
Индентификациони

број листе

К Л 20

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:________________________________________________________________________________

-Смештај и чување принудно уклоњених предмета-

1. На улицама, трговима, тротоарима и другим јавним саобраћајно-

комуналним површинама у насељеним местима на територији општине

Сокобања не постављају се објекти који не спадају у  објекте за уређење

насеља или који нису комунални објекти.

Да - 2                        Не -0

2. За постављање на напред наведеним површинама тезги, клупа,

витрина, столова, уређаја за продају робе и производа, сличних објеката,

уређаја и предмета као и за продају робе и производа постоји одобрење

надлежног органа Општинске управе општине Сокобања.

Да - 2                          Не - 0

3. На улицама, трговима, тротоарима, паркинг просторима и другим

јавним саобраћајно-комуналним површинама, као и на неизграђеним

грађевинским парцелама у јавној својини не складира се грађевински,

огревни, отпадни и други материјал.

Да - 2                         Не - 0

4. На улицама, трговима, тротоарима, паркинг просторима и другим

јавним саобраћајно-комуналним површинама, као и на неизграђеним

грађевинским парцелама у јавној својини није извршено паркирање и

остављање неисправних и нерегистрованих возила и радних машина,

остављање било каквих предмета и уређаја, оправка, прање или

подмазивање возила.

Да - 2                       Не - 0

5. На улицама, трговима, тротоарима, паркинг просторима и другим Да - 2                       Не- 0



јавним саобраћајно-комуналним површинама, као и на неизграђеним 

грађевинским парцелама у јавној својини не изводе се радови који нису у 

вези са одржавањем ових површина, спремање отпадног и другог 

материјала, испуштање отпадних и других вода, истезање гвожђа и 

сличне радње. 

Напомена: 

 

Максимални број бодова: 10 
Број бодова: 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

10 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 9 - 10 

Низак 7 - 8 

Средњи 5 - 6 
Висок 3 - 4 

Критичан 0 - 2 
 

Присутно лице                                                     ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


