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    КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОВИН                                       
 
 
КОНТРОЛНА ЛИСТА- уређивање и одржавање јавних зелених површина -обавезе предузећа,привредн  

друштва,установа , физичких лица 
� ПРАВНИ ОСНОВ-О  Д   Л  У  К  А  

О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОВИН 

„Сл.лист општинеКовин“, бр. 16/2012,  11/2014-др. Одлука и 19/2014 
 
Надзирани субјекат:______________________________________________________________________ 
Матични број:___________ПИБ:___________________Седиште:_________________________ 
Одговорно лице:______________________________________ЈМБГ:______________________________ 
Адреса пребивалишта:__________________________________________________________________Лице кој   
присутно прегледу:_________________________               конт.тел.___________________________ Лока  
предмета контроле:  _______________________________________________________________  

Ред. број Питање 
Одговор и број бод  

 
 Уређивање и одржавање јавних зелених површина -обавезе предузећа,привредног 

друштва,установа , физичких лица 
Ндзирани субјект на јавним зеленим површинама- 
Заокружити поступање субјекта 

1 креће, зауставља  или паркира возила 

 

2 
  оштећује или уништава ограде, клупе и друге уређаје, 

односно опреме у парковима, теренима за спорт и 
рекреацију и на другим јавним зеленим површинама, 
оштећење других објеката и реквизита; 

 

3 гази траву и креће се ван означених пешачких стаза; 

 

4 
кида цвеће, вади дрвеће, оштећује траву и остало 
растиње, кршење и ломљење грана, садница, шибља и 
другог растиња; 

 

5 вози бициклу, мотор или друго саобраћајно средство, 
као и паркира моторна и друга возила; 

 



6 оставља хаварисана возила; 
 

7 баца отпатке ван судова за смеће; 
 

8 копа и вади хумус; 
 

9 испушта отпадне воде по парковима и другим зеленим 
површинама; 

 

10 неовлашћено коси траву и уклањања је са зелених 
јавних површина; 

 

11 истовара и депонује смеће, грађевинске и друге 
материјале; 

 

12 уклањање, паљење и оштећење ознака и натписа 
постављених у циљу одржавања реда; 

 

13 напаса стоке и живине; 
 

14 баца лешеве угинулих животиња; 
 

15 Раскопава без претходног одобрења Општинске управе 
Ковин; 

 

16 врши друге радње које доводе до оштећења јавних 
зелених површина 

 

17 
Власници и корисници пословних објеката и 
породичних стамбених зграда  чисте и уклањају 
растиње на јавној површини испред и око свог објекта. 

 

18 

Дрвеће и шибље у двориштима стамбених и 
пословних зграда, које својим гранама угрожава 
пролаз и безбедност саобраћаја, оштећује фасаду 
или на други начин омета пешачки и колски 
саобраћај, омета нормалан развој дрворедних и 
других садница, власници односно корисници су на 
одговарајући начин исто уредили и уклонили. 
 

 

19 
Надзирани субјект омогућује инспектору несметан 
инспекцијски надзор (чла 20. став 7. Закона о 
инспекцијском надзору) 

 

 
НАПОМЕНА: Уколико су заокружена више од четири одговора, ризик је критичан. 
Уколико су заокружена три одговора, ризик је висок. 
Уколико су заокружена 2 одговора, ризик је средњи. 
Уколико је заокружен 1 одговор, ризик је низак 
Уколико је заокружен ниједан одговор, ризик је незнатан 
 
 



 
 
 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 
степен ризика распон броја бодова обележи утврђени сте  

ризика по броју бодо   
Незнатан 180-200  
Низак 130-179  
Средњи 101-129  
Висок 80-100  

критичан 0-79  
 
    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           М.П.                                    
ИНСПЕКТОР 
______________________                                                                                 
___________________ 
 


