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Република Србија                                                                         

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Одељење за урбанизам, локални економски развој  

и заштиту животне средине 

Број: IV 03 344-94/2022 

Дана 26.09.2021 

С О К О Б А Њ А    

  

Општинска управа општине Сокобања -Одељење за урбанизам,локални економски развој и 

заштиту животне средине, решавајући по захтеву  ЈП „Зеленило- Сокобања“, улица Војислава Илића 

број 2,Сокобања, за доношење решења о техничком регулисању саобраћаја, а на основу члана 52.  

Закона о путевима (“Службени  гласник РС“,бр. 41/2018 и  95/2018) ,на основу члана 17. Одлуке о 

категоризацији путева и улица на територији Општине Сокобања( „Сл.лист општине Сокобања“ 

бр.35/2018) и члана 136. и 140. Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", бр. 

18/2016 и 95/18), доноси 

                                                         Р  Е  Ш  Е  Њ  Е    

 

            I. ОДОБРАВА СЕ  техничко регулисање саобраћаја Јавном предузећу „Зеленило“-

Сокобања као управљачу општинских путева и улица на територији општине Сокобања,у 

периоду од 01.11.2022.године до 01.04.2023 године. 

 

 II.НАЛАЖЕ СЕ  ЈП „Зеленило- Сокобања,   да путем средстава јавног информисања 

благовремено обавести учеснике у саобраћају о измени режима саобраћаја на јавним 

путевима у периоду од од 01.11.2022.године до 01.04.2023. године 

 

           III.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ  ЈП „Зеленило- Сокобања,   да о постављеној саобраћајној 

сигнализацији у складу са изменом режима саобраћаја у наведеном периоду обавести 

министарство надлежно за унутрашње послове и инспекцију за путеве. 

 

          IV.Саставни део Решења је план зимског одржавања јавних путева који доноси 

управљач јавног пута и који садржи програм активности на зимском одржавању са приказом 

локација на које се врши постављање саобраћајних знакова за наведени период. 

 

 

 



О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

ЈП „Зеленило- Сокобања“, улица Војислава Илића број 2,Сокобања,   дана 

02.09.2021.године  поднео је   захтев Одељењу за урбанизам,локални економски развој и 

заштиту животне средине Општинске управе општине Сокобања ,  којим тражи доношење 

Решења о техничком регулисању саобраћаја. Уз захтев је приложен План зимске службе на 

општинским путевима, градским улицама и сеоским насељима на територији општине 

Сокобања у зимској сезони 2022/2023. 

Члан 52. Закона о путевима (“Службени  гласник РС“,бр. 41/2018 и  95/2018) прописује да: 

Управљач јавног пута најкасније до 1. октобра текуће године покреће поступак за доношење 

решења о техничком регулисању саобраћаја, за период од 1. новембра текуће календарске године 

до 1. априла наредне календарске године. 

Министарство, односно орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја 

доноси решење из става 1. овог члана најкасније до 15. октобра текуће календарске године. 

Саставни део решења из става 2. овог члана је план зимског одржавања јавних путева који доноси 

управљач јавног пута и који садржи програм активности на зимском одржавању са приказом 

локација на које се врши постављање саобраћајних знакова за период из става 1. овог члана. 

Управљач јавног пута дужан је да путем средстава јавног информисања благовремено обавести 

учеснике у саобраћају о измени режима саобраћаја на јавним путевима у периоду од 1. новембра 

текуће календарске године до 1. априла наредне календарске године. 

Управљач јавног пута дужан је да о постављеној саобраћајној сигнализацији у складу са изменом 

режима саобраћаја из става 1. овог члана обавести министарство надлежно за унутрашње послове и 

инспекцију за путеве. 

Административна такса  за доношење овог решења није наплаћена сходно  члану 9. тачка 2. 

Одлуке о локалним  административним таксама (,,Службени лист општине Сокобања“,број 40/2018) 

Одељење за урбанизам,локални економски развој и заштиту животне средине 

Општинске управе општине Сокобања размотрило је поднети захтев и  одлучило  као у 

диспозитиву решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Општинском већу општине Сокобања у року од 15 дана од дана  пријема решења. Жалба се 

предаје преко овог Одељења таксирана  са 480,оо динара сходно  тарифном броју 2. Одлуке 

о локалним административним таксама (,,Службени лист општине Сокобања”,број 46/19). 

Такса се уплаћује на жиро рачун број 840-742251843-73 прималац буџет општине Сокобања 

са позивом на број  97  10-094  и назнаком за изјављену жалбу на решење 

ДОСТАВИТИ: 

1.Подносиоцу захтева 

3.Архиви                                                                           Руководилац одељења 

Никола Николић, дипл. прав. 
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На основу члана 12. став 2. Закона о путевима (Сл. гласник РС бр. 41/18 и 95/18),  члана 71. 

став 1. тачка 19. Статута општине Сокобања („Службени лист Општине Сокобања“, број 

6/19 ) и  члана 42. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања 

(Службени лист општине Сокобања“ број 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19), Општинско веће 

општине Сокобања, на седници одржаној дана 26.09.2022.године, донело је 

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

на План зимске службе на општинским путевима, градским улицама и сеоским 

насељима на територији општине Сокобања у зимској сезони 2022/2023. години и 

Решење Општинске управе општине Сокобања, Одељење за урбанизам, локални 

економски развој и заштиту животне средине број IV 03 344-94/2022 од 26.09.2022. 

године 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План зимске службе на општинским путевима, градским 

улицама и сеоским насељима на територији општине Сокобања у зимској сезони 2022/2023. 

години (у даљем тексту: План) и Решење Општинске управе општине Сокобања, Одељење 

за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине број IV 03 344-94/2022 

од 26.09.2022. године. 

Праћење реализације Плана вршиће се, на основу Уговора који закључују председник 

општине Сокобања и управљач јавног пута, Јавно Предузеће „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања. 

Надзор над реализацијом Програма одређује председник општине Сокобања. 

Инспекцијски надзор обавља  надлежна инспекција Општинске управе општине Сокобања. 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Број:352-354/2022 

У Сокобањи дана: 26.09.2022. гoдинe 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Миодраг Николић 
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На основу члана 52. став 3. Закона о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018 

и 95/2018), члана 1. став 1. тачка 1. Одлуке о изменама Одлуке о начину обављања 

комуналних делатности на територији општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“ број 35/2018), и члана 41. Статута Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ 

Сокобања (бр. 2/16 и бр. 01-328/1-2022 пречишћен текст), директор Јавног предузећа 

„Зеленило - Сокобања“ Сокобања, дана 25.08.2022. године, донео је: 

ПЛАН  ЗИМСКЕ  СЛУЖБЕ 

НА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, ГРАДСКИМ УЛИЦАМА И СЕОСКИМ 

НАСЕЉИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

У ЗИМСКОЈ СЕЗОНИ 2022/2023. ГОДИНЕ 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Редовним одржавањем путева у зимском периоду сматрају се радови и активности 

неопходни за обезбеђење проходности и безбедног одвијања саобраћаја на општинским 

путевима и улицама на територији општине Сокобања, који могу бити угрожени 

снежним падавинама, завејавањем услед дејства ветра или поледицом услед ниске 

температуре или појаве ледене кише. 

План рада Зимске службе за 2022/2023. годину, састављен је на основу 

претпоставке да ће зима текуће године имати просечне климатске карактеристике у 

климатској зони општине Сокобања, односно да ће средња зимска температура имати 

просечне вредности. 

План предвиђа организацију људства, механизације, набавку индустријске соли, 

абразивних средстава, као и опсег, динамику и руковођење техничким и људским 

капацитетима. 

Члан 2. 

Извођач радова на зимском одржавању путева и улица на територији општине 

Сокобања је Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ Сокобања, на основу Одлуке о 

изменама Одлуке о начину обављања комуналних делатности на територији општине 

Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 35/2018). 

Извођач радова ће послове на зимском одржавању изводити самостално. 

Члан 3. 

Планирани почетак рада зимске службе је 01. новембар 2022. године и њена 

активност траје до 01. априла 2023. године. 

Уколико дође до снежних падавина или потребе за интервенцијом због појаве 

поледице и сличних временских неприлика, Извођач радова, Јавно предузеће „Зеленило 

- Сокобања“ Сокобања је обавезно да интервенише и пре и после овог термина 

прописаног трајања зимске службе у складу са својим тренутним могућностима. 

Члан 4. 

