
Индентификациони

број листе

К Л 4

Број предмета:

Датум:

Одлука о привременом постављању мањих 
монтажних објеката и уређаја на јавним површинама 
(„Службени лист општине Сокобања“ број 4/2020)

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 привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на 
јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/2020)

ВВррссттаа  ммооннттаажжнноогг  ооббјјееккттаа  ии  ооппррееммее

Летња башта

ЛЛееттњњаа  ббаашшттаа  ккее  ппооссттааввљљееннаа  ннаа  ооссннооввуу  ооддооббрреењњаа  ннааддллеежжнноогг  ооррггааннаа

((ууккооллииккоо  јјее  ооддггооввоорр  „„ннее““  ннааддззииррааннии  ссууббјјееккаатт  ссее  ссммааттрраа  ннееррееггииссттрроовваанниимм

уу  ссммииссллуу  ооддррееддааббаа  ЗЗааккооннаа  оо  ииннссппееккцциијјссккоомм  ннааддззоорруу,,  ииннссппееккттоорр  ддооннооссии

рреешшеењњее  ззаа  ууккллаањњаањњее  ии  ннее  ппооссттааввљљаајјуу  ссее  ддррууггаа  ппииттаањњаа  иизз  ллииссттее))

Да –2          Не - 0

1. Летња башта формирана је  испред пословног објеката у складу са

одлуком?

Да –2         Не - 0

2. Летња башта формирана је водећи рачуна о могућностима простора,

естетском обликовању и визуелном изглед ?

Да –2        Не - 0

3.Летња башта формирана је тако да не омета кретање пролазника и

корисника услуга, као и коришћење суседних објеката?

Да –2        Не - 0

4. Летња башта формирана је од гарнитура за седење, сунцобрана и тенди? Да –2       Не - 0

5.У летњој башти нису постављени уређаји за појачавање звука (звучници)? Да –2        Не - 0

6.Летња башта формирана је у периоду од 01.04.-31.10. текуће године? Да –2       Не - 0

7. По истеку рока за који је издато одобрење за коришћење површине јавне

намене летње баште су уклоњењене а изглед површина враћен у првобитно

стање?

Да –2       Не - 0

8. Поштује се забрана не поствљања летњих башти  на уличним шахтама

изграђене инфраструктуре и јавним хидрантима?

Да –2       Не - 0



9. Поштује се забрана не поствљања летњих башти  на уређеним зеленим 

површнама јавне намене без услова и сагласности надлежног јавног 

предузећа и завода за заштиту природе? 

Да –2       Не - 0 

10. Поштује се забрана не поствљања летњих башти   на тротоару и другим 

површинама јавне намене где се не може обезбедити слободан пролаз од 

најмање 2м ширине? 

Да –2       Не - 0 

11. Поштује се забрана не поствљања летњих башти  на другим површинама 

јавне намене где се, по оцени стручне службе надлежног органа СО 

Сокобања, омета нормално коришћење површина јавне намене, пролаз 

пешака, прилаз излозима, пролаз возилима за комунално уређење града и 

другим возилима за хитне интервенције? 

Да –2       Не - 0 

12. Поштује се забрана не поствљања летњих башти  у површини већој од 

површине дефинисане одобрењем? 
Да –2       Не - 0 

Напомена: 

 

Максимални број бодова:  
Број бодова: 26 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

26 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 22-26 

Низак 16-21 
Средњи 11-15 
Висок 6-10 

Критичан 0 - 5 
 

Присутно лице                                               ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


