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       Серијски број записника: ___________

       Број: 270-323-______________/20___-05

       Дана:_____________________________   

Место:____________________________

          КОНТРОЛНА ЛИСТА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПРИХВАТИЛИШТУ

Прихватилиште____________________________________________________________

ИД број___________________________________________________________________

Матични број______________________________________________________________
Адреса____________________________________________________________________ 

Одговорно лице____________________________________________________________ 

 Број телефона______________________________________________________________ 

  Email______________________________________________________________________ 

  Координате станице: Географ. Ширина____________ Географ. Дужина____________ 



Ако је одговор на питање под тачком 1. негативан,
субјекат се сматра нерегистрованим и надзор се врши у
складу са одредбом члана 33. став 2. Закона о
инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр.
36/15).

Бр. члан ПРОВЕРА УСАГЛАШЕНОСТИ Да Не Коментар

1 72.1.
73.1.

Прихватилиште је уписано у Регистар објеката односно Регистар одобрених објеката и 
додељен му је ветеринарски контролни број

2 61.1.1.

Прихватилиште за напуштене животиње испуњава услове за заштиту добробити 
животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме, у складу са овим 
законом и уписано је у Регистар објеката који води Министарство, у складу са законом 
којим се уређује ветеринарство

3 61.1.2. Лица која раде са животињама у прихватилишту, су обучена за добробит животиња

4 62.1.2.
Власник прихватилишта пре уписа у Регистар објеката Министарству доставио је 
доказ да је обезбедио спровођење здравствене заштите животиња

5 62.1.3.
Власник прихватилишта обезбедио је одговарајући простор за смештај животиња на 
начин који обезбеђује добробит животиња и не нарушава јавни ред и мир

6 62.1.4.
Власник прихватилишта обезбедио је лица која су обучена за поступање са 
животињама

7 63.1.
Власник прихватилишта, одговоран је за живот, здравље и добробит животиња у  
прихватилишту

8 63.2.
Власник прихватилишта, о кућним љубимцима у прихватилишту брине са пажњом 
доброг домаћина

9 63.3. Власник прихватилишта, води евиденцију о животињама и евиденцију чува три године

10 65.1.1.
Власник прихватилишта прима пријаве о напуштеним животињама и обезбеђује
збрињавање сваке напуштене животиње, у складу са овим законом

11 65.1.2.
Власник прихватилишта обезбеђује спровођење мера превентивне здравствене 
заштите животиња и потребну помоћ животињама од стране ветеринара

12 65.1.3. Власник прихватилишта брине о проналажењу власника, односно држаоца животиња
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*Закон о ветеринарству („Службени гласник РС” бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012) 

*ЗоДЖ - Закон о добробити животиња (Сл. Гласник РС бр. 41/2009)



13 65.1.4
Власник прихватилишта враћа власнику, односно држаоцу, на његов захтев, животињу 
у року од 15 дана од дана смештаја у прихватилиште

14 65.1.5.
Власник прихватилишта припрема план збрињавања животиња у случају затварања
прихватилишта или елементарних непогода

15 2.1.

У прихватилиште се смештају пси и мачке непознатих власника и без власника које је 
зоохигијенска служба уклонила са јавних површина или су их нашли грађани на 
јавним местима и површинама и то до збрињавања код новог власника односно до 
лишавања живота, у складу са Законом о добробити животиња 

16 3.1.1. У прихватилишту животињама се обезбеђује довољна количина воде и хране

17 3.1.2.
У прихватилишту животињама је обезбеђена  физичка, термичка и психолошка 
удобност

18 3.1.3.
У прихватилишту животињама је обезбеђена довољно пространа површина за одмор и 
кретање на којој пас или мачка може удобно да лежи и стоји, односно да заузима 
природне положаје тела и да се креће колико је неопходно за дневну активност

19 3.1.4.
У прихватилишту животињама  је обезбеђен социјални контакт са другим псима, 
односно мачкама

20 3.1.5.
У прихватилишту животињама  је обезбеђено испољавање свих облика понашања 
карактеристичних за врсту осим испољавања агресивности и парења

21 4.1.