Организација зимске службе обухвата: 

- Правилно вођење зимске службе по усвојеном Плану зимске службе; 

- Оперативну организованост са сталним дежурствима радника; 
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- Набавку, ускладиштење и потрошњу посипног материјала (индустријске соли и 

абразивних средстава); 

- Обезбеђење и праћење метеоролошке прогнозе; 

- Заштиту путева у зимском периоду; 

- Правовремено и редовно обавештавање учесника у саобраћају о проходности 

општинских путева и улица путем јавних гласила; 

- Остале радове у функцији обезбеђивања нормалног одвијања саобраћаја у 

зимским условима. 

Члан 5. 

Радови на зимском одржавању путева и улица по правилу се изводе тако да се не 

обуставља саобраћај на улици или путу. 

У случају обуставе саобраћаја на улици или путу, општински орган надлежан за 

послове саобраћаја донеће Решење о измени режима саобраћаја, којим ће се утврдити 

начин одвијања саобраћаја у одређеној саобраћајној зони. 

У случају измене режима саобраћаја, Извођач радова, Јавно предузеће „Зеленило - 

Сокобања“ Сокобања, дужан је да најмање у року од 48 сати пре почетка измене режима 

саобраћаја, о томе обавести кориснике путева и улица путем средстава јавног 

информисања. 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У ОКВИРУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА 

Члан 6. 

Јавно предузеће „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, као Извођач радова, врши 

набавку посипног материјала (индустријске соли и абразивних средстава), и 

координацију у извођењу радова. 

У седишту Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, на адреси у ул. 

Војислава Илића бр. 2, у Сокобањи, у времену активног рада предузећа, радним данима 

од 07,00 до 15,00 часова, одговорна лица за координацију су: 

- Бојан Тодосијевић, директор предузећа, бр. телефона 064/85-68-900 и 

- Марко Тешовић, руководилац комерцијале и возног парка, бр. телефона 064/82-

10-036. 

Контакт телефон зимске службе у предузећу је 018/833- 068 и 064/82-10-027. 

Изван редовног радног времена, организовано је дежурство у времену од 15,00- 

7,00 сати а у време викенда и у дане празника од 0,00-24,00 часова, на пункту зимске 

службе у улици Алексе Маркишића бб, а одговорна лица за координацију ће 

контактирати преко мобилних телефона. 

Члан 7. 

Обавезе одговорних лица зимске службе су: 

- Упознавање са Планом рада зимске службе надлежне службе саобраћајне 

полиције, општинских структура, месних заједница и локалне јавности; 

- Комуникација са месним заједницама преко именованих председника о стању и 

потребама за одржавањем путева који се налазе на њиховој територији; 

- Контролисање количине депонованог материјала за посипање (индустријске соли 

и абразивних средстава); 

- Лоцирање критичних места на улицама и путевима (мостови, опасне кривине, 

велики успони, зоне изненадног завејавања и др.); 

- Праћење метеоролошке прогнозе; 
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- Давање информација о стању на улицама и путевима средствима јавног 

информисања; 

- Давање иницијативе за подношење захтева општинском органу надлежном за 

послове саобраћаја за доношење решења о измени режима саобраћаја услед неповољних 

временских прилика и смањене безбедности саобраћаја. 

МЕСТО ПУНКТА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

Члан 8. 

Пункт зимске службе Извођача радова налази се у Сокобањи, ул. Алексе 

Маркишића бб. 

Дежурни телефон на пункту зимске службе је 064/82-10-027. 

На пункту зимске службе налази се: 

- Расположива механизација Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања за 

обављање радова на зимском одржавању путева и улица; 

- Радионица за одржавање машина и возила; 

- Просторија за смештај и дежурство радника; 

- Ускладиштени материјал за посипање (индустријска со и абразивна средства). 

ДЕЖУРСТВА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

Члан 9. 

На пункту зимске службе Извођача радова, Јавног предузећа „Зеленило - 

Сокобања“ Сокобања, у ул. Алексе Маркишића бб, организује се стално присуство 

најмање једног радника 24 часа непрекидно. 

Детаљан распоред и обим дежурних радника и техничког кадра који ће бити 

ангажовани, одређује руководилац зимске службе испред Извођача радова, према 

хидрометеоролошким условима за наредни период. 

Члан 10. 

