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На основу члана 2., 4., 9. и 13. Закона о 

комуналним делатностима ("Службени 

гласник РС" број 88/2011), члана 20. став 1. 

тачка 5. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник републике Србије“, број 

129/2007, 83/2014), члана 16. став 1. тачка 6., 

члана 42. став 1. тачка 7. и 128. Статута 

општине Сокобања ("Службени лист 

општине Сокобања", бр. 3/2008, 

7/2013,11/2014 и 24/2014), Скупштина 

општине Сокобања, на седници одржаној 

дана 03.11.2016. године, донела је 

 

O д  л  у  к  у 

о изменама  Одлуке  о начину обављања 

комуналних  делатности  на територији 

општине Сокобања 

 

Члан 1. 

Овом Oдлуком врше се измене Одлуке о 

начину обављања комуналних делатности 

на територији општине Сокобања 

("Службени лист општине Сокобања", бр. 

4/2014 и 24/2014), на следећи начин: 

1. Мења се члан  2. и гласи: 

 

„Комуналне делатности у смислу ове 

Одлуке су: 

1. Снабдевање водом за пиће; 

2. Пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода; 

3. Управљање комуналним отпадом; 

4. Приградски превоз путника; 

5. Управљање гробљима и погребне 

услуге; 

6. Управљање јавним паркиралиштима; 

7. Обезбеђивање јавног осветљења; 

8. Управљање пијацама; 

9. Одржавање улица и путева; 

10. Одржавање чистоће на површинама 

јавне наменe; 

11. Одржавање јавних зелених површина; 

12. Димничарске услуге; 

13. Делатност зоохигијене; 

14. Управљање општинским јавним 

путевима и улицама у Сокобањи; 

15. Одржавање стамбених зграда, као 

комуналне делатности од локалног 

интереса. 

 

За обављање комуналне делатности:  

- снабдевање водом за пиће; 

-пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода; 

- управљање комуналним отпадом; 

-управљање гробљима и погребне 

услуге; 

- управљање пијацама; 

- управљање јавним паркиралиштима  

- одржавање чистоће на површинама 

јавне намене и 

-управљање општинским јавним 

путевима и улицама у Сокобањи  

одређује се  ЈКП „Напредак“ 

Сокобања. 

 

За обављање комуналне делатности:  

-  одржавање јавних зелених површина и 

-  одржавање улица и путева  одређује се  

Јавно предузеће „ Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања“. 
 

2. Мења се члан 56. и гласи: 

 

„Обезбеђивање јавног осветљења обухвата 

одржавање, адаптацију и унапређење 

објеката и инсталација јавног осветљења 

којима се осветљавају саобраћајне и друге 

површине јавне намене. 

Комуналну делатност обезбеђивање јавног 

осветљавања може обављати јавно 
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предузеће, привредно друштво, 

предузетник или други привредни субјект 

(у даљем тексту: Предузеће), коме се 

повери обављање делатности, а надзор над 

обављањем врши Општинска управа 

општине Сокобања“ 

3. У члану  65. мења се став 2.  и додаје став 

3. и гласе: 

 

„Комуналну делатност одржавања улица и 

путева обавља Јавно предузеће „ Зеленило-

Сокобања“ Сокобања“ (у даљем тексту: 

Предузеће) а надзор над обављањем 

обезбеђује Општинска управа општине 

Сокобања. 

Комуналну делатност управљање 

општинским јавним путевима и 

улицама у Сокобањи обавља Јавно 

комунално предузеће „Напредак“ 

Сокобања.“ 

У осталим деловима Одлука о начину 

обављања комуналних делатности на 

територији општине Сокобања остаје 

непромењена. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

општине Сокобања“. 

I Број 352-319/2016 

У Сокобањи, 03.11.2016.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                            ПРЕДСЕДНИК 

                               Драгољуб Јевтић 
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На основу члана 2., 9. и 13. Закона о 

комуналним делатностима ("Службени 

гласник РС", број 88/2011), члана 20. став 1. 

