
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за инспекцијске послове 

Комунална инспекција 
 

                    

                                        

                               Број: 355-_______/20___-04 

                               Место: _________________________ 

                               Дана: __________________________ 

                               Време: ___________________ часова 

 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.2 
 

УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ 

-ОБАВЕЗЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА- 

Одлука о управљању и одржавању зграда 

 („Сл.гл.општине Велико Градиште бр.3/2017“)  
 

Надзирани субјект: 

                                            

Назив субјекта: ___________________________________________________________________________ 

Матични број:________________  ПИБ:___________________Седиште:____________________________  

Одговорно лице: ________________________________________  ЈМБГ: ___________________________ 

Адреса пребивалишта: ____________________________________________________________________ 

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

Локација предмета контроле: ______________________________________________________________ 

Р.б. Питање Да Не 
Дели-

мично 
Бодови 

1. П р а в а   и   о б а в е з е 

1.1 Заступа и представља стамбену заједницу  -10 - 0            -5 
 

 

1.2 
Поднео пријаву за упис стамбене заједнице у Регистар 

стамбених заједница 
-10 - 0         -5 

 

1.3 
Подноси пријаву за регистрацију правила о међусобним 

односима власника посебних делова 
-5 - 0         -3 

 

1.4 
Истакнуто решење о регистрацији стамбене заједнице 

на видном месту у стамбеној згради 
-5 - 0         -3 

 

1.5 
Пописани и означени посебни, заједнички и самостални 

делови зграде 
-10 - 0         -5 

 

1.6 

Води евиденцију о власницима посебних и самосталних 

делова и лицима којима су посебни или заједнички де-

лови дати у закуп или на коришћење по другом основу 

- 5 - 0         -3 
 

1.7 Извршава одлуке стамбене заједнице    -10 - 0         -5 
 

 

1.8 
Располаже средствима стамбене заједнице са текућег 

рачуна на основу одлуке скупштине стамбене заједнице 
- 5 - 0         -3 

 

1.9 
Реализује програм одржавања стамбене зграде који је 

скупштина стамбене заједнице усвојила   
-10 - 0         -5 

 

1.10 Организује радове хитних интервенција -10 - 0         -5 
 

 

1.11 
Води евиденцију о приходима и расходима стамбене 

заједнице 
-10 - 0         -5 

 

 



1.12 
Подноси извештаје о раду скупштини стамбене 

заједнице 
-10 - 0         -5  

                    Укупно: 
 

 

НАПОМЕНА: 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У БОДОВИМА 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 100 

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА  

 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок     Критичан 

% 95-100 90-94 80-89 70-79 0-69 
 

степен ризика % = 
утврђен број бодова

укупан број бодова
*100  

 

 

 

Надзирани субјекат                     М.П.       Комунални инспектор 

  ___________________________          ____________________________ 

 


