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4. ЈП „Зеленило-Сокобања“ Сокобања - за изузетан допринос у борби против 

КОВИДА 19, 

5. ЈКП „Напредак“ Сокобања - за изузетан допринос у борби против КОВИДА 

19, 

6. Полицијској станици у Сокобањи - за изузетан допринос у борби против 

КОВИДА 19, 

7. Ватрогасно спасилачком одељењу у Сокобањи - за изузетан допринос у борби 

против КОВИДА 19, 

8. Сокобањском еколошком друштву- за изузетан допринос у заштити животне 

средине и подизању еколошке свести, 

9. Емисији „Прело у нашем сокаку“ - за изузетан допринос у промоцији 

Сокобање као туристичке дестинације, 

10. Весни Благојевић- за дугогодишњи новинарски рад и изузетне резултате у 

области маркетинга, 

11. Ненаду Станисављевићу- глумцу аматерског “СБ“ позоришта, за изузетан 

допринос у унапређењу културе, 

12. ИДЕИ- за изузетан подстицај развоју привреде у Сокобањи, 

13. Андријани Миленовић – за освојено друго место на државном финалу 

„Спортских игара младих“ на Копаонику и освојено друго место на 

међудржавном финалу „Спорстких игара младих“ у Сарајеву у дисциплини-

одбојка на песку, 

14. Мари Илић - за освојено друго место на државном финалу „Спортских игара 

младих“ на Копаонику и освојено друго место на међудржавном финалу 

„Спорстких игара младих“ у Сарајеву у дисциплини-одбојка на песку, 

15. Кристини Голубовић - за освојено друго место на државном финалу 

„Спортских игара младих“ на Копаонику и освојено друго место на 

међудржавном финалу „Спорстких игара младих“ у Сарајеву у дисциплини-

одбојка на песку, 

16. Ранђелу Петровићу – за изузетан допринос у области спортске медицине, 

17.  Славиши Станојковићу – за изузетан допринос предузетништву, 

18. Алекси Стојменовићу, играчу Клуба малог фудбала „Озрен“ и Фудбалског 

клуба „Озрен“ за допринос спорту у Сокобањи, 

19. Даници Марковић – ученици 8/3 разреда ученику генерације Основне школе 

Митрополит Михаило“ у Сокобањи школске 2020/2021, 

20. Сандри Адамовић, ученици 6/1 разреда – за освојено треће место на Државном 

такмичењу у џудоу, 
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21. Јани Стаменковић- ученици трећег разреда у Трубаревцу за освојено треће 

место на Међународном такмичењу „Children Art Center“ у Северној 

Македонији, 

22. Јовани Стојановић, ученици 8/4 разреда за освојено четврто место на 

Републичком такмичењу из Књижевне олимпијаде, 

23. Даници Марковић, ученици 8/3 разреда за освојено четврто место на 

Републичком такмичењу из Српског језика и књижевности; 

24. Ђорђу Арсићу, ученику четвртог разреда ( гимназије општи смер ) ученику 

генерације школске 2020/2021, 

25. Анђели Ракић, ученици другог разреда ( гимназије општи смер ) за освојено 

друго место на Државном такмичењу у знању латинског језика, 

26. Анђели Михајловић, ученици четвртог разреда  ( гимназија општи смер ) за 

освојено друго место на републичком такмичењу из социологије на тему: 

„Пандемија вируса COVID -19 као друштвени изазов“, 

27. Сари Панајотовић, ученици трећег разреда ( гимназије општи смер ) за 

освојено четврто место на републичком такмичењу Књижевна олимпијада, 

28. Петри Аврамовић, ученици трећег разреда ( гимназије општи смер ) за освојено 

четврто место на републичком такмичењу Књижевна олимпијада, 

29. Јовани Јовановић, ученици трећег разреда ( гимназије општи смер ) за освојено 

пето место на републичком такмичењу Књижевна олимпијада и учешће на 

републичкој Смотри рецитатора „Песниче народа мог“; 

Члан 3. 

Јавна признања из члана 2. ове одлуке, уручиће се на свечаној седници 

Скупштине општине Сокобања, 21. јуна 2021. године, поводом Дана општине 

Сокобања. 

Члан 4. 

Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу 

општине Сокобања“. 

II Број: 401-524/21 

У Сокобањи дана 17.06.2021. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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