
Република Србија 
ОПШТИНА СОКОБАЊА 
Председник општине 
Број:02-117/2022 
Датум: 30. 12. 2022. 
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 Захтева за категоризацију туристичког места 
 
I 

Овим решењем одређују се координатор и чланови радне групе општине Сокобања за 
припрему Захтева за категоризацију туристичког места. 
 
У радној групип за координатора се именује: 
 
- Марија Жикић, самостални саветник за ЛЕР и управљање јавним инвестицијама, 
Општинска управа општине Сокобања, 
 
И следећи чланови: 
 

1. Оливера Денић, шеф Кабинета председника општине Сокобања; 
2. Ивица Насковски, запослени у Општинској управи општине Сокобања; 
3. Наташа Јанковић, туристички инспектор, Општинска управа општине Сокобања;  
4. Љубинко Миленковић, директор Туристичке организације Сокобања; 
5. Ана Вељковић, директорка ЈКП „Напредак“ Сокобања; 
6. Бојан Тодосијевић, директор ЈП „Зеленило – Сокобања“ Сокобања; 

 
II 
 

Задаци радне групе су: 
 

• Анализа Правилника о категоризацији туристичких места („Сл. гласник РС“ бр. 
41/2022); 

• Прикупљање свих доказа о испуњавању критеријума прописаних Правилником 
о категоризацији туристичких места („Сл. гласник  РС“, бр. 41/2022); 

• Припрема Захтева за категоризацију туристичког места. 
 
Задаци координатора су нарочито: 
 

• Организовање процеса анализе заинтересованих страна у оквиру радне групе и 
управљање контактима; 



• Праћење рокова за припрему Захтева за категоризацију туристичког места; 

• Обједињавање потребних података неопходних за креирање Захтева,  
усклађивање рада тематских радних група, обједињавање и усклађивање 
материјала и организовање заједничких састанака тематских радних група; 

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

• предлагање организовања састанака радне групе ради одлучивања о 
конкретним питањима, по потреби и на иницијативу чланова радне групе; 

• извршавање других задатака по налогу радне групе. 
 

III 
 

Рок за креирање и предају Захтева за категоризацију туристичког места је 60 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. 


