
На основу члана  15. став 1. тачка 10) Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", 

бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 

68/2020) и члана 150. став 4. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, број 11/19), Скупштина општине Сокобања, на конститутивној 

седници, одржаној дана 15.08.2020. године,  донела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

о прихватању Извештаја  

 

о укупним резултатима избора за одборнике у Скупштини општине Сокобања 

одржаним дана 21. јуна 2020. године 

 

 

 I Прихвата се Извештај Изборне комисије општине Сокобања о укупним резултатима 

избора за одборнике у Скупштини општине Сокобања, одржаним дана 21. јуна 2020. године, 

број 013-8-132/2020 oд 08.07.2020. године. 

 

II Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

 

I БРОЈ: 013-14/2020 

У Сокобањи, 15.08.2020. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА                      

             ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  

                                                                                                                          Борисав Тошић 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Правни основ за доношење  oвог Закључка садржан је у одредбама члана  15. став 1. 

тачка 10. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) којим је утврђено да изборна 

комисија подноси извештај скупштини јединице локалне самоуправе о спроведеним 

изборима за одборнике и члана 150. став 4. Пословника Скупштине општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 11/19),  којим је утврђено да се закључком 

одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, утврђују ставови о 

томе, шта, како и на који начин треба убудуће поступати у појединачним питањима односно 

стварима, иницира доношење одлука, односно другог општег или појединачног акта. 

 

Изборна комисија општине Сокобања је упутила Скупштини општине Сокобања, Извештаја 

о укупним резултатима избора за одборнике у Скупштини општине Сокобања одржаним 

дана 21. јуна 2020. године, број 013-8-132/2020 oд 08.07.2020. године, на даљу надлежност. 
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 На основу члана 56. став 5. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 

34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) и члана 11. и 

члана 15. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, 

број 11/19), Скупштина општине Сокобања, на конститутивној седници, одржаној дана 

15.08.2020. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

о именовању Верификационог одбора 

 

 

 1. Именује се Верификациони одбор за потврђивање мандата изабраним одборницима у 

саставу: 

 

1. Горан Симић, УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА – МИЛИЈА МИЛЕТИЋ - 

председник  

2. Младен Милосављевић- „Социјалистичка партија Србије (СПС)“-ИВИЦА ДАЧИЋ - 

члан, 

3. Сандра Марковић- АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. - члан 

 

 2. Ово решење  објавити у ''Службеном листу општине Сокобања''. 

 

 

I БРОЈ: 011-15/2020 

У Сокобањи, 15.08.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                     

     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  

                                                                                                                          Борисав Тошић  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 56. став 5. Закона о локалним 

изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 

аутентично тумачење и 68/2020) и члана 15. Пословника Скупштине општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), којима је утврђено да о потврђивању мандата 

одборника скупштина одлучује на основу Извештаја Верификационог одбора јавним гласањем, 

да у гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима су мандати додељени и који 

имају уверења Изборне комисије да су изабрани, док је чланом 11. напред наведеног 

Пословника предвиђено да Скупштина именује верификациони одбор од три члана на предлог 

председавајућег већином гласова присутних кандидата за одборнике, који предлажу три изборне 

листе које су добиле највећи број одборничких мандата у Скупштини и да Верификационим 

одбором председава његов најстарији члан, да верификациони одбор ради на седници којој 

присуствују сви чланови одбора и одлучује већином гласова чланова одбора, а да када 

Скупштина потврди мандате одборника, Верификациони одбор престаје са радом. 

 На основу свега напред наведеног,  донето је решење као у диспозитиву.  

 

 

  

184

СТРАНА    2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 32 15. август 2020. године



На основу члана 56. став 1, 2, 5.  и 7. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник  РС“ број: 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично 

тумачење и 68/2020), члана 31. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“ 

број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 36. и 143. 

Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана 10. 

Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 

11/19), Скупштина општине Сокобања, на конститутивној седници, одржаној дана 

15.08.2020. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  

Члан 1. 

Потврђују се мандати одборника Скупштине општине Сокобања који су изабрани 

на изборима одржаним дана 21.06.2020. године, и то:  

1. Миодраг Николић, 27.01.1981, Доктор медицине, Сокобања, Пјера Крижанића 

бр. 14 

2. Владимир Миловановић, 21.05.1975, Приватни предузетник, Сокобања, Ратарска 

бр. 36 

3. Ана Вељковић, 27.05.1981, Дипломирани економиста, Сокобања, Војводе 

Путника бр. 58 

4. Станислав Младенов, 19.08.1981, Дипломирани правник, Сокобања, Косовке 

Девојке бр. 4 

5. Ивана Филиповић, 04.03.1976, др  спец. Интерне медицине, Сокобања, 

Немањина бр. 3 

6. Драган Младеновић, 20.06.1972, Дипломирани економиста, Сокобања, 

Трубаревац 

7. Јелена Никодијевић, 10.09.1982, дип.инж.заштите животне средине, Сокобања, 

Првомајска бр. 10 

8. Славиша Лазански, 26.09.1967, Туризмолог, Сокобања, Бранка Ђурића бр. 3 

9. Сандра Марковић, 07.09.1988, Дипломирани економиста – комерцијалиста, 

Сокобања, Родољуба Чолаковића бр. 46 

10. Горан Дудић, 12.10.1969, Ветеринар, Сокобања, Јошаница 

11. Владан Петковић, 03.07.1975, Струковни инжењер геодезије, Сокобања, 

Спортска бр. 3 

12. Јана Матеовић, 18.02.1992, Медицинска сестра, техничар, Сокобања, 20. 

