ЈП „Градско стамбено“
Данијелова бр.33
11000 Београд

ЗАХТЕВ
За поверавање послова одржавања хигијене у заједничким
деловима зграде – чишћење
Молимо да ЈП „Градско стамбено“ размотри могућност обављања послова
одржавања хигијене у заједничким деловима зграде у улици _______________________
бр.______, општина________________, из Београда, у име Скупштине стамбене
заједнице зграде.
Овим захтевом изјављујемо да смо упознати и сагласни са ценом чишћења код
ЈП „Градско стамбено“ од 217,91 динара (са ПДВ-ом) по стану, као и динамиком и
услугом чишћења:
Врста услуге

Динамика чишћења

Чишћење и прање заједничких делова стамбене зграде

Једном недељно

Прање стакла на улазним и ветробранским вратима
Прање зидова лифтовских кабина
Прање гелендера и ограде степеништа
Уклањање паучине
Чишћење прашине са поштанских сандучића

Једном недељно
Једном недељно
Једном недељно
Једном недељно
Једном недељно

У Београду, дана __________ 20_____. године

Управник стамбене заједнице
________________________________
(име и презиме)

М.П

М.П

________________________________
(потпис)

* ПОПУНИТИ ЧИТКО ШТАМПАНИМ СЛОВИМА

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА УПРАВНИКА
СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

БР. 140

ПОДАЦИ О ЗГРАДИ
Општина: _________________________________ Поштански број: ______________
Улица: ________________________________________________________________
Кућни број: ______________ Број улаза: ______________ Број спратова: ____________
Број станова: _______ Број лифтова: ________(уколико у згради не постоји лифт уписати 0)
Рачун зграде: _______________________________ ПИБ: _______________________

ПОДАЦИ О УПРАВНИКУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Име и презиме: ___________________________________________ Број стана: ______
Телефон - кућни: __________________

Телефон на послу: _____________________

Мобилни телефон: _____________________ E-mail: ____________________________
Датум избора за управника: ____________ ЈМБГ: _____________________________

____________________________________

М.П.

(ПОТПИС УПРАВНИКА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ)

Датум: _______ 20___.
(ПЕЧАТ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ)
НАПОМЕНА:

ПОПУЊАВА ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“

□ Унето у базу података ЈП „Градско стамбено“
Име уносиоца

______________________

Потпис уносиоца ______________________

Датум ________ 20____.

На седници Скупштине стамбене заједнице зграде
Улица _____________________________________________________ бр. ________,
одржаној дана __________ 20______. године,
у складу са члана 42, Закона о становању и одржавању стамбених зграда
("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) донета је пуноважна

ОДЛУКА
О поверавању послова чишћења стамбене зграде
Јавном предузећу “Градско стамбено“
Овлашћује се Управник стамбене заједнице да може да заступа
Скупштине стамбене заједнице пред ЈП „Градско стамбено“ у вези са пословима
чишћења стамбене зграде.

Управник стамбене заједнице
________________________________
(име и презиме)

М.П

________________________________
(потпис)

