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УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА

ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА

КОНТИНУИТЕТ У ПРУЖАЊУ
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предузете су друге мере, прописане од стране организационе 

јединице Градске/општинске управе надлежне за комуналне 

послове

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

напомена

УКУПАН БРОЈ БОДОВА
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КОНТРОЛА (одговорити на питања која се односе на 

инспекцијски надзор који се врши)

надзирану субјект је извршио ванредне послове, на 

основу писаног налога организационе јединице 

Градске управе надлежне за комуналне послове, уз 

обезбеђење средстава за те намене

ангажовани су запослени на отклањању узрока поремећаја, 

односно прекида у обављању комунлне делатности, уз 

ангажовање трећих лица, по потреби

извршене су хитне поправке и замене инсталација и уређаја, 

односно извршена је заштита комуналних објеката, уређаја и 

инсталација од даљих хаварија

предузете су потребне мере на отклањању прекида у 

обављању комуналне делатности до кога је дошло 

услед више силе или дугих разлога који се нису могли 

предвидети (уколико је одговор ''да'', обележити које 

су мере предузете)
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Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина ("Службени лист града 

Београда", бр. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07-др. одлука, 2/11, 44/14, 17/15 и 35/15)

ЈКП ''Зеленило Београд''

комунално предузеће које је основала општина

предузеће/предузетник, по уговору

3

надзирани субјект је свој рад и послове организовао 

тако да кроз реализацију програма уређења и 

одржавања јавних зеленигх површина, трајно и 

несметано обавља поверену комуналну делатност 

Уређење и одржавање јавне зелене површине обавља

1
у прописаном року је донет годишњи план уређења и 

одржавања јавних зелених површина 

2

надзирани субјект је, у прописаном року, комуналној 

инспекцији доставио план одржавања јавних зелених 

површина по месецима

1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА          
Одељење за инспекцијске послове
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НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
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