
Индентификациони

број листе
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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:________________________________________________________________________________

-

-Одржавање чистоће и извожење смећа и другог материјала-

1. На јавним површинама одржава се чистоћа. Да -2                        Не -0

2. На јавним површинама је у складу са Програмом ЈКП „Напредак“

постављен довољан број посуда за смеће на начин који омогућава

њихово лако пражњење, прање и одржавање.

Да-2                          Не-0

3. На јавним површинама је постављен довољан број посуда за смеће

које не ометају несметано одвијање саобраћаја и кретање пешака.

Да-2                         Не-0

4. Са јавне површине је уклоњена сва нечистоћа, трава, коров, папир и

сл., тј. сви отпаци су скупљени и одложени на за то одређено место.

Да-2                          Не-0

5. “Зелена пијаца“ је очишћена, опрана и са исте се износи смеће сваког

пијачног дана после завршетка радног времена пијаце .

Да-2                          Не-0

6. Кућно смеће се износи најмање једном недељно из индивидуалних

стамбених објеката.

Да-2                            Не -0

7. Кућно смеће се износи најмање два пута недељно из објеката за

колективно становање.

Да-2                           Не -0

8. Посуде за смеће постављене на јавним површинама ЈКП“ Напредак“

Сокобања одржава у уредном и исправном стању.

Да-2                              Не-0

9. При одвожењу смећа ЈКП “Напредак“ Сокобања води рачуна да се

исто не расипа, да се не подиже прашина и да се посуде за смеће не

оштећују.

Да-2                            Не-0



10. После утовара смећа ЈКП “Напредак“ Сокобања је очистио простор 

на коме је вршен утовар као и простор око контејнера односно посуда за 

смеће и спречено растурање смећа приликом одвожења великих 

контејнера стављањем мреже. 

Да-2                             Не-0 

11. Ради одржавања и заштите чистоће на јавним  и осталим 

површинама у јавној својини поштују се забране предвиђене чланом 82. 

став 1. тачке 1 . горе наведене Одлуке. 

Да-2                            Не-0 

Напомена: 

 

Максимални број бодова: 22 
Број бодова: 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

22 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 20 - 22 

Низак 15 - 19 

Средњи 10 - 14 
Висок 5 - 9 

Критичан 0 - 4 
 

Присутно лице                                                     ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


