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Подаци о кориснику јавне зелене површине
Назив
Делатност коју обавља *за правна лица и
предузетнике

Место, улица и број
ЈМБГ физичког лица или МБР
правног лица/ предузетника
ПИБ правног лица/ предузетника
Име и презиме особе за контакт
Назив радног места особе за
контакт
Телефон особе за контакт
Електронска адреса особе за
контакт
Локација јавне зелене површине
ПРЕДМЕТ НАДЗОРА
Предузеће/предузетник користи следеће зелене површине:
паркове,
зелене површине на скверовима и трговима,
зелене површине дуж саобраћајница (травњаци, дрвореди и други засади),
зелене површине дуж уређених обала река и других водених површина,
зелене површине поред и око стамбених зграда за колективно становање у стамбеним насељима
и између блокова стамбених зграда,
спомен-паркове,
заштитне зелене траке, појасеви и пошумљени терени,
парк-шуме,
зелене површине специјалне намене:
- у школским двориштима,
- у кругу фабрика и других пословних објеката,
- у кругу здравствених, социјалних, просветних, образовних, научних и других установа,
- терене намењене за физичку културу, спорт и рекреацију,
- јавне плаже,
- ботаничке баште и расаднике,
- зеленило на гробљима

1.

Субјект надзора је прибавио одобрење, услове и мишљења
надлежних органа у вези са коришћењем јавне зелене површине
Број и датум одобрења и орган који га је издао:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

 Да

 Не

2.
3.

4.

5.

6.

ПРЕДМЕТ НАДЗОРА
Субјект надзора користи јавну површину у складу са одобрењем
надлежног органа
Субјект надзора (организатор) је површину јавне намене довео у
уредно стање, а у случају оштећења вратио је у првобитно стање
озелењавања.
Код изградње нових објеката или реконструкције постојећих
субјект надзора (инвеститор) је уредио простор предвиђен за
зеленило на основу техничке документације и одобрења за
изградњу
Субјект надзора (извођач грађевинских и других радова који
изводе радове на зеленој површини или у непосредној близини)
предузео је мере на заштити зелене површине
Субјект надзора (извођач грађевинских и других радова који
изводе радове на зеленој површини или у непосредној близини)
предузео је мере на заштити садница од оштећења постављањем
одговарајуће ограде

 Да (2)

 Не (0)

 Да (2)

 Не (0)

 Да (2)

 Не (0)

 Да (2)

 Не (0)

 Да (2)

 Не (0)

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Укупан могући број бодова

10

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА

Надзором УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА: _________
Степен
ризика
Број бодова

Незнатан

Низак

Средњи

Висок

Критичан

9-10

7-8

5-6

3-4

0-2

незнатан
низак
Степен ризика у односу на остварени број бодова је: средњи
висок
критичан
Представници предузеће/предузетника:
Име и презиме:
Радно место

Комунални инспектори
Име и презиме

1.

1.

2.

2.

Датум:

