
Индентификациони број

листе

К Л 35

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. Домаћинство у насељу Сокобања у границама грађевинског реона,

држи једног пса, једну мачку, подмладак истих до три месеца старости,

егзотичне птице, голубове, пчеле .

Да – 2         Не - 0

2. Домаћинство у насељу Сокобања држи највише 5 пчелињих кошница.  Да – 2             Не - 0

3. Пчелине кошнице су удаљене од улице, суседне стамбене зграде и

суседног плаца најмање 10 м.

Да – 2           Не - 0

4. Лета кошница су окренута на супротну страну од улице, суседне

стамбене зграде и плаца суседа.

Да – 2           Не - 0

5. Пчелињаци су постављени ван насељеног места и удаљени су од

јавног пута најмање 10м.

Да - 2               Не -0

6. Пчелињаци су постављени ван насељеног места и удаљени су од

осталих путева 5 м .

Да - 2               Не -0

7. Пчелињаци су постављени ван насељеног места и удаљени су од

суседних парцела 5м.,  с тим да им je лето  окренуто на супротну страну.

Да - 2               Не -0

8. Поштује се забрана да се у близини викенд зграда и сличних објеката

пчелињак не може поставити без дозволе власника ближе од 20 м од

границе имања власника и то са летом кошница окренутим у супротну

страну

Да - 2               Не -0



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. ____________________  