Задаци руководиоца зимске службе, односно, дежурног лица по овлашћењу 

руководиоца су да: 

- Одговарајућу механизацију и људство благовремено упућује на рад и одреди 

релацију на којој ће машина радити и врсту посла коју ће обавити; 

- У дневник зимске службе уписује часове рада, место рада, оправдане застоје у 

раду машине и стање коловоза пре и на крају интервенције; 

- Стара да се рад на терену и утрошак материјала обавља квалитетно, рационално 

и економично; 

- По потреби врши обилазак путева и о стању путева даје потребне информације 

овлашћеном наручиоцу посла; 

- Прати временске прилике и прогнозу времена. 

СТЕПЕНИ ПРИПРАВНОСТИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

Члан 11. 

У циљу економичног организовања зимске службе, а у зависности од временских 

прилика (трајања и интензитета падавина, температуре ваздуха и коловоза, влажности 

итд.), руководилац зимском службом ће ангажовати потребна средства и људство. 
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ПРЕГЛЕД РАСПОЛОЖИВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

Члан 12. 

Преглед минимума расположиве механизације Јавног предузећа „Зеленило - 

Сокобања“ Сокобања за рад зимске службе дат је у следећој табели. 

Ред. 

бр. 

Механизација и опрема Количина 

1. Камион са раоником и посипачем соли 3 

2. Камион путар 3 

3. Теренско возило 3 

4. Комбинована машина 2 

5. Булдозер 1 

6. Трактор са раоником 1 

7. Тракторске даске за чишћење снега 17 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСИПАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ 

ОДРЖАВАЊА 

Члан 13. 

Од материјала за посипање асфатних коловоза, путева и улица у току извођења 

радова на зимском одржавању, користи се индустријска со гранулације 0-6 mm и камена 

ризла гранулације 4-8 mm. 

ПРИОРИТЕТИ ЧИШЋЕЊА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 

Члан 14. 

Општински путеви на територији Општине Сокобања сврставају се по 

приоритетима чишћења у три приоритетне групе, и то: 

ПРВИ ПРИОРИТЕТ 

1. Општински пут ОП-1, деоница од ДП IIА-217 - Трубаревац (сеоски дом 

културе) - Врбовац - Рујевица - ДП IIБ-420, 

2. Општински пут ОП-2, деоница од ДП IIА-217 - Трговиште - Мужинац - 

Шарбановац (до краја насеља у Шарбановцу, према Сокобањи, до места на коме је 

могуће безбедно окретање камиона са раоником и посипачем соли), 

3. Општински пут ОП-3, деоница од ОП-2 у Трговишту до Врмџе (до сеоске 

школе) и деоница до засеока Влашка Мала (до места на коме је могуће безбедно окретање 

камиона са раоником и посипачем соли), 

4. Општински путеви ОП-5, ОП-6 и ОП-7, деонице од ДП IIА-217 - Сесалац (до 

сеоског Дома културе); од ОП-7 до села Милушинац (до сеоског Дома културе); од ОП-

7 до села Богдинац (до окретнице изнад школе), 

5. Општински пут ОП-8, деоница од ДП IIА-217 до села Читлук (до краја 

асфалтног коловоза), 

6. Општински пут ОП-9, деоница од ДП IIА-217 до колоније у насељу Врело, и 

даље до ДП IIА-217, 

7. Општински пут ОП-10, деоница од ДП IIА-217 до Дугог Поља (до сеоске школе 

и дома културе) и деоница према западном делу селa, до излаза на ДП IIА-217, 
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8. Општински пут ОП-11, деоница од ДП IIА-218 до болнице у насељу Озрен 

(Болница - грудно), деоница према очној болници се не чисти, а саобраћај се усмерава 

преко ДП IIА-218, 

9. Општински пут ОП-14, деоница од ДП IIА-217 до села Ресник (до улаза у 

двориште сеоске школе), 

10. Општински пут ОП-16, деоница од ДП IIА-217 до села Поружница (до центра 

села до места где је могуће безбедно окретање камиона са раоником и посипачем соли). 

ДРУГИ ПРИОРИТЕТ 

1. Општински пут ОП-4, деоница од ДП IIА-217 до села Бели Поток (до трафо 

станице), 

2. Општински пут ОП-12, деоница Језеро - Ново Село - Раденковац (до сеоске 

чесме) и 

3. Деоница јавног пута ЈП-4 од ДП IIА-217 до Блендије (до сеоске продавнице). 