Српске Ударне Бригаде бр. 19 

13. Зоран Милановић, 13.09.1975, Предузетник, Сокобања, Сокоградска бр. 9 

14. Милена Крстић, 08.09.1984, Доктор медицине, Сокобања, Ивана Цанкара бр. 4 

15. Марко Тешовић, 27.10.1985, Дипломирани економиста, Сокобања, Војводе 

Путника бр. 50  

16. Драган Николић, 16.05.1977, струк. Инжењер Технологије пољопривреде, 

Сокобања, 23. Дивизије бр. 38 

17. Марија Стевановић Вељковић, 15.01.1985, Дипломирани правник, Сокобања, 

Војводе Мишића бр. 17 
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18. Александар Марјановић, 02.08.1985, Економски техничар, Сокобања, Ресник 

19. Сања Маринковић, 22.05.1982, Трговац, Сокобања, Читлук 

са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

 

20. Снежана Радовановић, 23.11.1961, економиста, Сокобања, Београдска бр. 33 

21. Жика Милошевић, 25.11.1958, пољопривредник, Сокобања, Врбовац 

22. Младен Милосављевић, 18.01.1991, Доктор медицине, Сокобања, Ресник 

23. Борисав Тошић, 07.07.1958, радник, Сокобања, Иве Андрића бр. 26 

  

са Изборне листе „Социјалистичка партија Србије (СПС)“ - ИВИЦА ДАЧИЋ 

 

24. Александар Ђокић, 02.12.1987, Пољопривредник, Сокобања, Ресник 

25. Горан Симић, 10.05.1968, Пољопривредник, Сокобања, Шарбановац 

 

са Изборне листе УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА – МИЛИЈА МИЛЕТИЋ 

Члан 2. 

 Мандат одборника Скупштине општине Сокобања почиње да тече даном 

потврђивања мандата. 

Члан 3. 

   Мандат одборницима траје 4 (четири) године. 

 

Члан 4. 

Потврђивањем мандата одборницима из члана 1. ове Одлуке, престаје мандат 

одборницима из претходног сазива Скупштине општине Сокобања. 

 

Члан 5. 

 Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења одлуке. 

Члан 6. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 7. 

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

Образложење 

 Правни основ за доношење Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине 

општине Сокобања садржан је у одредбама члана 56. став 1, 2, 5. и 7. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник  РС“ број: 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 

16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), члана 31. Закона о локалној самоуправи 

СТРАНА    4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 32 15. август 2020. године



(„Службени гласник  РС“ број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 

47/2018), члана 36. и 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 6/19) и члана 10. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени 

лист општине Сокобања“, број 11/19). 

 Чланом 56. став 1, 2, 5. и 7. Закона о локалним изборима, утврђено је да мандат 

одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, да о потврђивању мандата 

одборника одлучује Скупштина на конститутивној седници на основу извештаја 

Верификационог одбора јавним гласањем, као и да у гласању могу учествовати кандидати 

за одборнике којима су мандати додељени у складу са чланом 43. овог Закона и који имају 

уверење Изборне комисије јединици локалне самоуправе да су изабрани. 

 На основу члана 31. Закона о локалној самоуправи одборницима је утврђено 

трајање мандата од 4 године, као и судска заштита мандата, а на основу члана 56. став 7. 

наведеног Закона о локалним изборима, утврђено  је да се против Одлуке о потврђивању 

мандата одборника може изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана 

доношења одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе. 

 Чланом  36. Статута општине Сокобања, прописано је да се одборници бирају на 

четири године и да одборнику почиње и престаје одборничке мандат под условима и на 

начин утврђен Законом. 

Чланом 10. Пословника Скупштине општине Сокобања, предвиђено је да мандат 

одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје 4 године, односно до 

престанка мандата одборника тог сазива Скупштине, да о потврђивању мандата одборника 

одлучује Скупштина на конститутивној седници, да се потврђивање мандата одборника 

врши на основу уверења о избору за одборника и извештаја Изборне комисије о 

спроведеним изборима за одборнике, као и да потврђивањем мандата новоизабраних 

одборника престају функције председника и заменика председника Скупштине из 

претходног сазива. 

 Верификациони одбор је утврдио да су подаци из уверења о избору за одборнике 

Скупштине општине Сокобања истоветни са подацима из извештаја Изборне комисије 

општине Сокобања и да су уверења издата од овлашћеног органа. Верификациони одбор 

је о свему утврђеном поднео извештај Скупштини, на основу кога је Скупштина општине, 

у складу са напред наведеним одредбама Закона и подзаконских аката одлучила о 

потврђивању мандата одборницима, а како је наведено у Одлуци. 

 

 Упутство о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Управном суду у Београду, Одељење у Нишу, у року од 48 часова од дана доношења 

одлуке. 

 

I БРОЈ: 02-29/2020 

У Сокобањи, 15.08.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  

                                                                                                                          Борисав Тошић 
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На основу члана  10. став 4. Пословника Скупштине општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), Скупштина општине Сокобања, 

на конститутивној седници одржаној дана 15.08.2020. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

 

I 

 

Утврђује се престанак мандата председника Скупштине општине Сокобања, 

Драгољуба Јевтића из Сокобање, закључно са 15.08.2020. године. 

 

 

 

II 

 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

III 

 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

 

 

 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 10. 

став 4. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 11/19), којим је прописано да потврђивањем мандата 

новоизабраних одборника престају функције председника и заменика председника 

Скупштине из претходног сазива.  

 Како је Скупштина општине Сокобања, на основу извештаја 

Верификационог одбора, јавним гласањем, потврдила мандате одборницима у 

новом сазиву, Скупштина општине Сокобања, донела је Решење као у диспозитиву. 
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 Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути 

спор пред  Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од 

дана достављања овог решења. 

 

 

 

I БРОЈ: 112-7/2020 

У Сокобањи, 15.08.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                    

      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  

                                                                                                            Борисав Тошић 

 

 

 

СТРАНА    7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 32 15. август 2020. године



На основу члана  10. став 4. Пословника Скупштине општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), Скупштина општине Сокобања, 

на конститутивној седници одржаној дана 15.08.2020. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

 

I 

 

Утврђује се престанак мандата заменика председника Скупштине општине 

Сокобања, Славише Лазанског из Сокобање, закључно са 15.08.2020. године. 

 

 

 

II 

 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

III 

 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

 

 

 

 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 10. 

став 4. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 11/19), којим је прописано да потврђивањем мандата 

новоизабраних одборника престају функције председника и заменика председника 

Скупштине из претходног сазива.  

 Како је Скупштина општине Сокобања, на основу извештаја 

Верификационог одбора, јавним гласањем, потврдила мандате одборницима у 

новом сазиву, Скупштина општине Сокобања, донела је Решење као у диспозитиву. 
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СТРАНА    8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 32 15. август 2020. године



 Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути 

спор пред  Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од 

дана достављања овог решења. 

