
К О Н Т Р О Л Н А Л И С Т А бр: 4Б
УСЛОВИ И НАЧИН ДРЖАЊА ПАСА И МАЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ

КНЕЖЕВАЦ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Опште информације
Општина Нови Кнежевац, Општинска управа
Комунална инспекција
Водећи инспектор:
Укључени инспектор:
Датум инспекцијског надзора:
Врста инспекцијског надзора

□ Редовни
□ Ванредни
□ Контролни
□ Допунски

Инспекцијски надзор према облику:
□ Теренски
□ Канцеларијски

Налог за инспекцијски надзор:
□ Да
□ Не

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ
Правно/физичко лице, предузетник
Подаци о контролисаном субјекту

Назив/име и презиме субјекта:
Адреса (улица и број)
Место:
Град/Општина:
Поштански број:
Телефон/Факс:
Е-mail:
Интернет адреса:
ПИБ:
Матични број:
Бр. личне карте (за физичка лица):
Пословни простор
Локација пословног простора у ком је вршен инспекцијски надзор

Адреса (улица и број):
Место:
Град/Општина:
Телефон/Факс:
Поштански број:
 опасан пас
 мачка
 један љубимац
 2 и више љубимаца
 стан у стамбеној згради



двориште стамбене зграде
породична кућа
двориште породичне куће
заједничко двориште породичне куће
заједничке просторије стамбене зграде
двориште са већим бројем породичних кућа

ДРЖАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА

1. Двориште у коме се држи кућни љубимац (пас) је ограђено □ Да (2)

□ Не (0)
Напомена:

У  дворишту  индивидуалног  породичног  стамбеног  објекта  и
пословног објекта држе се највише два пса □ Да (2)2. У стану се држе два пса или две мачке или један пас и једна
мачка □ Не (0)У дворишту са већим бројем породичних кућа држи се један пас
уз сагласност осталих власника и корисника пород.кућа
Напомена:

Подмладак животиња држи се у дворишту најдуже до четири
□ Да (2)месеца старости

Подмладак животиња држи се у стану најдуже до три месеца
3. □ Нестарости (0)

Пас   и   мачка   се   држе   у   заједничким   просторијама
□ Делимичновишепородичног становања (1)

Напомена:

Пас се држи у ограђеном простору са одговарајућом кућицом
□ Да (2)

4. □ Неили везани на ланцу или на продуженој водилици, да не могу (0)
прићи уличној огради на удаљености мањој од 2 метра □ Делимично (1)

Напомена:

5. Пас се држи у дворишту у посебном објекту, који је удаљен □ Да (2)
најмање 4 м од најближег стамбеног или пословног објекта на

□ Несуседној парцели (0)

Напомена:

6. Ланац на којем је пас везан није краћи од 2 ни дужи од 3 метра
□ Да (2)

□ Не (0)

Напомена:

7. На  улазној  капији  дворишта  у  коме  се  држи  пас  је  истакнут □ Да (2)

натпис „чувај се пса“



□ Не (0)

Напомена:

8. Простор ку коме се држе пас и мачка је уредан и чист
□ Да (2)

□ Не (0)

Напомена:

9. Надзирани  субјекат  је  омогућио комуналном  инспектору □ Да (2)
неометано вршење послова, приступ објекту и ставио је на

□ Неувид сва потребна документа (0)

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА

Укупан могући број бодова 10

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА

Степен
Ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан

Број
бодова 9-10 7-8 5-6 3-4 ≤ 2

незнатан □
низак □

Степен
ризика у
односу на
остварен

број
бодова средњи □

висок □
критичан □

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ М.П. ИНСПЕКТОР