ТРЕЋИ ПРИОРИТЕТ 

1. Општински пут ОП-13, деоница од завршетка улице Доситејеве у Сокобањи до 

села Ресник (преко насеља Медник), преко села Ресник до Поружнице до ОП-16, 

2. Општински пут ОП-2, деоница од завршетка улице Ртањске до Шарбановца 

(преко „Старог млина“), 

3. Општински пут ОП-10, деоница од краја афалтног коловоза у западном делу 

села Дуго Поље преко „Големе Воденице“ до ДП IIА-217. 

ПУТЕВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА КОЈИ СЕ ЧИСТЕ У 

ОКВИРУ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА 

1. ДП IIБ-420, деоница од ДП IIА-217 до Јошанице, 

2. ДП IIА-218, деоница од ДП IIА-217 - Николинац - граница са Општином 

Бољевац, 

3. ДП IIА-218, деоница од Сокобање - Језера. 

ПУТЕВИ КОЈИ СЕ НЕ ЧИСТЕ 

1. Општински пут ОП-5, деоница од села Сесалаца до границе са Општином 

Бољевац, 

2. Општински пут ОП-8, деоница од села Читлук до границе са Општином 

Кљажевац, 

3. Општински пут ОП-11, деоница од насеља Озрен до ДП IIА-218 (насеље Очно) 

4. Општински пут ОП-15, деоница ДП IIА-217 - Ресник - граница са Општином 

Алексинац 

НАЧИН ЧИШЋЕЊА 

Члан 15. 

Општински  путеви на територији Општине Сокобања чисте се на следећи начин: 

- сви путеви се чисте у мери која ће омогућити безбедно одвијање саобраћаја 

моторних возила за брзину кретања до 40 km/h, 

- за чишћење се користи расположива механизација Извођача радова, Јавног 

предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, и мешавина ризле и соли, 
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- за посипање општинских путева у изузетним случајевима може се користити и 

шљака, 

- снег са коловоза чисти се све док се не омогући проходност, 

- у случају појаве леда на коловозу врши се посипање ризлом, мешавином соли и 

ризле или шљаке и то само на успонима, 

- дозвољава се прекид саобраћаја, и то: на општинским путевима првог приоритета 

до 24 сати, на општинским путевима другог приоритета до 48 сати и на путевима трећег 

приоритета више дана. 

У норамалним условима, по престанку падавина, три екипе (свака опремљена 

камионом са раоником, посипачем соли и радницима) интервенишу на општинским 

путевима из првог приоритета. 

Затим, настављају са чишћењем општинских путева из другог приоритета док не 

буду проходни. 

Општински путеви трећег приоритета се чисте тек пошто су путеви из првог и 

другог приоритета проходни. 

Грађевинске машине (булдозер, комбиноване машине...) се користе само у 

случајевима пробијања сметова или случајевима саобраћајних незгода. 

ГРАДСКЕ УЛИЦЕ 

Члан 16. 

Зимска служба на градским улицама на територији Општине Сокобања организује 

се у складу са опредељеним средствима у буџету и захтевом да се омогући безбедно 

одвијање моторног и пешачког саобраћаја и подразумева: 

- машинско чишћење снега са коловоза, 

- ручно чишћење снега са тротоара, тргова, мермерног шеталишта и других јавних 

површина где није могуће користити механизацију, 

- посипање соли и ризле на успонима и залеђеним деоницама, 

- контролу отицања вода при топљењу снега, и 

- дежурство 

Машинско чишћење обавља се камионима са раоником и посипачем соли, 

комбинованим машинама са раоницима и трактором са раоником а у случају потребе 

ангажују се и ровокопачи и друга расположива механизација сви са пнеуматицима 

(машине са гусеницама се користе само у изузетним случајевима уз посебно одобрење). 

ПРИОРИТЕТИ ГРАДСКИХ УЛИЦА 

Члан 17. 

Планом рада зимске службе одређују се приоритети у одржавању улица у 

насељеном месту Сокобања у зимском периоду. 

Критеријуми за утврђивање су положај улица у односу на државне путеве другог 

реда који пролазе кроз насељено место Сокобања, улице у којима су смештени садржаји 

од општег интереса за грађане (суд, полицијска станица, школе, ватрогасна служба, дом 

здравља, аутобуска стајалишта итд.). 

