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КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

на основу ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

(''Сл. Гласник РС'', број  88/2011 и 104/2016) и 

ОДЛУКУ О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

(''Сл. Гласник Града Врања'', број  17/2013и 16/2017)   

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1  

 

 

1 Домаће животиње се држе у објектима изграђених за ту 

сврху 
да-          -бр. бодова          2 

не-          -бр. бодова        0 

2 Објекти испуњавају санитарно технички услови 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

3 Држалац домаће животиње се брине о њима и не угрожава 

хигијенске услове суседних парцела 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

4 Папкари и копитари  се држе на удаљености већој од 5.00 

м. од породичне стамбене зграде, од зграде колективног 

смештаја и улице   

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

5 Папкари и копитари  се држе на удаљености већој од 10.00 

м. од здравствених и васпитно образовних објеката, 

објеката индустријске производње, угоститељских, 

трговинских и занатских објеката и дригим објектима у 

којим се обавља делатност од јавног интереса. 

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

6 Папкари и копитари  се држе на удаљености већој од 2,5 м. 

од цеви водоводне и канализационе мреже и 

некатегорисаних путева.   

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

7 Папкари и копитари  се држе на удаљености већој од 20.00 

м. од бунара и другог живог извора воде. 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

8 Објекти за држање домаће животиње изграђени су од 

тврдог грађевинског материјала са подовима од 

непропусног материјала са каналом за одвођење отпадне 

воде и осоке у прихватну јаму. 

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

9 Прихватна јама за отпадну воду и осоку изграђен је од 

бетона  
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

10 Стајско ђубриво се не држи на неограђеном простору 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 



11 Не врши се испуштање осоке и других отпадних вода у реку, 

потока, путева и друге јавне површине и на површинама 

власништво других лица. 

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 

ризика по броју бодова 

Незнатан 22 – 18  

Низак 18 – 14  

Средњи 14 – 10  

Висок 10 – 6  

критичан 6 - 0  

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                          ИНСПЕКТОР 
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Нпомена: 

Максималан број бодова:      22.                                                                    Утврђени број бодова: 

                                                                                


