
Индентификациони

број листе

К Л 59

Република Србија 
Општина Сокобања 
Општинска управа 

Сокобања Одељење за 
финансије, наплату јавних 

прихода и инспекцијске 
послове, Одсек за 

инспекцијске послове

Одлука о категоризацији општинских путева 
и улица на  територији општине Сокобања 
("Службени лист општине Сокобања"  број 
35/18)

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:_______________________________________________________________________________

- Заштита општинских  путева и улица -
1. Поштује се забрана кретања возила са гусеницама  уколико гусенице нису 
заштићене облогом са равном површином или другим одговарајућим облогама сем  
возила Војске Србије на општинским улицацама са савременим застором.

Да-2                          Не-0

            

      
                          Не-0

          Да-2                          Не-0

          

    

Да-2                          Не-0

5. Поштује се забрана испуштања отпадних и других вода. Да-2                          Не-0

6. Поштује се забрана бацања смећа или отпадног матерјала. Да-2                          Не-0

7. Поштује се забрана остављања нерегистрованих и неисправних возила. Да-2                          Не-0

8. Не врше се било какве радње којима се оштећује пут и омета одвијање

саобраћаја.

Да-2                          Не-0

9. Поред општинских и јавних путева не подижу се зграде, постројења и

уређаји и не граде се други објекти на одређеној удаљености од спољне

ивице земљишног појаса у складу са чланом 25. горе наведене Одлуке.

Да-2                          Не-0

Напомена

Да-22. Поштује се забрана кретања запрежних возила без пнеуматика на 
улицама са савременим коловозом запремине преко 3Т .

3. Поштује се забрана заузимања и преоравања општинских,  путева и улица.

4. Поштује се забрана остављања било каквих предмета или материјала на 
општинским путевима и улицама.



 

Максимални број бодова: 18 

Број бодова: 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

18 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 16 - 18 

Низак 12 - 15 

Средњи 8 - 11 
Висок 4 - 7 

Критичан 0 - 3 
 

 

 

 

Присутно лице                                                ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


