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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)  
                                        



                                          -  Изградња и реконструкција  општинских  путева и улица  - 
  
Путеви и улице изграђују се на основу техничке документације и одредаба 
Закона о јавним путевима које се односе на изградњу и реконструкцију путева 
 

Да –2          Не - 0 

 Одобрење за изградњу, односно реконструкцију издао орган општинске управе 
надлежан за послове грађевинарства 

Да –2          Не - 0 

Одлуку о изградњи и реконструкцији путева и улица донела Скупштина општине 
Сокобања на предлог Управљача пута, кроз усвајање Програма  

 Да –2          Не - 0 

Ширина коловоза за двосмерни саобраћај је најмање 5 метара са проширењем за 
мимоилажење или претицање на сваких 500 метара. 

 Да –2        Не - 0 

Ширина коловоза за једносмерни саобраћај је 3 метра са проширењем за 
мимоилажење или претицање на сваких 500 метара. 

 Да –2         Не - 0 

Заштитни појас са сваке стране јавног пута, ван насеља износи 5 метара Да –2         Не - 0 

Поштује се забрана подизање ограда, дрвећа и засада поред јавног пута, на начин 
којим се омета захтевана прегледност јавног пута и угрожава безбедност 
саобраћаја 

Да –2          Не - 0 

На укрштају са Општинским путем изграђен коловозни застор од камена, бетона 
или асфалта на некатегорисаном путу у дужуни од најмање 10 метара и са 
ширином од најмање 3 м. 

Да –2          Не - 0 

По завршеној изградњи или реконструкцији јавних путева Управљач јавних 
путева образовао Комисију за технички преглед изведених радова 

Да –2          Не - 0 

 Управљач јавних путева издао одобрење за употребу и упис у катастарски 
операт.  

Да –2          Не - 0 

Управљач јавних путева поднео захтев код Службе за катастар непокретности 
Сокобања,  за упис управљача јавним путевима  

Да –2          Не - 0 

Послови управљања поверену су  Јавном предузећу „Зеленило 
Сокобања“ Сокобања  

Да –2          Не - 0 

Напомена: 
 
Максимални број бодова: 24 
Број бодова:   

 

 



РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

24 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 

Незнатан  
Низак  

Средњи  
Висок  

Критичан  

 

Присутно лице                                                    ИНСПЕКТОР 

_________________                             1.____________________ 

                            М.П                    2. ____________________  

55. Koнтролне листе о ауто – такси превозу 

56. Koнтроле листе изградња и реконструкција општинских путева, јавних путева и улица у насељима 

57.Контролна листа изградња и реконструкција општинских путева, јавних путева и улица у насељима - некатегорисани путеви 

58. Koнтролна листа одржавање општинских и јавних путева и улица у Сокобањи 

59. Контрола листа заштита општинских и јавних путева и улица у Сокобањи 

60. Koнтролна листа управљање општинским, јавним путевима и улицама у Сокобањи  

http://www.opstinasokobanja.com/sites/default/files/Uploaded_files/files/Kontrolna%20lista%20o%20auto%20taksi%20prevozu%20kl%2055.pdf
http://www.opstinasokobanja.com/sites/default/files/Uploaded_files/files/56_KL_odluka%20o%20kategorizaciji%20opstinskizgradnja%20i%20rekonstrukcija%20opštinskih%20puteva,%20javnih%20puteva%20i%20ulica%20u%20naseljima.pdf
http://www.opstinasokobanja.com/sites/default/files/Uploaded_files/files/57_KL_nekategorisani%20putevi%20odluka%20o%20kategorizaciji%20opstinskizgradnja%20i%20rekonstrukcija%20opštinskih%20puteva,%20javnih%20puteva%20i%20ulica%20u%20naseljima.pdf
http://www.opstinasokobanja.com/sites/default/files/Uploaded_files/files/58_KL_održavanje%20opštinskih%20i%20javnih%20puteva%20i%20ulica%20u%20sokobanji.pdf
http://www.opstinasokobanja.com/sites/default/files/Uploaded_files/files/59_KL_zaštita%20opštinskih%20i%20javnih%20puteva%20i%20ulica%20u%20Sokobanji.pdf
http://www.opstinasokobanja.com/sites/default/files/Uploaded_files/files/60_KL_upravljanje%20opštinskim,%20javnim%20putevima%20i%20ulicama%20u%20sokobanji.pdf