тачка 5. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 

129/2007, 83/2014)  и члана 16. став 1. тачка 

6., члана 42. став 1. тачка 7. Статута општине 

Сокобања ("Службени лист општине 

Сокобања", бр. 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 

24/2014), Скупштина општине Сокобања, на 

седници одржаној дана 03.11. 2016.године, 

донела је 

О д л у к у 

о  изменама  Одлуке о  комуналном  

уређењу на територији општине 

Сокобања 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врше се измене Одлуке о 

комуналном уређењу на територији 

општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, број 4/14 и 7/15) и то 

на следећи начин: 

 

- Мења се члан 30. и гласи: 

 

"Излетишта, спортско рекреативни терени, 

отворени простори за културно забавне и 

друге манифестације, дечија игралишта и 

сл. морају бити уређени, објекти на њима 

исправни, простор очишћен од смећа и 

отпадака, са довољним бројем корпи за 

отпатке и са пражњењем тих корпи 

најкасније један дан после манифестације. 

Одржавање ових простора и објеката, по 

програму, врши Јавно предузеће „ 

Зеленило-Сокобања“ Сокобања, а надзор 

над извршењем програма обављаће 

Општинска управа општине Сокобања.“ 

 

- Мења се члан 33. и гласи: 

 

"Под одржавањем улица, путева и других 

јавних површина у граду и другим 

насељима подразумева се поправка, 

реконструкција, модернизација и 

извођење других радова на одржавању 

улица, саобраћајница, јавних површина 
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(тргова, платоа и сл.) и хоризонталне и 

вертикалне саобраћајне сигнализације на 

њима.  

Ову делатност обавља Јавно предузеће „ 

Зеленило-Сокобања“ Сокобања, а надзор 

над извршењем програма обезбедиће 

Општинска управа општине Сокобања.“ 

Уређење и одржавање магистралних и 

регионалних путева и објеката на њима 

врши се  по посебном пропису.“ 

 

- Мења се члан 50. став 4. и гласи: 

 

„О одржавању објеката расвете на јавним 

површинама стара се Јавно предузеће, 

привредно друштво, предузетник или 

други привредни субјекат, коме се повери 

обављање делатности.“ 

 

- Мења се члан 78. и гласи: 

 

„ЈКП „Напредак“, Сокобања стара се о 

спровођењу  Програм за одржавање 

градске чистоће  који доноси Скупштина 

општине, а надзор над извршењем 

програма обављаће  Општинска управа 

општине Сокобања. 

У случају ванредних временских прилика, 

епидемиолошких и др. оправданих разлога 

председник општине, на предлог надзора, 

може одредити да се у појединим деловима 

града смеће одвози мимо времена и 

динамике предвиђене Програмом из става 

1. овог члана.“ 

 

- Мења се члан 83. и гласи: 

 

„Уклањање снега и леда са саобраћајних 

површина обавља се према Програму рада 

зимске службе, а надзор над извршењем 

програма обављаће Општинска управа 

општине Сокобања. 

О уклањању леда и снега са тротоара и 

путева који нису обухваћени Програмом из 

става 1. овог члана, старају се грађани, 

предузећа, друга правна лица и 

предузетници.“ 

 

 

 

- Мења се члан 88. и гласи: 

 

„Уређење и одржавање зелених, јавних и 

рекреационих површина, врши се у складу 

са програмом који се доноси за сваку 

календарску годину, а надзор над 

извршењем програма обављаће  

Општинска управа општине Сокобања.“ 

- Мења се члан 89.  и гласи 

 

"Уређење и одржавање зелених површина 

испред и у круговима објеката правних 

лица и предузетника врше власници, 

односно, корисници. 

Уређење и одржавање површина из 

претходног става, правна лица и 

предузетници могу уговором поверити 

Јавном предузећу „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања, другом правном лицу или 

предузетнику. 

