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На пснпву шлана шлана 46. став 1. ташка 1. и
става 4. истпг шлана, шлана 49. став 1. и 5. Закпна
п лпкалним избприма (“Службени гласник РС”,
брпј 129/07) и шлана 96. став 1. Статута ппщтине
Спкпбаоа (“Службени лист ппщтина”, брпј
15/02), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на
седници пдржанпј дана 09. 04. 2009. гпдине,
дпнела је

На пснпву шлана 42. став 1. ташка 22. и шлана 127.
Статута ппщтине Спкпбаоа ("Службени лист
ппщтинe Спкпбаоа", брпј 3/2008), Скупщтина
ппщтине Спкпбаоа, на седници пдржанпј дана
09. 04. 2009. гпдине, дпнела је

ПДЛУКУ
п престанку мандата пдбпрнику Скупщтине
ппщтине Спкпбаоа

УСВАЈА СЕ План рада Дпма здравља за
2009. гпдину, заведен дана 12. 03. 2009. гпдине,
ппд брпјем 01-147/3-09.

ЗАКЉУЧАК
I

II

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да пдбпрнику Исакпвић
Љиљани, са избпрне листе Г17 Плус - Млађан
Динкић престаје мандат пдбпрника
у
Скупщтини ппщтине Спкпбаоа, на лишни захтев,
са 09. 04. 2009. гпдине.

Закљушак пбјавити у „Службенпм листу
ппщтине Спкпбаоа“.

I Брпј: 510-2/2009
У Спкпбаои, 09. 04. 2009. гпдине

II
Пву
Пдлуку
пбјавити
“Службенпм листу ппщтине Спкпбаоа”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

у

ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пве
Пдлуке мпже се изјавити жалба Пкружнпм суду
у Зајешару у рпку пд 48 шаспва пд дана оенпг
дпнпщеоа.
I Брпј: 011-10/2009
У Спкпбаои, 09. 04. 2009. гпдине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ
Радмилп Анђелкпвић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ
Радмилп Анђелкпвић

160
На пснпву шлана 42. став 1. ташка 10., шлана 127.
Статута ппщтине Спкпбаоа (“Службени лист
ппщтине Спкпбаоа”, брпј 3/2008), шлана 15.
Пдлуке п псниваоу Фпнда за развпј
ппљппривреде ппщтине Спкпбаоа („Службени
лист ппщтине Спкпбаоа“, брпј 6/2008),
Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на седници
пдржанпј дана 09. 04. 2009. гпдине, дпнела је

2 СТРАНА

БРПЈ 11 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
РЕШЕОЕ
I

ДАЈЕ СЕ сагласнпст на Статут Фпнда за
развпј ппљппривреде ппщтине Спкпбаоа, кпји
је дпнеп Управни пдбпр Фпнда, на седници
пдржанпј дана 18. 03. 2009. гпдине.
II

14. АПРИЛ 2009.

ппщтине Спкпбаоа”, брпј 4/2008) и тп такп щтп
се у ташки II, редни брпј 2. Радпсављевић Драган
из Спкпбаое разрещава дужнпсти шлана, а
уместп оега за шлана Кпмисије бира
Милпсављевић Александар из Врмче.
II
Пву Пдлуку пбјавити у “Службенпм
листу ппщтине Спкпбаоа”.

Рещеое пбјавити у „Службенпм
листу ппщтине Спкпбаоа“.
I Брпј: 02-44/2009
У Спкпбаои, 09. 04. 2009. гпдине

I Брпј: 320-9/2009
У Спкпбаои 09. 04. 2009. гпдине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ
Радмилп Анђелкпвић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ
Радмилп Анђелкпвић
162

161
На пснпву шлана 46. и шлана 47. Статута ппщтине
Спкпбаоа (“Службени лист ппщтине Спкпбаоа”,
брпј 3/2008), шлана 46. Ппслпвника Скупщтине
ппщтине Спкпбаоа (“Службени лист ппщтине
Спкпбаоа”, брпј 4/2008) и шлана 5. Пдлуке п
делпкругу и саставу радних тела Скупщтине
ппщтине Спкпбаоа (“Службени лист ппщтине
Спкпбаоа”, брпј 4/2008), Скупщтина ппщтине
Спкпбаоа, на седници пдржанпј дана 09. 04.
2009. гпдине, дпнела је
ПДЛУКУ
п измени Пдлуке п избпру Кпмисије за
кадрпвска, административна и мандатнп
имунитетска питаоа
I
Пвпм Пдлукпм врщи се измена Пдлуке п избпру
Кпмисије за кадрпвска, административна и
мандатнп имунитетска питаоа (“Службени лист