 

 

 

I БРОЈ: 112-8/2020 

У Сокобањи, 15.08.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  

                                                                                                           Борисав Тошић 

 

 

СТРАНА    9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 32 15. август 2020. године



  
 Скупштина општине Сокобања,  на основу члана 22. Пословника  Скупштине 

општине Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'' број 11/19), на конститутивној  седници 

одржаној 15.08.2020. године донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о образовању Комисије за спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  за избор 

Председника Скупштине општине Сокобања  

 

 

 1.  Образује се Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања  за 

избор председника Скупштине општине Сокобања у саставу: 

 

 1. Славиша Лазански, АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.; 

 2. Младен Милосављевић,  „Социјалистичка партија Србије (СПС)“-ИВИЦА ДАЧИЋ, 

 3. Александар Ђокић, УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА – МИЛИЈА МИЛЕТИЋ. 

 

 2.  Ово Решење објавити у '' Службеном листу општине Сокобања''.  

 

 

I БРОЈ: 011-16/2020 

У Сокобањи, 15.08.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                     

     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  

                                                                                                               Борисав Тошић 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 22. Пословника Скупштине општине Сокобања (''Службени лист општине 

Сокобања'' , бр.11/19), утврђено је да се, по утврђивању листе кандидата за Председника 

Скупштине општине Сокобања, образује Комисија за спровођење и утврђивање резултата 

тајног гласања од три члана, а за члана комисије одређује се по један одборник са три 

изборне листе које су добиле највећи број одборничких места у Скупштини.  

 Обзиром на напред наведени члан, донето је решење као у диспозитиву. 
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СТРАНА    10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 32 15. август 2020. године



На основу члана  32. став 1. тачка 10. и  38. став 1. и 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  РС“, број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 

– др. закон и 47/2018), члана 42. став 1. тачка 14, члана 59. став 1. и 143. Статута 

општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана 20. и 

149.  Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 11/19), Скупштина општине Сокобања, на конститутивној седници 

одржаној дана 15.08.2020. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

I 

 

Владан Петковић, струковни инжењер геодезије из Сокобање,  бира се за 

председника Скупштине општине Сокобања, на мандатни период од четири 

године. 

 

 

 

II 

 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

III 

 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 
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СТРАНА    11 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 32 15. август 2020. године



 

Образложење 

 

 Правни основ за избор председника Скупштине општине Сокобања садржан 

је у одредбама члана 32. став 1. тачка 10. и  38. став 1. и 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  РС“, број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 

– др. закон и 47/2018), члана 42. став 1. тачка 14, члана 59. став 1. и 143. Статута 

општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана 20. и 

149.  Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 11/19). 

 Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи прописано је да 

Скупштина општине у складу са Законом бира и разрешава председника 

Скупштине, а чланом 38. став 1. и 3. да Скупштина општине има председника 

Скупштине који се бира на предлог најмање 1/3 одборника из реда одборника на 

време од 4 године тајним гласањем већином гласова од укупног броја одборника 

Скупштине општине. 

 Наведене одредбе Закона о локалној самоуправи садржане су и у члану 42. 

став 1. тачка 14. и члану 59.  став 1. Статута општине Сокобања, као и члану 20. 

Пословника Скупштине општине Сокобања. 

 На основу предлога одборника Скупштине општине Сокобања, а у складу са 

напред наведеним одредбама Закона о локалној самоуправи и одредбама 

подзаконских аката, спроведен је поступак тајног гласања за избор председника 

Скупштине општине Сокобања, па је већином гласова од укупног броја одборника, 

из реда одборника Владан Петковић из Сокобање, изабран  за председника  

Скупштине општине Сокобања, што је наведено у диспозитиву овог решења.  

 

 Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути 

спор пред  Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од 

дана достављања овог решења. 

 

 

 

I БРОЈ: 011-17/2020 

У Сокобањи, 15.08.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                    

      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  

                                                                                                           Борисав Тошић 

 

 

СТРАНА    12 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 32 15. август 2020. године



  
 Скупштина општине Сокобања,  на основу члана 22. Пословника  Скупштине 

општине Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'' број 11/19), на конститутивној  седници 

одржаној 15.08.2020. године донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о образовању Комисије за спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  за избор 

заменика Председника Скупштине општине Сокобања  

 

 

 1.  Образује се Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања  за 

избор заменика председника Скупштине општине Сокобања у саставу: 

 

 1. Славиша Лазански, АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.; 

 2. Младен Милосављевић,  „Социјалистичка партија Србије (СПС)“-ИВИЦА ДАЧИЋ, 

 3. Александар Ђокић, УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА – МИЛИЈА МИЛЕТИЋ. 

 

 2.  Ово Решење објавити у '' Службеном листу општине Сокобања''.  

 

 

I БРОЈ: 011-18/2020 

У Сокобањи, 15.08.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                     

             ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 22. Пословника Скупштине општине Сокобања (''Службени лист општине 

Сокобања'' , бр.11/19), утврђено је да се, по утврђивању листе кандидата за Председника 

Скупштине општине Сокобања, образује Комисија за спровођење и утврђивање резултата 

тајног гласања од три члана, а за члана комисије одређује се по један одборник са три 

изборне листе које су добиле највећи број одборничких места у Скупштини.  

 Чланом 34. Пословника Скупштине општине Сокобања (''Службени лист општине 

Сокобања'' , бр.11/19), предвиђено је да се предлагање и избор заменика председника 

Скупштине, спроводе по истом поступку који је овим Пословником утврђен за избор 

председника Скупштине. 

 Обзиром на напред наведене чланове Пословника, донето је решење као у 

диспозитиву. 
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СТРАНА    13 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 32 15. август 2020. године



          

На основу члана  32. став 1. тачка 10. и 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник  РС“ број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 

47/2018), члана 42. став 1. тачка 14, 61. и 143.  Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана 34. и 149. Пословника 

Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), 

Скупштина општине Сокобања на конститутивној седници одржаној дана 

15.08.2020. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

I 

 

Ивана Филиповић, лекар специјалиста интерне медицине из Сокобање, бира 

се за заменика председника Скупштине општине Сокобања, на време од четири 

године. 

 

 

 

II 

 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

III 

 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 
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СТРАНА    14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 32 15. август 2020. године



 

 

Образложење 

 

 Правни основ за избор заменика председника Скупштине општине 

Сокобања садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 10. и 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник  РС“ број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 

101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42. став 1. тачка 14, члану 61. и 143.  Статута 

општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана 34. и 

149. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 11/19).  