Уколико власници, односно корисници не 

одржавају зелене површине, комунални 

инспектор наложиће Јавном предузећу „ 

Зеленило-Сокобања“ Сокобања да изврши 

радове на одржавању зелених површина о 

њиховом трошку.“ 

 

- Мења се члан 93.  и гласи: 

 

„Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања обавезно је да у складу са 

Програмом уређења и одржавања зелених 

и рекреационих површина: 

- ручно или машински орезује, окопава 

загрће, огрће, полива ђубри и штити од 

биљних штеточина и болести сво растиње 

на тим површинама; 

- редовно коси и износи траву; 

- прикупља лишће и други отпадни 

материјал; 

- уклони оштећена стабла услед утицаја 

више силе или других узрока; 

- врши замену уништених садница новим; 

- редовно празни  корпе  за смеће и да их 

свакодневно празни; 

- одржава у исправном стању клупе за 

седење, корпе за смеће и елементе 

парковске опреме; 

- истакне упозоравајуће натписе у циљу 

заштите зеленила; 
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-врши и друге радње којима се уређују и 

одржавају паркови, зелене и рекреационе 

површине.  

Надзор над извршењем Програма уређења 

и одржавања зелених и рекреационих 

површина обављаће Општинска управа 

општине Сокобања.“ 

- Мења се члан 94.  и гласи: 

 

"Рекреационим површинама у смислу ове 

Одлуке, сматрају се терени за спорт и 

забаву, стадиони, игралишта, плаже и 

базени и слични објекти, и о њиховом 

уређењу и одржавању старају се власници 

односно, корисници тих површина, 

уколико њихово уређење и одржавање 

није предвиђено да према Програму 

одржава Јавно предузеће „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања. 

Начин и време коришћења површина из 

претходног става, утврђују власници, 

односно корисници својим актом који мора 

бити истакнут на видном месту.“ 

У осталим деловима Одлука о комуналном 

уређењу на територији општине Сокобања 

остаје непромењена. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

општине Сокобања“, осим чланова 30., 33., 

89., 93. и 94. који ступају на снагу даном 

почетка обављања делатности  Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања. 

 

I Број: 352-320/2016 

У Сокобањи, дана 03.11.2016. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                                                   

                                                      ПРЕДСЕДНИК 

  Драгољуб Јевтић  
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На основу члана 4., 5., 6. и 7. Закона о 

јавним  путевима  („Службени гланик РС”, 
број 101/05, 123/07, 101/11,93/12, 104/13), 

члана 5. Уредбе о категоризацији државних 

путева („Службени гланик РС”,број 105/13, 

119/13),  члана 16. став 1. тачка 13. и члана 

42. став 1. тачка 7. Статута општине 

Сокобања („Службени лист општине 
Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14), 

Скупштина општине Сокобања, на седници  

одржаној 03.11.2016. године, донела је   

 

О д л у к у 

о изменама  Oдлуке о категоризацији 

општинских путева и улица 

 на територији општине Сокобања 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измана 

Одлуке о категоризацији општинских 

путева и улица на територији општине 

Сокобања ("Службени лист општине 

Сокобања", бр. 24/2014) на следећи начин: 

- Члан 12. мења се и гласи: 

„ Општинска управа општине 

Сокобања обезбедиће обављање 

послова на реконструкцији и 

изградњи јавних путева, 

пројектовање, административно- 

технички послове, евиденцију и 

стручни надзор.“ 

- Члан 21. мења се и гласи: 

„Послове редовног одржавања 

општинских путева, јавних путева и 

улица у Сокобањи, обављаће Јавно 

предузеће „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања.“ 

            „Административно-техничке послове 

и  евиденцију обављаће Општинска управа 

општине Сокобања, а стручни надзор 

обезбеђује Општинска управа општине 

Сокобања у складу са Законом о јавним 

набавкама.“ 
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 "Послови  заштите, коришћења, 

развоја и управљања општинским јавним 
путевима и улицама у Сокобањи, обављаће 

Јавно комунално предузеће „Напредак“ 

Сокобања.“ 

- Члан 28. мења се и гласи: 

„Јавно предузеће „Зеленило-
Сокобања“ Сокобања предлаже програм 

одржавања, јавних путева и улица у 

Сокобањи у складу са потребама и 

могућностима  финансирања одржавања и 

заштите општинских, јавних путева и улица 

у Сокобањи. 

