
 
 
 
 
 
  
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             КЛ-ДЖ-2 

КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА  

УКРАСНЕ ЕГЗОТИЧНЕ ПТИЦЕ ГОЛУБОВИ 
 

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  -  УКРАСНЕ  ЕГЗОТИЧНЕ  ПТИЦЕ  И ГОЛУБОВИ 

 
� Украсне,  егзотичне птице   
� Голубови  

   Животиње се држе на:  

� Урбаном подручју  ГО анишка Бања  
� Сеоском подручју ГО Нишка Бања    

   Животиње се држе у:  

� Кавезима у становима и објектима колективног становања  
� Кавезима у дворишту колективног становања  
� Помоћном објекту (кавезу)  у дворишту породичне куће  
� Помоћном објекту (кавезу)  заједничком дворишту са већим бројем породичних кућа  
� На крову  породичне куће   
� заједничким просторијама стамбене зграде (кров, таван, подрум, ходник и сл.) 
� породичној кући, на тераси 
� у стану вишеспратне стамбене зграде (на тераси, балкону,лођи) 
� _______________________________________________________         

 
  I        ЗАШТИТА  И ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА                              

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) 

 



1.  Животиње се   злоупотребљавају  и  муче  
 да-             2 
не-              0 

2. 
 Објекти  у којима се држе животиње  нису  урађени и опремљени на 
начин којим се обезбеђује задовољавање  биолошких  потреба  

да-              4 
не-              0 

3. 
 Организују се и  финансирају   борбе између  животиња исте или 
различитих врста  

да-              2 
не-              0 

 
II       Голубови   и  украсне  егзотичне  птице 
 
  4. 

Украсна живина није регистрована  код овлашћених  удружења, која се 
чува искључиво ради излагања на изложбама и за потребе такмичења  

да-            4 
не-            0 

5. Украсне и егзотичне птице  / голубови    се држе  у   већем броју и на 
начин којим се ометају други станари   у  мирном коришћењу   стана 

да-            4 
не-            0 

6. Украсне и егзотичне птице  / голубови  чувају  се  у броју и на начин којим 
се  узнемиравају суседи и пролазници  

да-            4 
не-            0 

7. Држалац   нема сахгласност  свих власника станова и посебних делова 
стамбене зграде да може држати птице у  изграђеном објекту/кавезу   

да-            4 
не-           0 

8. 
Објекти за држање голубова  нису очишћени  ( са  нагомиланим птичјим 
изметом)     

да-           4 
не-           0 

9. 
Власник /држалац   нема потврду ветеринарске службе о редовној 
вакцинацији голубова  и редовној дезинфекцији објекта  

да-           4 
не-           0 

10.  Подови објекта  за држање  голубова нису изграђени од водонепропусног 
материјала  

да-           4 
не-           0 

11. Голубови се држе и хране  у објектима  колективног становања   
да-           4 
не-           0 

12. Објекат за држање голубова/украсне и егзотичне птице  није  у складу са 
одлуком   

да-           4 
не-           0 

   
  Максималан број бодова:    44                                          Утврђен број бодова:      ________       
      

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 
степен ризика распон броја  

бодова 
утврђени   степен ризика 
 по броју   бодова  

� Незнатан 0-2  

� Низак 4-6  

� Средњи 8-14  

� Висок 16-24  

� критичан 26-44  

 

 

    Надзирани  субјект                                             М.П.                            Комунални инспектор                           

______________________                                                                          _____________________                                     



 


