КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 1.
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
ОБАВЕЗЕ ЈП
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
-КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА-

На основу Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и
Одлуке о управљању јавним паркиралиштима
(,,Службени гласник града Пожаревца“, бр. 19/19)

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
Део 1. Опште информације
1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5

Град Пожаревац, Градска управа
Oдељење за инспекцијске послове– комунална инспекција
Инспектор:_______________________________
Датум инспекцијског надзора:
Врста инспекцијског надзора
□ Редовни
□ Ванредни
□ Контролни
□ Допунски
1.6 Инспекцијски надзор према облику:
□ Теренски
□ Канцеларијски
1.7 Налог за инспекцијски надзор:
□ Да
□ Не

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ
Део 2. Правно/физичко лице, предузетник
2.1. Подаци о контролисаном субјекту
2.1.1. Назив/име и презиме субјекта:
2.1.2. Адреса (улица и број):
2.1.3. Место:
2.1.4. Град/Општина:
2.1.5. Поштански број:
2.1.6. Телефон/Факс:
2.1.7. ПИБ:
2.1.8. Матични број:
2.1.9. Бр. личне карте (за физичко лице):

Део 3. Локација
3.1. Локација где је вршен инспекцијски надзор
3.1.1. Адреса (улица и број):
3.1.2. Место:

ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА
ОБАВЕЗЕ ЈП
Ред.
број

Питање

Одговор и број бодова

Део 4. Управљање јавним паркиралиштима
Затечено стање – задовољавајуће
4.1. На јавном паркиралишту постављена је адекватна сигнализација
4.2 Паркиралишта , ознаке и објекти на јавном паркиралишту одржавају се у чистом
и исправном стању
4.3.Донет је Акт о условима и начину коришћења јавних паркиралишта од стране
повлашћених корисника, на који је сагласност дало Градско веће града Пожаревца
4.4. Издаје се одобрење за резервацију општих паркиралишта
4.5 Издаје службену легитимацију и утврђује изглед службеног одела
4.6 Израђен је Ценовник на који је сагласност дала Скупштина града Пожаревца
4.7 Уклања се непрописно паркирано возило са јавне или друге површине по налогу
полицијског службеника или комуналног инспектора
4.8 Контролор сачињава документ у прилогу налога за уклањање возила
4.9 Уклоњена возила се односе и чувају на простору адекватно уређеном и
обезбеђеном
4.10 Сачињен је извештај о резултатима изјашњавања корисника услуга о квалитету
обављања делатности управљања јавним паркиралиштима и исти је достављен
Градској управи у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања
4.11 Корисници услуга се обавештавају у средствима јавног информисања или на
други подобан начин о планираним или очекиваним сметњама и прекидима, који ће
настати или могу настати у пружању комуналне услуге, најкасније 24 сата пре
очекиваног прекида у пружању тих услуга.

Максималан број бодова:

Ред. број
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Бодови

Утврђен број бодова:

БРОЈ БОДОВА

БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
___________________________

