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Одлука о јавним паркиралиштима

(„Службени лист општине

Сокобања“, број 16/2010,  2/2015)

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:_________________________________________________________________________________

-Јавна паркиралишта-

1. Предузеће коме је поверено управљање јавним паркиралиштима

обезбеђује:

-трајност, односно континуитет у обављању делатности; Да-2                          Не-0

-обим и врсту услуга, којим се обезбеђује потребан ниво у задовољавању

потреба корисника;

Да-2                          Не-0

-одговарајући квалитет услуга, сигурност корисника у погледу добијања

услуга, и поузданост у пружању услуга;

Да-2                         Не-0

-развој и унапређење квалитета и асортимана услуга, унапређење

организације рада, ефикасности и других услова пружања услуга;

Да-2                          Не-0

-мере заштите и обезбеђења објекта, уређаја и инсталација и заштите

животне средине;

Да-2                          Не-0

-сталну функционалност објекта, опреме и уређаја за пружање услуга. Да-2                          Не-0

2. Одређене су јавне површине за паркирање возила, са прописаним

режимом коришћења и плаћања накнаде за коришћење.

Да-2                          Не-0

3. Јавна паркиралишта се користе за паркирање бицикала, мотоцикала и

бицикала са мотором, путничких аутомобила, аутобуса, теретних моторних

возила и прикључних возила.

Да-2                          Не-0

4. Јавна паркиралишта су уређена као комбинована за паркирање више

врста возила.

Да-2                          Не-0



5. Јавна паркиралишта нису посебни простори за паркирање возила који 

припадају одређеном објекту (предузећа, установе, стамбене зграде и др.) и 

која се користе као паркиралишта посебне намене. 

Да-2                          Не-0 

6. Паркиралишта посебне намене су уступљена Предузећу које је те 

просторе уредило и користи их као јавна пaркиралишта. 
Да-2                          Не-0 

7. Постоји План техничког регулисања саобраћаја који је донела Скупштина 

општине Сокобања. 
Да-2                          Не-0 

8. Обезбеђена су и одређена општа јавна паркиралишта односно одређени 

су делови коловоза, тротоара или површине између коловоза и тротоара и 

друге површине посебно обележене за паркирање возила. 

Да-2                          Не-0 

9. Одређена су посебна јавна паркиралишта тј., објекти и површине уређени 

и изграђени за паркирање моторних возила са контролисаним уласком и 

изласком возила. 

Да-2                          Не-0 

10. Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се 

постављањем рампе и објекта за наплату. 

Да-2                          Не-0 

11. Привремена јавна паркиралишта су привремено уређена за паркирање 

возила. 

Да-2                          Не-0 

12. За потребе одржавања јавних скупова, спортских, културних, 

уметничких и других манифестација и приредби одређене су друге јавне 

површине као повремена јавна паркиралиша. 

Да-2                          Не-0 

13. Постоји Акт на који је дата сагласност надлежног органа општинске 

управе а којим су одређени услови коришћења јавних паркиралишта. 

Да-2                          Не-0 

14. Условима коришћења јавних паркиралишта обухваћене су зоне, 

прописано време коришћења паркинг места, односно временско ограничење 

коришћења паркинг места, висина накнаде, начин паркирања и категорија 

возила које се могу паркирати. 

Да-2                          Не-0 

15. Јавна паркиралишта обележена су саобраћајном сигнализацијом у 

складу са прописима о безбедности саобраћаја . 
Да-2                          Не-0 

16. За паркирање особа са инвалидитетом одређени су посебни услови 

обележавања и величина простора за паркирање возила за особе са 

инвалидитетом. 

Да-2                          Не-0 

17. Предузеће је обезбедило обележавање (хоризонталном и вертикалном 

сигнализацијом) паркинг места за особе са инвалидитетом, а након добијене 

сагласности надлежног органа управе за послове саобраћаја. 

Да-2                          Не-0 

18. Предузеће је обезбедило одржавање паркинг места за особе са 

инвалидитетом, а након добијене сагласности надлежног органа управе за 

послове саобраћаја. 

Да-2                          Не-0 

19. Јавна паркиралишта са наплатом имају на видном месту истакнуто 

обавештење које садржи: зоне, категорије возила која се могу паркирати, 

начин паркирања и наплате, временско ограничење коришћења јавног 

паркиралишта и радно време 

Да-2                          Не-0 

20. Обележавање општих и посебних паркиралишта и одржавање истих 

врши Предузеће. 
Да-2                          Не-0 

Напомена: 
 

Максимални број бодова: 50 
Број бодова: 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

50 



РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 44 - 50 

Низак 33 - 43 

Средњи 22 - 32 

Висок 11 - 21 

Критичан 0 - 10 

 

 

 

 

Присутно лице                                                        ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