 Чланом став 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи прописано је 

да Скупштина општине у складу са Законом бира и разрешава заменика 

председника Скупштине, а чланом 39. да председник Скупштине има заменика који 

га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност, 

као и да се заменик председника Скупштине бира и разрешава на исти начин као и 

председник Скупштине, који се сагласно члану 38. став 3. бира на предлог најмање 

1/3 одборника из реда одборника на време од четири године тајним гласањем 

већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. 

 Наведене одредбе Закона о локалној самоуправи садржане су и у члану 42. 

став 1. тачка 14. и члану 61. Статута општине Сокобања, као и члану 34. 

Пословника Скупштине општине Сокобања. 

 На основу предлога одборника Скупштине општине Сокобања, а у складу са 

напред наведеним одредбама Закона о локалној самоуправи и одредбама 

подзаконских аката, спроведен је поступак тајног гласања за избор заменика 

председника Скупштине општине Сокобања, па је већином гласова од укупног 

броја одборника, из реда одборника Ивана Филиповић из Сокобање, изабрана за 

заменика председника Скупштине општине Сокобања, што је наведено у 

диспозитиву овог решења. 

 

 Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути 

спор пред  Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од 

дана достављања овог решења. 

 

 

 

I БРОЈ: 112-9/2020 

У Сокобањи, 15.08.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                    

              ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 

СТРАНА    15 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 32 15. август 2020. године



На основу члана  32. став 1. тачка 11. и  члана 40. став 1.,2. и 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник  РС“ број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 

101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42. став 1. тачка 15, 62. став 1, 2. и 3. и 143. 

Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19)  и 

члана 35, 36, 37. и 149.  Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени 

лист општине Сокобања“, број 11/19),  Скупштина општине Сокобања, на 

конститутивној седници одржаној дана 15.08.2020. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ   

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

I 

 

Соња Стефановић, дипломирани правник из Сокобање, поставља се за 

секретара Скупштине општине Сокобања. 

 

 

II 

 

  Мандат секретара Скупштине траје 4 (четири) године. 

 

 

III 

 

  Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општине Сокобања“. 

 

 

 

 

 

Образложење 
 

 Правни основ за постављење секретара Скупштине општине Сокобања 

садржан је у одредбама члана  32. став 1. тачка 11. и  члана  40. став 1, 2. и 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“ број: 129/2007, 83/2014 – 

др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42. став 1. тачка 15, 62. став 1, 2. и 

3. и 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 

6/19)  и члана 35, 36, 37. и 149.  Пословника Скупштине општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 11/19). 

 Чланом 32. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи прописано је да 

Скупштина општине у складу са законом поставља и разрешава секретара 

Скупштине, а чланом 40. став 1, 2. и 3. да Скупштина општине има секретара који 

се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница 
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Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним 

за њихов рад, да се секретар Скупштине поставља на предлог председника 

Скупштине на 4 године и да може бити поново постављен, као и да за секретара 

Скупштине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, 

положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од 

најмање 3 године. 

 Наведене одредбе Закона о локалној самоуправи садржане су и у члану 42. 

став 1. тачка 15, 62. став 1, 2. и 3.  Статута општине Сокобања, као и члану 35. став 

1. и 2. Пословника Скупштине општине Сокобања, док је чланом 36. став 1. и 2. 

Пословника Скупштине општине Сокобања прописаном да се секретар Скупштине 

поставља јавним гласањем, на четири године и може бити поново постављен, а да 

је за секретара Скупштине постављен кандидат за кога гласа већина од присутног 

броја одборника. 

 На основу предлога председника Скупштине општине Сокобања, а у 

складу са напред наведеним одредбама Закона о локалној самоуправи и 

подзаконских аката, Скупштина општине Сокобања поставила је Соњу Стефановић 

из Сокобање за секретара Скупштине општине Сокобања, а како је наведено у 

диспозитиву овог решења. 

 

 Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути 

спор пред  Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од 

дана достављања овог решења. 

 

 

I БРОЈ: 112-10/2020 

У Сокобањи, 15.08.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                    

                      ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 

 

СТРАНА    17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 32 15. август 2020. године



На основу члана  36. став 3. Пословника Скупштине општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), Скупштина општине Сокобања, 

на конститутивној седници одржаној дана 15.08.2020. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

 

I 

 

Утврђује се престанак мандата секретара Скупштине општине Сокобања, 

Соње Стефановић из Сокобање, закључно са 15.08.2020. године. 

 

 

 

II 

 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

III 

 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

 

 

 

 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 36. 

став 3. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 11/19), којим је прописано да постављењем секретара Скупштине, 

престаје функција секретара Скупштине из претходног сазива.   

 Како је Скупштина општине Сокобања, поставила секретара Скупштине 

општине Сокобања, иста је донела Решење као у диспозитиву. 
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 Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути 

спор пред  Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од 

дана достављања овог решења. 

 

 

 

I БРОЈ: 011-19/2020 

У Сокобањи, 15.08.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                    

              ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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 Скупштина општине Сокобања,  на основу члана 42, члана 43. и члана 22. Пословника  

Скупштине општине Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'' број 11/19), на конститутивној  

седници одржаној 15.08.2020. године донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о образовању Комисије за спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  за избор 

Председника општине Сокобања, заменика председника општине Сокобања и чланова 

Општинског већа општине Сокобања  

 

 

 1.  Образује се Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања  за 

избор председника општине Сокобања, заменика председника општине Сокобања и чланова 

Општинског већа општине Сокобања у саставу: 

 

 1. Славиша Лазански, АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.; 

 2. Младен Милосављевић,  „Социјалистичка партија Србије (СПС)“-ИВИЦА ДАЧИЋ, 

 3. Александар Ђокић, УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА – МИЛИЈА МИЛЕТИЋ. 

 

 2.  Ово Решење објавити у '' Службеном листу општине Сокобања''.  

 

 

I БРОЈ: 011-20/2020 

У Сокобањи, 15.08.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                     

             ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 43. Пословника Скупштине општине Сокобања (''Службени лист општине 

Сокобања'' , бр.11/19), предвиђено је да Скупштина бира извршне органе општине 

непосредном применом поступка који је утврђен законом, Статутом и Пословником за избор 

председника и заменика председника Скупштине, а чланом 22. Пословника Скупштине 

општине Сокобања (''Службени лист општине Сокобања'' , бр.11/19), утврђено је да се, по 

утврђивању листе кандидата за Председника Скупштине општине Сокобања, образује 

Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања од три члана, а за члана 

комисије одређује се по један одборник са три изборне листе које су добиле највећи број 

одборничких места у Скупштини.  

