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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

 

 

 

На основу Одлуке о јавним признањима и наградама општине Сокобања (''Сл. лист 

општине Сокобања“, бр. 15/17), чл. 11 Статута општине Сокобања ( „Сл. лист општине 

Сокобања“, бр. 3/08,7/13,11/14,24/14 и 15/18 ) и Предлога Комисијe за кадровска, 

административна и мандатно-имунитетска питања број 06-50/2018, Општинско веће 

Општине Сокобања, на седници одржаној  дана  14.06.2018. године, доноси: 

ОДЛУКУ 

 О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 

2017.ГОДИНУ 

Члан 1. 

 Овом Одлуком врши се  додела јавних признања и награда, сходно Одлуци о јавним 

признањима и наградама општине Сокобања (Сл. лист општине Сокобања бр. 15/17).  

Члан 2. 

Плакета општине Сокобања ДОДЕЉУЈЕ СЕ: 

- Расиму Љајићу, потпредседнику Владе Републике Србије и министра трговине, 

туризма и телекомуникација, за изузетан допринос у развоју туризма у 

Сокобањи, 

- Тамари Грујић, аутору емисије „С Тамаром у акцији'“, за изузетан допринос у 

промоцији Сокобање, као туристичке дестинације, 

- Гарни хотел „Nataly Spa“, за изузетан допринос у подизању квалитета 

угоститељских услуга у Сокобањи, 

 

Похвалнице општине Сокобања ДОДЕЉУЈУ СЕ: 

- Милану Милановићу (Кошаркашки клуб „Сокобања“), за најбољег спортисту 

у 2017. години, 

- Наталији Ивић (Карате клуб „Соко АТ“), за најбољу спортисткињу у 2017. 

години, 

- Одбојкашком клубу „Озрен“, за најбољи спортски клуб у 2017. години, 

- Марти Марјановић 8/3, за освојено треће место у Србији на Књижевној 

олимпијади, 
- Сари Панајотовић 8/5, за освојено треће место у Србији на Еколошкој 

олимпијади, 
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- Богдану Вучићу 8/4, за освојено треће место у Србији на Еколошкој олимпијади, 

- Петри Аврамовић 8/4, за ученика генерације, као и за учешће на Републичком 

такмичењу из енглеског и српског језика, 

- Наталији Хаџи Павловић 8/5, за учешће на Републичком такмичењу из српског 

језика и географије, 
- Богдани Петровић 4/2, за учешће на Републичкој смотри рецитатора, 

- Димитрију Милојковићу 6/3, за освојено прво место и прву награду у шест 

категорија у Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на 

Републичкој смотри „Школска сцена Србије“, као и за најбољу мушку улогу, 

- Вељку Војиновићу 7/2, за освојено прво место и прву награду у шест категорија 

у Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на Републичкој 

смотри „Школска сцена Србије“, 

- Даници Живановић 6/3, за освојено прво место и прву награду у шест 

категорија у Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на 

Републичкој смотри „Школска сцена Србије“, 

- Даници Трифић 6/3, за освојено прво место и прву награду у шест категорија у 

Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на Републичкој 

смотри „Школска сцена Србије“, 

- Теодори Трифић 5/3, за освојено прво место и прву награду у шест категорија у 

Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на Републичкој 

смотри „Школска сцена Србије“, 

- Даници Марковић 5/3, за освојено прво место и прву награду у шест категорија 

у Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на Републичкој 

смотри „Школска сцена Србије“, 

- Марти Миленковић 6/3, за освојено прво место и прву награду у шест 

категорија у Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на 

Републичкој смотри „Школска сцена Србије“, 
- Мили Велојић 5/3, за освојено прво место и прву награду у шест категорија у 

Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на Републичкој 

смотри „Школска сцена Србије“, 
- Теодори Урошевић 6/3, за освојено прво место и прву награду у шест категорија 

у Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на Републичкој 

смотри „Школска сцена Србије“, 
- Исидори Урошевић 6/3, за освојено прво место и прву награду у шест 

категорија у Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на 

Републичкој смотри „Школска сцена Србије“, 

- Милици Цветковић 6/3, за освојено прво место и прву награду у шест 

категорија у Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на 

Републичкој смотри „Школска сцена Србије“, 

- Милени Стефановић 7/3, за освојено прво место и прву награду у шест 

категорија у Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на 

Републичкој смотри „Школска сцена Србије“, 
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- Ивани Сошић 6/3, за освојено прво место и прву награду у шест категорија у 

Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на Републичкој 

смотри „Школска сцена Србије“, 

- Софији Јоцић 6/3, за освојено прво место и прву награду у шест категорија у 

Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на Републичкој 

смотри „Школска сцена Србије“, 

- Немањи Миловановић 8/5, за освојено прво место и прву награду у шест 

категорија у Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на 

Републичкој смотри „Школска сцена Србије“, 

- Вуку Дамњановићу 8/3, за освојено прво место и прву награду у шест 

категорија у Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на 

Републичкој смотри „Школска сцена Србије“, 

- Вуку Петковићу 8/3, за освојено прво место и прву награду у шест категорија у 

Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на Републичкој 

смотри „Школска сцена Србије“, 

- Ђорђу Миливојевићу 8/3, за освојено прво место и прву награду у шест 

категорија у Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на 

Републичкој смотри „Школска сцена Србије“, 

- Тијани Симић 8/2, за освојено прво место и прву награду у шест категорија у 

Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на Републичкој 

смотри „Школска сцена Србије“, 

- Филипу Трифуновићу 8/5, за освојено прво место и прву награду у шест 

категорија у Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на 

Републичкој смотри „Школска сцена Србије“, 

- Јакову Антићу 8/3, за освојено прво место и прву награду у шест категорија у 

Републици Србији са предсетавом „Алибаба и разбојници“, на Републичкој 

смотри „Школска сцена Србије“, 
- Луки Стефановићу 8/5, за освојено прво место и прву награду у шест категорија 

у Републици Србији са представом „Алибаба и разбојници“, на Републичкој 

смотри „Школска сцена Србије“, 
- Ани Шавији, четврти разред гимназије, за ученика генерације, као и за  

освојено прво место на Окружном такмичењу рецитатора „Песниче народа мог“ 

и пласман на Републичко такмичење; 
- Ђорђу Арсићу, први разред гимназије за освојено прво место на Окружном 

такмичењу из српског језика и књижевности и пласман на Републичко 

такмичење, 

- Михајлу Софронијевићу, први разред гимназије, за освојено треће место на 

Окружном такмичењу из историје и пласман на Републичко такмичење, 
- Марији Миленковић, наставнику Основне школе „Митрополит Михаило“ 

Сокобања, за освојено треће место на Књижевној олимпијади, учешће на 

Републичком такмичењу из српског језика и најбољу режију за представу 

„Алибаба и разбојници“, на Републичкој смотри „Школска сцена Србије“, 
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- Гордани Илић, наставнику Основне школе „Митрополит Михаило“ Сокобања, 

за освојено треће место на Еколошкој олимпијади, 
- Соњи Крстић, наставнику Основне школе „Митрополит Михаило“ Сокобања, за 

учешће на Републичком такмичењу из енглеског језика, 

- Милени Марковић, наставнику Основне школе „Митрополит Михаило“ 

Сокобања, за учешће на Републичком такмичењу из српског језика, 

- Ани Хаџи Павловић, наставнику Основне школе „Митрополит Михаило“ 

Сокобања, за учешће на Републичком такмичењу из географије, 

- Горану Петровићу, наставнику Основне школе „Митрополит Михаило“ 

Сокобања, за учешће на Републичкој смотри рецитатора, 
- Маријани Петровић, наставнику Основне школе „Митрополит Михаило“ 

Сокобања, за најбољу сценографију за представу „Алибаба и разбојници“, на 

Републичкој смотри „Школска сцена Србије“, 

- Дарку Павловићу, наставнику Основне школе „Митрополит Михаило“ 

Сокобања, за техничку подршку за представу „Алибаба и разбојници“, на 

Републичкој смотри „Школска сцена Србије“, 

- Марку Богићевићу, наставнику Основне школе „Митрополит Михаило“ 

Сокобања, за техничку подршку за представу „Алибаба и разбојници“, на 

Републичкој смотри „Школска сцена Србије“, 

- Предрагу Миленковићу, наставнику Средње школе „Бранислав Нушић“ 

Сокобања, за освојено прво место на Окружном такмичењу из српског језика и 

књижевности и пласман на Републичко  такмичење, 

- Милошу Анђеловићу, наставнику Средње школе „Бранислав Нушић“ 

Сокобања, за освојено треће место на Окружном такмичењу из историје и 

пласман на Републичко такмичење, 

- Јелени Богданић, наставнику Средње школе „Бранислав Нушић“ Сокобања, за 

освојено прво место на Окружном такмичењу рецитатора „Песниче народа мог“ 

и пласман на Републичко такмичење; 

- Ивану Хаџи Павловићу, наставнику Основне школе „Митрополит Михаило“ 

Сокобања, за разредно старешинство ученика генерације,  

- Војкану Здравковићу, наставнику Средње школе „Бранислав Нушић“ 

Сокобања, за разредно старешинство ученика генерације,  

- Горану Симоновићу, за организацију манифестације „Сесалачки котлић“; 

 

Утврђује се „Рођенданац“ за 2017. годину и то: 

- Манојловић (Владица) Фиона из Трубаревца, општина Сокобања  ЈМБГ 

2106017735047; 
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Члан 3. 

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

општине Сокобања, 21. јуна 2018. године, поводом Дана општине Сокобања. 

 

Члан 4. 

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

општине Сокобања“.  

II Број: 06-53/2018 

У Сокобањи дана 14.06.2018. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 ПРЕДСЕДНИК 

Исидор Крстић 



Садржај
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