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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:________________________________________________________________________________

- Држање домаћих животиња-

1. Домаће животиње се држе у прописаној зони.  Да – 2          Не - 0

2. У насељу Сокобања поштује се забрана чувања дивљих животиња.  Да – 2           Не - 0

3. Домаће животиње које непосредно служе за исхрану држе се од

куповине до клања у затвореном простору али не дуже од 24 сата.

Да -2              Не-0

4. Објекти за држање и производњу копитара, папкара и живине изграђени

су у економским двориштима или на пољопривредном замљишту под

условом да не спадају у категорију фарми.

Да – 2            Не -0

5. У објекту за држање домаћих животиња, држи се 10 говеда различитих

категорија, до 40 свиња различитих категорија, 40 оваца и коза

различитих категорија, 300 комада разне живине или 500 бројлера у

турнусу .

Да - 2               Не -0

6. Објекат је удаљен 25 м. од регулационе линије. Да - 2               Не -0

7. Објекат је удаљен 10 м. од суседне стамбене зграде.  Да - 2               Не -0

8. Објекат је удаљен 25 м. од објекта за снабдевање водом искључујући

бунар.

Да - 2               Не -0

9. Објекат у коме се држе домаће животиње је изграђен од чврстог

грађевинског материјала.

Да - 2               Не -0



10. За сакупљање материјала и отпадних вода изграђене су стајске ђубране 

са јамом за осоку израђен каменом у суво. 
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. ____________________  


