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ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

Део 1.  Опште информације 
1.1 Град Ваљево, Градска управа  

1.1.1 Oдељење за инспекцијске послове – Комунална инспекција 

1.2    Главни инспектор: 

1.3    Укључени 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.    Е-mail:  

2.1.8.    Интернет адреса:  

2.1.9.    ПИБ/ЈМБГ  

2.1.10.   Матични број:  

2.1.11.   Бр. личне карте (за физичко лице):  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ВАЉЕВО 

Градска управа за друштвене  

делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске 

послове 

Одељење за инспекцијске послове 

Комунална инспекција 

Број: 355- __________________ 

Датум_____.____.201__. године 

В А Љ Е В О 

КОНТРОЛНА ЛИСТА У ПОСТУПКУ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ДРЖАЊА 

ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ 

ЉУБИМАЦА - ПСИ И МАЧКЕ - 
На основу: 

1. Закона о инспекцијском надзору ("Службени 

гласник РС" бр. 36/15) 

2. Закона о комуналним делатностима 

("Службени гласник РС" бр. 88/11) и 

3. Одлуке о држању домаћих животиња и кућних 

љубимаца на територији града Ваљева 

("Службени гласник Града  Ваљева" бр. 2/15 и 9/15), 

(www.valjevo.rs) 

http://www.valjevo.rs/


 

Део 3.   Пословни простор 
3.1.   Локација пословног простора у ком је вршен инспекцијски надзор 

3.1.1.    Адреса (улица и број):  

3.1.2.    Место:  

3.1.3.    Град/Општина:  

3.1.4.    Телефон/Факс:  

3.1.5.    Поштански број:  

 

 

 

ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ 

ЉУБИМАЦА - ПСИ И МАЧКЕ 

Максималан 

број бодова 

да - 0 

дел - 1 

не - 2  

П - 4 

 

 

Утврђен 

број бодова 

 

1. Начин држања пса: не бодује се!      

а) Да ли се пси и мачке држе у стану   да   не   

б) Да ли се пси држе у посебном 

објекту у дворишту стамбене зграде
 да   не   

в) Да ли се пси држе у посебном 

објекту у дворишту породичне куће 
 да   не   

2. Ако је у питању заједничко 

двориште, да ли се пси држе у 

посебном објекту у заједничком 

дворишту породичне куће 

 да   не   

3. да ли је прибављена сагласност свих 

власника станова  и посебних делова 

стамбене зграде, сувласника породичне 

куће односно сагласност свих власника 

породичних кућа  које се налазе у 

заједничком дворишту -П-

 да  дел  не   

4. Да ли је објекат за држање пса 

удаљен од најближе стамбене зграде 

или пословног објекта на суседној 

парцели, односно других кућа у 

дворишту, најмање 10 метара

 да  дел  не   

5. да ли да ли је власник на видном 

месту, на улазној капији истакао таблу 

"ЧУВАЈ СЕ ПСА" 

 да  дел  не   

6. Ако власник држи пса у стану, има 

ли више од једног пса и једне мачке – 

негативно бодовање -П-

 да  дел  не   

7. Да ли је власник обезбедио услове за 

држање и негу животиње у складу са 

чл. 5. Одлуке 

 да  дел  не   

8. Да ли је број паса и мачака у складу 

са Одлуком -П-
 да  дел  не   

9. Да ли се пас држи тако да не може 

сам напустити простор и тиме 

угрозити и узнемирити суседе и 

пролазнике -П-

 да  дел  не   



 

10. Да ли се опасан пас држи у складу 

са посебним прописом којим се 

уређује начин  држања паса који могу 

представљати опасност по околину -П-

 да  дел  не   

11. Да ли је власник пса извршио 

регистрацију и обележавање  пса на 

начин прописан законом и 

подзаконским актима 

 да  дел  не   

12. Да ли је власник/држалац пса или 

мачке  уредно свог пса или мачку 

вакцинисао против беснила у складу са 

законом -П-

 да  дел  не   

13. Да ли власник пса изводи пса  на 

начин који је прописан Одлуком
 да  дел  не   

14. Да ли власник пса пушта свог пса 

да се слободно креће  на начин који је 

прописан Одлуком

 да  дел  не   

15. Да ли је власник пса  предузео све 

мере прописане Одлуком, како његов 

пас не би запрљао јавну површину -П-

 да  дел  не   

НАПОМЕНА       

УКУПАН БРОЈ БОДОВА      

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РИЗИКА 

 

СТЕПЕН РИЗИКА  РАСПОН БРОЈА БОДОВА 

ОБЕЛЕЖИ УТВРЂЕН 

СТЕПЕН РИЗИКА ПО 

БРОЈУ БОДОВА 

Незнатан 37-38  

низак 35-36  

средњи 25-34  

висок 15-24  

критичан < 15  

 

 

 

 

ПРИСУТНО ЛИЦЕ М.П. КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР 

   

 


