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КОНТРОЛНА ЛИСТА- уређивање и одржавање јавних зелених површина и комуналних објеката-обавезе правн   

� 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 правног лица 

Комунални објекат: 
- улице (коловози и тротоари), општински (локални) путеви и некатегорисани путеви (атарски путеви и др.); 
- паркови; 
- јавне чесме и фонтане; 
- објекти и уређаји за одвођење отпадних и атмосферских вода; 
- објекти и уређаји за снабдевање топлотном енергијом; 
- електродистрибутивни објекти; 
- објекти јавне расвете; 
- телефонске говорнице и поштански сандучићи; 
- аутобуска станица у Ковину и аутобуска стајалишта у насељеним местима; 
- бензинске пумпе; 
- улични отвори, шахте, решетке и друго; 
- огласне табле, панои и рекламне ознаке; 
- клупе, жардињере (и друге посуде за биљне засаде и дрвореде); 
- фирме (истицање назива фирми), светлећи и други натписи; 
- табле са називима улица и бројева ; 
- контејнери, корпе за отпатке и друго посуђе за смеће; 
- депоније; 
- друга постројења, уређаји и инсталације, односно други објекти који служе за    
  производњу комуналних производа и пружање комуналних услуга; 
- уређено грађевинско земљиште и друга добра у јавном коришћењу. 

 

1 Да ли се јавне површине и комунални објекти 
одржавају у уредном и функционалном стању. 

 
 
 
да-          -бр. бодова-50 
не-          -бр. бодова-0 



2 Да ли се површине јавне намене користе се у складу са 
њиховом наменом. 

да-          -бр. бодова-30 
не-          -бр. бодова-0 

3 
Надзирани субјект омогућује инспектору несметан 
инспекцијски надзор (чла 20. став 7. Закона о 
инспекцијском надзору) 

да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

 
НАПОМЕНА: 
 
 

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

ризика по броју бо   
Незнатан 81-90  
Низак 60-80  
Средњи 40-59  
Висок 25-39  

критичан 0-24  
 
    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           М.П.                                    
ИНСПЕКТОР 
______________________                                                                               
___________________ 
 


