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Одлука о обављања комуналне делатности зоохигијене 

(„Службени лист општине Сокобања“ број 31/19) 

 

Подаци о надзираном субјекту 

 

Назив правног лица/предузетника___________________________________________________________________ 
Матични број привредног субјекта__________________________________________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ________________________________________________________________ 
Адреса (улица и број)_____________________________________________________________________________ 
Општина________________________________________________________________________________________ 
 

 

Подаци о одговорном лицу 

 

Име и презиме___________________________________________________________________________________ 
Адреса становања (улица и број)____________________________________________________________________ 
Општина________________________________________________________________________________________ 
ЈМБГ___________________________________________________________________________________________ 
Функција _______________________________________________________________________________________ 
Контакт телефон:_________________________________________________________________________________ 
 

-Делатност зоохигијене- 

1. Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања организује обављање 

делатности зоохигијене тако да обезбеди трајно и несметано пружање 

комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен 

законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона? 

 Да –2          Не - 0 

2. Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања организује обављање 

делатности зоохигијене на прописани или уговорени обим и квалитет 

комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, 

сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску 

исправност у складу са позитивним прописима? 

 Да –2          Не - 0 

3. Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања организује обављање 

делатности зоохигијене тако што предузима мера одржавања, развоја и 

заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за 

обављање комуналних делатности ? 

 Да –2          Не - 0 

4. Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања организује обављање 

делатности зоохигијене које се односе на развој и унапређење квалитета и 

врсте комуналних услуга, као и унапређење организације и ефикасности 

 Да – 2         Не - 0 



рада ? 
5. Јавно комунално предузеће “Напредак“ Сокобања послове хватања, 

збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених 

животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње врши по пријави 

или по основу сазнања ? 

 Да – 2          Не - 0 

6.Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања  прикупља напуштене 

и изгубљене животиње (псе и мачке) и то нарочито у околини школа, 

предшколских и других установа, пијаца, угоститељских објеката, 

стајалишта, аутобуске станице, других површина око јавних објеката и 

других површина ? 

 Да –2          Не - 0 

7. Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања прима пријаве о 

напуштеним и изгубљеним животињама (псима и мачкама) и прикупља 

их? 

 Да –2          Не – 0  

8. Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања врши превоз 

прикупљених животиња (паса и мачака) до прихватилишта ? 
 Да –2          Не - 0 

9. Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања прикупљене 

животиње (псе и мачке) смешта у прихватилиште при чему предузима 

следеће мере: врши тријажу, третман против екто и ендопаразита, 

утврђивање идентитета, обавештавање власника, односно проверу на 

списку тражених животиња, преглед од стране ветеринара и утврђивање 

здравственог стања, смешта и разврстава животиње према полу, врши 

стерилизацију, обележавање (у складу са Законом о ветеринарству) и 

увођење у евиденцију прихватилишта ? 

 Да –2          Не - 0 

10. Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања брине о 

проналажењу власника, односно држаоца животиња? 
 Да –2          Не - 0 

11. Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања враћа животињу 

власнику, односно држаоцу, на његов захтев? 
 Да –2          Не - 0 

12. У вршењу послова из члана 8 став 2. Јавно комунално предузеће 

„Напредак“ Сокобања у свему поступа у складу са правилником којим се 

ближе прописују услови за заштиту добробити животиња у погледу 

простора, просторија и опреме, које мора да испуњава прихватилиште за 

напуштене животиње, начин поступања са животињама у овим објектима, 

програм обуке о добробити животиња, садржина и начин вођења 

евиденције у прихватилиштима, начин и средства за прикупљање 

напуштених и изгубљених животиња, као и начин превоза и збрињавања 

напуштених и изгубљених животиња ? 

 Да –2          Не - 0 

13. Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања поштује члан 9. 

напред наведен Одлуке? 

 Да –2          Не - 0 

14. О животињама у прихватилишту брину лица која су обучена за 

поступање са животињама у складу са Законом и подзаконским актма? 

 Да –2          Не – 0  

15. Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања за болесне и 

повређене, напуштене и изгубљене животиње, које су смештене у 

прихватилиштима обезбеђује одговарајућу ветеринарску помоћ? 

 Да –2          Не - 0 

16.  Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања са неизлечиво 

болесним и повређеним животињама поступа на начин прописан законом 

? 

 Да –2          Не - 0 

17. Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања врши збрињавање 

напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака)  путем удомљавања? 

 Да –2          Не - 0 

18. Да ли запослени у прихватилишту омогућавају заинтересованим 

лицама непосредан увид и приступ животињама које се налазе у 

прихватилишту у време и на начин како то буде одредило овлашћено 

лице у прихватилишту? 

 Да –2          Не - 0 

19. Да ли лице које жели да удоми животињу, односно преузме бригу о 

животињи подноси захтев прихватилишту? 
 Да –2          Не - 0 



20. Да  ли прихватилиште сачињава Уговор о о удомљавању животиња 

којим се ближе одрежују међусобна права и обавезе уговарача? 

 Да –2          Не - 0 

21.Да ли прихватилиште води евиденцију о лицима која удомљавају 

напуштене и изгубљене животиње, као и о животињама које ова лица 

удомљавају? 

 Да –2          Не - 0 

22. Да ли прихватилиште без одлагања након закључења уговора, односно 

на сам дан закључења уговора, а ради промене података о власнику један 

примерак уговора са пасошем животиње која се удомљава достави 

овлашћеној ветеринарској установи? 

 Да –2          Не - 0 

23. Да ли Јавно комунално предузеће „Наапредак“ Сокобања у случају 

поремећаја или прекида у обављању делатности зоохигијене ,услед више 

силе или других разлога који нису могли да се предвиде, односно спрече,  

одмах предузима мере на отклањању узрока поремећаја, као и да о томе 

без одлагања обавести Општину Сокобања преко Општинске управе? 

 Да –2          Не - 0 

24. Да ли је Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања у случају 

прекида у обављању послова услед штрајка, обезбедило минимум 

процеса рада? 

 Да –2          Не - 0 

25. Да ли је Јавном комуналном предузећу „Напредак“ Сокобања власник 

односно држалац који изгуби животињу (пса или мачку) пријавио тај 

губитак без одлагања а најкасније у року од три дана од дана губитка 

животиње? 

 Да –2          Не - 0 

26. Да ли Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања обавља 

послове хватања напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) са 

других површина на основу захтева власника односно корисника те 

површине, или по налогу и уз присуство надлежне инспекције? 

 Да –2          Не - 0 

Напомена: 
 

Максимални број бодова: 52 
Број бодова: 

  

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

52 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 44 - 52 

Низак 33 - 43 
Средњи 22 - 32 
Висок 11 - 21 

Критичан 0 - 10 

 

Присутно лице                                                      ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  

 



 


