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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
02.09.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању Верификационог одбора
1. Именује се Верификациони одбор за потврђивање мандата изабраним одборницима у
саставу:
1. Славиша Лазански- председник
2. Младен Милосављевић- члан,
3. Александар Ђокић- члан
2. Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Сокобања''.
I БРОЈ: 02-34/2020
У Сокобањи, 02.09.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ивана Филиповић
Образложење
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.
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На основу члана 48. став 1, 5. и 6. и 56. став 1, 5, 6. 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 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број: 129/07, 83/14-др. закон и 101/16- др. закон и 47/18), члана
36, члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 6/19), члана 10. став 1. и члана 18. Пословника о раду
Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 11/19),
Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 02.09.2020. 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) Бобану Марјановићу, 15.10.1976, грађевински техничар, Сокобања, Ртањска бб,
2) Бојану Димитријевићу, 26.03.1970, пољопривредник, Милушинац, Сокобања.
Члан 2.
Мандат одборника Скупштине општине Сокобања из члана 1. ове Одлуке почиње
да тече даном потврђивања мандата.
Члан 3.
Мандат одборника из члана 1. ове Одлуке траје до истека мандата одборницима
којима је престао мандат.
Члан 4.
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од
дана доношења одлуке.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 6.
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
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Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине
општине Сокобања, садржан је у одредбама члана 48. став 1, 5. и 6. и 56. став 1, 5, 6. 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 32. став 1. тачка
20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/07, 83/14-др. закон и
101/16- др. закон и 47/18), члана 36, члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143. Статута
општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), члана 10. став 1. и
члана 18. Пословника о раду Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 11/19).
Чланом 48. став 1, 5. и 6. Закона о локалним изборима, прописано је да када
одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује
првом следећем кандидату са изборне листе коме није био додељен мандат одборника, а
мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат, као и
да се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља писмена сагласност да прихвата
мандат.
Чланом 56. став 1, 5. и 6. Закона о локалним изборима, прописано је да мандат
одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, да о потврђивању мандата
одборника на основу извештаја верификационог одбора Скупштина одлучује јавним
гласањем, и да када Скупштина после конституисања одлучује о потврђивању мандата
нових одборника у гласању поред одборника могу учествовати и кандидати којима су
мандати додељени у складу са чланом 48. овог Закона и који имају уверење изборне
комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани. Ставом 7. наведеног члана
прописано је да против одлуке донете у вези са потврђивањем мандата одборника може се
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке Скупштине
јединице локалне самоуправе.
Како је одборницима Скупштине општине Сокобања престао мандат пре истека
времена на који су изабрани, те како је Изборна комисија издала уверења за лица наведена
у Одлуци, а која су прихватила одборнички мандат и дала писмену сагласност да
прихватају мандат одборника, на основу извештаја Верификационог одбора у складу са
напред наведеним одредбама Закона одлучено је о потврђивању мандата одборника, 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: 02-35/2020
У Сокобањи, дана 02.09.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ивана Филиповић
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На основу члана 29. став 1. Тачка 3) Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 32. став
1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2017,
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), и члана 42. став 1. тачка 41) Статута
Општине Сокобања („Службени лист Општине Сокобања”, број 6/19), Скупштина
општине Сокобања на седници, одржаној дана 02.09.2020. године, донела је

Одлуку
о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сокобања
Члан 1.
Образује се Општински штаб за ванредне ситуације општине Сокобања (у даљем тексту:
Општински штаб), као оперативно стручно тело за координацију и руковођење заштитом
и спасавањем у ванредним ситуацијама.

Члан 2.
Општински штаб обавља послове у превентивној фази, у оперативној фази и по
укидању ванредне ситуације и то:
-

руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
прати стање и организује заштите и спасавања и предлаже мере за њихово
побољшање;
наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других
средстава која се користе у ванредним ситуацијама;
стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и
опасностима и предузетим мерама;
разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите,
овлашћених, оспособљених правних лица;
сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе;
сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у
ванредним ситуацијама;
процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
именује поверенике цивилне заштите и заменике повереника цивилне заштите у
насељеним местима;
размарта и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на
територији јединице локалне самоуправе;
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ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за јединицу
локалне самоуправе;
доноси наредбе, закључке и препоруке;
врши анализу ситуације на погођеном подручју;
учествује у препознавању потребе за предузимањем мера опоравка, организацији
и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације,
узимајући у обзир смањење ризика од будућих катастрофа;
по спроведеним мерама опоравка израђује се извештај о стању погођених
штићених вредности са предлогом мера за смањење ризика од будућих
катастрофа;
по укидању ванредне ситуације и по спроведеним мерама опоравка доставља
извештај Окружном штабу за ванредне ситуације.
Члан 3.

Општински штаб има 19 чланова и то:
- председник општине – командант Општинског штаба;
- заменик председника општине, помоћник председника општине или члан Општинског
већа општине Сокобања- заменик команданта Општинског штаба;
- командир Ватрогасно спасилачко јединице у Сокобањи - начелник Општинског штаба;
- начелник Општинске управе општине Сокобања, члан Општинског штаба;
- Руководилац непосрено надлежан за послове урбанизма, члан Општинског штаба;
- инспектор Општинске управе општине Сокобања, члан Општинског штаба;
- представник информисања- члан Општинског штаба;
- директор центра за социјални рад Сокобања, члан Општинског штаба;
- запослени на пословима заштите животне средине у Општинској управи општине
Сокобања, члан Општинског штаба;
- директор РМУ „Соко“ Сокобања, члан Општинског штаба;
- директор ЈКП ''Напредак'' Сокобања, члан Општинског штаба;
- директор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, члан Општинског штаба;
- директор Дома здравља у Сокобањи, члан Општинског штаба;
- секретар ОО црвеног крста Сокобања, члан Општинског штаба;
- командир ПС Сокобања, члан Општинског штаба;
- руководилац огранка у Сокобањи ЕД ''Електротимок'', члан Општинског штаба;
- шеф шумске управе Сокобања, члан Општинског штаба;
- представник војске Србије, члан Општинског штаба и
- дипломирани ветеринар, члан Општинског штаба.
Члан 4.
Седнице Општинског штаба, по потреби, сазива и њима руководи председник општине
Сокобања, као командант Општинског штаба.
Члан 5.
Општински штаб, по потреби, може да образује помоћне стручно-оперативне тимове за
специфичне задатке заштите и спасавања и да ангажује стручна лица за поједине области
заштите и спасавања.
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Члан 6.
Административне и техничке послове за потребе рада Општинског штаба обављаће
Општинскa управa општине Сокобања у сарадњи са начелником Општинског штаба и
организационом јединицом надлежне службе у чијој надлежности је територија општине
Сокобања.
Члан 7.
Решење о постављењу и разрешењу заменика команданта, начелника и члановa
Општинског штаба из члана 3. ове Одлуке донеће Скупштина општине Сокобања, на
предлог председника Општине.
Члан 8.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању Општинског штаба за
ванредне ситуације Сокобања („Службени лист Општине Сокобања”, број 10/10, 2/11 и
20/13),
Члан 9
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“.

I Број: 217-45/2020
У Сокобањи, дана 02.09.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ивана Филиповић
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На основу члана 42. став 1. тачка 41) Статута Општине Сокобања („Службени лист Општине
Сокобања”, број 6/19) и члана 7. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације
(„Службени лист Општине Сокобања”, број 36/2020), Скупштина општине Сокобања на својој
седници, одржаној дана 02.09.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о постављењу заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Сокобања
Члан 1.
Разрешавају се дужности заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за
ванредне ситуације Сокобања и то:
1. Владимир Миловановић – заменика команданта;
2. Саша Урошевић, начелника;
3. Александра Марковић, члана;
4. Саша Дрљача, члана;
5. Бојан Тодосијевић, члана;
6. др Славиша Антонијевић, члана;
7. Милица Миленковић, члана;
8. др Небојша Миленковић, члана;
9. Драгољуб Јевтић, члана;
10. Мића Ивковић, члана;
11. Слободан Стевановић, члана;
12. Владимир Павловић, члана;
13. Маријан Стаменковић, члана;
14. Никола Николић, члана;
15. Игор Јевтић, члана
Члан 2.
За заменика команданта, начелника и чланове Општинског штаба за ванредне ситуације општине
Сокобања постављају се:
1. Владимир Миловановић – заменик команданта;
2. Саша Урошевић, начелник;
3. Александра Марковић, члан;
1
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4. Никола Николић, члан;
5. Зоран Војиновић, члан:
6. Mарко Божиновић, члан;
7. Владимир Павловић, члан;
8. Ружица Јоцић, члан;
9. Ранко Радоја, члан;
10. Саша Дрљача, члан;
11. Бојан Тодосијевић, члан;
12. др Славиша Антонијевић, члан;
13. Милица Миленковић, члан;
14. Игор Јевтић, члан;
15. Мића Ивковић, члан;
16. Слободан Стевановић, члан;
17. Срђан Јовановић, члан и
18. Оливера Јакшић, члан.
Председник општине Сокобања, др Миодраг Николић, је командант Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Сокобања, по положају.
Члан 3.
Општински штаб за ванредне ситуације општине Сокобања обавља послове одређене чланом 2.
Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сокобања.
Члан 4.
Решење објавити у ''Службеном листу општине Сокобања''.
I Број: 02-36/2020
У Сокобањи, дана 02.09.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ивана Филиповић
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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 2, члана 78. и 149. Пословника Скупштине општине
Сокобања(„Службени лист општине Сокобања“, број 11/19), Скупштина општине
Сокобања, на седници одржаној дана 02.09.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
I
БИРАЈУ СЕ за чланове Комисије за буџет и финансије ( У даљем тексту: Комисија)
:
1.
2.
3.
4.
5.

Ана Вељковић из Сокобање, ул. Војводе Путника бр. 58- председник Комисије
Сандра Марковић из Сокобање, Родољуба Чолаковића бр. 46- члан Комисије
Крстивоје Милановић из Сокобање, ул. Немањина бр. 8/3- члан Комисије
Николић Милан из Сокобање, ул. 14. бригаде бр. 26- члан Комисије
Данијела Ђорђевић из Шарбановца, општина Сокобања- члан Комисије

II
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о избору Комисије за
буџет и финансије I Број : 011-76/2016 од 04.08.2016. године („Службени лист општине
Сокобања“, број 31/16).

III
Решење ступа на снагу даном доношења.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
Образложење
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 2,
члана 78. и 149. Пословника Скупштине општине Сокобања(„Службени лист општине
Сокобања“, број 11/19).
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
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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 2. предвиђена је Комисија за буџет и финансије, као стално радно
тело Скупштине општине Сокобања, док је чланом 78. предвиђено да иста прати и
разматра питања из области буџета и финансија из надлежности Скупштине, разматра
предлоге одлука о буџету, завршном рачуну буџета, таксама и другим накнадама, као и
друга питања из области буџета и финансија.
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: 02-37/2020
У Сокобањи, 02.09.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ивана Филиповић
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