Република Србија
ОПШТИНА СОКОБАЊА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
II Број: 06-53/2015
30. 09.2015. године
СОКОБАЊА
____________________________________________
_________________________
На основу члана 45. став 4. и члана 47. став 1. Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014) и члана 25. став 1. и 2. Пословника о раду Општинског
већа општине Сокобања (,,Службени лист општине Сокобања“, број 4/2008, 10/2015)
САЗИВАМ
LII седницу Општинског већа општине Сокобања за 02. 10. 2015. године (ПЕТАК) са
почетком у 9 часова.
Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Сокобања у згради Скупштине
општине Сокобања, улица Светог Саве број 23.
За седницу предлажем следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1.Разматрање и усвајање записника са LI седнице Општинског већа општине Сокобања;
2.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о прибављању парковског мобилијара у
јавну својину општине Сокобања;
Известилац:Марија Јовановић.
3.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о преносу права коришћења и управљања,
без накнаде на превозним средствима у јавној својини општине Сокобања Предшколској
установи „Буцко“ Сокобања;
Известилац:Марија Јовановић.
4.Разматрање и утврђивање предлога Решења о образовању Комисије за доделу станова
за социјално становање;
Известилац:Марија Јовановић.
5.Разматрање и утврђивање предлога Решења о давању сагласности Карате клубу
„СОКОБАЊА“ на употребу имена општине у називу удружења;
Известилац:Димитрије Лукић.
6.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Уговор о пружању
интелектуалних услуга између општине Сокобања и Института за мултидисциплинарна
истраживања Београд;
Известилац:Димитрије Лукић.
7.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Уговор о превозу између
општине Сокобања и Саобраћајног предузећа А.Д. „Сокопревоз“ Сокобања;
Известилац:Димитрије Лукић.
8.Разматрање и доношење Закључка о висини накнаде стрелцима на противградним
станицама у општини Сокобања за 2015. годину;
Известилац:Димитрије Лукић.

9.Разматрање захтева за накнаду трошкова путовања радника Основне музичке школе
„Владимир Ђорђевић“ ;
10.Разматрање молбе Специјалне болнице „Сокобања“ за донацију ради организовања
Стручног скупа „Сокобањски медицински дани“;
11.Разматрање захтева чланова удружења „Уличних продаваца - предузетника
Сокобања“;
12.Информације о захтевима грађана;
13.Текућа питања.
Молимо Вас да седници обавезно присуствујете и дођете у тачно заказано време.
ПРЕДСЕДНИК
Димитрије Лукић

