
 

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

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 
ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 

Држање кућних љубимаца 
 

 пас 

 опасан пас 

 мачка 

 егзотичне животиње 

 један љубимац 

 2 и више љубимаца 

 стан у стамбеној згради 

 двориште стамбене зграде 

 породична кућа 

 двориште породичне куће 

 заједничко двориште породичне куће 

 двориште са већим бројем породичних кућа 

 заједничке просторије стамбене зграде 

Ред. 
број 

Питање Одговор и број бодова 

1. 
Двориште у коме се држи кућни љубимац  је ограђено 
(налази се уз површину јавне намене/површину у јавном 
коришћењу) 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

2. 
Љубимац се држи у стану, и при томе се за држање не 
користи балкон/лођа/тераса који припада стану, односно, на 
њима се не оставља без надзора држаоца 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

3. 
Љубимац се држи у заједничким просторијама стамбене 
зграде уз сагласност свих власника станова и посебних 
делова зграде 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

4.  Приликом коришћења лифта, степеништа и ходника 
стамбене зграде, држалац пса држи на поводцу 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

5. 
Пас се држи у дворишту у посебном објекту, који је удаљен 
најмање___м од најближе стамбене зграде или пословног 
објекта на суседној парцели 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 



6. 

Пас се држи у дворишту стамбене зграде/породичне 
куће/заједничком дворишту породичне куће/дворишту са 
већим бројем кућа уз сагласност свих власника станова и 
посебних делова стамбене зграде/сувласника породичне 
куће/свих власника породичних кућа 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

7. 
Улазна капија дворишта у коме се држи пас је видно 
означена таблом са цртежом и натписом који указује на 
присуство пса 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

8. 
Држалац животиње је комуналном инспектору омогућио 
неометано вршење послова, приступ објекту и животињама и 
ставио 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 

______________________                                                                                               ___________________ 

 


