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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 ПАСА И МАЧАКА НА ТЕРТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БОСИЛЕГРАД  

(''Сл. Гласник Града Врања'', број  8/2013 и 16/2017)   

 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ  БР.1. 

 

 

1 Држалац паса и мачака је лице које није млађе од 18 година 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

2 
Општинско веће донело је Програм контроле и смањење 

популације напуштених паса и мачака 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

3 
Пси и мачке се држе на начин да се не узнемиравају трећа 

лица  

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

4 

Власник, односно држалац паса и мачке према животињи 

поступа са пажњом  доброг домаћина(брига, нега, 

смештај,санитарне и хигијенске услове, ветеринарске услуге) 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

5 
На  животињи је извршен ветеринарски преглед и 

ваксинацију једном годишње 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

6 

У стану стамбене зграде колективног смештаја власник или 

кореисник стана не држи више од једног паса и једне мачке, 

два паса мале патуљасте расе, један пас велике или средње 

расе  и две мачке у складу са Законом о добробити 

животиња 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

7 
Подмладак паса и мачке у стану се држе не дуже од четри 

месеци старости 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

8 

Пси и мачке се не држе на балконима, терасама, подрумима, 

заједничким просторијама и заједничком дворишту 

стамбене зграде колективног становања.  

 да-          -бр. бодова       2 



не-          -бр. бодова      0 

9 

У дворишту индивидуалне породичне стамбене зграде не 

држи се више од три паса и три мачке као и подмладак дуже 

од  четри месеци старости.  

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

10 Пас се држи у ограђеном простору или на ланцу 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

11 
Ограђени простор није ближи од три метара од суседног 

објеката или један метар од границе суседног поседа. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

12 
Пас се пушта у дворишту јер је двориште ограђено и не 

постоји могучност да напушти двориште 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

13 На улазу у двориште је истакнут натпис ''Чувај се паса'' 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

14 
Власник односно држалац паса изводи пас у шетњи на 

кратком поводнику (1-2м) и корпом на њушци. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

15 

Власник , односно држалац паса чисти јавну површину коју 

пас загади приликом извођења као и заједничке површине у 

становима стамбених зграда 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

16 

Псе и маке власник, односно држалац не уводи у возилима 

јавног превоза и јавне просторије , стадионе и друга јавна 

места где се окупља већи број грађана. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

17 

Власник, односно држалац паса и мачака у року од 24 часа 

пријавио је угинуће животиње зоохигијенској служби при ЈП 

''Услуга'' Босилеград 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

18 
Трошкови сакупљања и превоз животиње сноси власник, 

односно држалац животиње 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 



19 

Власник или држалац паса и мачака  пријавио је нестанак 

Зоохигијенској служби у року од 3 дана  од дана нестанка 

животиње 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

20 Пас или мачка није злостављана 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

21 
Пас или мачка није одбачена , односно напуштена од 

власника или држаоца 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

22 
Пас или мачка  се не користе за забаву а да се тиме наноси 

њима бол. 

 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 44 – 36  

Низак 36 – 28  

Средњи 28 – 20  

Висок 20 – 12  

Kритичан 12 - 0  

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                             ИНСПЕКТОР 

____________________                                                                                                      __________________ 

 

Напомена: 

Максималан број бодова:     44 .                                                                   Утврђени број бодова: 

                                                                                


