
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛ-ИКЉ-2 
Контролна листа о правима и обавезама корисника (држалац животиња) комуналне делатности 

о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавне површине  
на територији Града Ниша 

 
ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ 

Правно лице/ физичко лице/ предузетник 
Подаци о контролисаном објекту 
Назив/име и презиме субјекта:  
Адреса (улица и број)  
Град/градска општина  
ПИБ/Мат.бр.  

ЈМБГ/Број личне карте/Број пасоша  
 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА (ДРЖАЛАЦ ЖИВОТИЊА) КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ О МЕСТИМА И 
НАЧИНУ ИЗВОЂЕЊА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

Кућни љубимац: 
� пас 
� опасан пас 
� мачка 
� егзотичне и дивље животиње 

 
Површина: 
 

� јавна саобраћајна површина 
� јавна зелена површина 
� површина око објекта јавне намене 
� неизграђено грађевинско земљиште 
� саобраћајне и зелене површине унутар и између блокова зграда 
� саобраћајне и зелене површине између зграда 
� површине унутар отворених тржних центара 
� колонаде 
� пасажи 

 
Ред. 
број Питање 

Одговор и број бодова 

Република Србија 
Град Ниш  
ГО Палилула  
Управа ГО Палилула 
Одсек за финансије, имовинско-
правне и комуналне послове 
Ниш, Ул. Бранка Радичевића бр.1  
Број: 
Датум: 

 

1.Закон о комуналним делатностима 
(''Сл.гласник РС'' бр.88/2011) 
 
2.Одлука о местима и начину извођења 
кућних љубимаца на јавне површине на 
територији Града Ниша („Сл. лист Града 
Ниша“ бр.10/2015)   

 



1. Kућни љубимац је вакцинисан против беснила 
да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

2. Пас је трајно обележен у складу са законом којим се уређује 
ветеринарство 

да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

3. Држалац/лице које изводи пса на јавну површину извео га je 
на поводнику 

да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

4. Држалац/лице које изводи пса, пса је пустио са поводника на 
јавној зеленој површини у складу са одредбама одлуке 

да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

5. Држалац/лице које изводи пса, пса је извео на јавну зелену 
површину на којој је дозвољено извођење паса 

да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

6. Држалац/лице које је извело животињу је очистило јавну 
површину коју је животиња испрљала 

да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

7. 
Држалац/лице које је извело животињу поштује забране у 
складу са одредбама одлуке  
 
(уколико је одговор ''не'', изабрати забрану која је прекршена) 

да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

8 у парк за псе увело је кују у терању/болесног пса 
да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

9 професионални тренер паса користи парк за псе за обуку паса 
да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

10 у парк за псе унело је стаклену амбалажу 
да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

11 у парк за псе унело је храну 
да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

12 користило је јавну површину за шишање и четкање пса 
да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

13 увело је животињу у објекат који користе органи државне 
управе и локалне самоуправе 

да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

14 увело је животињу у објект/просторије за здравствену 
заштиту грађана 

да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

15 
увело је животињу у објект у коме се обавља васпитно-

образовна делатност и обезбеђује смештај, боравак и исхрана 
деце, ученика и студената 

да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

16 увело је животињу у објекат за производњу, контролу и 
промет лекова 

да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 



17 увело је животињу у објекат за производњу, смештај и промет 
животних намирница 

да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

18 увело је животињу у верски објекат 
да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

19 увело је животињу у објекат у коме је власник/корисник 
забранио увођење животиња 

да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

20 Опасан пас је на јавну површину изведен на поводнику и са 
заштитном корпом на њушци, од стране пунолетног лица 

да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

21 
Приликом извођења опасног пса на јавне површине, држалац 
пса/лице које га изводи, носи са собом потврду за пса, издату 
у складу са правилником 

да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

22 Опасан пас је у парку за псе пуштен са поводника са 
корпом на њушци 

да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

23 
Држалац/лице које је извело животињу је комуналном 
инспектору омогућио неометано вршење послова и ставило је 
на увид сва потребна документа 

да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

                                                                                   Укупан број бодова  

Напомена: 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 
 
Укупан могући број бодова:  70 
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА:  
 

Табела  ризика и бодова 
Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 
Број бодова 0 - 23 24 - 46 47 - 69 70 - 92 93 - 115 
Утврђен ризик      
Ова контролна листа садржи три странице 
 

 

      НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                           М.П.                              КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР 

    ________________________                                                                 __________________________ 