Прихватилиште је изграђено и конструисано тако да омогућава оптималне услове, 
својствене животињама, које су у њих смештене и смањује на  најмању могућу меру 
ризик од повреда, преношења болести, крађе или бежања животиња или уласка 
неовлашћених лица

22 5.1.
Прихватилиште је звучно и визуелно изоловано од околине, ограђено је оградом која 
онемогућава неконтролисани улаз и излаз животиња и људи и повезано је са главним 
саобраћајницама

23 6.1.1. Круг прихватилишта својом површином обезбеђује функционалност
24 6.1.2. Круг прихватилишта има улаз који је контролисан и под сталним надзором

25 6.1.3.
Круг прихватилишта је изолован од околине и ограђен оградом како би се спречио
неконтролисани улазак и излазак људи и животиња

*Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње ("Сл. гласник РС", бр. 19/2012)
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Прихватилиште је у насељеном месту: 
Ако ДА, одговорити на следеће питање;



26 7.1.

Прихватилиште је снабдевено довољном количином здравствено исправне, питке воде 
из јавног водовода или властитог бунара за напајање животиња и људи, као и 
довољном количином воде за спровођење хигијенско-санитарних мера, одржавање 
хигијене радника и противпожарну заштиту

27 8.1.
Сваки кавез или бокс у прихватилишту је опремљен уређајем за затварање, који 
животиње не могу отворитити

28 8.2.
Сви безбедносни методи који се користе у прихватилишту су такви да омогућавају 
лицима која раде у прихватилишту слободан приступ животињама, као и излаз у 
случају нужде

29 8.3. Прихватилиште има обезбеђену одговарајућу противпожарну опрему

30 9.1.
Све смештајне јединице, односно простор, као и испусти за псе и мачке у 
прихватилишту чисте се најмање једном дневно, а по потреби и чешће, како би се 
животиње осећале удобно

31 9.2. Урин, фецес, екскрети и остаци хране се уклањају свакодневно 

32 9.3.
Дезинфекција смештајних просторија за псе и мачке обавља се редовно, а увек када 
животиња напушта прихватилиште, односно пансион, а на њено место долази нова 
животиња

33 10.1.
Унутар круга прихватилишта редовно се обавља дератизација најмање два пута 
годишње, а по потреби и чешће

34 10.2.
Дезинсекција прихватилишта спроводи се током раздобља активности инсеката и то 
најмање једном месечно, а у осталом делу године по потреби

35 11.1.1.
Унутар круга прихватилишта постоје просторије за боравак, одмор и исхрану лица која 
раде у прихватилишту

36 11.1.2.
Унутар круга прихватилишта постоје просторије за пресвлачење лица која раде у 
прихватилишту (гардероба)

37 11.1.3.
Унутар круга прихватилишта постоје просторије или простор за припрему хране за псе 
и мачке

38 11.1.4.
просторије или простор за прање посуда за храну и воду за псе
и мачке

39 11.1.5.
Унутар круга прихватилишта постоје просторије или простор за складиштење хране за 
животиње и санитарни чвор

40 11.2.
Прихватилиште има одвојену просторију у којој се води пословна администрација и 
евиденција прописана овим правилником
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41 12.1.

Смештајне  просторије  у  којима  се  држе  пси  и  мачке  у прихватилишту су физички 
одвојене од других објеката и просторија и изграђене тако да у њима има довољно 
простора да се животиње могу окренути, ходати, устајати, седати лежати на начин који 
је у складу са физиолошким потребама животиње у односу на њену расу, пол и 
величину животиње

42 12.2.
Површине смештајних простора су без оштрих  ивица и углова, који могу повредити 
животиње

43 12.3.
Смештајне просторије се одржавају тако што се све површине, које долазе у контакт са 
животињама редовно чисте, перу и дезинфикују

44 12.4.
Смештајне просторије су изграђене на начин који омогућава одржавање паса и мачака 
чистим и сувим, пружање заштите од екстремних температура и неповољних 
временских услова и онемогућава да друге животиње уђу у прихватилиште

45 13.1.

Под у смештајним просторијама у прихватилишту је направљен од непропусног 
материјала, који се лако пере, чисти и дезинфикује и има обезбеђен дренажни систем и 
пад ка одводном каналу, а у прихватилишту и одводни систем који је посебан за чисти 
и нечисти део прихватилишта

46 13.2.
Покривна подна површина је отпорна на воду, урин, фецес и дезинфицијенсе, оцедна 
је и брзо се суши, а пријатна за кретање и лежање паса и мачака

47 13.3. Под је израђен тако да се штити екстремитети паса и мачака од повреда

14.1.
Животиње у прихватилишту су заштићене од екстремних температура, а температура 
околине је контролисана како би се смањио стрес на минимум

48 15.1.
Осветљење у прихватилишту је по трајању и интензитету што сличније спољашњем 
светлу

49 15.2.
По потреби обезбеђује се и вештачко осветљење, како би се животиње могле 
прегледати, а површине у у прихватилишту, односно пансиону очистити

50 16.1.
У прихватилишту обезбеђена је одговарајућа природна или вештачка вентилација, 
како се избегава појава влаге и непријатних мириса

51 16.2.
Вентилациони систем у прихватилишту повезан је са алармним системом који 
упозорава на квар на вентилационом систему

52 16.3.1.
Вентилациони систем обезбеђује осам до 12 измена ваздуха/час у објектима за смештај 
паса

53 16.3.2. најмање 12 до 15 измена ваздуха/час у објектима за смештај мачака
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 Грађевински објекат прихватилишта потпуно затвореног типа: 
Ако ДА, одговорити на једно од следећа два питања у зависности од врсте животиња у прихватилисту; 



54 17.1.1.
17.1.2.

Прихватилиште има две физички раздвојене функционалне целине у којима се налазе 
животиње: нечисти део прихватилишта и чисти део прихватилишта

55 17.2.
На улазу у чисти део прихватилишта се налази дезинфекциона баријера за обућу и 
посуда за дезинфекцију руку радника

56 17.3.
У нечисти део прихватилишта се смештају све новопримљене животиње, односно 
животиње непознатог здравственог статуса, агресивне и болесне животиње, као и оне 
за које се сумња да су оболеле од беснила

57 17.4.
Лица која се брину о животињама у нечистом делу прихватилишта не брину се о 
животињама у чистом делу прихватилишта и обратно, без претходно обављене 
дезинфекције, купања и промене обуће и одеће

58 17.5.
Смештајне просторије за псе и мачке у прихватилишту садрже боксове и кавезе за 
њихов смештај

59

18.1.1.
18.1.2.
18.1.3.
18.1.4.
18.1.5.
18.1.6.

Нечисти део прихватилишта има:
1) просторије за тријажу
2) смештајних просторија за псе и мачке;
3) просторије или простора за купање паса и мачака;
4) просторије или простора за привремено одлагање лешева;
5) дезинфекционог пункта за возила;
6) простора за смештај дезинфекционих средстава и опреме

60 18.2.1.
18.2.2.

Нечисти део прихватилишта има део за агресивне и болесне псе или мачке, а посебно 
оне за које се сумња да су оболеле од беснила

61

19.1.1.
19.1.2.
19.1.3.
19.1.4.
19.1.5.

Чисти део прихватилишта има
- смештајне просторије за псе и мачке
- изолатор
- просторију или простор за купање паса и мачака
- просторију или простор за смештај дезинфекционих средстава и опреме
- простор за шетање паса

62 19.2.
Прихватилиште има просторију за спровођење мера здравствене заштите животиња, 
хирушких и других интервенција

63 27.1.
По пријему, после обављеног клиничког прегледа и разврставања, пси и мачке се 
смештају у боксеве или кавезе, зависно од врсте, пола, старости и темперамента 
животиње
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У прихватилишту се обављају хирушке и друге ветеринарске интервенције
Ако ДА, одговорити на следеће питање; 



64 27.2.
Сваки кавез или бокс је опремљен уређајем за затварање, који животиње не могу 
отворити

65 28.1.
Боксови и кавези за псе одвојени су пуним преградама, најмање висине 1,2 m, потпуно 
затворени, а где постоји опасност од искакања паса и са горње стране покривени 
жичаном мрежом или шипкама

66 28.2.
Зид бокса за псе завршава се решеткастим или мрежним делом најмање висине 
0,6 m која се наставља на пуну преграду бокса

