
 

 
 
 

КЛ-ДУ-2 
Контролна листа о правима и обавезама корисника комуналне делатности 

димничарских услуга 
 

 

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 УСЛУГЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА 

Корисник комуналне услуге: 
 

� Власник/корисник стана у стамбеној згради 
� Власник/корисник породичне стамбене зграде 
� Власник/корисник пословног простора 

 

1 
омогућава улаз у просторије и несметан прилаз 
димоводним и ложишним објектима и уређајима и 
вентилационим каналима и уређајима  

да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

2 омогућава чишћење димоводних и ложишних објеката и 
уређаја и вентилационих канала и уређаја  

да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

3 омогућава  спаљивање чађи у димоводним објектима и 
уређајима   

да-          -бр. бодова-0 

1.Закон о комуналним 
делатностима (''Сл.гласник РС'' 
бр.88/2011) 
 
2.Одлука о димничарским 
услугама 
(„Сл. лист Града Ниша“ 
бр.89/2005)   

Република Србија 
Град Ниш 
Градска општина 
Медијана 
Комунална инспекција 
Ниш, Париске Комуне бб 
Број: _______________ 
Датум: _____________ 



не-          -бр. бодова-5 

4 омогућава контролу димоводних и ложишних објеката и 
уређаја и вентилационих канала и уређаја 

 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

5 

димоводне и ложишне објекте и уређаје и вентилационе 
канале и уређаје користи у складу са наменом/ на начин 
да не угрожава безбедност грађана и ствара опасност од 
пожара 

да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

6 
о престанку употребе димоводних и ложишних објеката 
и уређаја писмено је обавестио вршиоца комуналне 
услуге  

 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

7 редовно плаћа комуналну услугу 
да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

Укупан број бодова  

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 
 
Укупан могући број бодова:  35 
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА:  
 

Табела  ризика и бодова 
Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 
Број бодова 0 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 35 
Утврђен ризик      
Ова контролна листа садржи две странице 
 

 

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                              М.П.                            КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                ___________________________ 

Напомена: 


