
На основу члана 46. и 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“  6/19), члана 3. Одлуке о формирању Савета за безбедност ( „Службени лист 

општина Бољевац, Бор, Зајечар, Кладово, Књажевац, Мајданпек, Неготин и Сокобања“, 

број 8/2005) и члана 149. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист 

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

дана 25.05.2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

о измени Решења о именовању Савета за безбедност 

I 

Овим Решењем врши се измена Решења о именовању Савета за безбедност ( 

„Службени лист општине Сокобања“, број 14/21 ) и то тако што се: 

- у члану 1. став 1. тачка 2. Александра Марковић  из Сокобање – начелник 

Општинске управе општине Сокобања, разрешава се дужности члана, а уместо 

ње именује се Милена Раденковић- Гаћеша из Сокобање – заменик начелника 

Општинске управе општине Сокобања, члан. 

- у члану 1. став 1. тачка 6. Саша Дрљача  из Сокобање – представник Јавног 

комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, разрешава се дужности члана, а 

уместо њега именује се Ана Вељковић из Сокобање – представник Јавног 

комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, члан. 

Мандат новоизабраним члановима, траје до истека мандата Савета за безбедност 

образованим Решењем о именовању Савета за безбедност ( „Службени лист општине 

Сокобања“, број 14/21 ). 

II 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 46. и 143. 

Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“  6/19), члана 3. 

Одлуке о формирању Савета за безбедност ( „Службени лист општина Бољевац, Бор, 

Зајечар, Кладово, Књажевац, Мајданпек, Неготин и Сокобања“, број 8/2005) и члана 

149. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, 

број 11/19). 

Одлуком о формирању Савета за безбедност  ( „Службени лист општина 

Бољевац, Бор, Зајечар, Кладово, Књажевац, Мајданпек, Неготин и Сокобања“, број 

8/2005), формиран је Савет за безбедност као радно тело Скупштине општине 

Сокобања. Чланом 3. напред наведене Одлуке прописано је да чланове Савета 

посебним решењем именује Скупштина општине Сокобања из редова представника 

Скупштине општине, полиције, правосуђа, здравства и социјалне заштите, просвете, 

спортских удружења, привреде, медија и других структура неопходних за реализацију 

Пројекта. 



Како је Александри Марковић и Саши Дрљачи престао мандат, одлучено је као у 

диспозитиву овог Решења. 

I БРОЈ: 217-17/22 

У Сокобањи, 25.05.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владан Петковић 
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На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 

50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – 

др. закон и  9/2020), члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), 

члана 42, 46. и 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 

6/19) и члана 66, члана 76. став 1. тачка 4, члана 80. и 149. Пословника Скупштине 

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

општине Сокобања, на седници одржаној дана 25.05.2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ места члана и председника Комисије за планове (У даљем тексту: 

Комисија): 

- Бранислав Гајић из Сокобање, ул. Немањина бр. 7/19, дипломирани инжењер грађевине, 

лиценца ИКС број: 317 D978 06- председник Комисије, 

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана и председника Комисије: 

- Дејан Стојановић из Ниша, ул. Учитељ Милина 20/16, дипломирани просторни планер, 

лиценца одговорног планера  број лиценце 100 0151 10, лиценца одговорног урбанисте 

број лиценце 201 1057 08; 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

III 

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 52. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – 

одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и  9/2020), члана 32. и 

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

закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 42, 46. и 143. Статута 

општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана 66, члана 76. 

став 1. тачка 4, члана 80. и 149. Пословника Скупштине општине Сокобања („Службени 

лист општине Сокобања“, број 11/19). 
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Чланом 52. став 1. Закона о планирању и изградњи предвиђено је да ради обављања 

стручних послова у поступку израде и спровођења планских докумената, стручне провере 

усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и законом, као и давања 

стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе скупштина јединице локалне 

самоуправе образује комисију за планове. Ставом 2. истог закона предвиђено је да се 

председник и чланови комисије именују из реда стручњака за област просторног 

планирања и урбанизма и других области које су од значаја за обављање стручних послова 

у области планирања, уређења простора и изградње, са одговарајућом лиценцом, у складу 

са овим законом, ставом 3. да се једна трећина чланова именује на предлог органа 

министра надлежног за послове просторног планирања и урбанизма, док је ставом 5. 

