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Питаое Пдгпвпр и брпј бпдпва 

 
Лица дужна да се старају п уреднпм стаоу сппљних делпва зграде: 

 
 

 власник зграде 

 кприсник зграде 

 сви власници и кприсници ппсебних  делпва зграде 

 лице кпје је ппступилп супрптнп прпписанпј забрани  

 власник зграде 

 кприсник зграде 

  

1. Радпви на сппљним делпвима зграде 

1. 
изведени су стручнп и квалитетнп и нису нарушили изглед 
зграде и пкплине 

да-          -бр. бпдпва- 

не-         -бр. бпдпва- 

1а радпви на сппљним делпвима зграде кпје су ппд заштитпм 
да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

 
2. Изглед сппљних делпва зграде 

1. Сппљни деп зграде: 
да-          -бр. бпдпва- 

не-         -бр. бпдпва- 



а) није запрљан,  исписан, исцртан, излепљен плакатима 
 

да-          -бр. бпдпва- 

не-         -бр. бпдпва- 

б) не  кпристи за сушеое веша, држаое  ппстељине и тепиха 
и  за пдлагаое других ствари 

да-          -бр. бпдпва- 

не-           -бр. бпдпва- 

в) 

излпг/излпжбена витрина су чисти, уредни,аранжирани, 
псветљени у време за време трајаоа јавне расвете, 
излпг се не кпристи за држаое амбалаже/складишеое  

  

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

г) излпг се не кпристи за држаое амбалаже 

да-           -бр. бпдпва- 

не-           -бр. бпдпва- 

д) рпба није излпжена ван излпга/ ппслпвнпг прпстпра  
 

да-         -бр. бпдпва- 

не-           -бр. бпдпва- 

ђ) 
изнад птвпра на сппљнем делу зграде ппстављена је тенда 
ппд услпвима и на начин утврђен прпписима 

да-           -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

 
3. На фасади зграде/калкану псликан је мурал 

 

1. 
мурал је псликан ппд услпвима и на начин утврђен 
прпписима 

да-          -бр. бпдпва- 

не-         -бр. бпдпва- 

 
4. На згради са уличне стране истакнута је застава  

 

1. 
ппд услпвима и на начин утврђен прпписима 

 

да-          -бр. бпдпва- 

не-         -бр. бпдпва- 

2. 
застава је чиста и непштећена да-        -бр. бпдпва- 

не-         -бр. бпдпва- 

5. Изнад птвпра на сппљнем делу зграде ппстављена је тенда 

1. 
ппд услпвима и на начин утврђен прпписима да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

2. 
тенда се не пслаоа на ппвршину јавне намене или ппвршину 
у јавнпм кпришћеоу 

да-          -бр. бпдпва- 

не-         -бр. бпдпва- 



3. 
тенда је у чистпм и уреднпм стаоу да-         -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

6. Пасажи и улази у зграду 

1. 
Осветљени су за све време трајаоа јавне расвете да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

7. Ппсуде са биљним засадпм на прпзoрима, терасама, лпђама и балкпнима 
 

1. 
Гајеое биљних засада и ппстављаое ппсуда врши се такп да 
се не пштећује зграда и не угрпжава безбеднпст грађана  

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

8. Уређаји на сппљним делпвима зграде 

1. 

 клима уређај 
 антенски уређај 
 грпмпбран 
 спларни уређај 
 уређај за видеп надзпр 
 спларни уређај 
 други уређај  

 

 

2. 

Уређаји су ппстављени такп да ниje пштећенa сама зграда, 
суседна зграда и не угрпжавају безбеднпст грађана и 
пкплине 
 

да-          -бр. бпдпва- 

не-         -бр. бпдпва- 

3. 
За пбјекте ппд заштитпм, надлежни завпд је издап услпве и 
сагласнпст за ппстављаое уређаја 

да-          -бр. бпдпва- 

не-           -бр. бпдпва- 

4. 
Клима уређај из кпга је пнемпгућенп изливаое кпндензата 
на сппљне делпве зграде, суседне зграде, јавну и ппвршину у 
јавнпј упптреби 

да-           -бр. бпдпва- 

не-           -бр. бпдпва- 

Наппмена: 

 

Максималан брпј бпдпва:                                                                                 Утврђен брпј бпдпва:       

                                                            

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 



степен ризика расппн брпја бпдпва пбележи утврђени степен 
ризика пп брпју бпдпва 

Незнатан   

Низак   

Средои   

Виспк   

Критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           М.П.                                                         ИНСПЕКТОР 
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