ПРВИ ПРИОРИТЕТ УЛИЦА - МАШИНСКО ЧИШЋЕЊЕ 

1. Улица Доситејева (од улице Његошеве до Дома здравља), 

2. Улица Немањина (од Дома здравља до Алексе Маркишића), 

3. Улица Алексе Маркишића (од улице Радета Живковића до улице 27. Марта), 

4. Улица 27. Марта, 

5. Улица Митрополита Михаила (од Дома Здравља до улице 27. Марта), 
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6. Улица Вука Караџића, 

7. Улица Кнеза Милоша (од улице Радета Живковића до улице Светозара 

Марковића), 

8. Улица Светозара Марковића, 

9. Улица Љубе Дидића (од улице Светозара Марковића до улице Светог Саве), 

10. Прилаз од улице Светог Саве до Хотела „Моравица“ 

11. Улица Драговићева, 

12. Улица Краља Петра Првог, 

13. Улица Николе Пашића, 

14. Улица Карђорђева, 

15. Улица Иве Андрића, 

16. Улица Спортска (од улице улице Иве Андрића до улице Вука Караџића), 

17. Улица Војводе Мишића (до улице Драговићеве до улице Бранка Радичевића ), 

18. Улица Бранка Радичевића, 

19. Улица Његошева (од улице Алексе Маркишића до Градског гробља), 

20. Улица Омладинска (од улице Иве Андрића до улице Доситејеве), 

ДРУГИ ПРИОРИТЕТ УЛИЦА - МАШИНСКО ЧИШЋЕЊЕ 

1. Улица Милутина Пејовића, 

2. Улица Николе Тесле, 

3. Улица Стевана Сремца, 

4. Улица Спортска (од улице Београдске до улице Иве Андрића), 

5. Улица Београдска, 

6. Улица 23. Дивизије, 

7. Улица Стевана Мокрањца, 

8. Улица 14. Бригаде, 

9. Улица Стевана Синђелића, 

10. Улица Бранка Ђурића, 

11. Улица Рудничка, 

12. Улица Доситејева (од Градског стадиона до улице 14. Августа), 

13. Улица Ртањска, (до краја насеља), 

14. Улица Рудничка, 

15. Улица Књажевачка, 

16. Улица Љубе Дидића (од улице Светозара Марковића до краја улице) 

17. Улица Милана Ракића, 

18. Део улице Чокањске (од улице Милана Ракића до улице Слеменске) 

19. Улица Слеменска (од улице Кнеза Милоша до улице Чокањске) 

20. Улица Кнеза Милоша (од улице Светозара Марковића до краја улице) 

21. Улица Војводе Путника (од улице Кнеза Милоша до улице Солунске) 

22. Улица Солунска 

23. Улица Војводе Степе (асдфалтирани део) 

24. Улица Ратарска 

25. Улица 14. Август 

26. Улица Милоша Црњанског (од улице Доситејеве до прекидне коморе). 

ТРЕЋИ ПРИОРИТЕТ УЛИЦА - МАШИНСКО ЧИШЋЕЊЕ 

1. Улица Врелска, 

2. Улица Сокоградска, 

3. Улица Доктора Јовановића (од улице Сокоградске до излетишта Лептрија), 

4. Улица Кнеза Лазара, 
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5. Улица Бањичка, 

6. Улица Тимочке буне, 

7. Улица Десанке Максимовић, 

8. Улица 20. Српске ударне бригаде, 

9. Улица Буковичка, 

10. Улица Чокањска, 

11. Улица Лазе Лазаревића, 

12. Улица Милице Михајловић, 

13. Улица Михајла Пупина, 

14. Улица Слеменска, 

15. Улица Др. Ђорђа Новаковића, 

16. Улица Боре Јовановића, 

17. Улица Душанова, 

18. Улица Христине Маркишић, 

19. Улица Палилулска, 

20. Улица Надежде Петровић, 

21. Улица Родољуба Чолаковића, 

22. Улица Гаврила Принципа, 

23. Улица Васе Чарапића (од улице Његошеве до улице Рајкове и наниже све до 

пешачке  стазе), 

24. Улица Рајкова, 

25. Улица Бата Нолетова, 

26. Улица Бранка Миљковића, 

27. Улица Драинчева, 

28. Улица Пјера Крижанића, 

29. Улица Радоја Домановића, 

30. Улица Змај Јовина, 

31. Улица Боре Станковића, 

32. Улица Бранислава Нушића, 

33. Улица Ивана Цанкара, 

34. Улица Јована Цвијића, 

35. Улица Панчићева, 

36. Улица Првомајска, 

37. Улица Део Омладинске (од улице Милуна Митровића до краја улице), 

38. Улица Милуна Митровића, 

39. Улица Балканска, 

40. Улица Заставника Лазаревића, 

41. Улица Др. Јовановића (прилаз из Милутина Пејовића), 

42. Улица Војислава Илића (од Миладина Живановића до насеља Јабукар), 

43. Све остале улице и прилази који нису побројани, а које је могуће чистити 

машински. 

