
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА       Комунална инспекција                         

ГРАД ВРШАЦ                               Број: 355-__________/__________-IV-12 

ГРАДСКА УПРАВА                  Место: ____________________________  

Одељење за инспекцијске послове,                        Дана: _____________________________                                    

Послове одбране и ванредних ситуација     Време: ______________________ часова 

       

 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. ____ 

 

                                             ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

 

                                                        - Држање паса и мачака - 

 

 

ПРАВНИ ОСНОВ:  

            Одлука o држању домаћих животиња („Сл.лист општина Вршац" 8/2013) 

________________________________________________________________________________ 

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ЗА ДРЖАОЦЕ ЖИВОТИЊА: 

 

ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ: 

 

Назив привредног субјекта:_______________________________________________ 

Адреса седишта:_________________________________________________________ 

Матични број: ___________________________  ПИБ _________________________ 

 

ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ: 

 

Име и презиме: _________________________________________________________ 

Функција: _____________________________________ ЈМБГ __________________ 

Адреса пребивалишта: ___________________________________________________ 

 

ПОДАЦИ О ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ: 

 

Име и презиме: __________________________________ЈМБГ __________________ 

Адреса пребивалишта: ___________________________________________________ 

Запослен у: _____________________________________________________________ 

 

Р.бр. Питање 
Одговор и број бодова 

(заокружити) 

1. Пас је уписан у одговарајући регистар, микрочипован 

је и редовно се води на вакцинисање  

да- бодова- 0 

не- бодова- 10 



2. 
Пас се држи у дворишту индивидуалне зграде, у 

посебно ограђеном простору, или везан на ланцу, тако 

да не може угрозити суседе или пролазнике 

да- бодова- 0         

не- бодова- 10 

3. На улазу у двориште индивидуалне зграде истакнут је 

натпис „чувај се пса“. 

да- бодова- 0 

не- бодова- 10 

4. Власник, односно држалац пса или мачке обезбеђује 

њихову негу, исхрану, хигијенске услове и лечење.  

да- бодова- 0 

не- бодова- 10 

5. 

Власник, односно држалац пса ( паса) у дворишту 

индивидуалног стамбеног објекта не држи више од 4 

пса изузев ако се не ради о регистрованој 

одгајивачници.  

да- бодова- 0 

не- бодова- 10 

6. 
Власник, односно држалац пса и мачке не узнемирава 

суседе и трећа лица , не загађује животну средину и не 

угрожава здравље других животиња. 

да- бодова- 0 

не- бодова- 10 

7. 

Власник, односно држалац пса ( паса) у стамбеним 

зградама са колективним становањем  у свом стану не 

држи више од једног пса или мачке а њихов подмладак 

не дуже од 3 месеца старости. 

да- бодова- 0 

не- бодова- 10 

8 Пас се не држи на тераси, нити у заједничким 

просторијама стамбене зграде, 

да- бодова- 0 

не- бодова- 10 

9 
Власник, односно држалац пса ( паса) изводи псе на 

јавну површину само на повоцу и са заштитном корпом 

на њушци.  

да- бодова- 0 

не- бодова- 10 

10 
Пас или мачка се не држи на тераси, нити у 

заједничким просторијама стамбене зграде, терасама 

или балконима станова. 

да- бодова- 0 

не- бодова- 10 

                                                                     

                                                                     Утврђени број бодова:       _________                                                         

 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

 степен ризика 

(заокружити према утврђеном броју бодова) 

          распон бодова 

Незнатан                   0-10 

Низак                 21-30 

Средњи                 31-60 

Висок                 61-80 

Критичан               81-100 

 



 

 

 

ЗА ДРЖАОЦА ЖИВОТИЊА:                                           ИНСПЕКТОР: 

__________________________                                                _____________________________  

(Име и презиме)                             (Име и презиме) 

___________________________                   _____________________________ 

 (својеручни потпис)                                                                (својеручни потпис) 

 

 


