РепубликаСрбија
ОПШТИНА ЛУЧАНИ
Општинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
имовину и инспекцијске послове

КОНТРОЛНА ЛИСТА: KЛ 9
Област: Јавне зелене површине
Обавезе предузећа/предузетника коме је
поверено одржавање јавне зелене
површине
Одлука о заштити и коришћењу комуналних
објеката ("Службени гласник Општине
Лучани“ број 18/83, 2/94....1/06)

Подаци правног лица или предузетника
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
ОБИМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
 Надзор над обављањем комуналне делатности
 Надзор над обављањем комуналне делатности на територији општине Лучани и то:
___________________________________________________________________________
ПРЕДМЕТ НАДЗОРА
Предузеће/предузетник одржава 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.

Донет је годишњи програм одржавања јавних зелених површина

 Да (2)

 Не (0)

2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
4.

5.

6.

ПРЕДМЕТ НАДЗОРА
Предузеће/предузетник одржава јавне зелене површине према
годишњем Програму
Предузеће/предузетник редовно одржава јавне зелене површине
и изводи следеће радове (заокружити)
- чишћење, кошење, заливање и др.
- одржавање стаза и путева, објеката, инсталација и
инвентара који припадају јавним зеленим површинама,
- чишћење снега и леда,
- обнова биљног материјала,
- одржавање чистоће и предузимање мера за заштиту
јавног зеленила од пожара и других елементарних
непогода, инсеката, биљних болести,
- уклањање возила и других напуштених ствари са јавних
зелених површина,
- остале послове који су потребни да би јавне зелене
површине служиле својој намени.
Предузеће, односно предузетник са јавне зелене површине
уклања стабла или делове стабала који су оболели, дотрајали,
оштећени од елементарних непогода или саобраћајног удеса, ако
угрожавају живот људи, нормалан саобраћај или околна стабла,
гробнице и друге комуналне објекте
Предузеће/предузетник врши уклањање здравих стабала са
јавних зелених површина која угрожавају живот људи, нормалан
саобраћај, које својим кореном угрожавају водоводне и
канализационе инсталације, врше издигнуће тротоара и
угрожавају стабилност грађевинских објеката на основу налога
надлежног органа уз прибављено мишљење стручне комисије.
У случају да се здрава стабла морају уклонити ради изградње
грађевинских објеката или извођења других радова, предузеће
односно предузетник коме су поверени послови одржавања
јавних зелених површина, утврђује накнаду за посечена стабла.
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РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Укупан могући број бодова

24

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА

Надзором УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА: _________
Степен
ризика
Број бодова

Незнатан

Низак

Средњи

Висок

Критичан

21 - 24

16 - 20

12 - 15

6 - 11

0-5

Степен ризика у односу на остварени број бодова је: незнатан

низак
средњи
висок
критичан
Представници предузеће/предузетника:
Име и презиме:
Радно место

Комунални инспектори
Име и презиме

1.

1.

2.

2.

Датум:

