
 

 

 

ОРГАН КОЈИ ВРШИ ИНСПЕКЦИЈСКУ КОНТРОЛУ                                     НАЗИВ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ-ОЗНАКА 
 
 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4 
КОМУНАЛНИ РЕД 

 
КОНТРОЛА ЗАБРАНЕ КРЕТАЊА/ ЗАУСТАВЉАЊА/ПАРКИРАЊА/ОСТАВЉАЊА ВОЗИЛА/ДРУГИХ 

СТВАРИ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНАМА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ 
 

 
 

 

Возило или друга ствар је затечена на површини која  је: 

1. јавна зелена површина                                                                                       да-          -бр. бодова- 

2. зелена површина око објекта јавне намене да-          -бр. бодова- 

3. зелена површина у јавном коришћењу да-          -бр. бодова- 

4. тротоар који није предвиђен за паркирање да-          -бр. бодова- 

5. пешачка зона да-          -бр. бодова- 

6. на паркиралишту изван границе обележеног паркинг места да-          -бр. бодова- 

7. пешачки прелаз да-          -бр. бодова- 

8. зона успореног саобраћаја да-          -бр. бодова- 

9. бициклистичка стаза да-          -бр. бодова- 

10. колски улаз/улаз/излаз у зграду или двориште да-          -бр. бодова- 

11. на месту на коме онемогућава или отежава приступ другом 
возилу ради паркирања или излазак возила са паркиралишта 

да-          -бр. бодова- 

12. стајалиште јавног превоза или на начин да омета коришћење 
стајалишта 

да-          -бр. бодова- 

13. саобраћајна трака намењена за кретање возила јавног 
превоза путника 

да-          -бр. бодова- 

14. такси стајалиште да-          -бр. бодова- 

15. 
јавна саобраћајна површина намењена за постављање судова 
за одлагање смећа 
 

да-          -бр. бодова- 

16. место на коме се омета коришћење: 
 

да-          -бр. бодова- 



а) пешачке комуникације 
 

да-          -бр. бодова- 

б) прилаз објектима 
 

да-          -бр. бодова- 

в) колског пролаза између стамбених зграда 
 

да-          -бр. бодова- 

г) интерне саобраћајнице да-          -бр. бодова- 

На контролисаној површини затечено је: 
1.  

регистровано возило 
да-          -бр. бодова- 

2. нерегистровано возило да-          -бр. бодова- 

3. хаварисано возило да-          -бр. бодова- 

4. одбачено возило да-          -бр. бодова- 

5. прикључно возило да-          -бр. бодова- 

6. прикључна опрема да-          -бр. бодова- 

7. агрегат да-          -бр. бодова- 

8. јахта/чамац да-          -бр. бодова- 

9. пољопривредна машина да-          -бр. бодова- 

10. камп опрема да-          -бр. бодова- 

11. камп кућица да-          -бр. бодова- 

Одговорно лице: 
1. лице које је извршило радњу 

 
да-           

2. власник возила или ствари да-           

Напомена: 
 
Максималан број бодова:                                                                                 Утврђен број бодова:       

 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

Незнатан   

Низак   



Средњи   

Висок   

Критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           М.П.                                                         ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 

 