 
 
194

СТРАНА    20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 32 15. август 2020. године



 Чланом 42. напред наведеног Пословника прописано је да Скупштина истовремено и 

обједињено одлучује о избору председника општине, заменика председника општине и 

чланова општинског већа. 

 Обзиром на напред наведене чланове Пословника, донето је решење као у 

диспозитиву. 

 

  
 

СТРАНА    21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 32 15. август 2020. године



 

На основу члана  32. став 1. тачка 12,  43. став 1. и 45. став 4. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник  РС“ број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 

101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42. став 1. тачка 16, 65. став 1. и 143. Статута 

општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана 39. 

став 2. члана 40. став 1. члана 42. и 149. Пословника Скупштине општине 

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 11/19),Скупштина општине 

Сокобања, на седници одржаној дана 15.08.2020. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА  

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

I 

Миодраг Николић, доктор медицине из Сокобање, бира се за председника 

општине Сокобања. 

 

 

II 

Мандат председника општине траје 4 (четири) године. 

 

 

 

III 

Председник општине је председник Општинског већа. 

 

 

 

IV 

 

  Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општине Сокобања“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образложење 

 

 Правни основ за избор председника општине Сокобања садржан је у 

одредбама 32. став 1. тачка 12,  43. став 1. и 45. став 4. Закона о локалној 
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самоуправи („Службени гласник  РС“ број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 

– др. закон и 47/2018), члана 42. став 1. тачка 16, 65. став 1. и 143. Статута општине 

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана 39. став 2. 

члана 40. став 1. члана 42. и 149. Пословника Скупштине општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 11/19). 

 Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи прописано је да 

Скупштина општине у складу са Законом бира и разрешава председника Општине, 

чланом 43. став 1. истог Закона да председника општине бира Скупштина општине 

из реда одборника на време од 4 године тајним гласањем већином гласова од 

укупног броја одборника Скупштине општине, а чланом 45. став 4. прописано је да 

је председник Општине  председник Општинског већа. 

 Кандидата за председника Општине предлаже председник Скупштине 

општине, сходно члану 43. став 3. Закона о локалној самоуправи.   

 Наведене одредбе Закона о локалној самоуправи садржане су и у члану 42. 

став 1. тачка 16. и члану 65. став 1. Статута општине Сокобања и члана 39. став 2. 

члана 40. став 1. члана 42. Пословника општине Сокобања. 

 На основу предлога председника Скупштине општине Сокобања, а на начин 

и по поступку прописаним одредбама Закона о локалној самоуправи и 

подзаконским актима, спроведен је поступак тајног гласања, па је већином гласова 

од укупног броја одборника, из реда одборника Миодраг Николић из Сокобање, 

изабран за председника општине Сокобања, што је наведено у диспозитиву овог 

решења.  

 

 Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути 

спор пред  Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од 

дана достављања овог решења. 

 

 

I БРОЈ: 112-11/2020 

У Сокобањи, 15.08.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                    

              ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 

 

 

 

 

СТРАНА    23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 32 15. август 2020. године



На основу члана  32. став 1. тачка 12, 43. став 2. и 4. и члана 45. став 5. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“ број: 129/2007, 83/2014 – 

др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42. став 1. тачка 16, 65. став 4. и 

143.  Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) 

и члана 39. став 2, члана 41. став 1, члана 42. и 149. Пословника Скупштине 

општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), Скупштина 

општине Сокобања, на седници одржаној дана 15.08.2020. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

I 

Владимир Миловановић, предузетник из Сокобање, бира се за заменика 

председника општине Сокобања. 

 

 

II 

Мандат заменика председника општине траје 4 (четири) године. 

 

 

 

III 

Заменик председника општине је члан  Општинског већа по функцији. 

 

 

IV 

  Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општине Сокобања“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Образложење 

 

 Правни основ за избор заменика председника општине Сокобања, садржан 

је у одредбама члана  32. став 1. тачка 12, 43. став 2. и 4. и члана 45. став 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник  РС“ број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 

101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42. став 1. тачка 16, 65. став 4. и 143.  
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Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и 

члана 39. став 2, члана 41. став 1, члана 42. и 149. Пословника Скупштине општине 

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 11/19). 

 Чланом 32. став 1. тачка 12. прописано је да скупштина општине у складу са 

Законом о локалној самоуправи на предлог председника општине бира заменика 

председника општине, чланом 43. став 2. и 4. истог Закона да председник Општине 

има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да 

обавља своју дужност, као и да кандидат за председника Општине предлаже 

кандидата за заменика председника Општине из реда одборника кога бира 

Скупштина општине на исти начин као председника Општине, а који се бира на 

време од 4 године тајним гласањем већином гласова од укупног броја одборника 

Скупштине општине, а чланом 45. став 5. прописано је да је заменик  председника 

Општине  члан Општинског већа по функцији.   

 Наведене одредбе Закона о локалној самоуправи садржане су и у члану 42. 

став 1. тачка 16, 65. став 4. Статута општине Сокобања, као и члану 39. став 2, 

члану 41. став 1 и члану 42. Пословника Скупштине општине Сокобања. 

 На основу предлога кандидата за председника општине Сокобања, а на 

начин и по поступку прописаним одредбама Закона о локалној самоуправи и 

oдредбама подзаконских аката, спроведен је поступак тајног гласања, па је већином 

гласова од укупног броја одборника, из реда одборника Владимир Миловановић из 

Сокобање, изабран  за заменика председника општине Сокобања, а што је наведено 

у диспозитиву овог решења.  

 

 Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути 

спор пред  Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од 

дана достављања овог решења. 

 

 

 

I БРОЈ: 112-12/2020 

У Сокобањи, 15.08.2020. године  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                    

              ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана  32. став 1. тачка 12. и 45. став 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник  РС“ број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 

47/2018), члана 42. став 1. тачка 16, члана 69. и 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана 39. став 3, члана 41. став 2. и 149. 

Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 

11/19),  Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 15.08.2020. године, 

донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

I 

 

За чланове Општинског већа општине Сокобања, бирају се: 

 

1. Миодраг Николић из Сокобање- Председник општине Сокобања, председник, 

2. Владимир Миловановић - Заменик председника општине Сокобања, заменик 

председника, 

3. Александар Радивојевић, доктор наука регионалне географије из Сокобање, 

члан, 

4. Иван Никодијевић, лекар специјалиста медицине спорта из Сокобање, члан, 

5. Снежана Величковић, дипломирани правник из Сокобање, члан, 

6. Драган Стојановић, грађевински техничар из Сокобање, члан, 

7. Славиша Крстић, грађевински техничар из Сокобање, члан. 

