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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  
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КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 1. 
 

 ДРЖАЊE 
 ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

 
На основу Одлуке о држању домаћих животиња на подручју 

Града Пожаревца (,,Службени гласник града Пожаревца“,  
бр. 4/09, 6/11, 11/12, 13/12 и 3/17) 

 

 
 

   ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

Део 1.  Опште информације 
1.1  Град Пожаревац, Градска управа  
1.2  Oдељење за инспекцијске послове– комунална инспекција 
1.3   Инспектор: 
1.4   Датум инспекцијског надзора: 
1.5   Врста инспекцијског надзора 
        □ Редовни 
         □ Ванредни 
         □ Контролни 
         □ Допунски  
1.6   Инспекцијски надзор према облику: 
        □ Теренски 
         □ Канцеларијски  
1.7   Налог за инспекцијски надзор: 
         □ Да 
         □ Не  

          ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ 

Део 2.  Правно/физичко лице, предузетник 
2.1.   Подаци о контролисаном субјекту 

2.1.1.   Назив/име и презиме субјекта:  
2.1.2.   Адреса (улица и број):  
2.1.3.   Место:  
2.1.4.   Град/Општина:  
2.1.5.   Поштански број:  
2.1.6.   Телефон/Факс:  
2.1.7.   ПИБ:  
2.1.8. Матични број:  
2.1.9. Бр. личне карте (за физичко лице):  
Део 3.   Локација 
3.1.   Локација где је вршен  инспекцијски надзор 

3.1.1.    Адреса (улица и број):  
3.1.2.    Место:  

                                                                                                                             
 
 
 



ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 
 

 копитари и папкари 
 живина 
 пси и мачке 
 голубови  
 пчеле 

 
 подручје ЈЛС у коме се могу држати домаће животиње 
 подручје ЈЛС у коме се не могу држати домаће животиње 

 
Животиње се држе у:  

 дворишту породичне куће 
 заједничком дворишту породичне куће  
 заједничком дворишту са већим бројем породичних кућа  
 стамбеној згради (кров, таван) 
 породичној кући, на тераси 
 дворишту стамбене зграде 

 _________________________ 

 
Ред. 
број 

Питање Одговор и број бодова 

Део 4.  Копитари, папкари и живина 
Затечено стање – задовољавајуће да не Бодови 
4.1.   Домаће животиње се  држе у складу са одредбама ове одлуке   да-2  не-0  
4.2.   Објекти за држање домаћих животиња су постављени на прописаној 
удаљености од стамбених објеката, суседних парцела и објеката за снабдевање 
водом  

 да-2  не-0  

4.3.   Подови у објекту су изграђени од непропустних материјала  да-2  не-0  
4.4. Изграђен је  канал за одвођење осоке  да-2  не-0  
4.5.   Објекти  омогућавају заштиту животиња од атмосферских утицаја  да-2  не-0  
4.6.  Објекат поседује изграђено ђубриште  да-2  не-0  
4.7. Ђубриште се редовно празни  да-2  не-0  
 Пси и мачке 
 
4.8. Пси и мачке се држе тако да не ометају трећа лица 
 

 да-2  не-0  

4.9.  Држи се дозвољен број паса-мачака  да-2  не-0  
4.10. Пас је затворен у боксу-везан на ланцу, тако да не може да напусти двориште  да-2  не-0  
4.11  На улазу у двориште има истакнут натпис“Чувај се пса“   да-2  не-0  
4.12. Постоји сагласност корисника заједничког дворишта за држање пса (ако је 
двориште заједничко) 

 да-2  не-0  

4.13.  Пас лајањем омета мир у суседству  да-2  не-0  
4.14. Пас се  изводи на поводнику са заштитном корпом на њушци   да-2  не-0  
4.15. Држалац пса чисти јавну површину коју пас запрља у току шетње  да-2  не-0  
4.16. Држалац пса чисти, пере и дезинфикује заједничко степениште у случају да га пас 
запрља  

 да-2  не-0  

 Прихватилиште за псе и мачке  
 
4.17.  ЈКП редовно организује хватање паса и мачака луталица  да-2  не-0  
4.18. Прихватилиште има довољно простора за смештај животиња   да-2  не-0  



4.19. У прихватилишту се  животиње редовно хране и поје   да-2  не-0  
4.20.Ухваћене животиње се одмах тетовирају и уводе у евиденцију  да-2  не-0  
4.21. Над псима и мачкама смештеним у прихватилиште извршена дезинсекција, 
вакцинација и стерилизација 

 да-2  не-0  

Голубови 
 
4.22. Голубови се држе у објектима под условима да не узнемиравају суседе и не 
загађују околину 

 да-2  не-0  

 4.23. Објекти за држање голубова налазе на прописаној удаљености од стамбених 
објеката, суседних парцела и објеката за снабдевање водом 

 да-2  не-0  

4.24. Постоји сагласност корисника заједничког дворишта за држање голубова(ако је 
двориште заједничко) 

 да-2  не-0  

 4.25.Стални-привремени објекти за држање голубова редовно се чисте и дезинфикују  да-2  не-0  
 Пчеле 
 
4.26. Пчелињаци су  постављени  на прописаној удаљености   да-2  не-0  
4.27. Пчелињаци на паши видно су  обележени(име и презиме, пуна адреса држаоца 
пчела, а кошнице обележене редним бројевима) 

 да-2  не-0  

4.28. Одговорно лице је поступило по налогу надлежног инспектора  да-2  не-0  
Максималан број бодова:                                                                                                Утврђен број бодова:       
                                                                                                                                                                              

 
 

Ред. број       СТЕПЕН           РИЗИКА             БРОЈ БОДОВА БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ 
 

 1. НЕЗНАТАН   
2. НИЗАК   
3. СРЕДЊИ   
4. ВИСОК   
5. КРИТИЧАН   
    

   

 

   Присутан прегледу:                                                                                                                    КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР:  

-----------------------------------                                                                                                             1. ---------------------------------- 

                                                                                                                                                            2. ------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
 
 
 



 
 
 
 
 


