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Контролна листа: ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ
Назив правног лица /
предузетника
ПИБ
Матични број
ПОДАЦИ О АДРЕСИ
Место
Улица и број
Град / Општина
телефон
факс
е-mail
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ
Име и презиме
Функција
ЈМБГ
телефон
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Име и презиме
Функција
телефон
е-mail
ПОДАЦИ О ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ
Име и презиме
ЈМБГ
Број личне карте
ПОДАЦИ О АДРЕСИ
Место
Улица и број
Град / Општина
Телефон
е-mail

1.КОНТРОЛА ДРЖАЊА ПАСА И МАЧАКА

НАПОМЕНА

1.Да ли држалац животиња у стану или дворишту породичне
стамбене зграде држи домаће животиње (псе, мачке, голубове,  Да  Не
украсне или егзотичне птице?
2.Да ли су обезбеђени услови којима се задовољавају животне
потребе животиња у погледу исхране, хигијенско-санитарних
услова, лечења, неге и сл.(довољна количина квалитетне
хране и воде, простор за кретање, исхрану и одмор, заклон,
микроклиматске и хигијенске услове живота, присуство и
контакт са животињама исте врсте и очување физичке,
 Да  Не
психичке и генетске целовитости животиње, као што је
предузимање и спровођење превентивних дијагностичких,
хигијенских, терапеутских и других мера ради очувања
здравственог стања животиње и спречавања настанка
повреда, болести, стреса, бола, патње, страха и смрти
животиња?.
3.Да ли се држањем животиња узнемиравају трећа лица или
се загађује околина?

 Да  Не

4.Да ли је извршен упис пса у Централну базу?

 Да  Не

5.Колико се паса и мачака држи у
стану и дворишту породичне
стамбене зграде?

а) једног пса
б) једне мачке
в) два пса
г)више од два пса

 Да  Не

6.Да ли се у стану и дворишту породичне стамбене зграде
држи подмладак животиња, паса и мачака?

 Да  Не

7.Које старости је подмладак
животиња?

а)до четири месеца
б)преко четири месеца

 Да  Не

8.Где се држе пси и мачке?

а)заједничком стану
б)заједничком
дворишту

 Да  Не

9.Да ли је прибављена сагласност од сустанара, односно,
корисника заједничког дворишта?

 Да  Не

10. Да ли се у становима, у стамбеним зградама и заједничким
становима држе пси и мачке на балкону, тераси или лођи, на
 Да  Не
тавану, у подруму или другој заједничкој просторији?
11.Да ли се пси и мачке уводе у лифтове, када исте
истовремено користе станари и грађани?
12.Да ли се пас држи у ограђеном простору или у одговарајућој
кућици на удаљености од најмање 3 метра од суседне
стамбене или пословне зграде и најмање 2 метра од улице?

 Да  Не

 Да  Не

13.Да ли се пас пушта ван ограђеног простора, само у
дворишту породичне стамбене зграде, ако не постоји
могућност да напусти двориште или да на други начин угрози
пролазнике и суседе?

 Да  Не

14.Да ли је пас стално везан на ланцу или на други сличан
начин?

 Да  Не

15.Да ли је пас стално везан на продужену водилицу која не
може бити краћа од 2 (два) метра.?

 Да  Не

16. Да ли је за пса који се држи везан, обезбеђен период у току
дана у коме неће бити везан и у коме ће слободно да се креће
 Да  Не
у складу са његовим физиолошким потребама и потребама у
понашању?
17.Да ли је на улазу у двриште, на видном месту истакнут
натпис ''Чувај се пса".

 Да  Не

18.Да ли се пас изводи, ван затвореног простора, у паркове,
само на кратком поводнику који не може бити дужи од 2 (два)
метра и са заштитном корпом на њушци?

 Да  Не

19.Да ли се без заштитне корпе и са одговарајућим
поводником, у паркове, изводе само минијатурни и мали пси
висина (до гребена) до 40 центиметара, као и штенад до 4
месеца старости?.

