
 
К О Н Т Р О Л Н А  Л И С Т А  

 
Делатност зоохигијене 

 
                                                                                          Идентификациони број листе : 10 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бачки Петровац 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ,УРБАНИЗАМ, 
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ 
Комунална инспекција 

ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 
Закон о комуналним делатностима       

(Сл.гласник РС, БР.88/11) 
Одлука о делатностима зоохигијене (Сл. 

Лист Општине Бачки Петровац 
бр.7/2015) 

                                                        Предузеће 
1. Да  ли  предузеће  прикупља напуштене псе и мачке 

на захтев надлежног органа општинске управе 
Општине Бачки Петровац? 
 

 
 Да-2 Не-0 

2. Да ли предузеће врши превоз прикупљених паса и 
мачака до прихватилишта? 
 

 
 
 Да-2 Не-0 
 

3. Да ли предузеће прикупљене псе и мачке смешта у 
прихватилиште у складу са члану 8 тачка 3 Одлуке? 

 
 Да-2 Не-0 
 

4. Да ли се предузеће брине о проналажењу власника 
односно држаоца животиња? 
 

 
 Да-2 Не-0 

5.  Да ли предузеће враћа животињу власнику на 
његов захтев у року од 15 дана од дана подношења 
захтева?  

 
 
 Да-2 Не-0 
 

6. Да ли предузеће има припремљен план збрињавања 
животиња у случају затварања прихватилишта или 
елементарних непогода? 

 

 
 
 Да-2 Не-0 

7. Да ли предузеће у вршењу послова лишавања 
живота за неизлечиво болесне, повређене, 
напуштене  и изгубљене животиње поступа у свему 
према закону ? 
 

 
 

` Да-2 Не-0 

8. Да ли Предузеће у вршењу послова контроле и 
смањења популације напуштених паса и мачака 
поступа у складу са програмом контроле и смањења 
популације напуштених паса и мачака? 
 

 
 
` Да-2 Не-0 

 

  

 

  

  

  

  

  

  



9. Да ли предузеће у вршењу послова нешкодљивог 
уклањања лешева животиња са површина јавне 
намене поступа у складу са законом и правилником 
којим се уређује начин послова нешкодљивог 
уклањања лешева животиња са површина јавне 
намене? 

 
 

` Да-2 Не-0 

10. Да ли предузеће у вршењу послова смањења 
популације штетних микроорганизама, глодара и 
инсеката испуњава услове у погледу просторија, 
кадрова, опреме, заштитних средстава, врсте и 
количине потребних препарата и других средстава 
за спровођење мера смањења популације штетних 
микроорганизама, глодара и инсеката? 
 

 
 
 
 Да-2 Не-0 

11. Да ли предузеће у случају непланираних или 
неочекиваних поремећаја или прекида у пружању 
делатности зоохигијене одмах обавештава 
општинског комуналног инспектора и да ли 
истовремено предузима мере за отклањање узрока 
поремећаја ? 

 
 
 Да-2 Не-0 

  
РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА : 
 
 

Могући број бодова             22 
 
 
Надзором утврђени БРОЈ БОДОВА :_________________ 
 
 
 
  

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 22 
Низак 18-20 
Средњи 14-16 
Висок 10-12 
Критичан 8 и мање 

 
 
 
 
ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                                                 КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 
 
________________                                М.П.                              ___________________         
  

  

  

  



 


