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Контролна листа из области рушења објеката на основу Одлуке о рушењу објеката (Сл. 

лист Општине Ковин бр. 2/2016) 
 
 

 
Датум: 
Надзирани субјект: 
Предмет контроле(објекат): 
** Број дозволе за рушење: 
 
 
 
 

Редни 
бр. 

Елементи контроле у надзору • Бр. бодова     

1. Права и обавезе заинтересованог лица које руши објекат, односно 
по чијем захтеву се изводи рушење, одговорног извођача радова 
и извођача радова 

 

1.1 Чл. 170. ст. 1 Закона о планирању и изграњи 
Да ли Привредно друштво, односно, друго правно лице или предузетник, који 
врши послове рушења објекта, испуњава прописане услове? 

       да 
   2 бода 

       не** 
 

1.2 Чл. 170. ст. 2 Закона о планирању и изграњи 
Да ли рушењем објеката руководи одговорни извођач радова? 

       да 
   2 бода 

       не** 

1.3 Чл. 151. ст. 2 Закона о планирању и изграњи 
Да ли одговорни извођач испуњава услове за обављање тог посла, поседује 
одговарајућу лиценцу? 

       да 
   2 бода 

       не** 

1.4 Чл. 170. ст. 1 Закона о планирању и изграњи 
Да ли је власник закључио Уговор о извођењу радова на рушењу објекта, са 
извођачем радова? 

       да 
   2 бода 

       не ** 

1.5 Чл. 168. ст. 2 тачка 1 .Закона о планирању и изграњи 
Да ли се рушење објеката врши у складу са главним пројектом рушења 
објеката? 

       да 
   2 бода 

       не 

1.6 Чл. 4. Одлуке о рушењу објеката 
Да ли је инвеститор, односно власник објекта који се руши предузео прописане 
мере? 
1) Искључио инсталације из објекта (струја, вода, гас и др.)? 
 
2) Поставио заштитну ограду? 
 
3) Обезбедио несметан и безбедан саобраћај? 
 
 
4) Обезбедио суседне објекте и пролазнике од евентуалног оштећења због 
рушења? 
 
5) Предузео друге мере заштите које је потребно у конкретном случају 
предузети да би то рушење било безопасно по живот и здравље људи и 
околину објеката? 

 
 
       да 
   2 бода 
 
       да 
   2 бода 
 
       да 
   2 бода 
 
       да 
   2 бода 
       да 
   2 бода 

        
 
 
        не 
 
 
       не 
 
 
      не 
 
 
       не 
 
       не 

 УКУПАН БРОЈ БОДОВА          
 
 
 

• Заокружи одговор 
**Надзирани субјект је нерегистрован субјект у сладу са чланом 33. Закона о инспакцијском надзору. 
 
 
 



 
 
 
 

Редни 
број 

Степен ризика Број бодова у надзору 

1. незнатан         20 
2. низак        19-18 
3. средњи        17-16 
4. висок        15-14 
5. критичан        13 и мање 

   
 
Давање нетачних података је кривично дело. 
 
 
 
   Грађевински инспектор                                                                                                Надзирани субјекат 
_______________________                                                                                     ____________________________ 


