
На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (,,Службени гласник РС“ 

број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15 и 9/16), Правилника о раду савета за 

координацију послова безбедности саобраћаја на путевима (,,Службени гласник РС“, број 

8/2020), члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања (,,Службени 

лист општине Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18, 14/19 и 11/20), Општинско веће општине 

Сокобања, на седници одржаној дана 18.11.2022. године, донело је: 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању чланова Савета за безбедност саобраћаја 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета за безбедност саобраћаја: 

-Игор Јевтић из Сокобање, улица Алексе Маркишића број 153 б 

II 

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Савета за безбедност саобраћаја: 

-Данијела Миловановић из Сокобање, улица Душанова број 9 

III 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

IV 

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 8. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима (,,Службени гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 

32/13, 55/14, 96/15 и 9/16), Правилника о раду савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима (,,Службени гласник РС“, број 8/2020), члана 42. Пословника о 

раду Општинског већа општине Сокобања (,,Службени лист општине Сокобања“, број 

4/08, 10/15, 20/18, 14/19 и 11/20). 
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С обзиром да Игор Јевтић више не обавља послове Начелника Полицијске станице 

Сокобања, Данијела Миловановић као Помоћник командира полицијске испоставе вршиће 

дужност члана Савета за безбедност саобраћаја општине Сокобања. Из напред наведених 

разлога донето 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. 

Број: 344-102/22 

У Сокобањи, дана 18.11.2022.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊA 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић
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На основу члана 20. Правилника о суфинансирању  енергетске санације породичних кућа и 

станова путем уградње соларних панела за производу електричне енергије за сопствене 

потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих 

пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање 

програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22 

(„Службени лист општине Сокобања“, број: 12/22), и Одлуке о измени Правилника о 

суфинансирању  енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних 

панела за производу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког 

система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и 

делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације 

стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22 („Службени лист општине Сокобања“, 

број: 42/22),  члана 71. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број: 

6/19) и поглавља IX. Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 

енергетске санације у домаћинствима  путем уградње соларних панела за производу 

електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем 

уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на 

територији општине Сокобања,  на предлог Комисије  за реализацију енергетске санације, 

Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној 18.11.2022. године, донело је 

ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

У СПОРВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ 

УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  ЗА 

СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

I 

У поступку избора привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације 

стамбених објеката на територији општине Сокобања, на основу јавног позива за учешће 

привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на 

територији општине Сокобања, избарани су следећи привредни субјекти, и то: 

Мера 1 

1) набавка и уградња соларних панела  инвертера и пратеће инсталације за 

породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, 

уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне 

енергије и израде  неопходне техничке документације и извештаја извођача 

радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу 

електричне енергије који су у складу са закононом неопходни приликом 

прикључења на дистрибутивни систем. 

1.  Пријава - Друштво за изградњу промет и услуге Телефон Инжењеринг д.о.о. из Београда, 

Земун, Угриновачки пут 22. део бр. 52.  -  100 бодова 

Мера 2 

Унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система 

ефикаснијим системом: 

(1) уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће 
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(2) опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине 

топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за станове 

• Нема пријава 

II 

Са изабраним привредним субјектОМ  биће закључен Споразум о техничкој сарадњи у 

спорвођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Сокобања, а 

по расписаном Јавном позиву за појединачне пројекте грађана и утврђивању коначног броја 

корисника по привредном субјекту, општина  потписује тројни уговор о реализацији мера 

енергетске санације са привредним субјектима и грађанима, а којим ће се регулисати 

међусобна права и обавезе. 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на званичном сајту општине 

Сокобања  и огласној табли Општинске  управе општине Сокобања. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА, 

Дана: 18.11.2022 године, 

Број: 312-91/22 

Председник  општинског већа, 

Миодраг Николић 
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