РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СОКОБАЊА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
I Број:06-22/2015
15. 04. 2015. године
СОКОБАЊА

________________________________
_________________
На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14), члана 44. став 1. Статута општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14) и члана 58. Пословника о раду Скупштине општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 4/08)
САЗИВАМ
XXX седницу Скупштине општине Сокобања за 22. 04. 2015. године (СРЕДА), са
почетком у 9 часова.
Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Сокобања у згради Скупштине
општине Сокобања, улицa Светог Саве бр. 23.
За седницу предлажем следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1.Разматрање и усвајање извода из записника са XXIX седнице Скупштине општине
Сокобања;
2.Разматрање и доношење Закључка о усвајању Извештаја о реализацији Програма
рада за 2014. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања;
Известилац:Витомир Крстић.
3.Разматрање и доношење Закључка о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални
рад „Сокобања“ у Сокобањи за 2014. годину;
Известилац:Владимир Павловић.
4.Разматрање и доношење Закључка о усвајању Извештаја о пословању Организације
за туризам и културу Сокобања од 1. јануара до 31. децембра 2014. године;
Известилац:Љубинко Миленковић.
5.Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Извештај о реализацији
Програма пословања Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу-Сокобања за 2014.
годину;
Известилац:Виолета Костић.
6.Разматрање и доношење Закључка о давању сагласности на Извештај о раду за 2014.
годину Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања;
Известилац:Саша Дрљача.
7.Разматрање и доношење Закључка о усвајању Извештаја о раду Општинске управе
општине Сокобања за 2014. годину;
Известилац:Драгослав Пауновић.
8.Разматрање и доношење Закључка о усвајању Извештаја о раду Правобранилаштва
општине Сокобања за период 01. 01. 2014. године до 31. 12. 2014. године;
Известилац:Мирјана Кокерић.
9.Разматрање и доношење Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину
општине Сокобања, путем изградње;
Известилац:Драгослав Пауновић.
10.Разматрање и доношење Одлуке о давању у закуп непокретности у јавној својини

општине Сокобања на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи;
Известилац:Драгослав Пауновић.
11.Разматрање и доношење Одлуке о усвајању нацрта Уговора о оснивању Друштва са
ограниченом одговорношћу- Регионално привредно друштво за комуналну делатност „Нишки
регион доо Ниш“;
Известилац:Димитрије Лукић.
12.Разматрање и доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном
уређењу на територији општине Сокобања;
Известилац:Душица Станковић.
13.Разматрање и доношење Решења о измени и допуни Решења о постављењу заменика
команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације и утврђивању
комплетног састава;
Известилац:Димитрије Лукић.
14.Разматрање и доношење Програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја општине Сокобања за 2015. годину;
Известилац:Владимир Ракић.
15.Разматрање и доношење Програма постављања мањих монтажних објеката на
јавним површинама;
Известилац:Драгослав Пауновић.
16.Разматрање и доношење Измене Програма запремања простора мермерног
шеталишта у Сокобањи;
Известилац:Димитрије Лукић.
17.Разматрање и доношење Одлуке о изменама утврђеног Програма одржавања јавних
градских зелених површина из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања;
Известилац:Душица Станковић.
18.Разматрање и доношење Правилника за субвенционисање пољопривреде кроз
куповину женске телади код пољопривредних произвођача у 2015. години;
Известилац:Владимир Ракић.
19.Разматрање и утврђивање текста Конкурса за субвенционисање пољопривреде кроз
куповину женске телади код пољопривредних произвођача у 2015. години;
Известилац:Владимир Ракић.
20.Разматрање и доношење Правилника за унапређење расног састава у овчарству кроз
покривање дела трошкова за купљену приплодну јагњад, у износу од 50% од вредности
купљене јагњади;
Известилац:Владимир Ракић.
21.Разматрање и утврђивање текста Конкурса за унапређење расног састава у овчарству
кроз покривање дела трошкова за купљену приплодну јагњад, у износу од 50% од вредности
купљене јагњади;
Известилац:Владимир Ракић.
22.Разматрање и доношење Правилника за унапређење воћарства кроз покривање дела
трошкова при подизању вишегодишњих засада, кроз суфинансирање садница, у укупном
износу од 50% од укупне вредности садног материјала у 2015. години;
Известилац:Владимир Ракић.
23.Разматрање и утврђивање текста Конкурса за унапређење воћарства кроз покривање
дела трошкова при подизању вишегодишњих засада, кроз суфинансирање садница, у укупном
износу од 50% од укупне вредности садног материјала у 2015. години;
Известилац:Владимир Ракић.
24.Разматрање и доношење Правилника за унапређење примарне прераде
индустријског, зачинског и лековитог биља кроз субвенционисање изградње сушара у укупном
износу од 50% од укупне вредности инвестиције у 2015. години;
Известилац:Владимир Ракић.
25.Разматрање и утврђивање текста Конкурса за унапређење примарне прераде

индустријског, зачинског и лековитог биља кроз субвенционисање изградње сушара, у укупном
износу од 50% од укупне вредности инвестиције у 2015, години;
Известилац:Владимир Ракић.
26.Разматрање и доношење Правилника за унапређење пољопривреде кроз
суфинансирање пластеника и опреме за наводњавање, у укупном износу од 50% од укупне
вредности инвестиција у 2015. године;
Известилац:Владимир Ракић.
27.Разматрање и утврђивање текста Конкурса за унапређење пољопривреде кроз
суфинансирање пластеника и опреме за наводњавање, у укупном износу од 50% од укупне
вредности инвестиција у 2015. године;
Известилац:Владимир Ракић.
28.Текућа питања.
Молимо Вас да седници обавезно присуствујете и дођете тачно у заказано време.
ПРЕДСЕДНИЦА
Снежана Радовановић

НАПОМЕНА: Материјал по тачкама 2 до 13, по тачкама 15 и 16, по тачкама 18 до 27 добили
сте уз материјал за седницу Општинског већа општине Сокобања од 08. 04. 2015, а материјал
по тачки 14, уз позив за седницу Општинског већа општине Сокобања од 20. 02. 2015. године.

