
 
Ознака: КЛ-2  Кућни ред у стамбеним зградама-Обавезе станара зграде 

    КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОВИН                                       
 
 

КОНТРОЛНА ЛИСТА КУЋНИ РЕД-Обавезе станара зграде 

� ПРАВНИ ОСНОВ-О Д Л У К А 
О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА 

И СТАМБЕНО ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА 
„Сл.лист општине Ковин“, бр. 4/2013 и 11/2014-др.Одлука 

Надзирани субјекат:______________________________________________________________________ 
Матични број:___________ПИБ:___________________Седиште:_________________________ 
Одговорно лице:______________________________________ЈМБГ:______________________________ 
Адреса пребивалишта:__________________________________________________________________Лице кој   
присутно прегледу:_________________________               конт.тел.___________________________ 
Локација предмета контроле:  _______________________________________________________________  

Ред. број Питање 
Одговор и број бодова 

 

 

 

1. 

 стамбене просторије, уређаје у становима као и 
заједничке уређаје у згради, инсталацију и опрему 
зграде, користе са посебном пажњом и чувају их од 
оштећења и квара  
                                                                

 
 
 
да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

2      заједничке просторије одржавају у чистом и уредном 
стању  

 
да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

3      у заједничким просторијама не остављају намештај и 
друге предмете који би онемогућили несметан пролаз  

да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

4       чисте снег и уклањају лед испред зграде  
да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

5        не суше рубље на отвореним деловима зграде који су 
видљиви са улице  

да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

6      не тресу тепих, постељину и друге ствари и не бацају 
отпад, са прозора и тераса  

да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

7       не држе на терасама и балконима ствари и предмете 
који нарушавају изглед зграде  

да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

8 
      не држе на прозорима, терасама и балконима ствари и 

предмете који би услед пада могли повредити, оштети и 
упрљати пролазнике и возила  

да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 



9        цвеће држе у сигурносним посудама и заливају га 
тако да не кваси фасаду зграде, пролазнике и возила  

да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

10 
      улазну капију или улазна врата држе откључана, осим 

ако зграда има спољне сигналне уређаје за позивање 
станара  

да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

11 
   Надзирани субјект омогућује инспектору несметан 

инспекцијски надзор (чла 20. став 7. Закона о инспекцијском 
надзору) 

да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

 
 
НАПОМЕНА: 
 
 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 
степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степе  

ризика по броју бодова  
Незнатан 80-110  

Низак 60-79  
Средњи 30-59  
Висок 10-29  

критичан 0-9  
 
    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           М.П.                                      
ИНСПЕКТОР 
______________________                                                                                   
___________________ 
 


