
Контролна листа: ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ
Назив правног лица / 
предузетника

ПИБ

Матични број

ПОДАЦИ О АДРЕСИ

Место

Улица и број

Град / Општина

телефон

факс

е-mail

ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ

Име и презиме

Функција

ЈМБГ

телефон

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Име и презиме 

Функција

телефон

е-mail

ПОДАЦИ О ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ
Име и презиме

ЈМБГ

Број личне карте 

ПОДАЦИ О АДРЕСИ

Место

Улица и број

Град / Општина

Телефон

е-mail

ОПШТИНА ПАРАЋИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН
 Служба за инспекцијске послове



 Да  Не

2.Да  ли  су  општа паркиралишта  посебно  уређена или 
изграђена и обележена за паркирање моторних возила?  Да  Не

3.  Да  ли  су  посебна паркиралишта изграђена  и уређена у 
складу са одговарајућим урбанистичким планом?  Да  Не

 Да  Не

 Да  Не

 Да  Не

7.Да ли су јавна паркиралишта категорисана према зонама и 
дозвољеном времену паркирања?  Да  Не

 Да  Не

9. Да ли јавна паркиралишта имају на видном месту истакнуто 
обавештење  које  садржи: зону, категорију возила којима је 
паркиралиште намењено,  начин паркирања и  наплате,  као и 
временско ограничење коришћења паркиралишта?

 Да  Не

 Да  Не

2.KOРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

1.Да  ли  јавна  паркиралишта  користи  власник  стана  као 
повлашћени корисник?  Да  Не

2. Да ли повлашћени корисник има месечну претплатну паркинг 
карту?  Да  Не

3.Да  ли  повлашћени  корисник  месечну  претплатну  паркинг 
карту користити искључиво за возило на локацији  за коју је 
иста издата? 

 Да  Не

4.Да  ли  је  Предузеће  одобрило  резервацију  на  јавним 
паркиралиштима?  Да  Не

3.НАПЛАТА ПАРКИРАЊА

1. Да ли је  корисник јавног паркиралишта купио паркинг карту 
и у њу правилно унео потребне податке и видљиво је истакао с 
унутрашње  стране  предњег  ветробранског  стакла,  или  је 
платио паркирање електронским путем на прописан начин?

 Да  Не

2. Да ли корисник користи јавно паркиралиште у времену за 
које је плаћено паркирање?  Да  Не

3.  Да  ли  корисник  користи  паркинг  место  у  складу  са 
хоризонталном  и  вертикалном  сигнализацијом,  којом  је 
означено јавно паркиралиште?

 Да  Не

1. ЈКП „ПАРАЋИН“ НАПОМЕНА

1.Да  ли  ЈКП  „Параћин“  редовно  одржава,  уређује, 
опрема и обележава јавна паркиралишта?

4.  Да  ли  се  на  јавним паркиралиштима паркирају и  друга 
возила осим путничких аутомобила, комби-теретних возила и 
мотоцикала? 

5.Да  ли  се  аутобуси,  теретна моторна возила и  њихова
 прикључна  возила  паркирају  на  за  то  одређеним 
просторима?

6.Да  ли  су  на  улазима  у  насељено  место  Параћин  
постављени саобраћајни знаци о забрани паркирања возила 
као и  саобраћајни знаци који показују где се налазе простори
 за паркирање наведених возила?

8.Да  ли  су  јавна  паркиралишта  обележена  саобраћајном
 сигнализацијом  у  складу  са  прописима  o  безбедности
 саобраћаја?

10.Да ли  је ЈКП „Параћин“  на јавним паркиралиштима 
одредило  паркинг  места  за  возила  инвалидних  лица,  у 
зависности од капацитета паркиралишта? 



4.  Да  ли  је  корисник  јавног  паркиралишта  платио  доплатну 
катру?  Да  Не

5.Да ли је на јавном паркиралишту 
паркирано  возило  супротно 
саобраћајном  знаку,  хоризонталној 
и вертикалној сигнализацији?  

а)на резервисаном 
паркинг месту
б)  на   паркинг  месту 
обележеном за инвалиде

 Да  Не

6.Да  ли  се  на  други  начин  омета  коришћење  јавних 
паркиралишта?   Да  Не

7.Да ли је на јавном паркиралишту паркирано нерегистровано 
возило?  Да  Не

8.Да ли је на јавном паркиралишту остављено неисправно или 
хаварисано возило?  Да  Не

9.Да  ли  је  на  јавном  паркиралишту  остављено  прикључно 
возило без сопственог погона, пловни објекат или друге ствари 
и предмети? 

 Да  Не

10. Да ли  је  на  јавном паркиралишту заузето  паркинг  место 
путем ограђивања или ометање паркирања других возила?  Да  Не

11.Да ли је  на паркинг месту постављена ограда или слична 
препрека  без  одобрења  Одељења надлежног за послове 
саобраћаја?

 Да  Не

12. Да ли се на јавном паркиралишту врши прање и поправка 
возила и друге радње које доводе до прљања и уништавања 
јавног паркиралишта?  Да  Не

Присутна лица: Комунални инспектори:

Име и презиме: Радно место Име и презиме:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Датум:

Табела са дефинисаним распонима поена.
Ред.
број.

СТЕПЕН 
РИЗИКА БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ

1. НЕЗНАТАН
2. НИЗАК
3. СРЕДЊИ
4. ВИСОК
5. КРИТИЧАН


