влади,
Петковић
Снежани,
Станојевић Милосаву, Радосављевић Драгану,
Илић Горану, Милетић Марини и Костић
Драгани због подношења оставке које је у
њихово име предала Српска радикална странка,
као подносилац Изборне листе „Српска

Одлуком Уставног суда IУз број 52/2008 од 21.
априла 2010. године, која је објављена у
„Службеном гласнику РС“, број 34/2010 21.
маја 2010. године утврђено је да одредбе члана
43. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/07) нису у сагласности са
Уставом, а одредбе члана 47. Закона нису у
сагласности са Уставом и потврђеним
међународним уговорима.
Одборници којима је престао мандат Пресудом
окружног суда у Зајечару Уж. 19/08 од 14. 11.
2008. године и то: Милојковић Влада, Костић
Драгана, Петковић Снежана, Станојевић
Милосав, Радосављевић Драган, Илић Горан и
Милетић Марина у смислу члана 61. Закона о
Уставном суду („Службени гласник РС“, број
109/2007) поднели су захтеве Скупштини
општине Сокобања за измену аката којима је
утврђен престанак мандата одборницима на
основу поднете бланко оставке пре времена на
које су изабрани.
Скупштина општине Сокобања је на седници
одржаној дана 11. 08. 2010. године, у вези
поменутог захтева
донела Одлуку о
неприхватању предлога Одлуке о стављању ван
снаге Одлуке о потврђивању мандата
одборницима Скупштине општине Сокобања I
Број: 011-23/2010, Одлуку о неприхватању
предлога Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о
потврђивању мандата одборнику Скупштине
општине Сокобања I Број 011-24/2010 и Одлуку
о неприхватању предлога Одлуке о измени дела
Одлуке о потврђивању мандата одборницима
Скупштине општине Сокобања I Број: 011-25
(„Службени лист општине Сокобања“, број
8/2010).
На поменуте Одлуке подносиоци захтева су
уложили жалбу Управном суду, па је Управни
суд Решењима 11Уж 551/10 од 11. 11. 2010.,
9Уж 549/10 од 30. 11. 2010., 15Уж 669/10 од 18.
11. 2010., 17Уж 671/10 од 1. 12. 2010., 16Уж
670/10 од 01. 12. 2010., 8Уж 548/10 од 30. 11.
2010. и 14 Уж 668/10 од 18. 11. 2010. жалбе
Милојковић Владе, Костић Драгане, Петковић
Снежане, Станојевић Милосава, Радосављевић
Драгана, Илић Горана и Милетић Марине
одбацио.
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На тражење подносиоца захтева, Скупштина
општине Сокобања је, на седници одржаној
дана 28. 2. 2011. године поново одлучивала о
захтеву за стављање ван снаге Одлука о
потврђивању мандата одборницима Скупштине
општине Сокобања и захтеву за потврђивање
мандата одборника у Скупштини општине
Сокобања Милојковић Влади, Костић Драгани,
Петковић Снежани, Станојевић Милосаву,
Радосављевић Драгану, Илић Горану и Милетић
Марини. У поменутом захтеву, поред осталог
тражи се и доношење Одлуке о стављању ван
снаге Одлука о потврђивању мандата
одборницима Скупштине општине Сокобања.
Међутим, како је стављање ван снаге поменутих
Одлука везано за доношење Одлуке о
потврђивању мандата и представља техничко
решење
начина
престанка-потврђивања
мандата, Скупштина није доносила посебну
одлуку о томе, већ је о истом решавала уз
главни захтев.
Чланом 43. став. 2. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број
3/2008) и чланом 75. став 1. Пословника о раду
Скупштине општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 4/2008) прописано је
да Скупштина одлучује већином гласова
присутних одборника, у складу са чланом 33.
став 1.
Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007).
Како поменути захтев није добио потребну
већину гласова присутних одборника, од
присутних 25 одборника (од укупно 30) 4
(четири) одборника су гласали „за“, 6 (шест)
„против“, Скупштина општине Сокобања је
донела Одлуку као у диспозитиву.
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Скупштина општине Сокобања, на седници
одржаној дана 28. 02. 2011. године разматрала
је захтев Анђелковић Радмила за доношење
Одлуке о потврђивање мандата у Скупштини
општине Сокобања па је, с тим у вези, а на
основу члана 42. став 1. тачка 30. и члана 127.
Статута општине Сокобања (''Службени лист
општине Сокобања '', број 3/2008), донела
ОДЛУКУ
I
Одбија се захтев Анђелковић Радмила којим је
тражио да му се потврди мандат одборника у
Скупштини општине Сокобања.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Сокобања“.
Поука о правном средству: Против ове Одлуке
може се изјавити жалба Управном суду Београд
у року од 48 сата од дана пријема Одлуке.

I Број: 011-7/2011
У Сокобањи, 28. 02. 2010. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Динић Милиша

Образложење
Одлуком о престанку мандата одборницима
Скупштине општине Сокобања I Број 011-2/2010
од 29. 01. 2010 године („Службени лист општине
Сокобања“, број 1/2010) утврђен је, између
осталог и престанак мандата Анђелковић
Радмилу, одборнику Скупштине општине
Сокобања због подношења оставке које је у
његово име предала Демократска странка
Србије, као подносилац Изборне листе

10 СТРАНА
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„Демократска
странка
Србије-Војислав
Коштуница“, са које му је мандат и додељен.
Одлуком Уставног суда IУз број 52/2008 од 21.
априла 2010. године, која је објављена у
„Службеном гласнику РС“, број 34/2010 21.
маја 2010. године утврђено је да одредбе члана
43. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/07) нису у сагласности са
Уставом, а одредбе члана 47. Закона нису у
сагласности са Уставом и потврђеним
међународним уговорима.
Анђелковић Радмило је поднео захтев
Скупштини општине Сокобања за измену акта
којим му је утврђен престанак мандата
одборника на основу поднете бланко оставке
пре времена на које је изабран.
Скупштина општине Сокобања је на седници
одржаној дана 11. 08. 2010. године, у вези
поменутог захтева
донела Одлуку о
неприхватању предлога Одлуке о измени дела
Одлуке о потврђивању мандата одборницима
Скупштине општине Сокобања I Број: 01126/2010 („Службени лист општине Сокобања“,
број 8/2010).
На тражење подносиоца захтева, Скупштина
општине Сокобања је, на седници одржаној
дана 28. 2. 2011. године поново одлучивала о
захтеву за стављање ван снаге Одлуке о
потврђивању мандата одборницима Скупштине
општине Сокобања и захтеву Анђелковић
радмила за потврђивање мандата одборника у
Скупштини општине Сокобања. Међутим, како
је стављање ван снаге поменуте Одлуке везано
за доношење Одлуке о потврђивању мандата и
представља
техничко
решење
начина
престанка-потврђивања мандата, Скупштина
није доносила посебну одлуку о томе, већ је о
истом решавала уз главни захтев.
Чланом 43. став. 2. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број
3/2008) и чланом 75. став 1. Пословника о раду
Скупштине општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 4/2008) прописано је
да Скупштина одлучује већином гласова
присутних одборника, у складу са чланом 33.
став 1.
Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007).
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Како поменути захтев није добио потребну
већину гласова присутних одборника, од
присутних 25 одборника (од укупно 30) ниједан
одборник није гласао „за“, Скупштина општине
Сокобања је донела Одлуку као у диспозитиву.
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Ha основу члана 59. став 2. Закона о локалној
самоуправи ( "Службени лист PC", број
129/2007), члана 21. Одлуке о организацији
Општинске
управе
општине
Сокобања
("Службени лист општине Сокобања", број
4/2008) и члана 42. став 1. Пословника о раду
Општинског већа општине Сокобања (
"Службени лист општине Сокобања", број
4/2008), Општинско веће општине Сокобања, на
седници одржаној 16.02.2011. године године,
донело
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Сокобања, који је
донео начелник Општинске управе општине
Сокобања дана 10.02.2011. године, под бројем
III 110-9/2011-03.
II
Ово Решење објавити у "Службеном листу
општине Сокобања".

III Број 110-9/2011-03
У Сокобањи, 16.02.2011. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Лукић Димитрије

1.MAРT 2011.
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