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 држању и заштити
домаћих животиња и егзотичних
животиња на подручју Градске
општине Нишка Бања (Сл.лист
Града Ниша“ бр.25/11)

КЛ-ДЖ-4
КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ
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.
ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

перната (економска) живина
украсна живина
_______________

Животиње се држе на:
градском /урбаном подручју ГО Нишка Бања
сеоском подручју ГО Нишка Бања
Животиње се држе у:
дворишту породичне стамбене зграде (куће)
заједничком дворишту породичне куће (више домаћинстава)
заједничком дворишту са већим бројем породичних кућа
стамбеној згради
заједничким просторијама стамбене зграде (кров, таван, подрум, ходник и сл.)
породичној кући, на тераси
у стану вишеспратне стамбене зграде (на тераси, балкону,лођи)
дворишту стамбене зграде
_______________________________________________________
Животиње држе:
домаћинство за своје потребе

физичко или правно лице којем је предмет пословања у складу са посебним прописима
I

Заштита и добробити животиња

данедане-

2
0
0
2

Током транспорта и клања животиње су изложене лошем поступању и патњи

данедане-

2
0
4
0

5.

Економска раса пернате живине се чувају на урбаном подручју градске

дане-

0
4

6.

Економска перната живина се држи у живинарнику или ограђеном простору
који спречава неконтролисан излазак живине и који се хигијенски одржава

дане-

0
4

7.

Украсна живина се држи у жичаним кавезима смештеним у дворишту или у
помоћном објекту, на начин који се не узнемиравају суседи уз одржавање
хигијене

дане-

0
2

8.

Број украсне живине је до 10, а подмладак се чува до навршена 3 месеца

дане-

0
4

Под у помоћном објекту, ограђеном простору или кавезу за чување пернате
живине је изграђен од тврдог материјала који може да се чисти и дезинфикује,
са нагибом према каналу за одвођење воде и нечистоће
Објекат у коме се чувају животиње је удаљен најмање 10 метара од најближег
стамбеног или пословног објекта на истој парцели и 15 метара од најближег
стамбеног или пословног објекта на суседној
Корисници објекта породичног становања су сагласни да се живина може
држити под условима и на начин прописан одлуком

дане-

0
4

дане-

0
4

дане-

0
4

12.

Украсна живина је алкирана по Правилнику Савеза одгајивача ситних животиња
РС

дане-

0
2

13.

Животиње се чувају у складу са одредбама Одлуке

дане-

0
2

1.

Животиње се злоупотребљавају или муче

2.

Објекти у којима се држе животиње су урађени и опремљени на начин којим
се обезбеђује задовољавање биолошких потреба

3.

Организују се, финансира борбе између животиња исте или различитих врста

4.

II

9.

10.
11.

перната, украсна живина

Максималан број бодова:

Утврђен број бодова:

40

______

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

степен ризика
Незнатан
Низак
Средњи
Висок
критичан
Надзирани субјект
______________________

распон броја бодова

утврђени степен ризика
по броју бодова

0- 2
4 - 6
8 - 10
12 - 20
22 - 40

М.П.

Комунални инспектор
_____________________

