
 
  
 

    
1. Одлука о обављању комуналне 
делатности зоохигијене на 
територији  Града Ниша  
(Сл.лист Града Ниша“ бр.10/15) 
 

 
   

 
КЛ-ЗХ-1  

 
Вршилац комуналне делатности је: 

� Јавно предузеће 
� Привредно друштво 
� Предузетник 
� Други привредни  субјект  

 
 

  I        Обавезе  вршиоца комуналне делатности  - предузећа   

1. Предузеће  није донело годишњи програм обављања  делатности 
зоохигијене  према одлуци  

 да-             2 
не-              0 

2. 
Предузеће не   обавља послове у складу са усвојеним програмом 
обављања делатности зоохигијене  

да-              4 
не-              0 

3. 
Комунално предузеће не обавља послове у прихватилишту у складу са 
усвојеним програмом контроле и смањења популације напуштених паса 
и мачака на територији Града     

да-              4 
не-              0 

4. 
Предузеће  свакодневно, у складу са биолошким циклусом животиња,  не 
прикупља напуштене и изгубљене животине и не предузима активности   
у циљу проналажења власника, односно држаоца животиња  

да-              4 
не-              0 

5. Предузеће не  превози прикупљене животиње у прихватилиште  
да-              4 
не-              0 

6. 
На захтев власни/држаоца животиње   не врати животињу у року од 15 
дана од дана смештања у прихватилиште  

да-              4 
не-              0 

7. 
План збрињавања животиња, у случају затварања прихватилишта и не 
брине о животињама са пажњом доброг домаћина, није припремљен   

да-              4 
не-              0 

8. 
Не брине о животињама са пажњом, а радници нису   обучени за 
поступање са животињама  

да-              4 
не-              0 

9. 
Болесним  напуштеним  и  изгубљеним  болесним животињама  не пружа 
ветеринарску помоћ, а за неизлечиве  не обезбеђује  лишавање живота у 
складу са законом  

да-              4 
не-              0 

 

II     Обавезе  власника - држаоца животиње 

10. 
 
Власник/држалац губитак животиње најкасније у року од три дана   не пријави  
предузећу и ветеринарској служби 

 да-             2 
не-              0 

11. 
Власник/држалац животиње  није   платио  трошкове збрињавања  напуштене 
животиње  у прихватилиште  

да-            4   
не-            0   
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12. 
  
У поступку принудног извршења одузимања животиња (осим  паса и мачака)  
власник/држалац   одбија   да плати  трошкове   

да-            4    
не-            0   

13.  Трошкове збињавања напуштене животиње смештене у прихватилиште  није 
платио  

да-            4 
не-            0 

III   Мере  забране за физичка и правна лица, предузетнике  

14. Лешеви угинулих животиња и њихових  делова остављени су на јавним 
површинама  

да-            4 
не-            0 

15. 
Угинуле животиње  и њихови делови сахрањени су   ван  места одређеног за ту 
сврху  

да-            4 
не-            0 

 
                                                                                                            Укупан број бодова:   _____________    
� Макс.бр. бодова  за предузеће    -  42 
� Макс.бр. бодова  за држаоца/власника животиња    -  22  
            

ТАБЕЛА   ЗА   УТВРЂИВАЊЕ   СТЕПЕНА   РИЗИКА 

степен ризика 
 

распон   броја    бодова утврђени степен ризика 
по броју бодова   За предузеће   За  власника/држаоца  

животиње  

� Незнатан 0 – 2 0 – 2  

� Низак 4 – 6 4 – 6   

� Средњи 8- 18 8 - 10  

� Висок 22 – 30 12-16  
� критичан 32 -42 18 -  22  

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ   ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ /ПРЕДУЗЕТНИКУ/ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ 

Назив / име   и  презиме:  

_________________________________________________________________________________ 

Адреса: __________________________________________________________________________ 

Бр. лк.   _______________________ ПУ _________________  ЈМБГ _________________________  

ПИБ: _____________________________   МБ: __________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

телефон: __________________________________ 

Дана, _____.____. 20____.год. 
 
 
      Надзирани  субјект                                             М.П.                            Комунални инспектор                           

______________________                                                                          _____________________                                     


