
 Индентификациони број 

листе 

 К Л 60 

 

 

 

 

Република Србија 

Општина Сокобања 
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Одељење за урбанизам,  
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грађевинарство и 
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Одлука о категоризацији општинских 

путева и улица на територији општине 

Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 24/2014,  42/2016) 

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:________________________________________________________________________________ 

 

- Управљање општинским, јавним путевима и улицама у Сокобањи- 

1. Послове заштите, коришћења, развоја и управљања општинским јавним 

путевима и улица у Сокобањи обавља Јавно комунално предузеће 

„Напредак“ Сокобања. 

Да-2                          Не-0 

2. Постоји програм одржавања, јавних путева и улица у Сокобањи који је 

донела Скупштина општине Сокобања. 
Да-2                          Не-0 

3. Постоји програм изградње и реконструкције јавних путева и улица у 

Сокобањи који је донела Скупштина општине Сокобања. 
Да-2                          Не-0 

4. Програме СО Сокобања на одржавању јавних путева организује и 

реализује Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“, Сокобања. 

Да-2                          Не-0 

5. Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ је омогућило несметано и 

безбедно одвијање саобраћаја приликом изградње и реконструкције јавних 

путева. 

Да-2                          Не-0 

6. Постоје услови и сагласност Јавно комуналног предузећа „Напредак“ 

Сокобања за прикључење прилазних путева на општинске путеве. 

Да-2                          Не-0 

7. Постоје услови Јавно комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања за 

постављање натписа поред општинских путева и улица у насељима. 

Да-2                          Не-0 

8. Постоји евиденција о стању општинских, јавних путева и улица у 

Сокобањи 

Да-2                          Не-0 

9. Постоји евиденција о техничким подацима и катастра за општинске, јавне 

путеве и улице у Сокобањи. 

Да-2                          Не-0 



10. Постоје сагласност Јавно комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања за 

постављање инсталација и водова у трупу јавних путева, земљишном  и 

заштитном појасу. 

Да-2                          Не-0 

11.  Постоји мишљење Јавно комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања за 

ванредни превоз на општинским путевима. 

Да-2                          Не-0 

12. Постоје сагласност Јавно комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања за 

постављање објеката и постројења у заштитном појасу поред општинских, 

јавних путева и улица у насељима. 

Да-2                          Не-0 

13. Предузеће води евиденцију о управним актима донетим у вршењу јавних 

овлашћења. 

Да-2                          Не-0 

Напомена 

 

Максимални број бодова: 26 

Број бодова: 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

26 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 24 - 26  

Низак 18 - 23 

Средњи 12 - 17 
Висок 6 - 11 

Критичан 0 – 5 
 

 

Присутно лице                                                       ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


