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ОПШТИНА ЛУЧАНИ
Општинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
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КОНТРОЛНА ЛИСТА: KЛ 13
Област: Комунално уређење
Уређење спољних делова зграде
Одлука о одржавању чистоће и комуналној
хигијени
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6/09

Подаци о кориснику зграде
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
Локација зграде
Под уређењем спољних делова зграда подразумева се извођење радова за које се не издаје
одобрење за изградњу.

ПРЕДМЕТ НАДЗОРА
Врста зграде:
Стамбени објекат,
Стамбено-пословни објекат,
Пословни објекат,
Помоћни објекат за обављање пословне делатности (магацини и сл.),
Помоћни објекат уз објекат за становање,
Остало: ______________________________________________________________________
Врста субјекта надзора
Власник/корисник зграде у државној својини
Власник/ корисник/ закупац станова и других посебних делова зграде у државној својини,
Власник/корисник/ закупац зграде,
Власник/ корисник/ закупац станова и других посебних делова зграде
Лице које обавља делатност у пословном простору
Остало: ______________________________________________________________________
Спољни део зграде који је предмет надзора
Фасада са орнаментима и свим другим елементима фасаде зграде
Терасе
Прозори
Излози
Портали

ПРЕДМЕТ НАДЗОРА
Капије и врата
Пасажи и други отвори на згради
Кров
Димњаци
Снегобрани
Надстрешнице
остало: ________________________________________________________________________

1.
2.

3.

4.
5.

Радови на спољним деловима зграде су изведени стручно и
квалитетно и нису нарушили су изглед зграде и околине
Пре предузимања радова на одржавању фасаде зграда које
представљају непокретно културно добро (бојење, кречење,
малтерисање и сл.), претходно је прибављено мишљење Завода
за заштиту споменика културе
Изглед спољних делова зграде
Стање спољних делова зграде није уредно и функционално
(Ако је одговор НЕ)
Спољни део зграде је неуредан због тога што је:
- оштећен
- запрљан
- исписан и исцртан
- излепљен плакатима
- необојен
- остало: _____________________________________________

 Да (0)

 Не (6)

 Да (0)

 Не (8)

 Да (0)

 Не (_____)







На фасади зграде је осликан мурал уз сагласност надлежног
органа
УРЕЂАЈИ НА СПОЉНИМ ДЕЛОВИМА ЗГРАДЕ
- Постављени клима уређај не угрожава безбедност пролазника и
нормално коришћење јавне површине
- Одвођење кондензата са клима уређаја изведено је тако да се
онемогућава разливање течности на друге површине

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

 Да (0)

 Не (8)

 Да (0)

 Не (6)

 Да (0)

 Не (5)

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА

Надзором УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА: _________
Степен
ризика
Број бодова

Незнатан

Низак

Средњи

Висок

Критичан

незнатан
низак
Степен ризика у односу на остварени број бодова је: средњи
висок
критичан
Представници предузеће/предузетника:
Име и презиме:
Радно место
1.

Комунални инспектори
Име и презиме
1.

2.
Датум:

2.

