
Република Србија 
ОПШТИНА СОКОБАЊА 
Председник општине 
Број:02-1/2023 
Датум: 18. 01. 2023. 
С О К О Б А Њ А 
 
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС” бр 129/2007 83/2014, 
101/2016 и 47/2018), члана 67. став 1. тачка 9. Статута општине Сокобања (Сл. лист 
општине Сокобања” 6/19) Председник општине Сокобања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
 

о формирању Радне групе за припрему активности за реализацију изложбе „Андрић 
у Сокобањи“ у Љубљани од 16. до 26. октобра 2023. године 

 
I 

Овим решењем одређују се координатор и чланови радне групе општине Сокобања за 
припрему припрему активности за реализацију изложбе „Андрић у Сокобањи“ у 
Љубљани од 16. до 26. октобра 2023. године. 
У радној групи за координатора се именује: 
 
- Оливера Денић, шеф Кабинета председника општине Сокобања, 
 
И следећи чланови: 
 

1. Ивица Насковски, запослен у Општинској управи општине Сокобања; 
2. Сања Богдановић, шеф Одељења за финансије, наплату јавних прихода и 

инспекцијске послове ОУ општине Сокобања; 
3. Весна Милосављевић, запослена у Туристичкој организацији Сокобања; 
4. Јелена Стојановић, запослена у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ у 

Сокобањи; 
 

II 
 

Задаци радне групе су: 
 

• Анализа корпуса релевантног за изложбу „Андрић у Сокобањи“ у Словенији; 

• Припрема материјала за изложбу; 

• Анализа техничких могућности и транспорта материјала; 
 

 
Задаци координатора су нарочито: 
 

• Организовање процеса активности радне групе; 

• Праћење рокова за припрему изложбе „Андрић у Сокобањи“; 

• Обједињавање потребних података неопходних за реализацију изложбе; 



• Непосредна координација са члановима радне групе, утврђивање динамике и 
начина комуникације; 

• Комуникација са организаторима 15. симпозијума „Андрићева приповетка“; 

• Извршавање других задатака по налогу радне групе. 
 

III 
 

Рок за припрему изложбе је 30 дана од дана ступања овог Решења на снагу. 
 

IV 
 

Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се на званичној интернет страници 
општине Сокобања. 
 
 

Председник општине Сокобања 
           Миодраг Николић, с.р. 

 
Доставити: 
- Координатору радне групе; 
- Члановима радне групе; 
- Архиви. 


