Задоволството на граѓаните е резултат на реализираните проекти од
новото раководство.
Од страна на службите на претпријатието беше спроведена анкета во период од
17.5.2022- 31.5.2022, на околу 2500 испитаници, а целна група на испитување беа
корисниците на јавните паркиралишта (паркиралишта со рампа) и катните
гаражи „26 Јули“ и „Беко“.
Според евалуацијата на анкетните прашалници се покажа дека задоволството
на граѓаните е резултат на реализираните проекти од новото раководство.

Дали сте задоволни од услугите кои ги нуди ЈП „Градски паркинг“-Скопје?

Најголем дел од испитаниците одговориле дека се задоволни во целост од услугите
кои ги нуди ЈП „Градски паркинг“ - Скопје.
Најголем дел од корисниците се задоволни од реализираните активности спроведени
од новото раководство, како и од иницијативите за решавање на проблемите со кои
се соочувале години наназад. Задоволството се должи на намалување на цените на
услугите, санкционирање на возила паркирани на места за лицата со попреченост,
непрописно паркираните возила на недозволени површини, но и од нетолеранцијата
на бесплатно користење на паркинг услугите, што претходно беше честа појава.
Исто така, голем процент од корисниците се задоволни од оспособените места за
паркирање во катна гаража „Беко“ на кат -1, како и осветлувањето на двете катни
гаражи.

Колку сте задоволни од хигиената на паркиралиштата?

Во анкетата се испитуваше и мислењето на граѓаните околу хигиената на
паркиралиштата, каде се бележи висок процент на задоволство. Стручните служби на
претпријатието и во иднина ќе продолжат со редовно спроведување на акциите за
чистење на сите паркиралишта со кои стопанисува ЈП „Градски паркинг“- Скопје.

Дали добивате фискална сметка при секоја наплата?

На прашањето „Дали добивате фискална сметка при секоја наплата?“, одговорите на
корисниците се дека секогаш добиваат фискална сметка, што се должи на
зголемената внатрешна контрола спроведена во претпријатието, а тоа говори за
висок процент на намалена корупција.

Составен дел на анкетниот прашалник беше прашањето:
„Што сметате дека може да ја подобри услугата на паркиралиштата кои ги
уредува и одржува ЈП „Градски паркинг“ – Скопје? , голем дел од корисниците се
соочуваат со недостиг на паркинг места, а дел од нивните идеи се поставување
монтажни гаражи.
Забелешки од корисниците има околу несоодветно однесување на вработените, а
еден дел бараат поставување на тенди и настрешници кај паркоматите и влезноизлезните рампи и сл.

