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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 начину обављања

комуналних делатности на територији

општине Сокобања (4/2014, 24/2014,
42/2016, 35/18, 40/18, 11/19, 23/20 )

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:________________________________________________________________________________

- Снабдевање водом за пиће-

1. Корисник воде из јавног водовода је за свој објекат, двориште и зграду

или други објекат обезбедио најмање један водомер.

Да - 2               Не -0

2. Корисник воде из јавног водовода је квар на водомеру, кућном или

јавном водоводу одмах пријавио Предузећу.

Да - 2               Не -0

3. Корисник воде из јавног водовода је водомер сместио у прописаној

изграђеној шахти, по условима Предузећа, тако да је исти доступан за

очитавање.

Да - 2               Не -0

4. Корисник воде из јавног водовода је водомер одмах поправио код

Предузећа, а најкасније у року од 30 дана.

Да - 2               Не -0

5. Корисник воде из јавног водовода је изградио шахту на својој парцели. Да - 2               Не -0

6. Корисник воде из јавног водовода је утрошену воду платио према

утрошку утврђеном очитавањем водомера.

Да - 2               Не -0

7. Корисник воде из јавног водовода утрошену воду, код квара водомера,

плаћа према аконтацији утврђеној на основу задње тромесечне потрошње

за физичка лица.

Да - 2               Не -0

8. Корисник воде из јавног водовода је поднео захтев за ослобађање од

плаћања употребљене воде за гашење пожара.

Да - 2               Не -0

9. Корисник воде из јавног водовода је извршио прикључење на јавни Да - 2               Не -0



водовод у складу са законом и горе наведеном Одлуком. 
10. Не врши се ненаменска потрошња воде и то: поливање башта са 

повртарским и другим културама, прање и поливање улица, паркова, 

поливање цвећа и травњака, пуњење базена и др. 

Да - 2               Не -0 

11. Промена корисника је пријављена Предузећу у року од 8 дана од дана 

настале промене. 

Да - 2               Не -0 

Напомена: 

 

Максимални број бодова: 22 
Број бодова: 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

22 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 20 - 22 

Низак 15 - 19 

Средњи 10 - 14 
Висок 5 - 9 

Критичан 0 - 4 
 

           Присутно лице  

ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