На пснпву шлана 18., шлана 19., шлана 42. став 1.
ташка 10. и шлана 127.
Статута ппщтине
Спкпбаоа (“Службени лист ппщтине Спкпбаоа”,
брпј 3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на
седници пдржанпј дана 09. 04. 2009. гпдине,
дпнела је

РЕШЕОЕ
п измени Рещеоа п именпваоу Управнпг и
Надзпрнпг пдбпра
Дирекције за урбанизам и изградоу Спкпбаоа

I
Пвим Рещеоем врщи се измена Рещеоа п
именпваоу Управнпг и Надзпрнпг пдбпра
Дирекције за урбанизам
и
изградоу Спкпбаоа („Службени лист ппщтине Спкпбаоа“,
брпј 4/2008) и тп такп щтп се у:
- ташки I, редни брпј 4. Кпстић Виплета
разрещава дужнпсти шлана Управнпг пдбпра, а
уместп ое за шлана Управнпг пдбпра именује
Вушић Светлана;
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- ташки II, редни брпј 3. Ристић Кпвиљка
разрещава дужнпсти шлана Надзпрнпг пдбпра, а
уместп ое за шлана Надзпрнпг пдбпра именује
Центрих Впјкан.

СТРАНА 3
II

Рещеое пбјавити у „Службенпм листу
ппщтине Спкпбаоа“

II
Рещеое пбјавити у „Службенпм листу
ппщтине Спкпбаоа“

I Брпј: 02-46/2009
У Спкпбаои, 09. 04. 2009. гпдине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

I Брпј: 02-45/2009
У Спкпбаои, 09. 04. 2009. Гпдине

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ
Радмилп Анђелкпвић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ
Радмилп Анђелкпвић
164
163
На пснпву шлана 18., шлана 19., шлана 42. став 1.
ташка 10. и шлана 127.
Статута ппщтине
Спкпбаоа (“Службени лист ппщтине Спкпбаоа”,
брпј 3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на
седници пдржанпј дана 09. 04. 2009. гпдине,
дпнела је

На пснпву шлана 18., шлана 19., шлана 42. став 1.
ташка 10. и шлана 127. Статута ппщтине
Спкпбаоа (“Службени лист ппщтине Спкпбаоа”,
брпј 3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на
седници пдржанпј дана 09. 04. 2009. гпдине,
дпнела је
РЕШЕОЕ

РЕШЕОЕ
п измени Рещеоа п именпваоу Управнпг и
Надзпрнпг пдбпра
Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Напредак“
Спкпбаоа

I
Пвим Рещеоем врщи се измена Рещеоа п
именпваоу Управнпг и Надзпрнпг пдбпра
Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Напредак“
Спкпбаоа („Службени лист ппщтине Спкпбаоа“,
брпј 4/2008) и тп такп щтп се:
- у ташки I, редни брпј 4. Дрљаша Саща
разрещава дужнпсти шлана Управнпг пдбпра, а
местп оега за шлана Управнпг пдбпра именује
Гплубпвић Тпплица;
-у ташки II , редни брпј 3. Ђпрђевић
Љубища разрещава дужнпсти шлана Надзпрнпг
пдбпра, а уместп оега за шлана Надзпрнпг
пдбпра именује Живкпвић Александар.

п измени Рещеоа п именпваоу Управнпг и
Надзпрнпг пдбпра Прганизације за туризам,
културу и сппрт Спкпбаоа

I

Пвим Рещеоем врщи се измена Рещеоа п
именпваоу Управнпг и Надзпрнпг пдбпра
Прганизације за туризам, културу и сппрт
Спкпбаоа („Службени лист ппщтине Спкпбаоа“,
брпј 4/2008) и тп такп щтп се у ташки I, редни
брпј 5. Стпјкпвић Зпран разрещава дужнпсти
шлана Управнпг пдбпра, а уместп оега за шлана
Управнпг пдбпра именује Милисављевић Гпран
из Тргпвищта.
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II

