
Индентификациони

број листе

К Л 19

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:_________________________________________________________________________________

-Заузеће јавне површине-

1. За заузеће јавне површине постоји одобрење надлежног органа Општинске

управе.

Да - 2                        Не - 0

2. За запремање тротоара и других јавних саобраћајно-комуналних површина

када је то неопходно приликом извођења грађевинских радова постоји одобрење

надлежног органа управе.

Да - 2                         Не - 0

3. За запремање јавних површина (постављењем апарата за продају сладоледа,

замрзивача, семенки, тезги за продају, средства за забавне игре и др) постоји

одобрење надлежног органа управе.

Да - 2                         Не - 0

4. Запремање јавних површина врши се да се не омета кретање пешака и одвијање

саобраћаја.

Да - 2                         Не - 0

5. Фритезе, скаре, паланчикара, роштиља и сл. нису постављени на јавној

површини испред сопственог пословног простора.

Да - 2                         Не - 0

6. Апарат за кокице постављен је на локацији која је предвиђена Планом

постављања мањих монтажних објеката.

Да - 2                         Не - 0

7. Мањи монтажни објекат и уређај за обављање делатности нису постављени на

удаљености мањој од 5м од спољашње ивице мермерног шеталишта .

Да - 2                         Не - 0

8.  Мањи монтажни објекат и уређај за обављање делатности нису постављени на

удаљености мањој од 5м од спољашне ивице стазе у градским парковима.

Да - 2                          Не - 0



9. Заузеће јавне површине испред угоститељских радњи врши се у ширини 

спољних димензија локала према јавној површини, сходно Плану постављања 

мањих монтажних објеката – летње баште. 

Да - 2                          Не - 0 

10. Заузеће јавне површине испред занатских и трговинских радњи врши се у 

ширини спољашњих димензија локала, а највише на удаљености од 1,50 м од зида 

локала према јавној површини. 

Да - 2                          Не - 0 

11. За постављање и изградњу монтажних објеката на јавним површинама,  као 

што су бараке, киосци за продају животних намирница или пружање 

угоститељских услуга, као и других монтажних објекта постоји одобрење 

надлежног органа за грађевинске послове и услови који су прописани Одлуком о 

постављању мањих монтажних објеката, путем лицитације. 

Да - 2                           Не - 0 

12. Власници или корисници објекта исте одржавају и оштећења на њима 

поправљају. 

Да - 2                             Не - 0 

Напомена 

 

Максимални број бодова: 24 

Број бодова: 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

24 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 20 - 24 

Низак 15 - 19 

Средњи 10 - 14 
Висок 5 - 9 

Критичан 0 - 4 
 

Присутно лице                                                  ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


