
Индентификациони

број листе

К Л 27

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:________________________________________________________________________________

-Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина-

1. Уређење и одржавање зелених, јавних и рекреационих површина,

врши се у складу са програмом који је донет за календарску годину.

Да-2                        Не-0

2. Зелене површине испред и у круговима објекта правних лица и

предузетника су уређене и одржавају се .

Да-2                        Не-0

3. У парку су изграђене стазе за шетњу, објекти за одводњавање и

осветљење.

Да-2                          Не-0

4. У парковима су изграђени и објекти који доприносе лепшем изгледу

парка.

Да-2                         Не-0

5. У парку су постављене клупе за седење и корпе за отпатке. Да-2                          Не-0

6. За уклањање дрвећа из дрвореда, парка или са друге јавне површине,

као и уклањање резаног шибља и сл. постоји одобрење надлежног органа

Општинске управе и то за одређене случајеве.

Да-2                          Не-0

7.  У циљу заштите паркова, зелених и рекреационих површина, уличних

травњака поштују се забране из члана 92. горе наведене Одлуке.

Да-2                          Не-0

8. Јавно предузеће „Зеленило -Сокобања“  обавља послове из члана 93.

горе наведене Одлуке.

Да-2                          Не-0

9. За раскопавање паркова, зелених и рекреационих површина ради

извођења радова на постављању инфраструктурне мреже постоји

одобрење надлежног органа.

Да-2                          Не-0



10. Јавна површина је доведена у првобитно стање од стране извођача 

радова, у року који је одређен одобрењем. 
Да-2                           Не-0 

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. ____________________  