67 28.3. Зидови бокса за псе израђени су од нешкодљивих и непорозних материјала
68 29.1. Кавези за мачке израђени су од непропусног материјала и немају жичани под
69 29.2. Бочне стране кавеза за мачке имају пуне преграде
70 29.3. Кавез за мачке имају посуду за физиолошке потребе, посуду за храну и воду

71 30.1.
Висина смештајног простора у прихватилишту за псе је 1,5 пута виша од висине пса 
(висина гребена), при чему кавез није мањи од 60 cm ни већи од 120 cm

72 30.2.
Простор за смештај паса у затвореном делу смештајног простора у прихватилишту је 
најмање 1,2x1,8 m, а испуст у отвореном делу је најмање површине од 1,2x2,4 m

73 30.3.
За сваког пса обезбеђен је простор у у боксевима, односно кавезима у затвореном делу 
смештајног простора у прихватилишту од најмање 1,5 m², а испуст у отвореном делу 
најмање 2 m²

74 30.4.
У нечистом дела прихватилишта боксеви немају испусте и имају пуну преграду висине 
1,2 m на предњој страни бокса и пуну преграду висине 1,5 m на бочним странама бокса

75 31.1.
Мачке смештене појединачно у кавезима, односно боксовима у прихватилишту  имају 
обезбеђен простор за сваку мачку од најмање 1х1х1 m

76 31.2.
Свакој мачки старијој од четири месеца која се држи групно обезбеђена је површина 
од најмање 1 m² у кавезу, односно боксу
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Пси су смештени групно.
Ако ДА, одговорити на следеће питање;

У прихватилишту су смештене мачке појединачно.  
Ако ДА, одговорити на следеће питање;

У прихватилишту су смештене мачке групно.  
Ако ДА, одговорити на следеће питање;



77 35.1.
Бригу о животињама у прихватилишту врши довољан број лица који обезбеђују услове 
у погледу доброрбити, контроле и неге животиња.  

78 35.2.
Са животињама у прихватилишту се поступа са пажњом доброг домаћина и обезбеђен 
им је свакодневни надзор. 

79 36.1.
После пријема информације о пронађеној изгубљеној или напуштеној животињи, врши 
се њено хватање и превоз до прихватилишта, преко зоохигијенске службе локалне 
самоуправе

80 36.2.
36.3.

Ако је власник познат, без одлагања се обавештава о пронађеној животињи
Ако се пронађена животиња налази на списку тражених животиња, о томе се 
обавештава власник

81 37.1.
Свака новопримљена животиња прво се смешта у нечисти део
прихватилишта како не долази у додир са другим животињама

82 37.2. После тријаже, свака животиња се третира против екто и ендопаразита.

83 37.3.
Приступ нечистом делу прихватилишта имају само запослена лица и ветеринар који 
обавља здравствену заштиту животиња

84 37.4.
Пси непознатог здравственог статуса бораве у нечистом делу прихватилишта до 
момента утврђивања здравственог статуса

85 37.5.
Пре пријема нових животиња смештајни простор нечистог дела прихватилишта се 
темељно пере, чисти и дезинфикује

86 37.6. Свакој новопримљеној животиња се утврђује идентитет

87 37.7.
Сваку новопримљену животињу прегледа ветеринар и то најкасније 24 часа по пријему 
животиње, ради утврђивања здравственог статуса

88 37.8.
Лица која раде са животињама у прихватилишту најмање два пута дневно проверавају 
опште стање животиња (узимање хране и воде, уринирање,
дефекација, промене у понашању) и по потреби обавештавају ветеринара

89 37.9.
Пси и мачке непознатог власника за које се при пријему и обављању клиничког 
прегледа процени да су здрави и прихватљивог темперамента за удомљавање, уводе се 
у део прихватилишта за смештај и разврставају се према половима.
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90

40.1.1
40.1.1
40.1.1
40.1.1
40.1.1
40.1.1
40.2.

После обављене тријаже животиња, пси и мачке се разврставају према половима и 
смештају у посебне смештајне просторе тако да се одвоје:
- болесни или повређени одрасли пси
- болесни или повређени штенци млађи од четири месеца
- болесне или повређене мачке
- агресивни пси и мачке
- пси и мачке сумњиви на беснило ради посматрања
- пси и мачке са идентификационим ознакама
Пси и мачке се не држе у истим смештајним просторијама

91
41.1.1.
41.1.2.
41.1.3.

