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СОКОБАЊА

_________________________________
__________________
На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 44. став 1. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 3/2008, 7/2013) и члана 57. Пословника о раду Скупштине општине Сокобања („Службени
лист општине Сокобања“, број 4/2008“)
САЗИВАМ
XVIII седницу Скупштине општине Сокобања за 07. 03. 2014. године (ПЕТАК), са
почетком у 9 часова.
Седница ће се одржати у великој 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 XVII седнице Скупштине општине
Сокобања;
2.Разматрање и доношење I Ребаланса Одлуке о буџету општине Сокобања за 2014.
годину;
Известилац:Сања Богдановић.
3.Разматрање и доношење Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне
ревизије завршног рачуна буџета за 2013. годину;
Известилац:Сања Богдановић.
4.Разматрање и доношење Одлуке о покретању поступка отуђења превозног средства
из јавне својине општине Сокобања;
Известилац:Димитрије Лукић.
5.Разматрање и доношење Одлуке о формирању Комисије за спровођење поступка
отуђења превозног средства у јавној својини општине Сокобања путем јавног надметања;
Известилац:Димитрије Лукић.
6.Разматрање и доношење Одлуке о преузимању уговорних обавеза од Организације за
туризам и културу Сокобања из Уговора о купопродаји путничког возила путем финансијског
лизинга;
Известилац:Димитрије Лукић.
7.Разматрање и доношење Одлуке о преносу права јавне својине на покретним стварима
у јавној својини општине Сокобања, без накнаде, Министарству унутрашњих послова,
Полицијска управа Зајечар, Полицијска станица у Сокобањи;
Известилац:Димитрије Лукић.
8.Разматрање и доношење Одлуке о одузимању права коришћења кп.бр. 1024 у КО

Жучковац;
Известилац:Славица Миловановић.
9.Разматрање и доношење Одлуке о измени Одлуке о одређивању јавног грађевинског
земљишта;
Известилац:Славица Миловановић.
10.Разматрање и доношење Програма запремања простора мермерног шеталишта у
Сокобањи;
Известилац:Драган Арсић.
11.Разматрање и доношење Програма постављања мањих монтажних објеката на
јавним површинама;
Известилац:Драган Арсић.
12.Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција општине
Сокобања 2012-2016. године;
Известилац:Ружица Јоцић.
13.Разматрање и доношење Програма коришћења средстава од накнаде за боравишну
таксу;
Известилац:Ружица Јоцић.
14.Разматрање и доношење Програма за очување, коришћење и унапређење бање у
2014. години;
Известилац:Ружица Јоцић.
15.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности за потписивање Уговора о
пословно-техничкој сарадњи;
Известилац:Димитрије Лукић.
16.Разматрање и доношење Решења о разрешењу вршиоца дужности директора
Организације за туризам и културу Сокобања;
Известилац:Снежана Радовановић.
17.Разматрање и доношење Решења о именовању вршиоца дужности директора
Организације за туризам и културу Сокобања;
Известилац:Снежана Радовановић.
18.Текућа питања.
Молимо Вас да седници обавезно присуствујете и дођете тачно у заказано време.
ПРЕДСЕДНИЦА
Снежана Радовановић
НАПОМЕНА: Матријал по тачкама 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 и 15 добили сте уз позив
за седницу Општинског већа општине Сокобања од 26. 02. 2014. године.

