
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               КЛ-ЈП-1 

КОНТРОЛНА ЛИСТА – ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 
 

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ 

Правно лице/ физичко лице/ предузетник 
Подаци о контролисаном објекту 
Назив/име и презиме субјекта:  
Адреса (улица и број)  
Град/градска општина  
ПИБ/ЈМБГ  
Мат.бр./Број личне карте  

          

 

Врста јавног паркиралишта:                                                                                              
□ опште                                                                                                                                
□ посебно                                                                             

 
        

р.б.  питање одговор број 
бодова 

1. Да ли је јавно паркиралиште прописно 
обележено? 

□ да (2 бода)           
□ не (0 бодова)   

2. 

Да ли је на видном месту истакнуто 
обавештење које садржи: зоне, категорију 
моторних возила која се могу паркирати, начин 
паркирања и наплате и временско ограничење 
паркирања? 

                            
□ да (2 бода)           
□ не (0 бодова) 

  

3. Да ли вршилац комуналне делатности одржава 
посебно јавно паркиралиште?* 

□ да (2 бода)           
□ не (0 бодова)   

4. 
Да ли је Вршилац комуналне делатности на 
посебном паркиралишту је одредио паркинг 
места за возила инвалида?* 

□ да (2 бода)           
□ не (0 бодова) 

  

5. Да ли контролор предузећа има службену 
легитимацију?  

□ да (1 бод)           
□ не (0 бодова)   

Република Србија 
Град Ниш 
Градска општина 
Црвени крст 
Комунална инспекција 
Ниш, 12. фебруар 89. 
Број: _______________ 
Датум: _____________ 

1. Закон о комуналним 
делатностима 
(''Сл.гласник РС'' бр. 88/2011) 
2. Одлука о јавним 
паркиралиштима                                                                                 
("Службени лист Града Ниша" бр. 
2/2012, 10/2015) 



6. Да ли контролор предузећа носи службено 
одело?  

□ да (1 бод)           
□ не (0 бодова)   

НАПОМЕНА: 
  

УКУПАН БРОЈ 
БОДОВА:   

 
* Примењује се само за посебна јавна паркиралишта 

 

1. Опште јавно паркиралиште 
РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Укупан могући број бодова: 6 
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА:   

 
Табела  ризика и бодова 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 
Број бодова 6 5 4 2 - 3 0 - 1 
Утврђен ризик              

 
 
 
2. Посебно јавно паркиралиште 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 
Укупан могући број бодова: 10 
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА:   

 
Табела  ризика и бодова 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 
Број бодова 10 9 8 4 - 7 0 - 3 
Утврђен ризик              

Ова контролна листа садржи две странице 
 
 
 
 
 
 
 

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ   М.П.   КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 
 

  ________________________________            _____________________________ 
 


