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Република Србија Општина 
Сокобања Општинска управа 

Сокобања Одељење за 
финансије, наплату јавних 

прихода и инспекцијске 
послове, Одсек за 

инспекцијске послове

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:___________________________________________________________________________________

-Kоришћење јавних паркиралишта-

1.Јавна паркиралишта се користе за паркирање возила правних и физичких

лица.

Да-2                          Не-0

2.Предузеће је одредило на јавним паркиралиштима паркинг места за

возила за особе са инвалидитетом.

Да-2                          Не-0

3.Предузеће је обезбедило најмање једно место на јавним

паркиралиштима где се врши наплата.

Да-2                          Не-0

4.Постоји акт органа управе надлежног за послове саобраћаја којим су

одређене категорије особа са инвалидитетом и сама лица која могу

користити паркиралишта за возила за особе са инвалидитетом .

Да-2                          Не-0

5.Налепницу за обележавање у предходном случају кориснику издаје

Предузеће.

Да-2                          Не-0

6.Посебна и општа паркиралишта привремено се користе за друге намене

уз писмену сагласност Предузећа (за потребе ауто-школе, забавних и

спортских манифестација и др.).

Да-2                          Не-0

7.Не наплаћује се услуга паркирања за време спровођења службене

интервенције или инспекцијског надзора возилима хитне медицинске

помоћи, полиције, војске Републике Србије, ватрогасне службе, возила

јавног комуналног и другог предузећа, као  и возила органа инспекције

локалне самоуправе.

Да-2                          Не-0

8.Физичка лица (станари) јавна паркиралишта користе као повлашћени

корисници.

Да-2                          Не-0



9.Предузеће је одредило својим актом простор, услове и број паркинг 

места за повлашћене кориснике. 

Да-2                          Не-0 

10.Предузеће је повлашћеним корисницима издало повлашћену паркинг 

карту која им омогућава коришћење слободног паркинг места на 

одређеном паркиралишту или зони. 

Да-2                          Не-0 

11.Физичком лицу је издата највише јадна повлашћена паркинг карта. Да-2                          Не-0 

12.Постоји Одлука предузећа којом је одобрена резервација паркинг места 

на јавном паркиралишту државним органима, органима Општинске 

управе, јавним службама, страним представницима, другим правним и 

физичким лицима, предузетницима и за особе са инвалидитетом . 

Да-2                          Не-0 

13.Својим актом предузеће је утврдило услове резервације. Да-2                          Не-0 

14.Коришћење обележеног места за особе са инвалидитетом је бесплатно. Да-2                          Не-0 

15.Постоји сагласност Скупштине општине Сокобања на Ценовник и 

услове коришћења јавних паркиралишта.. 

Да-2                          Не-0 

Напомена: 

 

Максимални број бодова: 30 
Број бодова: 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

30 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 28 - 30 

Низак 21 - 27 

Средњи 14 - 20 
Висок 7 - 13 

Критичан 0 - 6 
 

Присутно лице                                                   ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


