ОПШТИНА БРУС
ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС
Одсек за инспекцијске послове
пољопривреду,водопривреду и
заштиту животне средине

контролна листа бр.3

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3
ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС(,,Сл.лист општине Брус
бр.21/2016)
Надзирани субјекат:___________________________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:__________________Седиште:__________________
Одговорно лице:_____________________________ЈМБГ:____________________________________
Адреса пребивалишта:_________________________________________________________________
Лице које је присутно прегледу:__________________________конт.тел.:_______________________
Локација предмета контроле:___________________________________________________________














Ред.
број
1.

пас
мачка
голубови
пчеле
егзотичне птице
један љубимац
2 и више љубимаца

стан у стамбеној згради
двориште стамбене зграде
породична кућа
двориште породичне куће
заједничке просторије стамбене зграде

Питање
Двориште у коме се држи кућни љубимац је ограђено да(налази се уз површину јавне намене/површину у јавном
некоришћењу)

Одговор и број бодова
-бр. бодова-бр. бодова-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Пас се држи у стану, и при томе се за држање не користи дабалкон/лођа/тераса који припада стану, односно,не користе
несе заједничке просторује,сутерен,степениште и подрум

-бр. бодова-

да-

-бр. бодова-

не-

-бр. бодова-

Улазна капија дворишта у коме се држи пас је видно даозначена таблом са цртежом и натписом који указује на
неприсуство пса

-бр. бодова-

Пас се држи у дворишту у прописано изграђеним кућицама даод дрвета или тврдог материјала,у боксу или на ланцу који
неније дужи од 3 м

-бр. бодова-

Украсне или егзотичне птице држе се у кавезима ,а голубови дау прописно изграђеним голубарницима који морају бити
удаљени 10 м од суседне стамбене зграде и најмање 5м од нејавне површине
Пчелихе кошнице су удаљене од улице,суседне стамбене дазграде и суседног плаца најмање 10 м
не-

-бр. бодова-

Држалац животиње је комуналном инспектору омогућио данеометано вршење послова, приступ објекту и животињама и
неставио је на увид сва потребна документа

-бр. бодова-

Пас се држи у дворишту у посебном објекту, који је удаљен
најмање 3 м од најближе зграде суседа или од улице

-бр. бодова-

-бр. бодова-

-бр. бодова-

-бр. бодова-бр. бодова-бр. бодова-

-бр. бодова-

Напомена:

Максималан број бодова:

Утврђен број бодова:

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
степен ризика
Незнатан
Низак
Средњи
Висок
Критичан

распон броја бодова

обележи утврђени степен
ризика по броју бодова

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ
______________________

М.П.

ИНСПЕКТОР
___________________