 

II 

 

Мандат члановима Општинског већа траје четири године. 

 

 

III 

  

 Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се  у „Службеном листу 

општине Сокобања“. 

 

 

 

Образложење 
 

 Правни основ за избор чланова Oпштинског већа општине Сокобања  садржан је у 

одредбама члана  32. став 1. тачка 12. и 45. став 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник  РС“ број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 

47/2018), члана 42. став 1. тачка 16, члана 69. и 143. Статута општине Сокобања 
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(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана 39. став 3, члана 41. став 2. и 149. 

Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 

11/19). 

 Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи прописано је да 

скупштина општине у складу са Законом бира и разрешава председника општине и на 

предлог председника општине бира заменика председника Општине и чланове 

општинског већа, што је предвиђено и чланом 42. став 1. тачка 16. Статута општине 

Сокобања, а чланом 69. Статута општине Сокобања ставом 1. предвиђено је да Општинско 

веће чине Председник општине, заменик Председника општине, као и пет чланова 

Општинског већа, ставом 2. да је Председник општине председник Општинског већа, 

ставом 3. да је заменик Председника општине члан Општинског већа по функцији, ставом 

4.  да чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, 

тајним гласањем, већином од укупног броја одборника, ставом 5. да кандидате за чланове 

Општинског већа предлаже кандидат за Председника општине, а ставом 6. да када 

одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено и обједињено 

одлучује о избору заменика Председника општине и чланова Општинског већа.  

 Наведене одредбе Закона о локалној самоуправи и Статута општине Сокобања 

садржане су и у члану 39. став 3 и члану 41. став 2. Пословника Скупштине општине 

Сокобања. 

  На основу предлога кандидата за председника општине Сокобања, а у 

складу са напред наведеним одредбама Закона о локалној самоуправи и подзаконских 

аката, по поступку прописаним Пословником Скупштине општине Сокобања, већином 

гласова од укупног броја одборника Скупштине општине Сокобања, извршен је избор 

чланова Општинског већа, што је наведено у диспозитиву овог решења. 

 

 Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред 

Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања 

овог решења. 

 

 

I БРОЈ: 112-13/2020 

У Сокобањи, 15.08.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                          

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана 43. став 1. 2. и 5. Закона о локалној самоуправи  

(„Службени гласник  РС“ број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 

47/2018), члана 66. став 1. и 143. Статута општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, број 6/19) и  члана 44. став 1 и  члана 149. Пословника 

Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), 

Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 15.08.2020. године, 

донела је  

 

   ОДЛУКУ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    

СОКОБАЊА 

 

 

                                                      Члан 1. 

 

Утврђује се да је мандат одборника Скупштине општине Сокобања, престао 

пре истека времена на који су изабрани и то: 

 

 

1. Миодрагу Николићу, доктору медицине из Сокобање, ул. Пјера 

Крижанића број 14, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА 

НАШУ ДЕЦУ., због избора на функцији председника oпштине 

Сокобања;  

 

2. Владимиру Миловановићу, предузетнику из Сокобање, ул. Ратарска 

бр. 36, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.,  

због избора на функцију заменика председника општине Сокобања; 

 

 

 

Члан 2. 

 

   Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

Члан 3. 

 

  Одлуку објавити  у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

Образложење 
 

 Правни основ за доношење Одлуке о престанку мандата одборника 

Скупштине општине Сокобања садржан је у одредбама члана 43. став 1. 2. и 5. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“ број: („Службени гласник  

РС“ број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 66. 

став 1. и 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, 

број 6/19) и  члана 44. став 1. и  члана 149. Пословника Скупштине општине 

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 11/19). 

 Чланом 43. став 1, 2. и 5. Закона о локалној самоуправи утврђено је да 

председника општине бира скупштине општине из реда одборника на време од 
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четири године, да председник општине има заменика који га замењује у случају 

његове одсутности и спречености да обавља своју дужност, као и да председнику 

општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје 

мандат одборника у Скупштини општине. 

 Одредбом члана 66. став 1.  Статута општине Сокобања и  члана 44. став 1 

Пословника Скупштине општине Сокобања, такође је утврђено да председнику 

општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје 

мандат одборника. 

 Узимајући у обзир да су из реда одборника изабрани Миодраг Николић за 

председника општине Сокобања и Владимир Миловановић за заменика 

председника општине Сокобања, то се због неспојивости функција доноси Одлука 

о престанку мандата одборника Скупштине општине Сокобања наведеним лицима.  

На основу члана 49. Закона о локалним изборима („Службени гласник  РС“ 

број: 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично 

тумачење и 68/2020), на одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе о 

престанку мандата одборника допуштена је жалба Управном суду. Жалба се 

подноси у року од 48 часова од дана доношења одлуке Скупштине јединице 

локалне самоуправе.  

 

 Упутство о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Управном суду у Београду, Одељење у Нишу, у року од 48 часова од дана 

доношења одлуке. 

 

I БРОЈ: 011-21/2020 

У Сокобањи, 15.08.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                    

              ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу члана  47. став 3. Пословника Скупштине општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), Скупштина општине Сокобања, 

на конститутивној седници одржаној дана 15.08.2020. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

 

I 

 

Утврђује се престанак мандата председника општине Сокобања, Исидора 

Крстића из Сокобање, закључно са 15.08.2020. године. 

 

 

 

II 

 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

III 

 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

 

 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 47. 

став 3. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 11/19), којим је прописано да престанком мандата Скупштине 

престаје мандат извршних органа општине, с тим да они врше текуће послове из 

своје надлежности до ступања на дужност новог председника општине и 

Општинског већа.  

 Сходно напред наведеним одредбама, Скупштина општине Сокобања, 

донела је Решење као у диспозитиву. 
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 Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути 

спор пред  Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од 

дана достављања овог решења. 

 

 

 

I БРОЈ: 011-22/2020 

У Сокобањи, 15.08.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                    

              ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 

 

 

 

СТРАНА    31 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 32 15. август 2020. године



На основу члана  47. став 3. Пословника Скупштине општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), Скупштина општине Сокобања, 

на конститутивној седници одржаној дана 15.08.2020. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

 

I 

 

Утврђује се престанак мандата заменика председника општине Сокобања, 

Владимира Миловановића из Сокобање, закључно са 15.08.2020. године. 