14. АПРИЛ 2009.
II

Рещеое пбјавити у „Службенпм листу ппщтине
Спкпбаоа“

Рещеое пбјавити у „Службенпм листу ппщтине
Спкпбаоа“

I Брпј: 02-47/2009

I Брпј: 02-48/2009

У Спкпбаои, 09. 04. 2009. Гпдине

У Спкпбаои, 09. 04. 2009. Гпдине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ
Радмилп Анђелкпвић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ
Радмилп Анђелкпвић
165
На пснпву шлана 30. став 3. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник РС“, брпј
129/2007), шлана 42. став 1. ташка 10. и шлана
127. Статута ппщтине Спкпбаоа (“Службени
лист ппщтине Спкпбаоа”, брпј 3/2008),
Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на седници
пдржанпј дана 09. 04. 2009. гпдине, дпнела је
РЕШЕОЕ
п измени Рещеоа п именпваоу Управнпг и
Надзпрнпг пдбпра Нарпдне библиптеке „Стеван
Сремац“ Спкпбаоа

166
На пснпву шлана 1. Закпна п јавнпм
правпбранилащтву (“Службен и гласник РС”,
брпј 43/91), шлана 5. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник РС“, брпј
129/07) и шлана 42. став 1. ташка 7. Статута
ппщтине Спкпбаоа (“Службени лист ппщтине
Спкпбаоа“, бр. 3/08), Скупщтина ппщтине
Спкпбаоа, на седници пдржанпј дана 09. 04.
2009. гпдине, дпнела је
П Д Л У К У
П ПРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ППШТИНСКПГ ЈАВНПГ
ПРАВПБРАНИЛАШТВА У СПКПБАОИ

I
Пвим Рещеоем врщи се измена Рещеоа
п именпваоу Управнпг и Надзпрнпг пдбпра
Нарпдне
библиптеке
„Стеван
Сремац“
Спкпбаоа („Службени лист ппщтине Спкпбаоа“,
брпј 4/2008) и тп такп щтп се у ташки I, редни
брпј 4. Ђпрђевић Љубища разрещава дужнпсти
шлана Управнпг пдбпра са 26. 02. 2009. гпдине,
пднпснп данпм пптврђиваоа пдбпрнишкпг
мандата, а уместп оега за шлана Управнпг
пдбпра именује Ћиркпвић Славища из Дугпг
Ппља.

Члан 1.
Пвпм
Пдлукпм
утврђује
се
делпкруг,
прганизација и рад и пдређују средства за рад
Ппщтинскпг
јавнпг правпбранилащтва у
Спкпбаои ( у даљем тексту: ПЈП).
1. Делпкруг.
Члан 2.
ПЈП врщи ппслпве правне защтите импвинских
права и интереса ппщтине Спкпбаоа, оених
пргана, месних заједница, фпндпва и других
правних лица кпја врще ппслпве пд интереса за
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Ппщтину Спкпбаоа и шије се финансираое
пбезбеђује у бучету ппщтине Спкпбаоа.
Пружа правну ппмпћ грађанима, месним
заједницама, фпндпвима ппщтине и јавним
предузећима и устанпвама и ушествује у изради
нпрмативних аката у пбласти защтите
импвинских права и интереса ппщтине.
ПЈП мпже заступати и друга правна лица, на
оихпв захтев, укпликп тп није у супрптнпсти са
интересима субјеката из шлана 2. став 1.
Пдлуке.
Члан 3.
У заступаоу субјеката и шлана 2. став 1. пве
пдлуке ПЈП има сва пвлащћеоа закпнскпг
заступника.
Члан 4.
Судпви и други државни пргани, дужни су да у
стварима у кпјима је предвиђенп заступаое пд
стране ПЈП, сва писмена дпстављају неппсредн
п ПЈП, те се дпстављаое изврщенп на други
нашин неће сматрати правпваљаним.
Члан 5.
У слушајевима у кпјима тп прирпда сппра
дппущта ПЈП ће пре ппкретаоа парнице или
другпг ппступка предузети пптребне мере ради
сппразумнпг рещаваоа сппрнпг пднпса.
Правнп или физишкп лице кпје има намеру да
ппкрене ппступак прптив ппщтине Спкпбаоа,
или правнпг лица шија импвинска права и
интересе заступа ПЈП, мпже се пбратити ПЈП са
предлпгпм за сппразумнп рещаваое сппрнпг
пднпса. П предузетим мерама ПЈП је дужнп да
пбавести ппднпсипца у рпку пд 30 дана пд дана
пријема захтева.
Члан 6.
ПЈП даје правним лицима шија импвинска права
и интересе заступа, на оихпв захтев, правна
мищљеоа у вези са закљушиваоем импвинскп
правних угпвпра и правна мищљеоа п другим
импвинскп правним питаоима.

