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Број предмета: 

Датум: 

 

Одлука о димничарским услугама („Службени лист општине 

Сокобања„ 10/18) 

 

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:_________________________________________________________________________________ 
 

 -Димничарске услуге – 
1. Да ли је инвеститор новоизграђеног објекта, односно просторија са 

димоводним и ложишним објектима, као изграђених - дограђених димоводних 

и ложишних објеката у постојећем објекту односно просторији, по завршетку 

радова поднео захтев Јавном комуналном предузећу „Напредак“ Сокобања за 

преглед димоводних и ложишних објеката? 

 Да – 2          Не - 0 

2. Да ли се димовидни и ложишни објекти граде у складу са пројектно-

техничком документацијом? 
 Да – 2          Не – 0  

3. Да ли се димовидни и ложишни објекти одржавају у исправном стању?  Да – 2          Не - 0 

4. Да ли корисник услуга врши одјаву коришћења димоводних и ложишних 

објеката код ЈКП „Напредак“ Сокобања одмах по престанку коришћења?  
 Да – 2          Не - 0 

5. Да ли корисник услуга врши пријаву коришћења димоводних и ложишних 

објеката код ЈКП „Напредак“ Сокобања чим отпочне са коришћењем истог?  

 Да – 2          Не - 0 

6. Корисници услуга омогућавају извршење димничарских услуга из члана 8. 

Одлука? 

 Да – 2          Не - 0 

7. Власници односно корисници станова у стамбеним зградама за колективно  Да – 2          Не - 0 



становање омогућавају интервенцију на димоводних објектима у стану када је 

то потребно за вршење димничарских услуга на димоводним објектима у 

суседним становима као и димоводним и ложишним објектима у другим 

просторијама зграде? 
8. Корисници услуга, потписом на радном налогу утврђују извршене 

димничарске услуге? 

 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. ____________________  


