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КПНТРПЛНА ЛИСТА БР. 2 
УРЕЂИВАОЕ И ПДРЖАВАОЕ ПАРКПВА И ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ППВРШИНА 

I УРЕЂИВАОЕ И ПДРЖАВАОЕ 
2. СТАОЕ ЗЕЛЕНЕ ППВРШИНЕ 

  

Ред. 
брпј 

Питаое Пдгпвпр и брпј бпдпва 

  

Зелену ппвршину  пдржава:  
 
 јавнп предузеће  

 привреднп друштвп  

 предузетник  

 други  субјект ___________________________ 
 

 

Јавна зелена ппвршина је: 

 парк 

 на скверпвима, тргпвима,  

 дуж сапбраћајница (травоаци, дрвпреди идр)  

 дуж уређених пбала река и других впдених ппвршина 

 ппред и пкп стамбених зграда у стамбеним насељима и између блпкпва стамбених зграда 

 сппмен парк 

 сппмен грпбље 

 парк шума 

 изплаципне заштитне зелене траке и ппјасеви и ппшумљени терени 
 

Зелена ппвршина специјалне намене: 

 у шкплскпм двпришту 

 у кругу фабрике/ппслпвнпг пбјекта 

 у кругу здравстве/спцијалне/прпсвете/пбразпвне/научне/др. прганизације 

 у двпришту пкп стамбенпг или другпг пбјекта 

 терен намеоени за физичку културу, сппрт, рекреацију/ јавна плажа 

 зеленилп на градскпм грпбљу 

 бптаничка баште/зпплпшки врт/арбпретум/расадник 
 

1. јавна зелена ппвршина је уређена и пдржава се складу са да-           



пдредбама пдлуке 
 
 (на питања која следе, одговарати у односу  на 
контролисану површину) 
 

не-           

а) дрвеће је засађенп на местима предвиђеним за садоу 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

б) дрвеће је презанп 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

в) трава је ппкпшена 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

г) кпнтрплисана ппвршина је пчишћена  

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

д) жардиоере су уредне 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

ђ) предузете су мере за заштиту пд инсеката/биљних бплести и 
др. штете 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

е) јавни санитарни пбјекат је уредан 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

ж) инсталације и инвентар кпји припадају ппвршини и служе 
оенпм пдржаваоу  су уредни и у функцији 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

з) уклпоена амбрпзија 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

и) предузете су антиерпзивне мере 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

ј) предузете су мере за заштиту пд елементарних неппгпда 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

к) сппртски терен са реквизитима је уредан 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 



л) дечије игралиште је уреднп 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

љ) стазе/платпи/степеништа/пблпжене кпсине су уредне 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

м) 

надзирани субјект је, схпднп свпјпј пбавези, уклпнип 
стабла/делпве стабла кпји су пбплели, дптрајали, пштећени 
пд елеметарних неппгпда или услед сапбраћајнпг удеса, збпг 
угрпжаваоа живпта људи, нпрмалнпг сапбраћаја или 
пкплних стабала,  пп прпписанпј ппцедури 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

Наппмена: 

Максималан брпј бпдпва:                                                                                    Утврђени брпј бпдпва: 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика расппн брпја бпдпва пбележи утврђени степен 
ризика пп брпју бпдпва 

Незнатан   

Низак   

Средои   

Виспк   

критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                                                                                           ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 

 


