
Ознака: КЛ -1 Прихватилиште за псе и мачке и Зоохигијенска служба ЈП „Ковински комуналац“ Ковин 
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОВИН              
 
 

КОНТРОЛНА ЛИСТА ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ПСЕ И МАЧКЕ ОБАВЕЗА И 
ЗООХИГИЈЕНСКЕ СЛУЖБЕ- ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

� ПРАВНИ ОСНОВ-ОДЛУКА О НАЧИНУ ДРЖАЊА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН 

(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 5/2011 и 11/2014-др.Одлука) 
 

� Надзирани субјекат:__________________________________________________________ 
Матични 
број:___________ПИБ:___________________Седиште:_________________________ 
Одговорно 

 лице:______________________________ЈМБГ:________________________  
� Адреса 

пребивалишта:____________________________________________________________Лице 
које је присутно прегледу:______________________       _               

�  конт. тел.___________________________  
Локација предмета 
контроле_______________________________________________________________  

Ред. број Питање 
Одговор и број бодова 

 

1. Постоји изграђен и уређен објекат за смештај паса и 
мачака (Прихватилиште)  

да-          -бр. бодова-20 
не-          -бр. бодова-0 

2. Лица која раде са животињама у прихватилишту су обучена 
за рад са животињама. 

да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

3. 
Бригу о здравственом стању животиња у прихватилишту води 
ветеринарска станица са којом ЈП „Ковински 
комуналац“ Ковин  закључује уговор. 

да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

4. 

Ако се животињи у року од најмање 30 дана од дана смештаја 
у прихватилиште не пронађе власник, односно ако се не 
збрине на други начин, са животињама се поступа у складу са 
Програмом контроле смањења популације напуштених паса и 
мачака. 

да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

5. 

На животињама које се стављају у прихватилиште врши 
дезинсекција и дехелминтизација (чишћење од цревних 
паразита), вакцинисање и обележавање, приликом пријема у  
прихватилиште. 

да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

6. Животиње смештене у  прихватилиште се редовно лече,  
хране и поје. 

да-          -бр. бодова-30 
не-          -бр. бодова-0 

7. 
Прихватилиште има довољно одговарајућег простора за 
смештај животиња, редовно се хигијенски одржавати и 
дезинфикује. 

да-          -бр. бодова-20 
не-          -бр. бодова-0 

8. 

Животиње које се смештају у  прихватилиште су обележене, 
свака посебно на одговарајући начин – води се посебна 
евиденција за сваку животињу о датуму и месту хватања, 
здраственом стању и коначном поступку са животињама 
(трајно обележавање, стерилизација, кастрација,еутаназија и 

да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 



удомљавање). 

9. 
Ухваћени пас и мачка који имају на себи евиденциону  
ознаку и смештају се у посебне боксеве под истим условима 
као и друге животиње. 

да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

10 

Зоохигијенска служба одмах, а најкасније у року од 24 сата 
обавештава републичку ветеринарску инспекцију и надлежни 
орган јединице локалне самоуправе (комунална инспекција и 
инспкција за заштиту животне средине) и после провере 
регистрације животиње, позива власника односно држаоца 
животиње да најкасније у року од три дана од дана хватања 
преузме идентификовану ухваћену животињу 

 
 
да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

11 
Уколико животиња оболи у  прихватилишту, смешта се у 
посебан бокс и лечи, а ако оболи од заразне болести мере 
одређује ветеринарска организација. 

да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

12 
Зоохигијенска служба ЈП „Ковински комуналац“ Ковин 
обавља послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са 
површина јавне намене, и из објеката за узгој, држање, 
дресуру, излагање, одржавање такмичења и промет животиња 

 
да-          -бр. бодова-20 
не-          -бр. бодова-0 

13 

Зоохигијенска служба ЈП „Ковински комуналац“ Ковин 
обавља транспорт лешева животиња са површина јавне 
намене и из објеката из питања бр 12. до објеката за 
сакупљање, прераду и уништавање отпада животињског 
порекла на начин који  не представља ризик за друге 
животиње, људе или околину. 

 
да-          -бр. бодова-20 
не-          -бр. бодова-0 

14 
Зоохигијенска служба,  послове на уклањању лешева паса и 
мачака са јавних површина у насељеним местима, осим 
Ковина, обавља уз помоћ комуналних редара запослених у 
месним заједницама. 

да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

15 
Надзирани субјект омогућује инспектору несметан 
инспекцијски надзор (чла 20. став 7. Закона о инспекцијском 
надзору) 

да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

 

Напомена: 

                                                 
Максималан број бодова: 220                                                                                  
Утврђен број бодова:       
         
 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 
степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 

ризика по броју бодова  
Незнатан 151-220  
Низак 91-150  
Средњи 71-90  
Висок 51-70  

критичан 0-50  
 
   НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                    
ИНСПЕКТОР 
______________________                                                                                                                         



 