 Да  Не

20.Да ли се пас слободно креће (без поводника) само на
одређеним јавним, односно зеленим површинама које су
посебно одређене и обележене?.

 Да  Не

21.Да ли се, уколико пас, приликом извођења и кретања,
загади јавне површине исте без одлагања очисте?

 Да  Не

22.Да ли се уколико пас или мачка, при извођењу из стана,
заrаде, заједничко степениште или друге заједничке
просторије, загађена површина очисти и опере, а по потреби и
дезинфикује?

 Да  Не

23.Да ли се ако пас или мачка озледе неко лице, о томе одмах
обавести Ветеринарска станица или ветеринарска инспекција  Да  Не
и по налогу тог органа приведе животиња на преглед?
24.Да ли се одмах, а најкасније у року од 24. часа, пријави
угинуће животиње Ветеринарској станици, односно ветеринару,
 Да  Не
или Ветеринарској инспекцији, ради утврђивања узрока
угинућа?
25.Да ли се врши обележавање паса (микрочипoвање или
тетовир број)?

 Да  Не

26.Да ли се једанпут годишње приводе пси и мачке надлежној
ветеринарској служби ради вакцинисања против беснила и
других заразних болести?

 Да  Не

27.Да ли се држе и крећу пси расе питбул теријер и расе
настале укрштањем са питбул теријером?

 Да  Не

28.Да ли се пси и мачке уводе у јавне просторије и средства
јавног саобраћаја и јавна купалишта?

 Да  Не

2.КОНТРОЛА ДРЖАЊА ГОЛУБОВА
1.Где се држе голубови?

а) стамбеној згради
б)посебно изграђеној
просторији или објекту на
крову
в)посебно изграђеној
просторији или објекту на
тавану

 Да  Не

2.Да ли је прибављена је сагласност скупштине зграде за
држање голубова у стамбеним зградама у посебно изграђеним  Да  Не
просторијама или објектима на крову или тавану?
3.Где се држе а) породичној стамбеној згради
голубови?
б) посебно изграђеном објекту на тавану
в) посебно изграђеном објекту на тераси

 Да  Не

4.Да ли се голубови држе у дворишту породичне стамбене
зграде, у посебно изграђеним објектима?

 Да  Не

5.Да ли су посебно изграђени објекти у дворишту породичне
стамбене зграде, удаљени најмање 15 метара од регулационе
линије стамбених објеката и објекта за снабдевање водом?

 Да  Не

6.Да ли се голубови држе у сталним или привременим
објектима?

 Да  Не

7.Да ли је за држање више од 20 голубова изграђен стални
објекат?

 Да  Не

8.Да ли је за држање до 20 голубова изграђен привремени
објекат као што је кавез од дасака, жице или сличног
материјала?

 Да  Не

9.Да ли су подови сталних и привремених објеката за држање
галубова изграђени од непропустљивог материјала, са
нагибом према каналу за одвођење нечистоће и воде у
канализацију или ђубриште?

 Да  Не

10Да ли су стални и привремени објекти за држање голубова
ограђени?

 Да  Не

11.Да ли се стални и привремени објекти за држање голубова
редовно чисте и по потреби, а најмање два пута годишње
дезинфикују?

 Да  Не

12.Да ли постоји сагласност корисника да се голубови могу
држати у заједничком дворишту породичне стамбене зграде?

 Да  Не

13.Да ли се голубови држе на терасама, балконима, лођама и
заједничким терасама стамбених зграда?

 Да  Не

3.КОНТРОЛА ДРЖАЊА УКРАСНИХ И ЕГЗОТИЧНИХ ПТИЦА
1.Да ли се у стану држе украсне и егзотичне птице у броју и на
начин којим се други станари ометају у мирном коришћењу
станова?

 Да  Не

2.Да ли се у дворишту породичне стамбене зграде у помоћним
просторијама држе украсне и егзотичне птице, у циљу
 Да  Не
размножавања и продаје?
3..Да ли се у дворишту породичне стамбене зграде у посебним
кавезима држе украсне и егзотичне птице, у циљу
 Да  Не
размножавања и продаје?
4.Да ли је прибављена сагласност Ветеринарске инспекције за
 Да  Не
размножавање и продају украсних и егзотичних птица?
5.Да ли се егзотичне птице држе у подрумима, степеништима и
 Да  Не
таванима стамбених зграда?
6.Да ли се врши злостављање животиња?

 Да  Не

7.Да ли се врши организовање борби животиња и да ли се
учествује у тим борбама?

 Да  Не

8.Да ли се остављају лешеви угинулих животиња и њихових
делова?

 Да  Не

9.Да ли је животиња напуштена?

 Да  Не

10.Да ли се хушка једна животиња на другу?

 Да  Не

1.КОНТРОЛА ДРЖАЊА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА - СЕОСКА НАСЕЉА
1.Које се домаће
животиње држе у
сеоским насељима
општине Параћин?

а)копитари
б)папкари
в) пернате животиње
г)голубови
д)украсне и егзотичне птице
ђ)пси
е)мачке
ж)кунићи
з)нутрије

 Да  Не

2. Да ли су обезбеђени услови којима се задовољавају
животне потребе животиња у погледу исхране, хигијенскосанитарних услова, лечења, неге и сл.(довољна количина
квалитетне хране и воде, простор за кретање, исхрану и
одмор, заклон, микроклиматске и хигијенске услове живота,
присуство и контакт са животињама исте врсте и очување
физичке, психичке и генетске целовитости животиње, као што
је предузимање и спровођење превентивних дијагностичких,
хигијенских, терапеутских и других мера ради очувања
здравственог стања животиње и спречавања настанка
повреда, болести, стреса, бола, патње, страха и смрти
животиња?.

 Да  Не

3.Да ли је држање животиња редовна делатност тј.предмет
пословања, узгој или чување животиња?

 Да  Не

4.Да ли се животиње држе у објекту?

 Да  Не

5.Да ли се животиње држе у ограђеном простору?

 Да  Не

6.Да ли се животиње држе на отвореном?

 Да  Не

7.Да ли је спречен неконтролисан излазак животиња на
површине јавне намене?

 Да  Не

8.Да ли је спречено угрожавање животне околине?

 Да  Не

9.Да ли је спречено угрожавање трећих лица?

 Да  Не

10.Да ли је спречено пуштање и напајање стоке, пернате
живине и кунића на површинама јавне намене?

 Да  Не

2. КОНТРОЛА ДРЖАЊА КОПИТАРА И ПАПКАРА
11.Да ли се копитари и папкари држе у посебно изграђеним
условним објектима са нагибом према каналу за нечистоће

 Да  Не

12.Да ли су објекти удаљени више од 15 метара од
регулационе линије и стамбеног објекта исте или суседне
парцеле?

 Да  Не

13.Да ли су објекти удаљени најмање 20 метара од објеката
за водоснабдевање?

 Да  Не

14.Да ли је ђубриште прописно уређено и да ли се стајско
ђубре редовно износи на за то условно место?

 Да  Не

15.Да ли се врши злостављање животиња?

 Да  Не

16.Да ли је прихватни базен осоке уређен на прописан
начин са постављеним поклопцем и решетком?

 Да  Не

17.Да ли се остављају лешеви угинулих животиња и њихових
делова?

 Да  Не

18.Да ли је животиња напуштена?

 Да  Не

19.Да ли се на улазу у објекте налази дезинфекциона баријера?  Да  Не

НАПОМЕНА

Присутна лица:
Име и презиме:

Комунални инспектори:
Радно место

Име и презиме:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Датум:

