
Индентификациони

број листе

К   Л   18

Република Србија Општина
Сокобања Општинска управа

Сокобања Одељење за 
финансије, наплату јавних

прихода и инспекцијске
послове, Одсек за 

инспекцијске послове

Одлука о комуналном уређењу на

територији општине Сокобања („Службени

лист општине Сокобања“, број 4/2014,

7/2015, 42/2016, 6/2019)

Број предмета:

Датум:

Подаци о надзираном субјекту

Назив правног лица/предузетника___________________________________________________________________

Матични број привредног субјекта__________________________________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ________________________________________________________________

Адреса (улица и број)_____________________________________________________________________________

Општина________________________________________________________________________________________

Подаци о одговорном лицу

Име и презиме___________________________________________________________________________________

Адреса становања (улица и број)____________________________________________________________________

Општина________________________________________________________________________________________

ЈМБГ___________________________________________________________________________________________

Функција _______________________________________________________________________________________

Контакт телефон:_________________________________________________________________________________

-Раскопавање улица, путева и других јавних површина-

1. За раскопавање изграђених улица, путева и других јавних површина

постоји одобрење надлежног органа општинске управе.

Да – 2          Не - 0

2. Раскопавање јавних површина се изводи ради изградње,

реконструкције или поправке подземних инсталација.

Да – 2          Не - 0

3. Раскопавање јавних површина се врши у времену од 01. фебруара до

31. маја .

Да – 2           Не - 0

4. Раскопавање јавних површина се врши у времену од 01. септембра до

30. новембра.

Да – 2           Не - 0

5. Раскопавање јавних површина се врши у другом времену када је

неопходно ради отклањања кварова на инсталацијама, објектима и

уређајима.

Да - 2            Не-0

6. Раскопавање јавних површина не врши физичко лице. Да - 2              Не-0

7. Предузеће које је вршило раскопавање  јавних  површина је раскопане

јавне површине довело у првобитно стање у року који је наведен у

одобрењу.

Да - 2              Не-0

8. Предузеће које је вршило раскопавање је поправило сва оштећења

настала приликом извођења радова.

Да - 2             Не-0

9. При извођењу радова на раскопавању јавних површина градилиште је

обезбеђено, означено сигнализацијом, ограђено и осветљено у складу са

Да - 2              Не-0



законским прописима. 
10. Материјал који се избацује приликом раскопавања, односно који се 

складира ради изградње није у расутом стању и не омета кретање пешака 

и одвијање саобраћаја и складира се само  са једне стране јавне 

површине. 

Да - 2              Не-0 

11. Када је улица-саобраћајница раскопана по ширини и радови се изводе 

по етапама једна страна улице, саобраћајнице je увек слободна за 

одвијање саобраћаја. 

Да - 2              Не-0 

12. Kaда се радови не могу изводити по етапама на том простору затворен 

је саобраћај и радови се изводе у што краћем року у складу са одобрењем 

надлежног органа. 

Да - 2             Не-0 

13. Раскопавање тротоара се врши уз обезбеђење несметаног пролаза 

пешака. 

Да - 2             Не -0 

14. Инсталације, објекти и уређаји на којима је дошло до оштећења 

приликом извођења радова су одмах доведени у првобитно стање. 

Да - 2             Не-0 

15. Приликом враћања јавне саобраћајне површине у првобитно стање 

прво се ставља ситан песак, онда сабијен шљунак поливен водом. 
Да - 2             Не -0 

16. Приликом слегања повремено се додаје шљунак у потребним 

количинама, тако да се не јавља улегнуће. 

Да - 2             Не-0 

17. Гарантни рок за квалитет изведених радова је две године, од дана 

враћања у првобитно стање јавне површине. 

Да – 2           Не- 0 

Напомена 

 

Максимални број бодова: 34 

Број бодова: 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

34 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 

Незнатан 31 - 34 

Низак 24 - 30 

Средњи 16 - 23 

Висок 8 - 15 

Критичан 0 - 7 

 

Присутно лице                                                       ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


