
 

КЛК 4 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА КНИЋ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА  
 

 
 

 
 
 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4 
УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА И ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

I УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
2. СТАЊЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

  

Ред. 
број 

Питање Одговор и број бодова 

  
Зелену површину  одржава:  
 

� јавно предузеће  
� привредно друштво  
� предузетник  
� други  субјект ___________________________ 

 
 

Јавна зелена површина је: 
� парк 
� на скверовима, трговима,  
� дуж саобраћајница (травњаци, дрвореди идр)  
� дуж уређених обала река и других водених површина 
� поред и око стамбених зграда у стамбеним насељима и између блокова стамбених зграда 
� спомен парк 
� спомен гробље 
� парк шума 
� изолационе заштитне зелене траке и појасеви и пошумљени терени 

 
Зелена површина посебне намене: 

� у школском дворишту 
� у кругу фабрике/пословног објекта 
� у кругу здравстве/социјалне/просвете/образовне/научне/др. организације 
� у дворишту око стамбеног или другог објекта 
� терен намењени за физичку културу, спорт, рекреацију 



1. 

јавна зелена површина је уређена и одржава се складу са 
одредбама одлуке 
 
 (на питања која следе, одговарати у односу  на 
контролисану површину) 
 

да-2           

не-0           

а) дрвеће је засађено на местима предвиђеним за садњу 
да-2          -бр. бодова- 

не-0          -бр. бодова- 

б) дрвеће је орезано 
да-2          -бр. бодова- 

не-0          -бр. бодова- 

в) трава је покошена 
да-2          -бр. бодова- 

не-0          -бр. бодова- 

г) контролисана површина је очишћена  
да-2          -бр. бодова- 

не-0          -бр. бодова- 

д) жардињере су уредне 
да-2          -бр. бодова- 

не-0          -бр. бодова- 

ђ) предузете су мере за заштиту од инсеката/биљних болести и 
др. штете 

да-2          -бр. бодова- 

не-0          -бр. бодова 

е) јавни санитарни објекат је уредан 
да-2          -бр. бодова- 

не-0          -бр. бодова- 

ж) инсталације и инвентар који припадају површини и служе 
њеном одржавању  су уредни и у функцији 

да-2          -бр. бодова- 

не-0          -бр. бодова- 

з) уклоњена амброзија 
да-2          -бр. бодова- 

не-0          -бр. бодова- 

и) предузете су антиерозивне мере 
да-2          -бр. бодова- 

не-0          -бр. бодова- 

ј) предузете су мере за заштиту од елементарних непогода 
да-2          -бр. бодова- 

не-0          -бр. бодова- 

к) спортски терен са реквизитима је уредан 
да-2          -бр. бодова- 

не-0          -бр. бодова- 

л) дечије игралиште је уредно да-2          -бр. бодова- 



не-0          -бр. бодова- 

љ) стазе/платои/степеништа/обложене косине су уредне 
да-2          -бр. бодова- 

не-0          -бр. бодова- 

м) 

надзирани субјект је, сходно својој обавези, уклонио 
стабла/делове стабла који су оболели, дотрајали, оштећени од 
елеметарних непогода или услед саобраћајног удеса, због 
угрожавања живота људи, нормалног саобраћаја или околних 
стабала,  по прописаној поцедури 

да-2          -бр. бодова- 

не-0          -бр. бодова- 

Напомена: 

Максималан број бодова:                                                                                    Утврђени број бодова: 
 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

Незнатан 30-32  

Низак 26-29  

Средњи 20-25  

Висок 10-19  

критичан 0-9  

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                            М.П.                                     ИНСПЕКТОР 

     ______________________                                                                                   ___________________ 

 


