
1 Стан број

2 Површина посебног дела - стана -посл..простора -гараже

4

Носиоц станарског права – број уговора и фотокопија уговора.

Фотокопија је саставни део упитника. 

Струја

Пелет-Дрва

Угаљ

6 Број клима уређаја у стану

7 Употреба течног гаса (плина) у стану и број боца течног гаса у

стану те место где се nalaze празне и пуне боце гаса .

8 Број станара у стану

11 Датум

12 Потпис власника: посебног дела - станарског права.

13 Предлози потребних радова:

ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ ТАЧКЕ  од 1 до 12 

Власник је упознат са чинјеницом, да мора сваку телефонску пријаву потврдити писаним путем, потписану и са датумом 

Упитник СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  у улици ...........................................................број:........ општина.-

…..................... Град: …...........................

Упитник попуните пажљиво и читко, Подаци служе искључиво за потребе стамбене заједнице, те

се чувају по Закону и неће бити проследовани трћим особама. Попуњен и потписан упитник

шаљите поштом на адресу: Nicolas Alan Dominko професионални управник, Банатска 61 11080

Земун

м2

3 Власник стана и адреса сталног боравка.

5
Начин грејања, врста огрева за стан те количина огрева,

место држања огрева и количина, у тонама или метрима.

9

Подаци о станарима који су пријављени на стану или имају

привремени боравак. Уписују се сва лица која стално бораве

у стану, или су само пријављена, свака промена се мора

пријавити управнику у року 8 дана од промене. Уписује се име

и презиме те напомена у случају, да је привремени боравак.-

ПБ

10
Број телефона…................................................................. Е-маил 

адреса….................................................................

Власник посебног дела или носиоц станарског права подписом потврђује, да су сви подаци истинити под кривичном одговорношћу.

Уколико одбије да испуни упитник и одбије да подпише, управник је дужан обавестити комуналну инспекцију која по закону изриче казну од

5.000 РСД до 150.000 РСД, те потражити доступне информације, и наплатити добијање података. Власник посебног дела морално и

материално одговара за штету управнику и организатору управљања, те ће надокнадити плаћену казну, због непоштовања Закона о

становању и одржавању зграда.Власник је дужан управнику, да саопшти нјегову адресу боравка и контакт бројеве телефона и ли и

електронску пошту. 

Власник стана се слаже, да ће за уређење околине и чишћење платити део трошкова који падају на терет станара, 

без приговора, уколико не обављају сами или њихови подстанари.

Напомена: Образац пристанак на обраду података поново попунте пошто је нови образац.
                  Обавезан прилог фотокопија уговоре о куповини- доказ о властништву или решење о додели.  

Земун Земун

Централно грејање




