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КУЋНИ РЕД

 У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА
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При кпришћеоу заједничких прпстприја и уређаја 

станари се  придржавају утврђенпг расппреда

9 Станари ппштују прпписне забране:

КПНТРПЛА

8
Станари су пбезбедили несметан и слпбпдан прплаз 

крпз заједничке прпстприје и двприште

У двпришту се држе аутпмпбили и друга мптпрна 

впзила станара  зграде, у делу двпришта кпје је за ту 

сврху пдредила скупштина зграде5

1

Стамбене прпстприје и уређаји у станпвима, кап и 

заједничке прпстприје и заједничке уређаји у згради, 

станари кпристе са пптребнпм пажопм и чувају  их пд 

пштећеоа и квара и ппсле сваке упптребе пчисте и 

дпведу у ред

2

7
Станари  пдржавају чистпћу на улазима, степеништима, 

заједничким прпстпријама и двпришту зграде

Скупштина зграде дпнела пдлуку п тпме да ли се у 

двпришту зграде мпгу држати аутпмпбили и друга 

мптпрна впзила станара зграде и пдредила деп 

двпришта за ту сврху

4

Заједничке прпстприје у згради и заједнички пграђен 

прпстпр кпји припада згради (двприште) служе за 

пптребе свих станара и кпристе се у складу са оихпвпм 

наменпм

3

У заједничким прпстпријама и двприштима  држе се 

самп ствари кпје су нужне за наменскп кпришћеое тих 

прпстприја

6

не суше рубље на птвпреним делпвима зграда (кпји су видљиви са 

улице или друге јавне ппвршине

на терасама, лпђама и балкпнима не држе ствари кпје нарушавају 

изглед зграде, непбезбеђене саксије са цвећем и друге предмете 

кпји падпм мпгу ппвредити, пштетити или упрљати прплазнике и 

впзила 

1
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При кпришћеоу стана и заједничких прпстприја у згради 

не пметају се други станари у мирнпм кпришћеоу стана

17

При кпришћеоу машина и уређаја, музичких апарата, 

радип и телевизијскпг пријемника, кап и свираое и 

певаое у стану, пднпснп згради, не пелази спбну јачину 

звука

Станари не прљају или на билп кпји начин пштећују 

зидпве, врата, прпзпре, уређаје и друге делпве зграде
10

14

Скупштина зграде је збпг квара, лифт искључила из 

упптребе, на свим вратима лифта истакнутп је 

уппзпреое да је лифт у квару и п насталпм квару 

пбавеститила је предузеће кпме је ппверенп 

пдржаваое зграде 

15

На виднпм месту у згради истакнутп је пбавештеое п 

тпме кпме се станари мпгу пбратити у случају квара 

лифта, централнпг грејаоа или других уређаја и 

инсталација и кпд кпга се налазе кључеви пд прпстприја 

предајне станице за грејаое, склпништа, струјпмера и 

других заједничких уређаја, инсталација и прпстприја

 уздржавају се пд тресеое са прпзпра, балкпна, лпђа и тераса, 

бацаоа или пстављати птпадака, смећa и нечистпће на степеништу 

или другим заједничким прпстпријама, уређајима у згради и у 

двпришту

13 Упутствп за упптребу лифта је  виднп истакнутп

11
Улазна врата зграде се закључавају и пткључавају у 

складу са прпписпм 

Скупштина зграде стара се п редпвнпм вршеоу 

кпнтрпла исправнпсти лифта, прптивппжарних уређаја и 

уређаја за узбуну у згради

12
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степен ризика расппн брпја бпдпва

пбележи 

утврђени 

степен 

ризика пп 

брпју 

бпдпва
незнатан 44-46

низак 40-43

средои 16-39

виспк 10-15

критичан 0 - 9

УКУПАН БРПЈ БПДПВА

18
У прпписанп време пдмпра пбезбеђује се  пптпуни мир 

и тишина у згради

19

Станар држе пси, мачке и друге живптиое, самп у 

свпјим стамбеним прпстпријама, не стварају нечистпћу 

у заједничким прпстпријама и  не нарушавају мир и 

тишину у згради.

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КПМУНАЛНИ ИНСПЕКТПР

наппмена
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