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Серијски број записника: ___________
Број: 270-323-______________/20___-05
Дана:_____________________________
Место:____________________________

КОНТРОЛНА ЛИСТА
ОДГАЈИВАЧНИЦЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ
(пси)

Одгајивачница за псе_______________________________________________________
ИД број___________________________________________________________________
Матични број______________________________________________________________
Адреса____________________________________________________________________
Одговорно лице____________________________________________________________
Број телефона______________________________________________________________
Email______________________________________________________________________
Координате одгајивачнице: Географ. Ширина_________ Географ. Дужина________
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КЛ-34-01/01
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).

*Закон о ветеринарству („Службени гласник РС” бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012)

Бр. члан

1

72.1.
73.1.

ПРОВЕРА УСАГЛАШЕНОСТИ
Одгајивачница је уписана у Регистар објеката и додељен јој је ветеринарски
контролни број
*ЗоДЖ - Закон о добробити животиња (Сл. Гласник РС бр. 41/2009)

2

59.1.1.

Одгајивачница испуњава услове за добробит животиња у погледу простора за
животиње, просторија и опреме, у складу са овим законом и уписана је у Регистар
објеката који води Министарство, у складу са законом којим се уређује ветеринарство

3

59.1.2.

Власник, односно држалац одгајивачнице, води евиденцију о продатим животињама,
кретању, исхрани и лечењу.
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59.1.3.

Лица која која раде у одгајивачницама брину о заштити живота и добробити животиња
и за сваку продату животињу издају писмено упутство о начину држања те животиње

5

59.1.4.

Лица која која раде у одгајивачницама су обучена за добробит животиња

*Правилник о условима које морају да испуњавају одгајивачнице за животиње ("Сл. гласник РС",
бр. 14/2012)
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4.1.

Одгајивачница је изграђена и конструисана на начин којим се обезбеђују оптимални
услови, својствене животињама које су у њих смештене, добро здравствено стање и
добробит животиња
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4.2.

Одгајивачница је конструисана и одржавана тако да се на најмању могућу меру смањи
ризик од повреда, преношења болести, крађе или бежања животиња или уласка
неовлашћених лица

Да Не

Коментар
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Одгајивачница је у насељеном месту:
Ако ДА, одговорити на следеће питање; Ако НЕ, изоставити га из бодовања
8

4.3.

9

5.1.1.

10

5.1.2.

11

5.2.
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6.1.

13

6.1.

14

6.1.

15

6.1.

16

6.1.

17

6.1.

18

6.2.

19

7.1.

Одгајивачница је ограђена чврстом оградом која онемогућава неконтролисани улаз и
излаз животиња и људи, повезана је са главним саобраћајницама, звучно и визуелно је
изолована од околине
Круг одгајивачнице својом површином обезбеђује функционалност
Круг одгајивачнице је изолован од околине и ограђен је оградом висине од 2. 0 до 2.2
m., како би се спречио неконтролисан улазак и излазак људи и животиња
Улаз у одгајивачницу је контролисан, под сталним је надзором, са постављеном
таблом са подацима о називу, адресом , бројем телефона и радно време објекта
Унутар круга одгајивачница има одвојену просторију у којој се води пословна
администрација и евиденција прописана овим правилником
Унутар круга одгајивачнице постоји просторија за боравак, одмор и исхрану лица која
раде у одгајивачници
Унутар круга одгајивачнице постоји просторија за пресвлачење лица која раде у
одгајивачницу (гардероба)
Унутар круга одгајивачнице постоји просторија или простор за припрему хране за псе
Унутар круга одгајивачнице постоји просторија или простор за прање посуда за храну
и воду за животиње
Унутар круга одгајивачнице постоји просторија или простор за складиштење хране за
животиње и санитарни чвор
Унутар круга одгајивачнице постоји смештајни простор- изолатор за оболеле и
повређене животиње и купаоницу за животиње
Смештајне објекте, односно просторије у којима се држе животиње су физички
одвојене од других објеката и просторија
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20

7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.

21

7.3.

22

7.4.

23

7.5.

24

8.1.

25

8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.

26

8.3.

27

9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.
9.1.5.

