
Индентификациони

број листе

К Л 30

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:_________________________________________________________________________________

-

-Израда и одржавање пољских клозета, септичких јама, стаја, обора и стајских ђубришта-

1. Домаћинства у осталим насељеним местима на територији општине

Сокобања имају изграђене септичке јаме, пољске клозете, стаје, оборе,

живинарнике стајска ђубришта, јаме за осоку складу са предвиђеним

условима.

Да-2                          Не-0

2. Стајска ђубришта и јаме за осоку нису постављене поред стамбених

зграда суседа на одстојању ближем од 10м од бунара и водотока на

растојању ближем од 15м.

Да-2                         Не-0

3. Стајска ђубришта и јаме за осоку нису постављене према улици

односно путу на одстојању ближем од 5м.

Да -2                        Не-0

4. Поштује се забрана складирања стајског ђубришта на отвореном

простору у дворишту, јавним и другим површинама

Да -2                        Не-0

5. Стајска ђубришта су изграђена од чврстог грађевинског материјала и

воодоотпорног бетона са јамом за осоку.

Да -2                        Не-0

6. Отпадне воде фекалног порекла се не просипају и не испуштају у

парцеле корисника или суседа, на јавне и друге површине или у водотоке,

већ се скупљају у канализацију или септичке јаме.

Да -2                        Не-0

7.  Jаме за осоку су изграђене тако да су водонепропустљиве за отпадне

воде и материје.

Да -2                        Не-0

8.  Jаме за осоку су таквих димензија да је обезбеђен једномесечни циклус Да -2                        Не-0



пражњења 
Напомена: 

 

Максимални број бодова: 16 
Број бодова: 

 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

16 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан  16 

Низак 12 - 15 

Средњи 8 - 11 
Висок 4 - 7 

Критичан 0 - 3 
 

 

Присутно лице                                                      ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


