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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:__________________________________________________________________________________

-Наплата паркирања-

1. Контролу паркирања, односно исправност коришћења јавних

паркиралишта  врши овлашћени контролор Предузећа.

Да-2                          Не-0

2. Контролори Предузећа имају службену легитимацију и носе службена

одела.

Да-2                          Не-0

3. Легитимацију и изглед службеног одела je утврдило Предузеће. Да-2                          Не-0

4. Предузеће је за возило које по њиховој евиденцију има недоплаћену

доплатну карту извршило постављање уређаја којим се спречава одвожење

возила корисника до измирења доспелих обавеза према предузећу.

Да-2                          Не-0

5. Предузеће је возилу на којем су постављени уређаји којима се спречава

одвожење возила испод брисача на предњем ветробранском стаклу видно

истакло обавештење да су на возилу постављени уређаји, као и број

телефона на који може да се позове овлашћени радник предузећа.

Да-2                          Не-0

6. Овлашћени радник Предузећа је након што је корисник измирио обавезе

уклонио уређај који је постављен на возилу.

Да-2                          Не-0

7. Када се власник није појавио у току радног времена наплате паркирања,

возило на које су постављени уређаји којима се спречава одвожење возила,

је пребачено специјалним возилом „пауком“ на за то одређено место.

Да-2                          Не-0

8. Приликом преузимања возила плаћају се и трошкови услуге возила

„паука“.

Да-2                          Не-0

9. Налог за плаћање доплатне карте је издао овлашћени контролор и уручио Да-2                          Не-0



га кориснику. 
10. Када контролор није био у могућности да уручи налог кориснику 

причврстио га је на возило. 
Да-2                          Не-0 

11. Када контролор Предузећа није могао да уручио налог за плаћање 

доплатне карте, или да га причврсти на возило корисника, добијањем 

опомене по налогу сматра се да  је корисник обавештен да су се стекли 

услови за примену одредаба из члана 22. став 6. горе наведен Одлуке. 

Да-2                          Не-0 

Напомена: 

 

Максимални број бодова: 22 
Број бодова: 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

22 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 20 - 22 

Низак 15 - 19 

Средњи 10 - 14 
Висок 5 - 9 

Критичан 0 - 4 
 

 

 

 

Присутно лице                                                         ИНСПЕКТОР  

          1.____________________ 

_________________       М.П  2. ____________________  