СТРАНА 5

2.Прганизација и рад
Члан 7.
Функцију
ПЈП
правпбранилац.

врщи

Ппщтински

јавни

Ппщтински јавни правпбранилац
рукпвпди
радпм ПЈП и предузима радое за кпје је пнп
пвлащћенп.
Члан 8.
Ппщтинскпг јавнпг правпбранипца ппставља
Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, пп расписанпм
јавнпм кпнкурсу, на перипд пд 4 (шетири)
гпдине и мпже бити ппнпвo ппстављен.
За Ппщтинскпг јавнпг правпбранипца мпже
бити ппстављенп лице кпје је држављанин
Републике Србије, кпје испуоава ппщте услпве
за засниваое раднпг пднпса, има заврщила
правни факултет, пплпжен правпсудни испит и
најмаое 5 гпдина раднпг искуства на правним
ппслпвима.
Члан 9.
Ппщтински јавни правпбранилац за свпј ред и
рад ПЈП пдгпвара Скупщтини ппщтине
Спкпбаоа.
Члан 10.
Ппщтински јавни правпбранилац, у складу са
закпнпм, мпже бити разрещен дужнпсти и пре
истека времена за кпје је ппстављен укпликп
ппднесе пставку или буде разрещен пд
дужнпсти.
Члан 11.
Ппщтински јавни правпбранилац мпже бити
удаљен пд дужнпсти акп је прптив истпг
ппкренут кривишни ппступак пп службенпј
дужнпсти, или ппступак за разрещеое пд
дужнпсти, дпк тај ппступак траје.
Члан 12.
За
врщеое
администраципнп-технишких
ппслпва, ПЈП се пбезбеђује ппмпћ у виду једнпг
заппсленпг радника из Ппщтинске управе, са
пплпвинпм раднпг времена.

6 СТРАНА
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3. Средства за рад.
Члан 13.
Средства за рад ПЈП пбезбеђују се у бучету
Скупщтине ппщтине Спкoбаоа.
Члан 14.
Трпщкпви заступаоа у судским и управним
ппступцима признају се ПЈП пп прпписима и
наградама и накнади трпщкпва за рад адвпката.
Зарада за заппсленпг радника Ппщтинске
управе исплаћиваће се из средстава за зараде
Ппщтинске управе.
4. Прелазне и заврщне пдредбе
Члан 15.
Кпнкурс за јавнпг правпбранипца расписаће се у
рпку пд 15. дана пд дана ступаоа на снагу пве
пдлуке.
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На пснпву шлана 16. став 1. ташка 41. и шлана 42.
став 1. ташка 7. Статута ппщтине Спкпбаоа
(“Службени лист ппщтине Спкпбаоа”, бр. 3/08),
Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на седници
пдржанпј дана 09. 04. 2009. гпдине, дпнела је

П Д Л У К У
П НАГРАЂИВАОУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Члан 1.
Пвпм пдлукпм утврђује се правп на дпделу
награде изузетнп талентпваним ушеницима и
студентима, апсплвентима и студентима на
ппстдиплпмским студијама.

Члан 16.

Члан 2.

Ступаоем на снагу пве пдлуке престаје да важи
Пдлука п прганизацији и раду Ппщтинскпг
јавнпг
правпбранилащтва
у
спкпбаои
(„Службени лист ппщтина“, брпј 23/91).

Ппд изузетнп талентпваним ушеницима и
студентима, апсплвентима и студентима на
ппстдиплпмским
студијама, у смислу пве
Пдлуке, ппдразумевају се:;

Члан 17.

-ушеници щкпла за талентпване ушенике кпји
имају прпсешну пцену пд најмаое 4,80;

Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пбјављиваоа у “Службенпм листу ппщтине
Спкпбаоа”.
I Брпј: 011 - 11/2009

У Спкпбаои, 09. 04. 2009. гпдине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ
Радмилп Анђелкпвић

-ушеници – ђаци генерације;
-ушеници и студенти шији су радпви награђени
или кпји су псвпјили једну пд прве три награде
на такмишеоима
на републишкпм и
међунарпднпм нивпу;
-студенти прпглащени за најбпље студенте на
гпдини и студенти са прпсешнпм пценпм пд
најмаое 9,80 ппд услпвпм да су редпвнп уписују
семестре;
-апсплвенти-студенти заврщне гпдине пснпвних
студија кпји имају прпсешну пцену најмаое 9,50;
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-студенти ппстдиплпмских студија кпји су
уписали заврщну гпдину ппстдиплпмских
студија са прпсешнпм пценпм пд најмаое 9,50.
Члан 3.

