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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  17/2013 и 16/2017)   

 
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 5.  

 

 

1 Пчелињак је постављен на довољној удаљености од 
стамбеног објекта , објекта у којим се држе домаће 
животиње, јавних путева и сеседних парцела на којим се 
узгајају пољопривредне културе. 

да-          -бр. бодова          2 

не-          -бр. бодова        0 

2 У насељеном месту пчелињак је удаљен најмање 15 метара 
од регулационе линије и 20 метара од стамбених зграда , од 
објекта у којем се држе домаће +ивотиње ијавних путева. 

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

3 Ван насељеног места  пчелињак је на удаљености најмање 
10. Метара од јавних путева и 5 метара од осталих путева и 
су окренути на супротној страни од пута. 

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

4 На пољопривредном земљишту кошнице су постављени 
најмање 15 метара од парцеле суседних власника на којима 
се узгајају ратарске културе а 20 метара од остале културе 
изузев шуме. 

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

5 Пчелинјак је пресељен на са сталног на друго месту ради 
коришћења пчелиње паше. 

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

6 Пчеле се превозе у затвореним кошницама са пратиоцем и 
уверења о здравственом стању животиња. 

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

7 На пчелињаку постављен  ван куће власника, налази се 
табла са податцима о власнику.  

 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 

Нпомена: 

Максималан број бодова:      14.                                                                    Утврђени број бодова: 
                                                                                



Незнатан 14 – 10  

Низак 10 – 8  

Средњи 8 – 6  

Висок 6 – 4  

критичан 4 - 0  
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