
 
  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               КЛ-ПИЗ-1 
КОНТРОЛНА ЛИСТА – ОДРЖАВАЊЕ 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.  
  

 

 
  

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 одговор број 
бодова 

1. 
Да ли је вршилац комуналне делатности донео 
програм уређења и одржавања јавних зелених 
површина? 

□ да (3 бода)           
□ не (0 бодова) 

  

2. 

Да ли се вршилац комуналне делатности 
придржава рокова и динамике извођења радова у 
циљу уређења и одржавања јавних зелених 
површина у складу са програмом? 

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

  

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)                                                                                                                   

 



3. 
Да ли вршилац комуналне делатности подиже 
јавне зелене површине у складу са техничком 
документацијом? 

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

  

4. 
Да ли вршилац комуналне делатности одржава у 
исправном стању клупе, корпе за отпатке, дечије 
реквизите и елементе парковске опреме? 

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

  

5. 
Да ли вршилац комуналне делатности обнавља 
уништене травне површине, живе ограде и 
остало зеленило? 

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

  

6. 

Да ли је вршилац комуналне делатности без 
одлагања предузео оперативне мере на 
отклањању узрока поремећаја или прекида у 
обављању комуналне делатности до кога је 
дошло услед више силе или других разлога који 
се нису могли спречити односно предвидети? 

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

  

НАПОМЕНА: 
  

УКУПАН БРОЈ 
БОДОВА:   

 
РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Укупан могући број бодова: 13 
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА:   

 
Табела  ризика и бодова 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 
Број бодова 12 - 13 10 - 11 8 - 9 6 - 7 0 - 5 
Утврђен ризик              

Ова контролна листа садржи две странице 
 
 

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ   М.П.   КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 
 

  ________________________________            _____________________________ 