Објекти, односно просторије су 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;
- обезбеђују одржавање животиња чистим и сувим, обезбеђују микроклиматске услове
примерене врсти и категорији животиња и заштиту од екстремних температура и
неповољних временских услова;
- онемогућавају да друге животиње уђу у одгајивачницу;
- омогућавају несметан преглед и контролу животиња
Одгајивачница је конструисана и изграђена је тако да обезбеђује заштиту животиња
од људи и људи од животиња и спречава бежање животиња
Површине у одгајивачници су без оштрих ивица и углова, који могу повредити
животиње
Објекте, односно просторије се одржавају тако што се све површине, које долазе у
контакт са животињама редовно чисте, перу и дезинфикују
Зидови одгајивачнице су изграђени од одговарајућег грађевинског материјала
Под у смештајним просторијама у одгајивачници:
- је израђен од непропусног материјала, који се лако пере, чисти и дезинфикује;
- има обезбеђен дренажни систем и пад ка одводном каналу, посебан одводни систем
за чист, а посебан за нечист део;
- је израђен тако да се заштите екстремитети животиња од повреда;
- има површински слој који је отпоран на воду, урин, фецес и дезинфицијенсе, брзо се
суши а пријатан је за кретање и лежање животиња
Врата, прозори, отвори за ваздух и светла имају оквире заштићене од рђе и заштићене
мрежама од уласка грабљивица и инсеката
Одгајивачнице имају простор који обезбеђује:
- довољну површину за одмор и кретање на којој животиња удобно лежи, стоји,
заузима природне положаје;
- довољну количину воде и хране;
- физичка, термичка и психолошка удобност;
- успостављање социјалног контакта са другим животињама;
- испољавање свих облика понашања карактеристичних за врсту, осим агресивности
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28

10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.

29

11.1.

30

11.2.

31

11.3.

32

11.4.
11.5.

33

11.6.

34

12.

35

13.1.

У смештајном простору обезбеђено је одвојено држање:
- агресивних животиња;
- оболелих животиња;
- керуша са окотом
-штенца млађих од четири месеци
Капацитет смештајног простора одговара величини и броју смештених животиња
Смештајни простор је израђен и конструисан тако да се на најмању могућу меру
смањи ризик од повреда, обољења и бекства животиња
Површине кавеза, контејнера или обора су израђени од нетоксичног материјала , који
се лако пере, чисти и дезинфикује
Корисна подна површина смештајног простора одговара врсти, категорији, величини и
броју животиња, има испуст у складу са потребама животиње.
Величина смештајног простора је таква да пас може да устане и да се окрене се око
своје осе без проблема
Смештајни простор има:
1) кућице за псе димензија: 100х60х55, 150х100х70 и 170-180х120х85cm
(у зависности од висине гребена пса: до 55cm, 55-65cm и преко 65cm)
2) испусте за псе:
- код појединачног држања је површине 5,6,7 и 8 m²
(у зависности од висине гребена пса: до 40cm, 41-55cm, 56-65cm и преко 65cm)
- код групног до пет паса од 8-20 m² (у зависности од висине гребена пса) сваком
следећем псу обезбеђена је додатна површина од 2 m².
- једна трећина испуста је наткривена и заштићена, а површина је од материјала који се
лако пере, чисти и дезинфикује
3) ограду која је висока најмање 1,8 m (са нагибом на врху према унутра под углом од
45˚ потпуно наткривена - потпуно је прекривена)
- кавезе у којима се држе пси одговарајуће величине у ком може да легне, испружи се,
устане, стоји и окрене се око своје осе без проблема, ограничено време најдуже 8 сати
у току дана, чији под није од мреже.
-пси се не држе у кавезима на спрат
Одгајивачница је снабдевена 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 у
одгајивачници, одржавање хигијене радника и противпожарну заштиту
Сваки кавез или бокс има уређај за затварање који животиње не могу да отворе
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13.2.

37
38

13.3.

39

14.3.

14.1.

14.4.

40

15.1.

41

15.2.

42

15.4.

43

16.1.

44

16.2.
16.3.

45
46
47

17.1.

48

17.4.

49

18.1.

50

18.2.

51

19.1.
20.1.
20.2.
20.3.

52

23.1.

53

24.1.
24.2.

17.2.
17.3.

У одгајивачници су предузете све потребне мере како животиње не би могли да
побегну а лицима која раде, слободан приступ животињама и излаз у случају нужде
Одгајивачница има одговарајућу противпожарну опрему
Одгајивачница има природно и вештачко осветљење
У просторији са кујом и штенцима до 14 дана, ноћу је обезбеђено осветљење ниског
интензитета
За албино животиње обезбеђено је 50% мање светла него за жиивотиње стандардне
пигментације.
У одгајивачници је обезбеђена одговарајућа природна - вештачка вентилација, чиме се
спречава појава влаге и непријатних мириса.
У смештајном простору затвореног типа, вентилација обезбеђује 8-12 измена ваздуха
/час
Вентилациони систем у смештајном објекту потпуно затвореног типа, је повезан са
алармним системом.
Животиње у одгајивачници су заштићене од екстремних температура и температура
околине се контролише како би се смањио стрес на минимум.
Температура у просторији за псе је од 15-27 С, за штенце до две недеље од 26-28 С, а
за болесне од 22-24 С
Смештајне јединице и испусти се чисте најмање једном дневно
Урин, фецес, екскрети и остаци хране уклањају се свакодневно
Појилице и хранилице се чисте и перу најмање једном дневно
Дезинфекција смештајних просторија врши се редовно и увек када животиња напушта
одгајивачницу, а на њено место долази нова животиња.
Дератизација одгајивачнице се врши најмање два пута годишње, a
дезинсекција најмање једном месечно
Дезинсекција одгајивачнице обаља се током раздобља активности инсеката, најмање
једном месечно и у осталом делу године по потреби.
У одгајивачници је обезбеђена одговарајућа простирка за смештене животиње, од
старог папира, песка или гуме, која је мека, добрих адсорбентних и термоизолационих
особина, која не оштећује органе за варење. Иста се редовно мења и одржава чистом и
сувом
Боксови за псе имају уздигнуту површина од око 20-30 cm изнад пода, одговарајућих
димензија, направљена од дрвених дасака и прекривена гуменом простирком и слично,
за одмор и спавање.
Појилице и хранилице су израђене од нерђајућег материјала, који се лако пере, чисти и
дезинфикује, лако доступне свим животињама

КЛ-34-01/01

7/8

54

25.1.
25.2.
25.3.

55

25.4.
25.5.
25.6.

56

26.

27.1.

57

Животиње:
- имају обезбеђену чисту, здраву, укусну, добре нутритивне вредности и у довољној
количини храну;
- хране се најмање једном деневно;
- исхрана је прилагођена врсти, старости и кондицији.
Штенци старости:
- од 6 до 12 недеља се хране три пута дневно;
- штенци старости од 12 недеља до 12 месеци, се хране два пута дневно;
- изнемоглим животињама се даје дијета;
- скотним женкама и женкама у лактацији дневна количина хране је два пута већа од
нормалних потреба
Животињама је обезбеђен приступ води за пиће у свако доба, изузев веома малим
штенцима
Евиденција коју води власник, односно држалац одгајивачнице, садржи:
- податке о власнику, држаоцу (име и презиме, адресa и контакт телефон)
- врсти животиња
- податке о пореклу животиња:
а) називу, односно имену и презимену узгајивача;
б) адреси узгајивача;
- број обележених и евидентираних јединки
- укупан број животиња у узгоју, укупан број женки, број приплодних женки, број
женки који нису у приплоду
- подаци o свакој појединачној животињи, и то:
име женке, старост, датум рођења, датум терања, датум парења (оплођења), датум
порођаја, број легала, са подацима о полу младунаца, датуму рођења и тежини
младунаца, опису младунаца и укупном броју младунаца у сваком леглу, мужјаци,
датум набавке, односно продаје, купац, датум продаје младунаца, број продатих
животиња, исхрана животиња.

58

27.2.

Евиденција о подацима које попуњава ветеринар:
- о лечењу, вакцинацији, стерилизацији/кастрацији, кретању, угинућима, еутаназији
- подаци о ветеринару (име и презиме, адреса и контакт телефон)

59

27.3.

Евиденција се води у електронском/штампаном облику и чува се најмање годину дана

60

28.1.

Лица која раде у одгајивачницама су обучена за добробит животиња и брину о заштити
живота и добробити истих
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28.2.

КЛ-34-01/01

Обука лица се врши у складу са Програмом обуке за добробит животиња у
одгајивачницама
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%)
Контролисано лице:

_______________________________

Ветеринарски инспектор:
___________________________