УЛИЦЕ КОЈЕ СЕ ЧИСТЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА 

ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА 

1. Улица Алексе Маркишића (од улаза у Сокобању до улице Радета Живковића), 

деоница ДП IIА-217 

2. Улица Радета Живковића, деоница ДП IIА-217 

3. Улица Миладина Живановића, деоница ДП IIА-217 

4. Улица Светог Саве (од зграде Општине до улице Љубе Дидића), деоница ДП IIА-

217 
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5. Улица Превалац, деоница ДП IIА-217. 

6. Улица Хајдук Вељкова, деоница ДП IIА-218 (ранија ознака ОП-13) и 

7. Улица Озренска, деоница ДП IIА-218 (ранија ознака ОП-13). 

УЛИЦЕ КОЈЕ СЕ ЧИСТЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА 

ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА 

1. Улица Рајка Вићентијевића (Општински пут ОП-4 према селу Бели Поток, Други 

приоритет чишћења оптинских путева), 

2. Улица Доситејева - од улице 14. Август до чесме у насељу Чучуње (Општински 

пут ОП-13 према селу Ресник преко насеља Медник, Трећи приоритет чишћења 

општинских путева). 

РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ 

1. Степениште и стаза поред зграде Гимназије 

2. Тротари у улици Миладина Живановића, 

3. Тротоари у улици Радета Живковића, 

4. Тротоари у улици Алексе Маркишића (изузев на деоницама где има локала), 

5. Тротоари у улици 27. Марта, 

6. Тротоари у улици Светог Саве (од улице Миладина Живановића, Бањичке до 

улице Љубе Дидића) 

7. Тротоари у улици Кнеза Милоша (изузев на деоницама где има локала). 

8. Тротоар у улици Немањиној (изузев на деоницама где има локала). 

УЧЕШЋЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА У СПРОВОЂЕЊУ 

ПЛАНА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

Члан 18. 

У циљу ефикасног рада зимске службе неопходна је добра сарадња Јавног 

предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, и председника Савета свих месних 

заједница на територији Општине Сокобања. 

Зимска служба у сеоским насељима месних заједница на територији општине 

Сокобања организује се у складу са могућностима месне заједнице и захтевом да се 

омогући одвијање моторног и пешачког саобраћаја, а подразумева машинско чишћење 

снега са коловоза у данима када је то потребно. 

У норамалним условима, по престанку падавина, трактор са прикључним уређајем 

приступа чишћењу свих улица у насељеном месту и пут до сеоског гробља. 

Акцију чишћења улица води Савет месне заједнице преко свог овлашћеног лица за 

ову врсту радова. Прикључне уређаје обезбеђује Јавно предузеће „Зеленило - Сокобања“ 

у оквиру плана зимске службе. 

Уређаји се месним заједницама изнајмљују путем уговора, без накнаде, уз обавезу 

одржавања истих у функционалном стању. 

Председници Савета месних заједница биће благовремено обавештени о својим 

обавезама у зимској служби и упућени у рад од стране одговорних лица Јавног предузећа 

„Зеленило - Сокобања“ Сокобања. 
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Ред. 

