
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за инспекцијске послове 

Комунална инспекција 

 

                    

                                        

                       Број: 355-_______/20___-04 

                       Место: _________________________ 

                       Дана: __________________________ 

                       Време: ___________________ часова 

 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.30 
 

КОНТРОЛА КУЋНОГ РЕДА У ЗГРАДИ 

-Обавезa органа управљања- 

 

Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама  

на територији општине Велико Градиште („Сл.гл.општине Велико Градиште бр.1/2018“)  

 

Предмет контроле: 

 

 

Надзирани субјект:________________________________________________________________________ 

Матични број:________________  ПИБ:___________________Седиште:____________________________  

Одговорно лице: ________________________________________  ЈМБГ: ___________________________ 

Адреса пребивалишта: ____________________________________________________________________ 

Лице које је присутно прегледу: ___________________________________ кон.тел.__________________ 

Локација предмета контроле: ______________________________________________________________ 

 

Р.б. Питање Да Не Бодови 

1. 

Уколико постоји „службени стан“ у згради овај стан је обеле-

жен натписом „службени стан“ (одговорити са ДА и ако не 

постоји) 

- 10 - 0    
 

 

2. 

У улазу зграде истакнута је Одлука о кућном реду у стамбе-

ним и стамбено пословним зградама на територији општине 

Велико Градиште 

- 10 - 0    

 

3. 

У улазу зграде на видном месту је истакнут списак власника и 

корисника посебних делова зграде или обавештење о томе 

код кога се списак налази како би био доступан 

- 10 - 0    
 

 

4. 

Списак садржи име и презиме власника, корисника и 

чланова њихових породичних домаћинстава, спрат и број 

стана 

- 5 - 0    
 

 

5. Списак власника и корисника се редовно ажурира - 5 - 0 
 

 

6. 

На видном месту је истакнуто обавештење коме се власници 

и корисници посебног дела зграде могу обратити у случају 

квара лифта, инсталација, уређаја и опреме зграде и код кога 

се налазе кључеви од просторија у којима су инсталације  

- 5 - 0 

 

 

7. Зграда поседује лифт - 0 - 10 

 

 

 

 



 7.1 
Када је лифт у квару искључен је из употребе и на свим 

вратима се поставља упозорење да је у квару 
- 5 - 0 

 

 7.2 Редовно се врши контрола исправности лифта  - 5 - 0 
 

 

8. 
Редовно се врши контрола исправности противпожарних 

уређаја и уређаја за узбуну у згради (ако их има)  
- 5 - 0    

 

 

9. 

У зимском периоду предузимају се мере заштите од смрзава-

ња и прскања водоводних и канализационих инсталација и 

уређаја у заједничким просторијама 

- 5 - 0    
 

НАПОМЕНА: 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У БОДОВИМА 

УКУПАН МОГУЋ БРОЈ БОДОВА 65 

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА  

 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 61-65 55-60 50-54 45-49 0-44 

 

 

 

Надзирани субјекат                     М.П.       Комунални инспектор 

  ___________________________          ____________________________ 


