
 

 

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 

 

                                                         - копитари, папкари - 

 

 

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. Објекти за држање животиња се не налазе у зони у 

којој је њихово држање забрањено Одлуком 

да- бодова- 0 

не- бодова- 20 

2. 

 Копитари и папкари  се држе у складу са Одлуком о 

држању домаћих животиња (копитари – по једно грло 

на првих 10 квм а на сваких сладећих 5 квм још по 

једно грло) ( папкари-по једно грло на свака 2 квм) 

да- бодова- 0         

не- бодова- 20 

3. Објекти за држање животиња су прописно удаљени од 

најближих стамбених објеката  

да- бодова- 0 

не- бодова- 10 

4. Објекти за држање животиња су стални објекти, 

изграђени од чврстог материјала  

да- бодова- 0 

не- бодова- 10 

5. Под у објекту за држање животиња је од чврстог 

материјала са нагибом према каналу за осоку 

да- бодова- 0 

не- бодова- 10 

6. Канал за одвођење осоке и јама за осоку су изграђени 

на прописан начин  

да- бодова- 0 

не- бодова- 10 

7. Објекти за држање животиња се уредно чисте и 

одржавају 

да- бодова- 0 

не- бодова- 10 

8. Ђубриште је прописно изграђено, а ђубре се уредно 

износи са ђубришта 

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                 11-30 

Средњи                 31-60 

Висок                 61-80 

Критичан               81-100 

 

 

 



ЗА ДРЖАОЦА ЖИВОТИЊА:                                           ИНСПЕКТОР: 

__________________________                                                _____________________________  

(Име и презиме)                             (Име и презиме) 

___________________________                   _____________________________ 

 (својеручни потпис)                                                                (својеручни потпис) 