СТРАНА 7

-за апсплвенте кпји имају прпсешну пцену пд
најмаое 9,50 – пптврда факултета п
пдслущанпм заврщнпм семестру и пптврда п
прпсешнпј пцени;

Члан 4.

-за студенте ппстдиплпмских студија са
прпсешнпм пценпм пд најмаое 9,50– пптврда
факултета
п
упису
заврщне
гпдине
ппстдиплпмских студија и пптврда п прпсешнпј
пцени.

Средства за награду пбезбеђују се у бучету
ппщтине Спкпбаоа.

Члан 8.

Правп на дпделу награде имају лица из шлана 2.
пве Пдлуке са пребивалищтем на теритприји
ппщтине Спкпбаоа.

Члан 5.
Награде дпдељује Председник ппщтине
Спкпбаоа, на предлпг Кпмисије за дпделу
награда ушеницима и студентима ( у даљем
тексту: Кпмисија).
Кпмисију
фпрмира
Спкпбаоа.

Скупщтина

ппщтине

Кпмисија има председника и два шлана кпји се
именују на перипд пд 4 гпдине.
Члан 6.
Пријаве се ппднпсе Кпмисији, накпн стицаоа
услпва за дпделу награде, најкасније дп 1.
нпвембра за текућу гпдину.
Члан 7.
Дпкази п испуоенпсти услпва су:
-за ушенике щкпла за талентпване ушенике пптврда щкпле п прпсешнпј пцени;
-за ђаке генерације - пптврда щкпле да је ђак
генерације;
-за ушенике и студенте шији
су радпви
награђени или псвпјили једну пд прве три
награде на такмишеоима на републишкпм и
међунарпднпм нивпу – пдгпварајућа пптврда п
награди;
-за најбпље студенте на гпдини и студенте са
прпсекпм пд најмаое 9,80 – пдгпварајућа
пптврда факултета да су најбпљи студенти,
пднпснп пптврда п прпсеку;

Висина награде за ушенике кпји ппхађају щкплу
за талентпване ушенике са прпсешнпм пценпм
пд најмаое 4,80, ђаке генерације и ушенике и
студенте шији су радпви награђени или су
псвпјили једну пд прве три награде на
такмишеоима
на
републишкпм
или
међунарпднпм нивпу утврђује се у висини
прпсешне нетп зараде у Републици Србији за
претхпдни месец у пднпсу на месец у кпме се
дпдељује награда.
Висина награде за најбпљег студента гпдине и
студента са прпсешнпм пценпм пд најмаое 9,80
утврђује се у изнпсу пд једне и пп прпсешне нетп
зараде у Републици Србији за претхпдни месец
у пднпсу на месец у кпме се дпдељује награда.
Висина награде за апсплвенте утврђује се у
висини пд две
прпсешне нетп зараде у
Републици Србији за претхпдни месец у пднпсу
на месец у кпме се дпдељује награда.
Висина награде за студенте ппстдиплпмских
студија са прпсешнпм пценпм пд најмаое 9,50
утврђује се у висини две прпсешне нетп зараде у
Републици Србији за претхпдни месец у пднпсу
на месец у кпме се дпдељује награда.
Члан 9.
Данпм ступаоа на снагу пве Пдлуке престаје да
важи Пдлука п награђиваоу ушеника и
студената (“Службен и лист ппщтина”, брпј
11/05).
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Члан 10.

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пбјављивaоа у “Службенпм листу ппщтина”.
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-У шлану 28. став 2. иза реши „Ппщтинске управе“
ставља се „ташка“ и брищу се реши „и
председнику ппщтине“.
Члан 2.

I Брпј: 011-12/2009
У Спкпбаои, 09. 04. 2009 гпдине.

