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  Број предмета: 
 
  Датум: 

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

 
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:________________________________________________________________________________ 

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



                                          -  Управљање општинским  путевима и улицама  (јавни путеви) - 
  
1. Управљач јавног пута донео средњорочни план изградње, реконструкције, 
одржавања и заштите путева  уз претходно прибављено мишљење органа 
јединице локалне самоуправе надлежног за послове саобраћаја 

 Да –2         Не - 0 

2. Управљач јавног пута донео годишњи програм радова на изградњи, 
реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева уз претходно прибављено 
мишљење органа јединице локалне самоуправе надлежног за послове саобраћаја  

 Да –2         Не - 0 

3. Сагласност на  средњорочни план и годишњи програм дала Скупштина 
општине Сокобања.  

 
 Да –2         Не - 0 

4. Управљач јавног пута  је да најмање једном у току године, а најкасније до 1. 
септембра те године, поднео годишњи извештај о извршеној контроли и оцени 
стања јавних путева којима управља 

 Да –2         Не - 0 

5. Извештај  достављен се Скупштини општине Сокобања   Да –2         Не - 0 

6. Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања  организује и реализује 
Програм на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских, 
јавних путева и улица у Сокобањи 

 Да –2         Не - 0 

7. Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања омогућило несметано и 
безбедно одвијање саобраћаја на улицама и путевима приликом изградње и 
реконструкције јавних путева 

  
Да –2         Не - 0 

8. Управљач јавног пута  означава и води евиденције о јавним путевима  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 13-16 

Низак 10-12 
Средњи 7-9 
Висок 4-6 

Критичан 1-3 

 

Присутно лице                                                    ИНСПЕКТОР 

_________________                             1.____________________ 

                            М.П                    2. ____________________ 


