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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:_______________________________________________________________________________

-Забране-

1. На јавним паркиралиштима и другим јавним површинама поштује се

забрана паркирања и заустављања возила супротно саобраћајном знаку,

хоризонталној и вертикалној сигнализацији (паркирање на

резервисаном паркинг месту, ометање коришћења паркиралишта и др.)

Да-2                          Не-0

2. На јавним паркиралиштима и другим јавним површинама поштује се

забрана паркирања и заустављања нерегистрованог возила.

Да-2                          Не-0

3. На јавним паркиралиштима и другим јавним површинама поштује се

забрана остављања неисправног, напуштеног или хаварисаног возила,

односно прикључног возила без сопственог погона.

Да-2                          Не-0

4. На јавним паркиралиштима и другим јавним површинама поштује се

забрана заузимања паркинг места путем ограђивања или ометање

паркирања других возила.

Да-2                          Не-0

5. На јавним паркиралиштима и другим јавним површинама поштује се

забрана да се на паркинг месту постављају ограде или сличне препреке.

Да-2                          Не-0

6. На јавним паркиралиштима и другим јавним површинама поштује се

забрана прања и поправке возила, испуштање вода, отпадних вода и

других течности на паркиралиште, замашћивање мазивима или другим

сличним материјалнима, просипање, остављање или бацање

материјала, предмета и смећа.

Да-2                          Не-0

7. На јавним паркиралиштима и другим јавним површинама поштује се Да-2                          Не-0



забрана паркирања возила које не припада категорији возила за које је 

паркиралиште намењено. 
8. На јавним паркиралиштима и другим јавним површинама поштује се 

забрана паркирања возила дуже од времена предвиђеног за паркирање 

у датој зони. 

Да-2                          Не-0 

9. На јавним паркиралиштима и другим јавним површинама поштује се 

забрана обављања других радњи које утичу на несметано 

функционисање паркирања као комуналне делатности од општег 

интереса. 

Да-2                          Не-0 

10. На јавним паркиралиштима и другим јавним површинама поштује 

се забрана паркирања и заустављања возила на паркиралиштима 

предвиђеним за особе са инвалидитетом, као и на резервисаним 

паркинг местима уколико корисник не спада у наведене категорије. 

Да-2                          Не-0 

Напомена: 

 

Максимални број бодова: 20 
Број бодова: 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

20 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 19  - 20 

Низак 15 - 18 

Средњи 10 - 14 
Висок 5 - 9 

Критичан 0 - 4 
 

 

Присутно лице                                                      ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


