
На основу члана 29.став 1. тачка 4., члана 31. став 1 и ставова 4.-9. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљање ванредним ситуацијама  („Службени гласник РС“ број 87/2018) и члана 

67. Статута општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“ број 6/2019), Општинско веће 

општине Сокобања, на седници одржанохј дана 28.11.2022.године, донло је: 

ОДЛУКУ 

о изменама и допунама Одкуке о 

одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање 

на територији општине Сокобања 

I 

Овом Одлуком врши се иземан о допуна  Одлуке о одређивању субјеката од посебног 

значаја за заштиту и спасавање на територији општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“ број 9/2022),  и то члан II тако што се после тачке 5 додаје тачка 6 која гласи: 

р.бр. НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА НАЗИВ ДЕЛАТОНСТИ 

6. впд „Ерозија“ Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр.12, 
ПИБ 100615758 МБ 07173270 

Водопривреда 

II 

У свему осталом Одлука Одлуке о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и 

спасавање на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 9/2022), 

пстаје неизмењена. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Сокобања“. 

Број: 217-33/22 

У Сокобањи, дана 28.11.2022.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊA 

ПРЕДСЕДНИК 
Миодраг Николић 
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На основу члана 7. Одлуке о начину изјашњавања корисника комуналних услуга о 

квалитету пружања комуналних услуга („Службени гласник РС“, бр. 18/22, и 41/22) 

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

Решење 

о образовању радне групе за спровођење изјашњавања 

I 

За председника и чланове радне групе за спровођење изјашњавања корисника комуналних 

услуга о квалитету пружања комуналних услуга, на период од 5 година именују се: 

1.   Никола Николић, представник Општинске управе из области комуналних делатности 

за председника; 

2.   Ивица Насковски, представник Општинске управе за послове информатике за члана; 

3.  Александра Павловић, представник вршиоца комуналних делатности из ЈКП 

„Напредак“ Сокобања за члана; 

4.  Звездан Рајић, представник вршиоца комуналних делатности из Јавног предузећа 

„Зеленило-Сокобања Сокобања за члана; 

5. Велимир Ковачевић представник вршиоца комуналних делатности из  „Банбус“ 

Предузећа за саобраћај и туризам доо Обреновац за члана; 

6.  Станислав Јовановић, Драговићева бр. 9 Сокобања, представник удружења за заштиту 

потрошача за члана 

7.  Борисав Тошић, члан Општинског већа општине Сокобања за члана 

II 

Период изјашњавања за комуналне услуге вршиоца комуналних делатности из надлежности 

ЈКП „Напредак“ Сокобања врши се у периоду од 15-ог до 31-ог  јануара сваке године. 

Период изјашњавања за комуналне услуге вршиоца комуналних делатности из надлежности 

Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања Сокобања  врши се у периоду од 10-ог до 25-ог 

фебруара сваке године. 

Период изјашњавања за комуналну услугу вршиоца комуналне делатности 

Градско-приградског линијског превоза путника у друмском саобраћају  врши се у периоду 

од 10-ог до 25-ог  марта сваке године. 

III 

Задаци радне групе су: 

- утврђивање текста упитника за сваку комуналну делатност посебно, 
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- утврђивање метода прикупљања података и број и структура испитаника за свако 

изјашњавање посебно, 

- одређивање врсте и динамике активности које се спроводе у поступку  изјашњавања 

корисника, за свако изјашњавање посебно, 

- прикупљање, обрада и анализа података из попуњених упитника, 

- сумирање резултата изјашњавања за сваку комуналну услугу посебно и  процена 

задовољства корисника квалитетом те услуге на основу прикупљених података, 

- сачињавање извештаја о спроведеном изјашњавању корисника и резултатима 

изјашњавања. 

IV 

Изјашњавање за комуналне услуге вршиоца комуналних делатности из надлежности ЈКП 

„Напредак“ и за комуналне услуге вршиоца из надлежности Јавног предузећа 

„Зеленило-Сокобања Сокобања врши се попуњавањем онлајн упитника. 

Изјашњавање за комуналну услугу вршиоца комуналне делатности „Банбус“ Предузећа за 

саобраћај и туризам доо Обреновац врши се попуњавањем упитника истакнутог на 

аутобуској станици. 

Минимални број корисника услуга за комуналне услуге вршиоца комуналне делатности 

ЈКП „Напредак“ Сокобања и Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања Сокобањје 80 за сваку 

делатност, а Минимални број корисника услуга за градско приградски превоз је 35 

корисника. 

V 

Поступак спровођења изјашњавања корисника комуналних услуга о квалитету пружања 

комуналних услуга радна група спроводи у складу са овим решењем и Одредбама Одлуке о 

начину изјашњавања корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналних 

услуга („Службени гласник РС“, бр. 18/22, и 41/22) 

VI 

Решење доставити члановима радне групе, у предмет и архиви. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Број: 352-413/22 

У Сокобањи, 18.11.2022.године 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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Р.број ОДЛУКА Страна 
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