
  
Република Србија 

ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

Општинска управа  

Комунална инспекција 

 

 

 

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

на основу ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

(''Сл. Гласник РС'', број  88/2011 I 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.2. 

 

 

1 
Хватање напуштених паса на подрују општине Босилеград 

врши ЈП ''Услуга'' Босилеград преко Зоохигијенске службе. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

2 
Напуштене псе Зоохигијенска служба у сарадњи са 

ветринсрском службом смешта у прихватилиште за псе 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

3 

Власник, односно држалац паса приликом преузимање паса 

из прихватилишта сноси све трошкове поступка хватања и 

збрињавања паса 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

4 

По истеку рока од 3 дана власник или дршалац паса није 

пронађен – поступа се са псом у складу са програмом 

контроле и смањења популације напуштених паса и мачака 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

5 

Пас или мака је лишена живота јер су тешко повређени , 

болесни, телесно деформисани  или на други начин 

онеспособљени тако да опоравак није могућ. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

6 
Пас или мака је лишена живота јер је постигла старост и им 

отказују основне животне функције 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

5 

Пас или мачка је лишена живота због спречавања ширења 

заразне болести у складу са законом  којим се уређује 

ветеринарство 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 



6 
Лишавање живота је извршено на хуман начин и савременим 

методама у складу са законом и другим прописима 

 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 12 – 10  

Низак 10 – 8  

Средњи 8 – 6  

Висок 6 – 4  

Kритичан 4 - 0  

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                             ИНСПЕКТОР 

____________________                                                                                                      __________________ 

 

Напомена: 

Максималан број бодова:     12 .                                                                   Утврђени број бодова: 

                                                                                