Општинска управа општине 
Сокобања предлаже програм изградње и  

реконструкције јавних путева и улица у 

Сокобањи у складу са потребама и 

могућностима  финансирања изградње и  

реконструкције општинских, јавних путева 

и улица у Сокобањи. 

 Програме доноси Скупштина 

општине Сокобања. 
 Средства за реализацију Програма 

обезбеђују се у буџету општине Сокобања.“ 

- Члан 29. мења се и гласи: 

Јавно предузеће „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања је дужно да 

организује и реализује Програм СО 
Сокобања на одржавању јавних путева и да 

омогући несметано и безбедно одвијање 

саобраћаја на њима. 

 Општинка управа је дужна да 

реализује Програм СО Сокобања на 

изградњи и  реконструкцији јавних путева  
ради омогућавања несметаног и безбедног 

одвијања саобраћаја на њима.“ 

- Члан 30. мења се и гласи: 

„Јавно комунално предузеће 

„Напредак“ Сокобања ( у даљем тексту: 

Предузеће) обавља следеће послове: 

1. Даје услове и сагласност за прикључење 
прилазних путева на општинске путеве; 

2. Издаје услове за постављање натписа 

поред општинских путева и улица у 

насељима; 

3. Води евиденцију о стању општинских, 

јавних путева и улица у Сокобањи као и 
евиденцију техничких података и катастра 

за ове путеве; 

4. Даје сагласност за постављање 
инсталација и водова у трупу јавних путева, 
земљишном и заштитном појасу; 

5. Даје мишљење  за ванредни превоз на 

општинским путевима; 

6. Издаје сагласност за постављање 

објеката и постројења у заштитном појасу 
поред општинских, јавних путева и улица у 

насељима; 
 Услове, одобрење, сагласност или 

мишљење из става 1. овог члана, 

Предузеће  је дужно да изда, ако су 

испуњени услови, у року од осам дана од 
подношења захтева. 

 Предузеће  је дужно да води 
евиденцију о управним актима донетим у 

вршењу јавних овлашћења. 

 Против услова, одобрења, 

сагласности или мишљења из става 1. овог 

члана, може се поднети приговор  

Предузећу.“ 
У осталим деловима Одлука о 

категоризацији општинских путева и улица 

на територији општине Сокобања остаје 

непромењена. 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

општине Сокобања“. 

 

I Број 344-110/2016 

У Сокобањи, 03.11.2016. године. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА      

                ПРЕДСЕДНИК 

               Драган Јевтић 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Члан 27. мења се и гласи: 
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На основу члана 19. став 1., тачка 3, члана 26. 

став 1. тачка 1) Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС„ број 7/11, 88/13 и 

105/14 ), члана 42. став 1. тачка 20. Статута 

општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 3/08,7/13, 11/14 и 24/14), члана 

3. став 1. тачка 3. и члана 6. Одлуке о 

прибављању и располагању стварима у јавној 

својини општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, број 20/13 и 24/14), 

Скупштина општине Сокобања на седници 

одржаној дана 03.11.2016. године, донела је 

 

Одлуку 

о преносу права коришћења и управљања 

без накнаде на покретним стварима у јавној 

својини општине Сокобања, Јавном 

предузећу „Зелнило-Сокобања“ Сокобања 

 

I 

 Овом Одлуком Јавном предузећу 

“Зеленило-Сокобања“ Сокобања, са седиштем  

у Сокобањи, ул. Војислава Илића бр.2, ПИБ 

109750670, матични број 21235423 (у даљем 

тексту: корисник), чији је оснивач општина 

Сокобања, преноси се право коришћења и 

управљања на покретним стварима у јавној 

својини општине Сокобања, без накнаде а ради 

обављања делатности за коју је основано. 

 

II 

 Врсте покретних ствари у јавној својини 

општине Сокобања на којима се кориснику 

преноси се право коришћења и управљања без 

накнаде су: 

1.Превозна средства 

-Радно возило марке VENIERI, тип ВФ 8,23 Д, 

бр.мотора РГ 38002У63964М, број шасије 23810, 

година производње 2006 година, снага мотора 

у KW(KC)84, маса празног возила 7210, број 

седишта – 01; 

-Радно возило марке ТАМ тип 190 Т 15БЛ 5,2, 

број шасије 850006189, број мотора 851005739, 

година производње 1985 година, снага мотора 

у KW(KC)125, радна запремина мотора у cm3 

9572, маса празног возила 6300, дозвољена 

носивост у кг.9000, број седишта  - 02, облик и 

намена каросерије – кипер, боја каросерије – 

тегет 99. 

2.Канцеларијски намештај и опрема: 

-покретне ствари са списка која чини саставни 

део ове Одлуке. 

 

III 

 Након ступања на снагу ове Одлуке, 

закључиће се Уговор о преносу права 

коришћења и упрвљања на покретним 

стварима у јавној својини општине Сокобања 

без накнаде, којим ће се регулисати права и 

обавеза општине Сокобања и корисника. 

 Покретне ствари из тачке II ове Одлуке, 

преносе се на коришћење и управљање без 

накнаде, кориснику,  на неодређено време, 

ради обављања делатности из своје 

надлежности. 

 

IV 

 Уговор из тачке III ове Одлуке, у име 

општине Сокобања закључиће Председник 

општине Сокобања уз претходно добијену 

сагласност Правобраниоца општине Сокобања. 

 

V 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

општине Сокобања“. 

 

I Број 401-636/2016 

У Сокобањи, дана 03.11.2016 . године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                                                                                                                             

                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 
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ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У КОРИШЋЕЊУ И 

УПРАВЉАЊУ 

 Јавном предузеће “Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања 

 

 

1 КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 

 

Ред.бр. Назив Количина 

1 Канцеларијски сто дрвени 2 

2 Покретни део са фиокама 

дрвани 

1 

3 Конференцијски сто 

дрвени 

1 

4 Ормар дрвени затворени 1 

5 Ормар дрвени са 

стакленим делом 

1 

6 Фотеља кожна 1 

 

 

2. СРЕДСТВА ВЕЗЕ 

 

Ред.бр Назив Количина 

1 Централа „Панасоник“ са 

телефоном 

1 

2 Телефон „Панасоник“ КXFG 

21 и  KXTS 3 

2 

3 Телефон „Панасоник“   1 

 

 

3. РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И РАЧУНАРСКИ 

СОФТВЕРИ 

 

Ред.бр Назив Количина 

1 Рачунар Интел Пентијум 4 2 

2 Компијутерски софтвер 2 

3 Рачунска машина Canon MP 

1211 dle 

1 

 

 

4. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ 

 

Ред.бр Назив Количина 

1 Ватрогасни апарат 1 
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На основу члана 6. Закона о начину 

одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору (''Службени 
гласник РС'', број 68/15), члан 42.став 1. 

тачка 46. и члана 128. Статута општине 

Сокобања ("Службени лист општине 

Сокобања" бр. 3/2008. 7/2013, 11/2014 и 

24/2014) и Одлуке о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему 

државних органа, систему јавних служби, 
систему Аутономне покрајине Војводине и 

систему локалне самоуправе за 2015. 

