
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за инспекцијске послове 

Комунална инспекција 

 

                    

                                        

                       Број: 355-_______/20___-04 

                       Место: _________________________ 

                       Дана: __________________________ 

                       Време: ___________________ часова 

 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.5 

 

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА 

-Обавеза вршиоца комуналне делатности- 

Одлука о одржавању јавних зелених површина 

(„Сл.гл.општине Велико Градиште бр.10/2018“) 

 

Надзирани субјект: 

 

       месна заједница            предузетник             правно лице               ______________________________ 

 

ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЕ 

      парк 

      трг 

      сквер 

      зелене површине дуж саобраћајница 

      пешачка острва 

      дрвореди, засади 

      зелене површине око зграда 

      рекреациони терени 

      зеленило у кругу јавних установа 

      ______________________________________ 
 

 

 

Назив субјекта: ___________________________________________________________________________ 

Матични број:________________  ПИБ:___________________Седиште:____________________________  

Одговорно лице: ________________________________________  ЈМБГ: ___________________________ 

Адреса пребивалишта: ____________________________________________________________________ 

Лице које је присутно прегледу: ___________________________________ кон.тел.__________________ 

Локација предмета контроле: ______________________________________________________________ 

Р.б. Питање Да Не Бодови 

1. 

Одржавање јавних зелених површина (уређење, текуће и 

инвестиционо одржавање и санација), обавља се према 

Програму и уговору 

- 5 - 0 

 

2. 

Обезбеђен прописан обим, врста и квалитет радова и услуга 

сходно реализацији Програма одржавања јавних зелених 

површина 

- 5 - 0    

 

 

3. 

Уређење односно подизање јавних зелених површина се врши 

према техничкој документацији  и претходно прибавњеној 

грађевинској дозволи 

- 5 - 0 

 

 

 



4. 

Уклањају се сва сува и оштећена стабла заражена штеточинама 

и болестима уколико се не могу спасити другим заштитним 

мерама 

- 5 - 0 

 

 

5. 
Уклањају се стабла или гране које угрожавају безбедност људи 

и саобраћаја 
- 5 - 0 

 

 

6. 

На основу поднете и евидентиране пријаве, без одлагања се 

предузимају неопходне мере ради отклањања опасности ако 

дрво или друго зеленило представља опасност по живот, 

здравље или имовину људи. 

- 5 - 0 

 

 

7. 
По налогу инспектора јавне зелене површине доводе се у 

исправно стање 
- 5 - 0 

 

 

8. 

Води се евиденција јавних зелених површина (Катастар јавних 

зелених површина) која садржи све податке дефинисане 

чланом 17. став 1. ове одлуке  

- 5 - 0 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У БОДОВИМА 

 

УКУПАН МОГУЋ БРОЈ БОДОВА 40 

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА  

 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 36-40 31-35 26-30 21-25 0-20 

 

 

 

Надзирани субјекат                     М.П.       Комунални инспектор 

  ___________________________          ____________________________ 


