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Ред. 
брпј 

Питаое Пдгпвпр и брпј бпдпва 

1. 

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 

2. 

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 

3. 
Раскппаваое јавне зелене ппвршине ради извпђеоа радпва 
на ппстпјећим ппдземним инсталацијама, надзрани субјект 
извпди  уз сагласнпст субјекта кпји управља ппвршинпм 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

3а 
Накпн извпђеоа радпва, надзирани субјект је јавну зелену 
ппвршину дпвеп у првпбитнп стаое 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

4. 

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- 



5. 
Јавна зелена ппвршина се кпристи у сврху за кпју је 
намеоена 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

6. 
Јавна зелена ппвршина се привременп кпристи за сппртске 
вежбе, приредбе, дечје забавне паркпве и сл., у складу са 
прпписима  

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

7. 
Надзирани субјекат ппштује забрану гајеоа пдређених 
биљних култура у двприштима и баштама са уличне стране 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

8. 

Надзирани субјект кпристи јавну зелену ппвршину у складу са 
пдредбама пдлуке (ппштује забране)- 
 
(укпликп је пдгпвпр ''не'', пбележити забране кпје се крше) 
 

 премештаое клупа, стплпва, кпрпи за птпатке и 
дечјих реквизита са места на кпјима су ппстављени 

 кретаое и паркираое впзила ван пдређених места, 
сервисираое впзила и праое впзила на травоацима 
или јавним чесмама 

 пштећиваое и уништаваое зеленила,  

 истпвар грађевинскпг и другпг материјала, истпвар 
земље и шута, рпбе, амбалаже птпадака  и сл., на 
травоацима, травним теренима и стазама,  

 урезиваое имена и знакпва на стаблима, клупама, 
зидпвима и псталим пбјектима, пбараое и лпмљеое 
клупа и стплица, уклаоаое и пштећеое табли са са 
натписима, пштећиваое пграда, путева, стаза, 
мпстпва, инсталација, реквизита, павиљпна и псталих 
сличних пбјеката, пштећиваое,  паљеое ватре 

 пуштаое живптиоа псим у паркпвима кпји су за тп 
пдређени пдлукпм субјекта кпји управља ппвршинпм 

 хватаое и убијаое птица и дивљачи, уништаваое 
гнезда и хранилишта 

 кппаое земље, шљунка и песка, вађеое камеоа  и 
сеча бусеоа 

 ппстављаое пбјекта занатске, туристичке, 
угпститељске и друге услужне делатнпсти, супрптнп 
прппису 

 премештаое и размештаое жардиоера (нпвих и 
ппстпјећих,ппстављених пд стране 
предузећа/предузетника) 

 друге забраоене радое  кпјима се пмета или нанпси 
штета јавним зеленим ппвршинама и елементима 
уређиваоа и ппремаоа јавних зелених ппвршина 

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   
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