
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛ-ИКЉ-1 
Контролна листа о правима и обавезама вршиоца 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 ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ О МЕСТИМА И НАЧИНУ 
ИЗВОЂЕЊА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НИША 

Ред. 
број Питање Одговор и број бодова 

 предузеће коме је Град Ниш поверио обављање комуналне 
делатности уређења и одржавања јавних зелених површина је: 

 

1 
одредило и уредило парк за псе на прописани начин 

 

да-          -бр. бодова- 0 

не-          -бр. бодова- 5 

2 
поставило  на јавној зеленој површини видне ознаке на којима 
је назначено у ком временском периоду и у којим деловима је  
забрањено слободно кретање паса, односно на којим јавним 
зеленим површинама је забрањено извођење паса 

да-          -бр. бодова- 0 

не-          -бр. бодова- 5 

3 поставило и одржава опрему за одлагање фекалија паса и 
мачака у парковима 

да-          -бр. бодова- 0 

не-          -бр. бодова- 5 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКА ОПШТИНА 
НИШКА БАЊА 
Управа Градске општине  
Нишка Бања 
Одсек за имовинско правне 
и комуналне послове 
Kомунална инспекција 
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)   

 



4 на улазу у парк за псе, видно истакло прописане забране у 
вези са извођењем кућних љубимаца 

да-          -бр. бодова- 0 

не-          -бр. бодова- 5 

                                                                                Укупан број бодова                   

НАПОМЕНА:                                                          

 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 
 
Укупан могући број бодова:  20 
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА:  
 

Табела  ризика и бодова 
Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 
Број бодова 0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 
Утврђен ризик      
Ова контролна листа садржи две странице 
 

    

      НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                           М.П.                              КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР 

    ________________________                                                                 __________________________ 

 