 

 

 

II 

 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

III 

 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

 

 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 47. 

став 3. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 11/19), којим је прописано да престанком мандата Скупштине 

престаје мандат извршних органа општине, с тим да они врше текуће послове из 

своје надлежности до ступања на дужност новог председника општине и 

Општинског већа.  

 Сходно напред наведеним одредбама, Скупштина општине Сокобања, 

донела је Решење као у диспозитиву. 
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 Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути 

спор пред  Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од 

дана достављања овог решења. 

 

 

 

I БРОЈ: 011-23/2020 

У Сокобањи, 15.08.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                    

              ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 

 

 

 

СТРАНА    33 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 32 15. август 2020. године



На основу члана  47. став 3. Пословника Скупштине општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), Скупштина општине Сокобања, 

на конститутивној седници одржаној дана 15.08.2020. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

 

I 

 

Утврђује се престанак мандата члановима Општинског већа  општине 

Сокобања и то: 

 

1) Исидору Крстићу из Сокобање, 

2) Владимиру Миловановићу из Сокобање,  

3) Јовану Стевановићу из Сокобање 

4) Срђану Ђокићу из Сокобање 

5) Александру Радивојевићу из Сокобање 

6) Владану Петковићу из Сокобање – члану Општинског већа општине 

Сокобања на сталном раду у општини 

7) Драгану Младеновићу из Сокобање 

8) Оливери Денић из Сокобање 

9) Сандри Марковић из Сокобање  

 

 

закључно са 15.08.2020. године. 

 

 

 

II 

 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

III 

 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 
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Образложење 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 47. 

став 3. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 11/19), којим је прописано да престанком мандата Скупштине 

престаје мандат извршних органа општине, с тим да они врше текуће послове из 

своје надлежности до ступања на дужност новог председника општине и 

Општинског већа.  

 Сходно напред наведеним одредбама, Скупштина општине Сокобања, 

донела је Решење као у диспозитиву. 

 

 Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути 

спор пред  Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од 

дана достављања овог решења. 

 

 

 

I БРОЈ: 011-24/2020 

У Сокобањи, 15.08.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                    

              ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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 На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“ 

број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42, 46. и 143. 

Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана 62.-

64, члана 76. став 1. тачка 1, члана 77 и 149. Пословника Скупштине општине 

Сокобања(„Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), Скупштина општине 

Сокобања, на седници одржаној дана 15.08.2020. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И 

МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА   

 
I 

 

 БИРАЈУ СЕ за чланове Комисије за кадровска, административна и мандатно 

имунитетска питања ( У даљем тексту: Комисија) : 

 

1. Драган Младеновић, одборник из Трубаревца, општина Сокобања- председник 

Комисије,  

2. Марко Тешовић, одборник из Сокобање, ул. Војводе Путника бр. 50- члан 

Комисије, 

3. Драган Николић, одборник из Сокобање, ул. 23. дивизије бр. 38- члан Комисије, 

4. Радиша Милановић из Николинца, општина Сокобањ- члан Комисије, 

5. Милена Лазић Андрејевић из Ресника, општина Сокобања - члан Комисије; 

 

II 

 

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Oдлука о избору Комисије за 

кадровска, административна и мандатно имунитетска питања број: 011-49/2016 од 

24.06.2016. године ( „Службени лист општине Сокобања“, број 25/16) и Решење о 

разрешењу и избору члана Комисије за кадровска, административна и мандатно 

имунитетска питања број 011-20/2019 од 17.10.2019. године ( „Службени лист општине 

Сокобања“, број 31/19). 

III 

 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

IV 

 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. и 36. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“ број: 129/2007, 83/2014 – др. 

закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 42, 46. и 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана 62.-64, члана 76. став 1. тачка 1, 

члана 77 и 149. Пословника Скупштине општине Сокобања(„Службени лист општине 

Сокобања“, број 11/19) 
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 Чланом 36. Закона о локалној самоуправи, прописано је да Скупштина општине 

оснива стална радна тела за разматрање питања из њене надлежности, да радна тела дају 

мишљење на предлоге, прописе и одлука које доноси Скупштина општине и обавља и 

друге послове утврђене Статутом општине, као и да се број радних тела, избор, права и 

дужности председника и чланова радних тела утврђују Статутом општине. 

 Чланом 46. став 1, 2. и 3. Статута општине Сокобања, прописано је да Скупштина 

општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 

надлежности, да радна тела дају мишљења на предлоге прописе и одлуке које доноси 

Скупштина општине и обављају друге послове утврђене овим Статутом и пословником 

Скупштине општине, да се пословником Скупштине општине утврђују број и задаци 

сталних радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних радних 

тела, као и друга питања од значаја за рад сталних радних тела. 

Чланом 62.-64. Пословника општине Сокобања, предвиђено је да се за разматрање 

појединих питања из надлежности Скупштине, давање мишљења на предлоге прописа и 

одлука које доноси Скупштина и вршење других послова у складу са Статутом и 

Пословником образују стална радна тела Скупштине, која прате стање из области за коју 

је образовано, извештава Скупштину о томе и Скупштини предлаже мере за побољшање 

стања у области за коју је основано, да се чланови радног тела бирају из реда одборника и 

грађана, на мандатни период за који су изабрани и одборници Скупштине, као и да има 

пет чланова, да одборник може бити члан највише два стална радна тела, да чланови 

радног тела не могу бити чланови Општинског већа, као и да поред одборника, чланови 

сталних радних тела морају бити и грађани стручњаци за поједине области, да се о 

предложеној листи за избор чланова сталног радног тела, одлучује у целини, јавним 

гласањем, већином присутних одборника и да се истовремено са избором радног тела 

именује и председник сталног радног тела, те да се уколико радно тело не буде изабрано, 

цео поступак понавља са новим кандидатима. 

Чланом 76. став 1. тачка 1. предвиђена је Комисија за кадровска административна и 

мандатно имунитетска питања, као стално радно тело Скупштине општине Сокобања, док 

је чланом 77. предвиђено да иста припрема и предлаже прописе којима се уређују питања 

остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним 

питањима одборника и изабраних, именованих и постављених лица у Скупштини, да у 

поступку именовања припрема предлоге за избор и именовање директора, чланова 

управних и надзорних одбора у предузећима и установама, чланове школских одбора, 

комисија и других радних тела, у складу са законом и прописима општине, када није 

предвиђен други предлагач, као и да одлучује о правима по основу рада за лица која бира, 

именује или поставља Скупштина.  

