
РЕПУБЛИКА СРБИЈА       Комунална инспекција  
ОПШТИНА ПРИБОЈ               Број: 355-__________/__________ 
ОПШТИНСКА УПРАВА               Место: ____________________________ 
ОДЕЛЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,               Дана: _____________________________                                    
ГРАЂЕВИНАРСТВО, КОМУНАЛНО                     Време: ______________________ часова 
СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО  
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  
 

КОНТРОЛНА ЛИСТА  
ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 

ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

МЕРОДАВНИ ПРОПИС:  
Одлука о држању домаћих животиња  (''Службени гласник општине Прибој''бр.8/10) 

________________________________________________________________________________ 
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ: 

 
ПОДАЦИ О ДАВАОЦУ УСЛУГА: 
 
НазивДаваоца услуга:___________________________________________________ 
Адреса седишта:_________________________________________________________ 
Матични број: ___________________________  ПИБ _________________________ 

 
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ: 
 
Име и презиме: _________________________________________________________ 
Функција: _____________________________________ ЈМБГ __________________ 
Адресапребивалишта: __________________________________________________ 

 

� копитари и папкари 
� живина 
� пси кућни љубимци 

 

� 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  
� породичној кући, на тераси 
� дворишту стамбене зграде 

� _________________________ 

Ред. 
број Питање Одговор и број бодова 

 

1. Копитари, папкари и живина 

1. 
Животиње се држе у дворишту у посебном објекту/посебно 
ограђеном простору, који је удаљен најмање 15 м од 
најбижег стамбеног или пословног објекта на суседној 
парцели 

да-          -бр. бодова- 2 

не-          -бр. бодова- 0 

2. 
Животиње се држе у заједничком дворишту породичне 
куће/заједничком дворишту са већим бројем породичних 
кућа уз сагласност сувласника/власника породичних кућа 

да-          -бр. бодова- 2 

не-          -бр. бодова- 0 

3. 
Двориште у коме се држи домаћа животиња  је ограђено 
(налази се уз површину јавне намене/површину у јавном 
коришћењу) 

да-          -бр. бодова- 2 

не-          -бр. бодова- 0 

4. 
Објекти за држање копитара/папкара/живине прописно су 
удаљени од регулационе линије, од објекта за снабдевање 
водом, од суседне парцеле 

да-          -бр. бодова- 2 

не-          -бр. бодова- 0 

5. 
Објекти су изграђени као стални објекти од тврдог 
материјала са подовима и нагибом у складу са прописом  

 

да-          -бр. бодова- 2 

не-          -бр. бодова- 0 

6. 
Копитари, папкари и живина држе се у ограђеном отвореном 
простору на прописаној удаљености од стамбеног суседног 
објекта/ регулационе линије и објекта за водоснабдевање 

да-          -бр. бодова- 2 

не-          -бр. бодова- 0 

7. Канал за одвођење осоке је прописно изведен 
да-          -бр. бодова- 2 

не-          -бр. бодова- 0 



8. Јама за осоку је изграђена на прописан начин 
да-          -бр. бодова- 2 

не-          -бр. бодова- 0 

9. Ђубриште је изграђено на прописан начин 
да-          -бр. бодова- 2 

не-          -бр. бодова- 0 

 

2.  Пси кућни љубимци 

1. 
Пси кућни љубимци се држе у дворишту породично стамбене 
зграде на простору који је избетониран и ограђен са 
изграђеном кућицом за псе.  

да-          -бр. бодова-2 

не-          -бр. бодова-0 

2. 
На видном месту истакнута ознака ''Чувај се пса'', поседује 
потврду о цепљењу  и двориште ј еограђено тако да пас не 
може напустити исто. 

да-          -бр. бодова-2 

не-          -бр. бодова- 0 

3. Редовно се одржава хигијена унатар и око објекта у којем се 
пас држи 

да-          -бр. бодова- 2 

не-          -бр. бодова- 0 

4. Власник поседује – држи највише два пса кућна љубимца 
да-          -бр. бодова- 2 

не-          -бр. бодова- 0 

 

Напомена: 

                                                 

Максималан број бодова:                                                                                   Утврђен број бодова:       

        26 

 

 

 

 

 

 



ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

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

Незнатан  22 - 26 

Низак  18 - 22 

Средњи  14 - 18 

Висок  8 - 14 

критичан                      8 и мање 

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           М.П.                                                         
ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               
___________________ 

 