број 
Месна заједница Председник месне заједнице Контакт телефон 

1. Ресник Ратко Живадиновић 064/040-58-67 

2. Сесалац Топлица Трифуновић 063/17-000-46 

3. Дуго Поље Милан Петковић 064/31-222-10 

4. Шарбановац Саша Радовановић 062/75-31-32 

5. Јошаница Оливера Ћебић Вељковић 064/84-99-259 

6. Читлук Драган Живановић 062/358-662 

7. Врело Милан Савић 063/277-902 

8. Рујевица Мирослав Ивановић 063/77-966-26 

9. Милушинац Горан Миловановић 065/207-57-53 

10. Поружница Дракче Јевтић 018/876-569 

11. Жучковац Александар Богдановић 063/760-22-01 

12. Мужинац Небојша Милојевић 062/48-23-55 

13. Николинац Војкан Милановић 064/21-19-714 

14. Трубаревац Братислав Марковић 069/48-384-16 

15. Трговиште Топлица Алексић 063/82-63-730 

16. Блендија Бобан Илић 064/85-68-913 

17. Врмџа Живота Тодоровић 063/1700014 

18. Врбовац Жика Милошевић 063/723-72-85 

19. Бели Поток Живота Живановић 063/159-24-91 

20. Богдинац Сретко Милојковић 062/814-26-13 

21. Левовик Ивица Стојановић 065/839-35-22 

22. Језеро Драги Вељковић 018/835-677 

23. Раденковац Бобан Стојановић 063/732-07-21 

24. Ново Село Русмир Иванковић 018/610-964 

ЕВИДЕНЦИЈА И НАДЗОР 

Члан 19. 

За време зимске службе води се евиденција: 

- дневник зимске службе, 

- радни и путни налози, 

- евиденција о набављеном и утрошеном материјалу. 

Дневник зимске службе је основни документ о кретању и регистрацији свих 

догађаја, извршених налога, временских прилика и других важних садржаја за рад зимске 

службе, те га треба водити савесно и ажурно. 

У дневник зимске службе важно је регистровати: 

- температуру ваздуха и временске прилике (врсту падавина, ветар, ледена киша 

итд.), 

- време изласка и повратка сваког возила, 

- назив путног правца/улице где је вршено деловање зимске службе, 

- утрошак соли и камене ризле, 

- ванредне догађаје, евентуалне саобраћајне незгоде и сл. 

На крају месеца израђује се месечна ситуација са свим претходно овереним 

подацима релевантним за наплату (евиденција сати ангажованих машина и радника, 

набављен и утрошен материјал и др.). 

Стручни и технички надзор обавља именовано лице од стране Општинске управе 

општине Сокобања, а инспекцијски надзор обављају надлежне инспекцијске службе за 

путеве и дежурна служба Полицијске станице Сокобања. 
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ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ НАЛОГА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

Члан 20. 

Овлашћена лица која могу да издају налоге за интервенције на локалним путевима 

су: 

- Надзорни орган (именован решењем од стране Општинске управе општине 

Сокобања), 

- Начелник општинске управе, 

- Председник општине и његов заменик, 

- Дежурне службе Полицијске станице Сокобања и 

- Надлежне инспекцијске службе за саобраћај 

Надзорни орган издаје налоге у писаној форми (уписивањем у дневник зимске 

службе), а у случају да је налог издао неко од овлашћених лица, Извођач радова је дужан 

да га изврши и да о томе обавести надзорни орган у року од 18 сати од тренутка извршења 

налога. 

Извођач радова је дужан да за налоге других овлашћених лица, осим за налоге 

Надзорног органа, упише у дневник зимске службе основне податке о овлашћеном лицу 

које је издало налог. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21. 

Имајући у виду техничку опремљеност, примењене принципе организације зимске 

службе (приоритети, рационално коришћење механизације и посипног материјала), 

очекује се повремено да на коловозу буде снега у танком слоју, а могући су и кратки 

застоји саобраћаја. У тим условима, уз ограничење брзине кретања возила и потпуну 

примену прописане зимске опреме возила учесника у саобраћају, могуће је одвијање 

безбедног саобраћаја. 

Предузећа су у обавези да током дана у првој дневној смени од 07-15 часова по 

налозима надзорног органа, када то временски услови допуштају, изводе све радове на 

пословима редовног одржавања нарочито на следећим позицијама: 

- Поправке оштећења на коловозу 

- Одржавање саобраћајне сигнализације и опреме пута у функционалном стању 

- Уклањање одрона, осулина, наноса, предмета и блата са коловоза и осталих 

делова пута и објеката 

- Чишћење ригола, јаркова, дренажних извода и пропуста за воду 

Овај рад се плаћа по позицијама редовног одржавања. 

У Сокобањи, 

Број: 01-386/1-2022 

25.08.2022. године Директор 

____________________________ 

Бојан Тодосијевић, дипл. инж. грађ. 
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