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На основу члана 46 став 1 тачка 7. Закона о локалној самоуправи, („Службени глсник РС“, број
129/07, 83/14), члана 67. став 1. тачка 8. Статута општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014), 38. став 1. и члана 41. Пословника о раду
Општинског већа општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања, број 4/2008, 10/2015),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 05.04.2016. године, донело је

О ДЛУК У
О ИЗБОРУ КАНДИДАТА ЗА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

I
Бира се Бојана Ћирић, дипломирани правник из Сокобање
начелника Општинске управе општине Сокобања.

за кандидата за заменика

II
Именована ће бити постављена за заменика начелника Општинске управе Општине Сокобања
посебним решењем.
III
Ову Одлуку доставити свим кандидатима-учесницима јавног огласа.
IV
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
V
Против ове Одлуке може се поднети приговор Општинском већу општине Сокобања у року од
8 (осам) дана од дана пријема Одлуке.
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Образложење
Одлуком о расписивању јавног огласа за постављање заменика начелника Општинске управе
општине Сокобања ( „Службени лист општине Сокобања“, број 5/2016 ) расписан је оглас за
постављање заменика начелника Општинске управе општине Сокобања, на период од пет године, који
је објављен дана 09.03.2016. године у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање,
број 664. Огласом су били утврђени општи и посебни услови које кандидати треба да испуњавају, као и
пратећа документација коју су дужни да поднесу као доказ о испуњењу општих и посебних услова, те
да се непотпуне и неблаговремене пријаве неће разматрати.
По разматрању Извештаја о спроведеном јавном огласу за заменика начелника Општинске
управе општине Сокобања број III 11-12/2016 од 29.03.2016. године, утврђено је следеће:
По објављеном огласу, пријаве на оглас су доставила два кандидата и то: Бојана Ћирић из
Сокобање, дана 22.03.2016. године и Зоран Станковић из Сокобање, дана 24.03.2016. године. Обе
пријаве су благоремене, јер су поднете у року одређеном огласом, по коме је задњи дан рока за
подношење пријава био 24.03.2016. године.
Пријава кандидата Бојане Ћирић из Сокобање је потпуна, јер су достављени докази о
испуњавању свих услова прописаних огласом.
Пријава кандидата Зорана Станковића из Сокобање је непотпуна, обзиром да је кандидат
доставио оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених од 19.12.1983. године.
Чланом 80. став 2. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“, број 20/09, 145/14),
прописано је да обрасце извода из матичних књига технички израђује и штампа Народна банка Србије
- Завод за израду новчаница. Упутством о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига
(„Службени гласник РС“, број 109/09, 4/10, 10/10, 25/11, 5/13 и 94/13) тачком 151. предвиђено је, између
осталог, да се изводи из матичне књиге рођених, могу издавати на обрасцима прописаним Упутством
о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник СРС", број 48/90 и
"Службени гласник РС", број 22/91), најкасније до 28. фебруара 2010. године. Ставом 2. исте тачке
прописано је да се изводи из матичне књиге рођених, издати на обрасцима из става 1. ове тачке могу
употребљавати најкасније до истека рока од шест месеци од дана издавања.
На основу наведног произилази да је кандидат Зоран Станковић поднео извод из матичне
књиге рођених на неважећем обрасцу, односно, није поднео уредну документацију из којих разлога је
његова пријава непотпуна, те иста није ни разматрана.
Чланом 46. став 1 тачка 7 Закона о локалној самоуправи прописано је да општинско веће
поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелника за поједине области,
одредбом члана 67. став 1 тачка 8. Статута општине Сокобања прописано је да општинско веће
поставља и разрешава начелника општинске управе, а одредбом члана 41. Пословника о раду
Општинског већа општине Сокобања предвиђено је да се постављење и разрешење заменика
начелника врши по поступку предвиђеним Пословником за постављање и разрешење начелника.
Општинско веће општине Сокобања је, након расправе о кандидату који испуњава све услове
предвиђене огласом, процењујући све околности од значаја за избор кандидата, уз дискреционо
право органа за доношење одлуке о избору кандидата, одлучило као у диспозитиву.
II Број:111-5/2016
У Сокобањи, 05. 04. 2016. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Димитрије Лукић
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На основу члана 67. став 1., тачка 12. Статута општине Сокобања, („Службени лист општине
Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014), члана 13. став 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 4/2010) и члана 42. Пословника о раду Општинског
већа општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 4/2008, 10/2015),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 05.04.2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на План постављања мањих монтажних објеката у башти „Стари
завод“, који је донела Општинска управа општине Сокобања дана 01. 04. 2016. године, под
бројем III 352-79/2016.
II
Решење доставити Општинској управи општине Сокобања.

II Број:352-80/2016
У Сокобањи, 05.04.2016. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Лукић Димитрије
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