РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА ОПШТИНА
НИШКА БАЊА
Управа Градске општине
Нишка Бања
Одсек за имовинско правне
и комуналне послове
Kомунална инспекција
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-2
КОНТРОЛНА ЛИСТА – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ
ПОВРШИНАМА
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.

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.
1.

2.

питање
Да ли извођач радова изводи радове уз одобрење
управе надлежне за планирање и изградњу?

одговор
□ да (3 бода)
□ не (0 бодова)

Да ли је извођач радова сачувао хумусни слој
земљишта, односно да ли је, у случају
нивелације терена одређеног за зелену
површину, за горњи слој употребио хумусно

□ да (2 бода)
□ не (0 бодова)

број бодова

3.

4.

5.
6.

7.

земљиште у дубини од најмање 30цм?
Да ли је извођач радова одмах по завршетку
радова, односно у року од 15 дана у случају
радова већег обима, очистио јавну зелену
површину, уклонио сав грађевински шут,
отпадни материјал, уређаје и привремене
објекте?

□ да (2 бода)
□ не (0 бодова)

Да ли је извођач радова, у случају постављања
надземних инсталација на простору намењеном
зеленилу у парк - шумама, прибавио одобрење
управе надлежне за комуналне делатности?

□ да (2 бода)
□ не (0 бодова)

Да ли извођач радова подиже јавне зелене
површине у складу са техничком
документацијом?
Да ли је извођач радова заштитио и обезбедио
јавне зелене површине од оштећења?

□ да (2 бода)
□ не (0 бодова)
□ да (2 бода)
□ не (0 бодова)

Да ли је извођач радова у случају уклањања
здравог стабла то учинио по одобрењу управе
надлежне за комуналне делатности и мишљењу
комуналног предузећа, у циљу реализације
урбанистичког плана и програма уређења града?

□ да (2 бода)
□ не (0 бодова)
УКУПАН БРОЈ
БОДОВА:

НАПОМЕНА:

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Укупан могући број бодова:
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА:
Табела ризика и бодова
Низак
Средњи
12 - 13
10 - 11

Степен ризика
Незнатан
Број бодова
14 - 15
Утврђен ризик
Ова контролна листа садржи две странице
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