Република Србија
Град Ниш
Градска општина
Медијана
Комунална инспекција
Ниш, Париске Комуне бб
Број: _______________
Датум: _____________

1. Закон о комуналним делатностима
(''Сл.гласник РС'' бр. 88/2011)
2. Одлука о уређењу и одржавању
паркова, зелених и рекреационих
површина ("Службени лист Града
Ниша" број 89/2005)
3. Одлука о комуналним
делатностима
("Службени лист Града Ниша" број
32/2007, 40/2007, 11/2009, 66/2010 и
5/2014)

КЛ-ПИЗ-3
КОНТРОЛНА ЛИСТА – ЗАШТИТА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ
Правно лице/ физичко лице/ предузетник
Подаци о контролисаном објекту
Назив/име и презиме субјекта:
Адреса (улица и број)
Град/градска општина
ПИБ/Мат.бр.
ЈМБГ/Број личне карте/Број пасоша
Јавна зелена површина која је предмет контроле је:
□ парк, сквер, парк - шума, спомен - парк, травњак
□ зеленило дуж саобраћајнице (дрворед, зелена трака, жива ограда и сл.)
□ зеленило дуж обале реке и друге водене површине
□ блоковско зеленило, зеленило поред и око стамбених зграда
□ зеленило рекреационих површина у општој употреби
□ зеленило на гробљима

р.б.

питање

1.

Да ли корисник поштује све доле наведене
забране на јавним зеленим површинама?

а)

уклањање, вађење стабла

б)

оштетећење дрвећа или других засада

одговор
□ да (3 бода)
□ не (0 бодова)

број
бодова

в)

копање и изношење земље, камена, песка и других састојака земљишта

г)

скидање, уништавање или оштећење путоказа, знака, натписне плочице и слично

д)

оштећење стаза, клупа, корпи за отпатке, ограда, уређаја и слично

ђ)

вожња, заустављање и паркирање и прање возила

е)

ложење ватре

2.

Да ли корисник поштује све доле наведене
забране на јавним зеленим површинама?

а)

бацање смећа и отпадака

б)

премештање клупа, корпи за отпатке или реквизита за дечије игре

в)

истовар материјала, робе, амбалаже и слично

г)

постављање рекламног паноа или плаката на стаблу, огради или другим
елементима јавне зелене површине

д)

постављање објеката или уређаја без одобрења

ђ)

организовање спортских приредби, вежби, изложби и слично без одобрења
општинске управе градске општине

3.

Да ли корисник поштује све доле наведене
забране на јавним зеленим површинама?

а)

ненаменско коришћење травњака (гажење и лежање)

б)

скидање плодова и цветова са дрвећа, шибља и цветних гредица

в)

пуштање домаћих животиња на јавну зелену површину, осим ако је посебним
прописом за то одређена
НАПОМЕНА:

□ да (2 бода)
□ не (0 бодова)

□ да (1 бод)
□ не (0 бодова)

УКУПАН БРОЈ
БОДОВА:

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Укупан могући број бодова:
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА:

6

Табела ризика и бодова
Низак
Средњи
5
3-4

Степен ризика
Незнатан
Број бодова
6
Утврђен ризик
Ова контролна листа садржи три странице

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ
________________________________

М.П.

Висок
1-2

Критичан
0

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
_____________________________

