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КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

на основу ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

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

ОДЛУКУ О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ  

(''Сл. Гласник Града Врања'', број  20/2015 И 16/2017)   

 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ  БР.1. 

 

 

1 
Делатност зоохигијене поверена је ЈКП ''Услуга'' Босилеград  

(у даљем тексту Предузеће) 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

2 

ЈКП ''Услуга'' Босилеград закључила је уговор са овлашћеним 

организацијама и службама за обављање послова 

зоохигијене због недостатка услова за обављање делатности 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

3 

У прихватилишту се смештају животиње: напуштене и 

изгубљене; чији власник или држалац не може се бринути о 

њима; одузете животиње власнику, односно држаоцу 

животиње; животиње које су у опасности. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

4 

Карантин испуњава основне услове: ван насељу је, ограђен 

је, има услове за смештај и исхрану животиња и смештај 

запослених  који обављају пословеу карантину. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

5 
ЈКП''Услуга'' Босилеград има донети годишњи програм 

делатности зоохигијене. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

6 

ЈКП''Услуга'' Босилеград у обављању зоохигијенске службе у 

свему поступа у складу са Правилником којем се ближе 

уређују услови за заштиту добробит животиња. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

7 

Власник или држалац животиње пријавио је Предузећу или 

Ветеринарској служби нестанак животиње у року од 3 дана 

од дана губитка (не пријављење губитак  животиња сматра се 

да је животиња напуштена). 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 



8 
Трошкови збрињавања напуштених животиња сноси власник, 

односно држалац шивотиња. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

9 
Трошкови збрињавања  животиња не познатог власника 

сноси Предузеће у складу са програмом из члана 19. Одлуке. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

10 

Надзорни орган Предузећа донео је ценовник за услуге из 

делатности зоохигијене које пружа Предузеће уз прибaвљену 

сагласност Општинског већа.  

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

11 

У случају поремећаја или прекида у обављању делатности 

зоохигијене и послова у оквиру карантина, као и у случају 

штрајка запослених у Предузећу, Општинско веће предузима 

оперативне и дреуге мере за несметани рад и пословање 

преузећа. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

12 
Држање и и збрињавање животиња врши се искључиво у 

складу са одредбама Закона и ове Одлуке. 

 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 24 – 20  

Низак 20 – 16  

Средњи 16 – 12  

Висок 12 – 8  

Kритичан 8 - 0  

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                             ИНСПЕКТОР 
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Напомена: 

Максималан број бодова:     24 .                                                                   Утврђени број бодова: 

                                                                                