прописано да мандат председника и чланова комисије траје четири године. 

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 66. став 1. Пословника општине Сокобања, предвиђено је да Скупштина може, и 

пре истека времена на који су изабрани, разрешити поједине чланове сталних радних тела 

и изабрати нове путем појединачног предлагања и избора, а ставом 2. истог члана да је 

члан сталног радног тела разрешен када за то гласа већина одборника који присуствују 

седници. 

Чланом 76. став 1. тачка 4. предвиђена је Комисија за планове, као стално радно тело 

Скупштине општине Сокобања, док је чланом 80. предвиђено да се комисија за планове 

образује посебном одлуком и врши послове на начин одређен Зконом о планирању. 

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: 350-191/22

У Сокобањи, 25.05.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИКА 

Владан Петковић 
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На основу члана 42. став 1. тачка 69. и члана 143. Статута општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на 

седници одржаној дана 25.05.2022. године, донела је 

ОДЛУКУ 

о приступању изради Локалног антикорупцијског плана општине Сокобања за период 

од 2023.-2027. године 

Члан 1. 

Општина Сокобања приступа изради Локалног антикорупцијског плана општине 

Сокобања за период од 2023.-2027. године. 

Члан. 2. 

Под Локалним антикорупцијским планом општине Сокобања (у даљем тексту 

ЛАП), у смислу ове Одлуке, подразумева се документ заснован на идентификовању 

нормативних, институционалних, организационих и практичних ризика за настанак 

корупције и на спровођењу мера за њихово отклањање, односно на отклањању узрока 

за настанак корупције, злоупотреба и неправилности и отклањању лошег управљања у 

најширем смислу речи. Сврха овог документа, односно његовог усвајања, ефикасне 

примене, конзистентног праћења и мерења ефеката јесте да јединице локалне 

самоуправе учини отпорнијим и осетљивијим на коруптивне ризике који постоје у 

оквиру у ком локална самоуправа  остварује своје надлежности, односно да у 

перспективи утиче на смањење корупције. 

Члан 3. 

У циљу израде ЛАП-а, Општинско веће општине Сокобања, по расписаном 

јавном позиву, именоваће радну групу, чији ће задатак бити израда Локалног 

антикорупцијског плана општине Сокобања. 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о приступању изради 

Локалног антикорупцијског плана општине Сокобања за период од 2020.-2025. године 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 4/20). 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Сокобања“. 

I Број: 011-6/22

У Сокобањи, дана 25.05.2022. године 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Владан Петковић 
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Образложење 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у Акционом плану за 

преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23, усвојен на 

седници Владе Србије 27. априла 2016. године, којим се обавезују јединице локалне 

самоуправе да донесу локалне антикорупцијске планове. 

Израда локалног антикорупцијског плана у складу је и са једним од циљева 

Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 

2013. до 2018. године, усвојене 01.07.2013. године, која такође препознаје проблем 

непостојања системске антикорупцијске политике на нивоу јединица локалне 

самоуправе, односно политике која би се односила на све јединице локалне самоуправе, 

али која би уважавала специфичности и потребе сваке од њих. Из описа овог проблема 

проистиче и потреба за адекватним локалним антикорупцијским механизмима. 

Имајући у виду обавезу постојања Локалног антикорупцијског плана општине 

Сокобања, Општинско веће општине Сокобања, на својој седници одржаној дана 

____2022. године, утврдило је предлог Одлуке о приступању изради Локалног 

антикорупцијског плана општине Сокобања и предлаже Скупштини општине Сокобања 

да исти усвоји. 
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