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пбјављиваоа у „Службенпм листу ппщтине
Спкпбаоа“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ
Радмилп Анђелкпвић

I Брпј: 011-13/2009
У Спкпбаои, дана 09. 04. 2009. гпдине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

168
На пснпву шлана 59. став 1. Закпна п лпкалнпј
сампуправи (Сл.гласник РС" бр. 129/07) и шлана
84. став 1. Статута ппщтине Спкпбаоа
("Службени лист ппщтине Спкпбаоа" бр. 3/08),
Скупщтина ппщтине Спкпбаоа на седници
пдржанпј дана 09. 04. 2009. гпдине, дпнела је
П Д Л У К У
П ИЗМЕНАМА ПДЛУКЕ П ПРГАНИЗАЦИЈИ
ППШТИНСКЕ УПРАВЕ ППШТИНЕ СПКПБАОА

Члан 1.
Пвпм Пдлукпм врще се измене Пдлуке п
прганизацији Ппщтинске управе ппщтине
Спкпбаоа
(„Службени
лист ппщтине
Спкпбаоа“, брпј 4/08) такп щтп се:
-У шлану 23. став 4. уместп „запете“ ставља се
„ташка“ и брищу реши „уз сагласнпст
председника ппщтине“.
-У шлану 24. иза реши „ппсебним пвлащћеоем“
ставља се „ташка“ и брищу се реши „уз
сагласнпст председника ппщтине“.
-У шлану 28. став 1. ташка 5. иза реши „Ппщтинске
управе“ ставља се „ташка“ и брищу се реши „и
председника ппщтине“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ
Радмилп Анђелкпвић
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На пснпву шлана 46. и шлана 127. Статута
ппщтине Спкпбаоа („Службени лист ппщтине
Спкпбаоа“, брпј 3/2008), Скупщтина ппщтине
Спкпбаоа, на седници пдржанпј дана 09. 04.
2009. гпдине, дпнела
Рещеое п измени Рещеоа
п пбразпваоу струшне Кпмисије за израду
гпдищоег прпграма защтите, уређеоа и
кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта
I
Пвим Рещеоем врщи се измена Рещеоа п
пбразпваоу струшне Кпмисије за израду
гпдищоег прпграма защтите, уређеоа и
кприщћеоа
ппљппривреднпг
земљищта
Скупщтине ппщтине Спкпбаоа I брпј 02-71/2008
пд 13. 11. 2008. гпдине и тп такп щтп се:
- у ташки III, ппсле реши „изврщити“ брищу реши
„у 2008/2009 гпдини“;
- ташка IV брище у пптпунпсти;
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-најмаое пет гпдина раднпг искуства у

- ташка V ппстаје ташка IV.
II

струци.

Пвп Рещеое пбјавити у „Службенпм листу
ппщтине Спкпбаоа”.
I Брпј: 02-49/2009
У Спкпбаои 09. 04. 2009. гпдине

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
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III
Јавни пглас пбавезнп садржи услпве кпје
кандидат треба да испуоава, дпкументацију
кпја се ппднпси, рпк за ппднпщеое пријава пд 8
(псам) дана са дпкументацијпм и назив и адресу
надлежне службе Ппщтинске управе ппщтине
Спкпбаоа кпјпј се пријаве ппднпсе.
IV

170.
На пснпву шлана
56. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник РС, брпј
129/2008), шлана 67. став 1. ташка 7. Статута
ппщтинe Спкпбаоа („Службени лист ппщтине
Спкпбаоа“, брпј 3/2008) и шлана 36. Ппслпвника
п раду Ппщтинскпг већа ппщтине Спкпбаоа
(„Службени лист ппщтине Спкпбаоа”, брпј
4/2008), Ппщтинскп веће ппщтине Спкпбаоа, на
седници пдржанпј дана 30. 03. 2009. гпдине,
дпнелп је

ПДЛУКУ

Јавни пглас ће бити пбјављен
прекп
Наципналне службе за заппщљаваое у листу
„Ппслпви“.
V
Пву Пдлуку пбјавити у „Службенпм листу
ппщтине Спкпбаоа“.

II Брпј: X-71/2009
У Спкпбаои, 30. 03. 2009. гпдине

ППШТИНСКП ВЕЋЕ ППШТИНЕ СПКПБАОА

I
РАСПИСУЈЕ СЕ јавни пглас за ппстављаое
заменика
нашелника
Ппщтинске
управе
ппщтине Спкпбаоа.
Заменик нашелника Ппщтинске управе ппставља
се на перипд пд пет гпдина.
II
За заменика нашелника Ппщтинске управе
ппщтине Спкпбаоа мпже бити ппстављенп лице
кпје, ппред ппщтих услпва прпписаних закпнпм,
испуоава и следеће ппсебне услпве:
-да има заврщен правни факултет;
-пплпжен испит за рад у прганима
државне управе и

ПРЕДСЕДНИК
Лукић Димитрије
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