У истом смештајном простору прихватилишта не држе се заједно:
- кује са леглом са другим псима
- пси које испољавају чудно понашање или агресију са другим
животињама
- штенад млађа од четири месеца са одраслим животињама, изузев са мајком или 
керушом која их храни.

92
42.1.1.
42.1.2.
42.1.3.

У истом смештајном простору прихватилишта не држе се заједно:
- мачке са окотом заједно са другим мачкама
- мачићи млађи од четири месеца заједно са одраслима животињама изузев са мајком 
или мачком која их храни
- мачка у терању заједно са одраслим мужјацима

93 43.2.
Сви пси или мачке непознатог власника, односно без власника у прихватилишту се 
стерилишу, не напуштају прихватилиште без претходно обављене стерилизације и 
обележеавају у складу са прописима којима се уређује ветеринарство

94 44.1. Храна је чиста, здрава, укусна, добре нутритивне вредности и у довољној количини
95 44.2. Исхрана је прилагођена старости и кондицији животиње

96 44.5.
Животињама је у свако доба обезбеђена вода, а мачкама се у свако доба обеубеђује 
слободан приступ храни и води

97 45.1.
У прихватилиштима је обезбеђено редовно кретање животиња које мора да се 
прилагоди раси, категорији и старости животиње
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98 45.2. Псима се обезбеђује физичка активност

99 48.1.
Обука о добробити животиња у прихватилиштима врши се у складу са Програмом 
обуке о добробити животиња у прихватилиштима

100 50.1.
За прихватање и превоз животиња обезбеђен је одговарајући број возила или 
приколица, прилагођених за ту намену

101 50.2. Животиње се превозе у најкраћем могућем року

102 50.3.
У току превоза животиње или у паркираним возилима обезбеђена је одговарајућа 
вентилација и заклон од директног деловања сунчевих зрака

103 51.1.
Возила, односно приколице возила за превоз напуштених и изгубљених животиња 
израђено је на начин да пружи безбедност животиња и заштиту од повреда

104 51.2. Простор за животиње је одвојен чврстом физичком оградом од осталог дела возила

105 51.3.
Животиње у возилу су међусобно физички одвојене, а оболеле или повређене 
животиње се посебно одвајају уз обезбеђивање одговарајуће неге

106 51.4. Возило је конструисано на такав начин да животиње не могу да побегну

107 51.5.

Простор за животиње унутар возила је довољно простран тако да животиња може 
нормално да стоји и лежи, са одговарајућом вентилацијом и заштитом од екстремних 
температура, без оштрих ивица и избочина, како би се избегле повреде животиња и 
израђен тако да се лако чисти, пере и дезинфикује

108 51.6. Под у возилу мора да буде од неклизајућег материјала

109 51.7.
На возилу је јасно означен назив, адреса и телефонски број прихватилишта или службе 
за хватање и превоз живoтиња

110 51.8.
Возила су опремљена уређајима за утовар и истовар животиња, као и опремом за 
хватање и спасавање животиња

111 52.1.
Прикупљање напуштених и изгубљених животиња врши се са посебном пажњом, тако 
да се проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и стреса за животињу

Кавези немају испусте.
Ако је ДА, одговорити на следеће питање
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112 52.2.

Средства за прикупљање напуштених и изгубљених животиња чини:
1) мрежа
2) повоци, каишеви, брњице и полуге
3) мердевине
4) кавези од жице или фибергласа
5) корпе за мачке
6) ужад за везивање
7) носила
8) опрема за разбијање, сечење и копање (лопата, чекић и сл.)
9) батеријска лампа
10) храна и вода
11) средства за седирање животиња
12) друга опрема неопходна за прикупљање животиња

113 49. Евиденција
Укупан број бодова:

НАПОМЕНА: Све евидентиране неусаглашености се морају детаљно описати у записнику

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

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%)  

КОМЕНТАР ИНСПЕКТОРА:

 Контролисано лице:                                                                                                                                        Ветеринарски инспектор:
        

________________________                                                                                                                           ___________________________
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