
  
Република Србија 

ОПШТИНА 

БОСИЛЕГРАД 

Општинска управа  

Комунална инспекција 

 

 

 

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

на основу ЗАКОНА О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ 

ЗГРАДА  

(''Сл. Гласник РС'', бр. 104/2016) и 

Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и 

стамбено-пословним зградама на територији општине 

Босилеград (''Службени гласник града Врања'', бр. 

29/2017). 

 
     

 

 

                 К О Н Т Р О Л Н А    Л И С Т А 

                       ОБАВЕЗА ВЛАСНИКА ПОСЕБНИХ И САМОСТАЛНИХ ДЕЛОВА 

ЗГРАДЕ. 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

Опште информације 

Општина Босилеград-Општинска управа 

 Комунална инспекција 
 

Врста инспекцијског надзора 

□ Редовни 

□ Ванредни 

□ Контролни 

□ Допунски  

Инспекцијски надзор према облику: 

□ Теренски 

□ Канцеларијски  

Налог за инспекцијски надзор: 

□ Да 

□ Не  

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ 

Правно/физичко лице, предузетник 

Подаци о контролисаном субјекту 

Назив/име и презиме субјекта:  

Адреса (улица и број)  

Место:  

Општина:  

Поштански број:  

Телефон/Факс:  

Е-mail:  

Интернет адреса:  

ПИБ:  

Матични број:  



 
 

Дали власник посебног дела односно власник самосталног дела зграде придржава 

коришћење свог посебног,односно самосталног дела не омета коришћење других делова 

зграде. 

 2  ДА 

     НЕ 

Дали власник посебног дела односно самостални део зграде одржава у стању којим се не 

отежава,не онемогућава и не ремети уобичајна употреба осталих делова зграде. 
 2  ДА 

     НЕ 

Дали власник одржава заједнички део зграде који чини саставни део његовог 

посебног,односно самосталног дела зграде у границама могућности вршења овлашћења 

употребе тог дела. 

 2  ДА 

     НЕ 

Дали власник учествује у трошковима одржавања и употребе заједничких делова зграде 

и катастерске парцеле на којој се налази зграда. 
 2  ДА 

     НЕ 

Дали власник трпи употребу заједничких делова зграде у складу са њиховом наменом од 

стране власника самосталних делова зграде или лица које раде по њиховом 

налогу,односно пролажење трећих лица ради доласка одређеног посебног,односно 

самосталног дела зграде. 

 2  ДА 

     НЕ 

Дали власник дозволи пролаз кроз свој посебан,односно самостални део зграде ако је то 

нужно за поправку,односно одржавање другог дела зграде или испуњење друге законске 

обавезе. 

 2  ДА 

     НЕ 

 

 РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

  

Могући број бодова 12 

 
ПРОЦЕЊЕН __________________ РИЗИК 
 

Контролна листа је саставни део Записника о редовном инспекцијском надзору комуналне  

инспекције Општине Босилеград у складу са чланом 35 Закона о Инспекцијском надзору 

(“Сл.гласник РС“ 36/2015) 

 

Табела са дефинисаним распонима поена. 

Редни 

број  

СТЕПЕН РИЗИКА  РАСПОН БОДОВА  

1. НЕЗНАТАН 10-12 

2. НИЗАК 8-9 

3. СРЕДЊИ 5-7 

4. ВИСОК 3-4 

5. КРИТИЧАН 0-2 

                                                                                             

                                                                                           

                                                                                           КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ  __________________________ 

______________________ 

Бр. личне карте (за физичка лица):  


