
Индентификациони

број листе

К Л 26

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:_________________________________________________________________________________

-Уклањање леда и снега-

1. Предузећа, друга правна лица и предузетници су уклонили снег и лед са

прилазних путева и стаза до пословних зграда и просторија које користе.

Да-2                        Не-0

2. Власници односно корисници станова и стамбених зграда су уклонили

снег и лед са тротоара испред стамбених зграда.

Да-2                          Не-0

3. Предузећа, друга правна лица и предузетници који су власници односно

корисници пословних просторија у приземљу стамбених зграда су

уклонили снег и лед са тротоара испред пословне просторије .

Да-2                         Не-0

4. Извођач радова је уклонио снег и лед са тротоара испред објекта у

изградњи.

Да-2                          Не-0

5. У случају поледице извршено је посипање јавне површине

одговарајућим материјалом.

Да-2                          Не-0

6. Снег и лед се уклања са крова зграде када снег односно лед, представља

опасност за пролазнике или саму зграду.

Да-2                          Не-0

7. При уклањању снега и леда са крова зграде упозорени су пролазници. Да-2                          Не-0

8. При уклањању снега и леда са крова зграде води се рачуна да се не

оштете ваздушне инсталације и водоводи.

Да-2                          Не-0

9. При уклањању снега и леда са крова зграде води се рачуна да се олуци и

сливници не затрпавају.

Да -2                         Не-0

10. Уклоњен снег се депонује на начин којим се не омета кретање пешака Да-2                           Не-0



на тротоару, односно возила на коловозу. 

Напомена 
 

Максимални број бодова: 20 

Број бодова: 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

20 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 19  - 20 

Низак 15 - 18 

Средњи 10 - 14 

Висок 5 - 9 

Критичан 0 - 4 

 

Присутно лице          ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


