
 

ОРГАН КОЈИ ВРШИ ИНСПЕКЦИЈСКУ КОНТРОЛУ                                     НАЗИВ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ-ОЗНАКА 
 
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 5 
ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 

ИЗВОЂЕЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 

Ред. 
број 

Питање Одговор и број бодова 

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 

1. Kућни љубимац је вакцинисан против беснила 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

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

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

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

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

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

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 



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

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

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

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

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- 

не-          -бр. бодова- 

а) у парк за псе увело је кују у терању/болесног пса 

да-           

не-           

б) професионални тренер паса користи парк за псе за обуку 
паса 

да-           

не-           

в) у парк за псе унело је стаклену амбалажу 

да-           

не-           

г) у парк за псе унело је храну 

да-           

не-           

д) користило је јавну површину за шишање и четкање пса 

да-           

не-           

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

да-           

не-           

е) увело је животињу у објект/просторије за здравствену 
заштиту грађана 

да-           

не-           

ж) 
увело је животињу у објект у коме се обавља васпитно-
образовна делатност и обезбеђује смештај, боравак и 

исхрана деце, ученика и студената 

да-           

не-           

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

да-           

не-           

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

да-           

не-           



ј) увело је животињу у верски објекат 

да-           

не-           

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

да-           

не-           

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

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

8а 
Приликом извођења опасног пса на јавне површине, 
држалац пса/лице које га изводи, носи са собом потврду за 
пса, издату у складу са прописом 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

8б  Опасан пас је у парку за псе пуштен са поводника са 
корпом на њушци 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

9. 
Држалац/лице које је извело животињу је комуналном 
инспектору омогућио неометано вршење послова и ставило 
је на увид сва потребна документа 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

Напомена: 

 

Максималан број бодова:                                                                                   Утврђен број бодова:       

                                                         

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

Незнатан   

Низак   

Средњи   

Висок   

Критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           М.П.                                                         ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 