 Сходно напред наведеним члановима законских и подзаконских аката, Скупштина 

општине Сокобања, донела је решење као у диспозитиву. 

 Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  

Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања 

овог решења. 

 

I БРОЈ: 02-30/2020 

У Сокобањи, 15.08.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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На основу 70. став 1, тачка 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016,113/2017, 95/2018 

и 113/2019 – др. закон), чл. 58 ст. 4 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ бр. 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), чл. 67 Статута 

општине Сокобања („Службени лист РС „бр.  6/19) и Одлуке о организацији 

Општинске управе општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 

18/2018 и 28/19), председник општине Сокобања доноси: 

 

РЕШЕЊЕ  

 

I 

Дана 15.08.2020. године ПРЕСТАЈЕ функција Помоћника председника општине за 

инфраструктуру и инвестиције, Драгани Спасић Милићевић, дипломираном правнику 

VII степен стручне спреме из Белог Потока, општина Сокобања. 

II  

Решење објавити  у „Службеном листу општине Сокобања“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 70. став 1, тачка 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016,113/2017, 95/2018 

и 113/2019 – др. закон) предвиђено је да радни однос на радним местима у кабинету 

градоначелника, председника општине или председника градске општине, траје 

најдуже док траје дужност тих изабраних лица (помоћници градоначелника, односно 

председника општине као и друга лица која заснивају радни однос на радним местима у 

кабинету). 

Због престанка дужности Председника општине Сокобања, Исидора Крстића дана 

15.08.2020. године одлучено је као у члану I овог решења.  

 

 

   Упутство о правном средству: Против овог решења именовани може 

покренути управни спор пред Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 

30 дана од дана достављања решења. 

 

I Број: 011-26/20 

У Сокобањи дана 15.08.2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

         

        Миодраг Николић 
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На основу чл. 58 ст. 2 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.

129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), чл. 67, ст. 1, тачка 24

Статута општине Сокобања („Службени лист РС „бр.  6/19), Одлуке о организацији

Општинске управе општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број

18/2018 и 28/19) и чл. 10 и чл. 44 Правилника о организацији и систематизацији радних

места у Општинској управи општине Сокобања и Општинском правобранилаштву

(„Службени лист општине Сокобања“, број 5/19, 19/19, 21/19, 22/19, 30/19, 43/19 и

15/20), председник општине Сокобања доноси:

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

I

ПОСТАВЉА СЕ Драгана Спасић Милићевић, дипломирани правник VII степен

стручне спреме из Белог Потока, општина Сокобања за Помоћника председника

општине за инфраструктуру и инвестиције почев од 16.08.2020. године.

II

Помоћник председника општине за инфраструктуру и инвестиције обављаће следеће

послове:

- прати и анализира кретања у области инфраструктуре,

- припрема предлоге и даје смернице даљег унапређења;

- предлаже Скупштини општине и председнику Општине годишњи и трогодишњи

програм рада у овој области и стара се о његовом спровођењу;

- даје мишљење у поступку доношења и реализације урбанистичких планова

Општине;

- врши анализу могућности проширења инфраструктурних капацитета;

- припрема порограме за потребе развоја инфраструктуре у Општини;

- припрема предлоге локалних микрофинансијских и грант шема, анализира

услове на тржишту и сагледава могућности за покретање развојних пројеката,

комуницира са донаторским организацијама, анализира могућности за

прикупљање средстава намењених реализацији развојних програма у области

инфраструктуре, припрема предлоге пројеката и управља реализацијом

пројеката;

- обавља послове у представљању града на регионалном, државном и

међународном нивоу у активностима везаним за развој инфраструктуре;

-  одржава стални контакт и пружа подршку представницима инвеститора

(домаћих и страних), свакодневно ради на привлачењу нових домаћих и страних

директних инвестиција уз обављање студијско-аналитичких послова;

- обавља сарадњу са другим градовима и општинама у циљу размене примера

добре праксе у области инфраструктуре;

- остварује сталну комуникацију са Саветом за привредни развој Општине;

- даје мишљење у поступку доношења и спровођења инвестиционих програма

Општине и измена и допуна урбанистичких планских аката у циљу стварања

услова за ефикаснији привредни развој.
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III 

 

За свој рад одговара председнику општине. 

 

IV 

 

Радни однос помоћника председника општине заснива се на одређено време, док траје 

дужност председника општине.  

 

V 

 

Помоћник председника општине остварује права и обавезе у складу са законом и 

подзаконским актима послодавца.  

 

VI 

 

Решење објавити  у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

I Број: 011-27/20 

У Сокобањи дана 15.08.2020. године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

         

        Миодраг Николић 
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На основу 70. став 1, тачка 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016,113/2017, 95/2018 

и 113/2019 – др. закон), чл. 58 ст. 4 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ бр. 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), чл. 67 Статута 

општине Сокобања („Службени лист РС „бр.  6/19) и Одлуке о организацији 

Општинске управе општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 

18/2018 и 28/19), председник општине Сокобања доноси: 

 

РЕШЕЊЕ  

 

I 

Дана 15.08.2020. године ПРЕСТАЈЕ функција Помоћника председника општине за 

пољопривреду и село Милиши Динићу из Сокобање, ул. Омладинска бр. 9. 

II  

Решење објавити  у „Службеном листу општине Сокобања“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 70. став 1, тачка 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016,113/2017, 95/2018 

и 113/2019 – др. закон) предвиђено је да радни однос на радним местима у кабинету 

градоначелника, председника општине или председника градске општине, траје 

најдуже док траје дужност тих изабраних лица (помоћници градоначелника, односно 

председника општине као и друга лица која заснивају радни однос на радним местима у 

кабинету). 

Због престанка дужности Председника општине Сокобања, Исидора Крстића дана 

15.08.2020. године одлучено је као у члану I овог решења.  

 

 

   Упутство о правном средству: Против овог решења именовани може 

покренути управни спор пред Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 

30 дана од дана достављања решења. 

 

I Број: 011-25/20 

У Сокобањи дана 15.08.2020. године 

 

ПРЕСЕДНИК ОПШТИНЕ 

         

        Миодраг Николић 
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