
Индентификациони

број листе

К Л 42

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:_________________________________________________________________________________

-Обезбеђивање јавног осветљења-

1. У циљу заштите и одржавања употребне вредности јавног осветљења

врши се замена светлећих тела и других дотрајалих или оштећених

елемената.

Да –2          Не - 0

2. У циљу заштите и одржавања употребне вредности јавног осветљења

врши се чишћење, антикорозивнa заштитa и прање стубова и заштитних

облога светлећих тела.

Да –2          Не - 0

3. Ради истицања силуета, спољашњим осветљењем трајно су осветљени

објекти и амбијенталне целине које имају историјски, културни,

архитектонски, административни, привредни или други значај.

Да –2          Не - 0

4. За осветљавање објеката и амбијенталних целина постоји пројекат

осветљавања који је израдило Предузеће.

Да –2          Не - 0

5. Постоји решење Општинског већа којим су одређени објекти и

амбијенталне целине које се осветљавају.

Да –2          Не - 0

6. Украшавање градског насеља поводом државних празника, одређених

верских празника, значајних културних и спортских приредби и

манифестација  врши се према посебном пројекту свечаног украшавања и

осветљавања градског насеља који је израдило Предузеће.

Да – 2          Не -0

7. Опрема, инсталације и уређаји за осветљавање објеката и

амбијенталних целина одржавају се у исправном, уредном и чистом

стању.

Да – 2         Не - 0



8. Опрема, инсталације и уређаји за осветљавање објеката и 

амбијенталних целина су уклоњени после празника, приредби или 

манифестација поводом које су постављени. 

    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. ____________________  


