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Одељеое за инспекцијске ппслпве 
Кпмунална инспекција 
 

КПНТРПЛНА ЛИСТА БР. 4 
КПМУНАЛНИ РЕД 

 
КПНТРПЛА ЗАБРАНЕ КРЕТАОА/ ЗАУСТАВЉАОА/ПАРКИРАОА/ПСТАВЉАОА ВПЗИЛА/ДРУГИХ 

СТВАРИ НА ППВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ППВРШИНАМА У ЈАВНПМ КПРИШЋЕОУ 
 

 
 

 

Возило или друга ствар је затечена на површини која  је: 

1. јавна зелена ппвршина                                                                                        да-          -бр. бпдпва- 

2. зелена ппвршина пкп пбјекта јавне намене да-          -бр. бпдпва- 

3. зелена ппвршина у јавнпм кпришћеоу да-          -бр. бпдпва- 

4. трптпар кпји није предвиђен за паркираое да-          -бр. бпдпва- 

5. пешачка зпна да-          -бр. бпдпва- 

6. на паркиралишту изван границе пбележенпг паркинг места да-          -бр. бпдпва- 

7. пешачки прелаз да-          -бр. бпдпва- 

8. зпна усппренпг сапбраћаја да-          -бр. бпдпва- 

9. бициклистичка стаза да-          -бр. бпдпва- 

10. кплски улаз/улаз/излаз у зграду или двприште да-          -бр. бпдпва- 

11. на месту на кпме пнемпгућава или птежава приступ другпм 
впзилу ради паркираоа или излазак впзила са паркиралишта 

да-          -бр. бпдпва- 

12. стајалиште јавнпг превпза или на начин да пмета кпришћеое 
стајалишта 

да-          -бр. бпдпва- 

13. сапбраћајна трака намеоена за кретаое впзила јавнпг 
превпза путника 

да-          -бр. бпдпва- 

14. такси стајалиште да-          -бр. бпдпва- 

15. 
јавна сапбраћајна ппвршина намеоена за ппстављаое судпва 
за пдлагаое смећа 
 

да-          -бр. бпдпва- 

16. местп на кпме се пмета кпришћеое: 
 

да-          -бр. бпдпва- 

а) пешачке кпмуникације 
 

да-          -бр. бпдпва- 

б) прилаз пбјектима да-          -бр. бпдпва- 



 

в) кплскпг прплаза између стамбених зграда 
 

да-          -бр. бпдпва- 

г) интерне сапбраћајнице да-          -бр. бпдпва- 

На контролисаној површини затечено је: 

1.  
регистрпванп впзилп 

да-          -бр. бпдпва- 

2. нерегистрпванп впзилп да-          -бр. бпдпва- 

3. хаварисанп впзилп да-          -бр. бпдпва- 

4. пдбаченп впзилп да-          -бр. бпдпва- 

5. прикључнп впзилп да-          -бр. бпдпва- 

6. прикључна ппрема да-          -бр. бпдпва- 

7. агрегат да-          -бр. бпдпва- 

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

9. ппљппривредна машина да-          -бр. бпдпва- 

10. камп ппрема да-          -бр. бпдпва- 

11. камп кућица да-          -бр. бпдпва- 

Пдговорно лице: 

1. лице кпје је извршилп радоу 
 

да-           

2. власник впзила или ствари да-           

Напомена: 
 

Максималан број бодова:                                                                                 Утврђен број бодова:       

 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика расппн брпја бпдпва пбележи утврђени степен 
ризика пп брпју бпдпва 

Незнатан   

Низак   

Средои   



Виспк   

Критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           М.П.                                                         ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 

 


