
Бр. Члан ПРОВЕРА УСАГЛАШЕНОСТИ Да Не Коментар

1 3.1.

Власник, односно држалац животиња обезбеђује све неопходне услове за добробит 
животиња у погледу простора, просторија и опреме у објекту у којем се држе, узгајају 
и стављају у промет животиње у производне сврхе, да би се спречио непотребан бол, 
повреде, патње и болест животиња

2 3.2.
Све животиње се контролишу у временским размацима који осигуравају њихову 
заштиту и добробит, а најмање једанпут дневно

3 4.1.
За болесне, повређене и исцрпљене животиње обезбеђене су просторије, односно 
простор са сувом и удобном простирком који је одвојен од других животиња

4 5.1.
Објекти и опрема у објектима су израђени од материјала који није штетан за здравље 
животиња, нема оштре рубове или избочене делове који могу да проузрокују повреде 
животиња и лако се одржавају, чисте, перу и дезинфикују

5 5.2.

Температура и влажност ваздуха, вентилација, концентрација штетних гасова и 
прашине у ваздуху и интензитет буке у објектима у којима бораве животиње су у 
границама које нису штетне за животиње, а имајући у виду врсту и категорију 
животиња

6 6.1.
Објекти су довољно осветљени, фиксно или преносно, природно или вештачки, тако 
да обезбеђују услове за надзор и преглед животиња у било које доба дана или ноћи

7 6.2.
Ако је објекат вештачки осветљен обезбеђено је време за одмор животиња, када оне 
морају да буду у мраку, у складу са физиолошким потребама животиња

8 7.1.
Животиње су заштићене од неповољних временских прилика и других опасности за 
њихово здравље
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*Правилник о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којима се држе, узгајају и стављају у 
промет животиње у производне сврхе начину држања, узгајања и промета појединих врста и категорија животња, као и сдржини и начину вођења 
евиденције о животињама ("Сл. гласник РС" бр. 6/2010, 57/2014)
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9 8.1.
Власник, односно држалац животиња једном дневно обезбеђује преглед аутоматске и 
механичке опреме која има утицај на здравље и добробит животиња

10 9.1.
Вода је доступна свим животињама у довољним количинама или се њихове потребе за 
водом обезбеђују на други одговарајући начин

11 9.2.
Животињама је, ради очувања њиховог здравља и добробити, обезбеђена примерена 
храна преко одговарајуће опреме, у довољним количинама и временским размацима, 
која одговара њиховој старости и врсти, етолошким и физиолошким потребама

12 9.3.
Храна или вода се нуди животињама на начин који не изазива непотребну патњу и 
повреде

13 9.4.
Опрема за напајање и храњење је израђена и постављена тако да је спречена 
контаминација хране и воде, а могућност озледа животиња због гурања при храњењу и 
напајању је сведена на најмању могућу меру

14 48.1. Евиденција о кретању животиња садржи прописане податке и уредно се води

15 49.1. Евиденција о исхрани животиња садржи прописане податке и уредно се води

16 50.1. Евиденција о лечењу животиња садржи прописане податке и уредно се води

17 51.1. Евиденција о угинућима животиња садржи прописане податке и уредно се води

Усклађено - Да ( бодова - 1 )     ;     Није ускалађено- Не ( бодова - 0 )

НАПОМЕНА: Све евидентиране неусаглашености се морају детаљно описати у записнику

КОМЕНТАР ИНСПЕКТОРА:

ПИТАЊА КОЈА СЕ НЕ БОДУЈУ, НЕ РАЧУНАЈУ СЕ У ПРОРАЧУНУ ПРОЦЕНТА РИЗИКА !!!
Класификација ризика у односу на број одговора са "Да":

Незнатан (91-100%), Низак (81-90%), Средњи (71-80%), Висок (61-70%), Критичан (<60%)  

 Контролисано лице:                                                                                                                                      Ветеринарски инспектор:
        

________________________                                                                                                                           ___________________________


