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На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 4. и члана 49. став 1. и 5. Закона о
локалним изборима ( „Сл. 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 ( „Сл. гласник РС“ број. 129/07, 83/14
– др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18 ) , члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143.
Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ 6/19) и
члана 149. Пословника о раду Скупштине општине Сокобања ( „ Службени
лист општине Сокобања“ 11/19) , Скупштина општине Сокобања, на седници
одржаној дана 29.10.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА OДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СОКОБАЊА
Члан 1.
Утврђује се да је мандат одборника Скупштине општине Сокобања, престао
пре истека времена на које је изабран и то:
1. Жики Милошевићу из Врбовца, општина Сокобања, са изборне листе
„Социјалистичка партија Србије (СПС)“-ИВИЦА ДАЧИЋ - на лични
захтев.
Члан 2.
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења одлуке.
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 46. став 1. тачка 1. и
став 4. и члана 49. став 1. и 5. Закона о локалним изборима ( „Сл. 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 ( „Сл. гласник
РС“ број. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18 ) , члана 42. став 1.
тачка 69. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине
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Сокобања“ 6/19) и члана 149. Пословника о раду Скупштине општине Сокобања ( „
Службени лист општине Сокобања“ 11/19).
Чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима прописано је да
одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем
оставке, а ставом 4. наведеног члана прописано је да је о оставци коју је одборник
поднео између две седнице, скупштина дужна да одлучи на првој наредној
седници.
Како је Жика Милошевић, који је изабран за одборника Скупштине општине
Сокобања, са изборне листе „Социјалистичка партија Србије (СПС)“-ИВИЦА
ДАЧИЋ, поднео оставку, то је, на основу напред наведених одредби закона, донета
одлука као у диспозитиву.
На основу члана 49. став 1. и 5. Закона о локалним изборима, 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 у року од 48 часова од дана доношења одлуке.

I БРОЈ: 06-63/2020
У Сокобањи, 29.10.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК,
Владан Петковић
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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
29.10.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СОКОБАЊА
Члан 1.
Потврђује се мандат одборнику Скупштине општине Сокобања, који је
изабран на изборима одржаним дана 21.06.2020. године, и то:
1) Мирели Фируловић, 22.11.1986, економиста, Сокобања, Миладина Живановића бр.
35;
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 одборнику коме
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 одборнику Скупштине општине Сокобања престао мандат пре истека
времена на који је изабран, те како је Изборна комисија издала уверења за лице наведено у
Одлуци, а које је прихватило одборнички мандат и дало писмену сагласност да прихвата
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: 06-64/2020
У Сокобањи, 29.10.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК,
Владан Петковић
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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
29.10.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању Верификационог одбора
1. Именује се Верификациони одбор за потврђивање мандата изабраним одборницима у
саставу:
1. Драган Младеновић - председник
2. Ана Вељковић - члан,
3. Младен Милосављевић - члан
2. Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Сокобања''.
I БРОЈ: 06-65/2020
У Сокобањи, 29.10.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић

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 6. 7а и члана 38б. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр.
26/01...86/19), члана 42.Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 29.10.2020.године,
донела је:
ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СОКОБАЊА
Члан 1.
Овом Одлуком Оређују се зоне и најопремљенија зона на територији општине
Сокобања за утврђивање пореза на имовину.
Члан 2.
На територији општине Сокобања одређују се ЧЕТИРИ зоне, за утврђивање пореза
на непокретностима, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима,
саобраћајној повезаности са централним деловима општине Сокобања, односно са радним
зонама и другим садржајима у насељу или ван насеља.
Зоне одређене овом Одлуком су: I, II, III и IV зона.
I зона је најопремљенија зона у општини Сокобања према критеријумима из става 1.
овог члана.
ПРВА зона обухвата следеће улице:
-Немањина
-Радета Живковића

-Кнеза Лазара

-Стевана Сремца

-Трг ослобођења

-Милутина Пејовића

-Првомајска

-27.март

-Заставника Лазаревића

-Иве Андрића

-Миће Панића

-Хајдук Вељкова

-Омладинска

-Бранка Ђурића

-Драговићева

- др.Милуна Митровића

-Миладина Живановића

-Краља Петра I

-Митрополита Михаула

-Доситејева до раскрснице са -Карађорђева
улицом Змај Јовина са десне
стране односно до кућног
броја 69 са леве стране

-Вука Караџића

-Јабукар

-Алексе Маркишића
-Светог Саве до раскрснице
до кућног броја 80 са десне са улицом Превалац
стране
односно
до
раскрснице
са
улицом
Његошева

-Николе Пашића
- Озренских партизана до
раскрснице са улицом
Професора Драгољуба
Јовановића са леве стране
односно до кућног брија 10
са десне стране
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-Врелска

-Бањичка

-Војислава Илића

-Борова

-Војводе Мишића до
раскрснице са улицом
Бранка Радичевића

-Борска

-Брезова

-Храстова

-Липова

-Тисова

-Багремова

-Грабова

-Јелова

-Љубише Бачића

-Зајечарска

-Сремска

-Ваљевска

-Романијска

-Дудова

-Спортска до раскрснице са - Професора Драгољуба
улицом Иве Андрића са леве Јовановића
стране односно до
раскрснице са улицом Ивана
Цанкара са десне стране

-Љубе Дидића до раскрснице -Пиротска
са
улицом
Светозара
Марковића и Александра
Динића

-Светозара Марковића

-14.бригаде до раскрснице са
улицом Стевана Мокрањца
са десне стране односно до
кућног броја 9 са леве стране

-23.дивизије до кућног броја -Десанке Максимовић
25 са леве стране, односно
кућног броја 20 са десне
стране

-Стевана Мокрањца

-Стевана Синђелића

-Косовке Девојке

-Милунке Савић до кућног -Београдска
броја 16

-Тимочке буне

-Рудничка
закључно
са -Николе Тесле
кућним бројм 13 са леве
стране односно 22 са десне
стране

-Превалац до раскрснице са
улицом Тимочке Буне са
десне стране односно до
кућног броја 13 са леве
стране
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-Буковичка

-Озренских партизана од
раскрснице са улицом
Професора Драгољуба
Јовановићаса леве стране
односно од кућног брија 10
са десне стране

-Панчеићева

-Слеменска

-Војводе Мишића од
раскрснице са улицом
Бранка Радичевића

-Јована Цвијића

-Чокањска

-Бранка Радичевића

-Ратарска

-Милана Ракића

-Превалац од раскрснице са
улицом Тимочке Буне са
десне стране односно од
кућног броја 13 са леве
стране

-Алексе
Маркишића
од -Михајла Пупина
кућног броја 80 са десне
стране
односно
од
раскрснице
са
улицом
Његошева, до раскрснице са
улицама Рајка Вићентијевића
и 14.август

-Бранислава Нушића

-Ђуре Јакшића

-Љубе Дидића од раскрснице
са
улицом
Светозара
Марковића до раскрснице са
улицом Михајла Пупина

-Доситејева од раскрснице са -Надежде Петровић
улицом Змај Јовина са десне
стране односно од кућног
броја 69 са леве стране до
раскрснице са улицом
Његошева

-ХХ Српске ударне бригаде

-Ивана Цанкара

-Палилулска

-Александра Динића

-Васе Чарапића

-Подина

-Чубурска

-Змај Јовина

-Ртањска до реке Моравице;

-Гаврила Принципа

-23.дивизије од кућног броја -Чаир
25 са леве стране, односно
кућног броја 20 са десне
стране

-Књажевачка до раскрснице
са улицом Књажевачка стара
са на једном крају улице и до
кућног броја 17 са леве
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стране однос закључно са
бројм 20 са десне стране
-14.бригаде од раскрснице са -Видовданска
улицом Стевана Мокрањца
са десне стране односно од
кућног броја 9 са леве стране

-Душанова

-Рајкова

-Војводе Путника

-Боре Станковића

-Бата Нолетова

-Кнеза Милоша од рскрснице -Милића Михајловића
са улицом Душанова и
Светозара Марковића

-Његошева;

-Христине Маркишић

-Дринска

-Ливадсака

-Солунска

-Дуванска

-Радоја Домановића

-Балканска

-Голубачка

-Драинчева

-Бранка Миљковића

Неготинска

-Пјера Крижанића

-Воденичарска

-Милунке Савић од кућног
броја 16

-Бранка Миљковића

-Јасењарска

-Лазе Лазаревића

-Учитељ Боре Јовановића

-др.Ђорђа Новаковића

ТРЕЋА зона обухвата следеће улице:
-Превалац од раскрснице са Доситејева од раскрснице са -Моравичка
улицом Рудничка са десне
улицом Његошева
стране односно од кућног
броја 27
-Косанчићева

-Љубе Дидића од раскрснице -Нишка
са улкицом Михајла Пупина

-Обилићева

-Војводе Степе

-Ибарска

Страна 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 58

29.10.2020. године

-Бели Брег

-Алексе
Маркишића
од -14.август
раскрснице са улицама Рајка
Вићентијевића и 14.август

-Брдска

-Млинска

-Раденковачка

-Велики Шанац

-Дрењар

-Језерска

-Књажевачка стара

-Ртањска од реке Моравице

-Новоселска

-Књажевачка од кучног броја -Рајка Вићентијевића
17 са леве стране однос
закључно са бројм 22 са
десне стране

-Краљице Марије

-Доситејева од расрснице са -Чука
улицом Његошева

-Ловачка

-Родољуба Чолаковића

-Бранка Миљковића

-Требичка

-Крагујевачка

-Краљевачка

-Дечанска

-Брдска

-Ибарска

-Поповичка

-Виноградарска

-Топлице Милана

-Шарбановачки пут (у
границама ПГР-а)

-Озренских ливада

-Власинска

-Изворска

-Калиновачка

-Николиначки пут (у
границама ПГР-а)

-Чучуње (у границама ПГРа)

-Поповичка

-Др.Ђуришића

-Насеље Озрен

-Насеље Очно

-Средње брдо (у граљницама -Кључ (у границама ПГР-а)
ПГР-а)

Страна 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 58

-Ковиљача (у границама
ПГР-а)

-Испод Грапчине (у
границама ПГР-а)

-Лептерија

-Ужичка
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-Грапчина (у границама ПГРа)

ЧЕТВРТА зона обухвата:
Сеоска насеља на територији општине Сокобања као и све што није обухваћено I, II, и III
зоном, односно непокретности изван обухвата ПГР-а..
Члан 3.
Графички прилог са приказом улица по зонама саставни је део ове Одлуке.
Непокретности ће се разврставати по зонама према улици на коју излазе односно у
којој се воде према адресном регистру.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Слузжбеном листу општине
Сокобања" а примењиваће се од 01.јануара 2021.године.
Даном ступања на снагу ове одлуке престају да веже Одлука о одређивању зона и
најопремљеније зоне на територији општине Сокобања ("Сл. лист општине Сокобања" бр.
24/2013) и Одлука о измени Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији
општине Сокобања ("Сл. лист општине Сокобања" бр. 21/2014).
Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке је у Закон о порезима на имовину.
Чланом 6. Закона о порезима на имовину прописано је да зоне представљају делове
територије јединице локалне самоуправе које надлежни орган јединице локалне самоуправе
одлуком може одредити одвојено за насеља према врсти насеља (село, град) и изван насеља
или јединствено за насеља и изван насеља, према комуналној опремљености и
опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима
јединице локалне самоуправе, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу.
Јединица локалне самоуправе дужна је да на својој територији одреди најмање две зоне.
I Број: 06-66/2020
У Сокобањи, 29.10.2020.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Председник
Владан Петковић
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На основу члана 32. став 1. тачка 1, члана 41. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - други закон и
47/18) и члана 42. став 1. тачка 1. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине
Сокобања ", број 6/2019),
Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 29.10.2020. године, донела је
ПОСЛОВНИК
О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Члан 1.
Овим Пословником мења се Пословник Скупштине општине Сокобања („Службени
лист општине Сокобања“, број 11/19) на тај начин што се:
У члану 104. став 3. иза речи „ванредне ситуације“, додају речи „у ком случају се седница
Скупштине општине Сокобања, уколико тако одлучи председник Скупштине општине
Сокобања, може сазвати и одржати у краћем року и електронски, путем коришћења апликације
за одржавање аудио и видео конференције.
Иза става 3. додаје се став 4. који гласи:
„У случају проглашења ванредне ситуације на територији општине Сокобања, радна тела
Скупштине општине Сокобања могу заседати и путем коришћења апликације за одржавање
аудио и видео конференције.“
Члан 2.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Сокобања".
I Број: 06-67/2020
У Сокобањи, дана 29.10.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Владан Петковић
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