
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2

УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА, 

ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

ПРЕДУЗЕЋЕ/ПРЕДУЗЕТНИК/ДРУГО ЛИЦЕ
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III одговори изабери

опредеље-

ни број 

бодова

утврђени 

број бодова
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2б дрвеће је окресано

2в трава је покошена

правно/физичко лице које непосредно користи површину или му је 

поверена на управљање, уређење и одржавање, заједно са 

објектима изграђеним на тим површинама

КОНТРОЛА

2

јавна зелена површина је уређена и одржава се складу са 

одредбама одлуке (на питања која следе, одговарати ако 

се односе на контролисану површину)

2а дрвеће је засађено на местима предвиђеним за садњу

1
јавна зелена површина и објекти на њој се у континуитету 

уређују и одржавају

предузеће/предузетник, по уговору

зелена површина специјалне 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/ јавна плажа

зеленило на градском гробљу

ботаничка баште/зоолошки врт/арборетум/расадник

Уређење и одржавање јавне зелене површине обавља

ЈКП ''Зеленило Београд''

комунално предузеће које је основала општина

уписати категорију којој припада контролисана зелена 

површина

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)

Зелене површине

парк

 на скверовима, трговима, пијацама

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
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА          
Одељење за инспекцијске послове
Одсек за комуналну инспекцију                                                     



да 2

не 0

да 1

не 0

да 2

не 0

да 2

не 0

да 2

не 0

да 1

не 0

да 2

не 0

да 2

не 0

24

степен ризика распон броја бодова

обележи 

утврђени 

степен 

ризика по 

броју 

бодова
незнатан 22-24

низак 19-21

средњи 16-18

висок 13-15

критичан 0-12

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

напомена

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

2ј
инсталације и инвентар који припадају површини и служе 

њеном одржавању  су уредни и у функцији

2ж спортски терен са реквизитима је уредан

2з жардињере су уредне

2и јавни санитарни објекат је уредан

2д биљни материјал је обновљен и негован

2ђ стазе/платои/степеништа/обложене косине су уредне

2е дечије игралиште је уредно

2г контролисана површина је очишћена 
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