годину (''Службени гласник РС'', број 

101/15), Скупштина општине Сокобања,  на 

седници одржаној дана 03.11.2016. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ 

БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО 

ВРЕМЕ ЗА  СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ 

ОБЛИК У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ СОКОБАЊА ЗА 2015. 

ГОДИНУ 

 

         1. Овом одлуком врши се измена 

Одлуке о  максималном броју запослених 

на неодређено време за сваки 

организациони облике у систему локалне 

самоуправе Сокобања за 2015. годину 

(„Службени лист општине Сокобања“, бр. 

2/16 и 33/16), и то тако што се у тачки 1 
мења став 3. максимални број запослених у 

оквиру организационих облика, при чему 

се не мења укупан број запослених на 

неодређено време,  и гласи: 

 

Максималан број запослених у систему 

локалне самоуправе Сокобања је: 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ 

ОБЛИК 

БРОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

Општинска управа 

општине Сокобања 
51 

Јавно комунално 76 
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предузеће „Напредак“ 

Сокобања 

Организација за туризам 

и културу Сокобања 
9 

Предшколска установа 

„Буцко“ Сокобања 
32 

Народна библиотека 

„Стеван Сремац“ 

Сокобања 

5 

Јавно предузеће 

„Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања 

12 

УКУПНО: 185 

 

 

 2. Организациони облици,  из тачке 

1. ове одлуке, Општинска управа општине 

Сокобања, Јавно комунално предузеће 

„Напредак“ Сокобања и Јавно предузеће 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања дужни су 

да своје опште акте којима се уређује број и 

структура запослених ускладе са 

максималним бројем запослених на 

неодређено време утврђеним овом 

oдлуком у року од 5 дана од дана ступања 

на снагу ове одлуке. 

 

          Ова Oдлука се доставља Министарству 

финансија и Министарству државне управе 

и локалне самоуправе . 

 

 3. Ова Oдлука ступа на снагу осмог 

дана од дана  објављивања у ''Службеном 

листу општине Сокобања''. 

 

I Број: 112-119/2016 

У Сокобањи, дана 03.11.2016. године 

 

     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 
                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење ове одлуке је у 

члану 6. Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном 

сектору, према ком надлежни орган 

аутономне покрајине, односно скупштина 

јединице локалне самоуправе, на основу 

акта Владе, утврђује максималан број 

запослених за сваки организациони облик 

у систему аутономне покрајине, односно 

систему локалне самоуправе. 

 

Члан 33. истог Закона прописује да се акт 

Владе и одлука локалне самоуправе за 

2015. годину доносе у року од 30 дана од 

дана ступања на снагу Закона, а за наредне 

календарске године - у року од 60 дана од 

дана доношења прописа о буџету. 

 

Одлука Владе о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему 

државних органа, систему јавних служби, 

систему Аутономне покрајине Војводине и 

систему локалне самоуправе за 2015. 

годину, којом је у утврђен број од 185 

запослених на неодређено време у систему 

локалне самоуправе Сокобања, донета је 

08.12.2015. године и ступила је на снагу 

наредног дана. 

 

Чланом 30. Закона органи надлежни за 

доношење одлуке о максималном броју 

запослених дужни су да своје одлуке 

доставе министарству надлежном за 

послове финансија и министарству 

надлежном за послове државне управе и 

локалне самоуправе у року од 15 дана од 

доношења одлуке, ради праћења примене 

и спровођења овог Закона. 

 

Скупштина општине Сокобања донела је 

Одлуку о  максималном броју запослених 

на неодређено време за сваки 

организациони облике у систему локалне 

самоуправе Сокобања за 2015. годину 

(„Службени лист општине Сокобања“, бр. 

2/16 и 33/16).  

Како је основано ново Јавно предузеће 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања, потребно 

је извршити прерасподелу запослених на 

неодређено време између организационих 
облика, а у оквиру одређеног максималног 

броја запослених на неодређено време. 
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