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ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА У ПРИХВАТИЛИШТИМА ЗА ЖИВОТИЊЕ 
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УПИС У РЕГИСТАР  

 

 

II. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ПРОСТОРИЈА  
 

1. Круг прихватилишта Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 
Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 5 и члан 6, тач 2) и 3) 

 
1.1. Ограда 
 

    -  да ли је објекат ограђен?                                                                                                                                          да       не  
 

    - да ли висина ограде одговарајућа?                                                                                                                          да       не  
 
1.2. Улаз  
 

     -да ли је улаз у круг објекта под надзором?                                                                                                             да       не  
 

     - да ли је објекат видно означен потребним подацима?                                                                                          да       не  
 

2. Врста просторија у прихватилишту 
 

Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 
Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 11, 17,18, 19 

 
Које просторе/просторије, осим смештајних има прихватилиште 
 

     - просторија за администрацију                                                                                                                                да       не  
 

     - просторија за боравак радника                                                                                                                               да       не  
 

     - гардероба                                                                                                                                                                   да       не  
 

     - просторија/простор за припрему хране за животиње                                                                                           да       не  
 

I. ПОДАЦИ О ЛИЦУ 
 
1.1. Подаци о власнику (име, презиме и адреса) 
 
 
 

 
1.2. Врста животиња која се држи 
 

    -  пси                                                                                                                                                                              да       не  
 

    - мачке                                                                                                                                                                           да       не  
 



 
     - просторија/простор за прање посуда за храну и воду                                                                                           да       не  

 
     - просторија/простор за складиштење хране за животиње                                                                                     да       не  

 
     - санитарни чвор                                                                                                                                                         да       не  

 
3. Функционалне целине и посебне просторије 
     

Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 
Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 17,18,19 

 
3.1. Функционалне целине 
 

     - Да ли је одвојен чист и нечист део у коме се налазе животиње?                                                                         да       не  
 
   Ако је одговор Не, да ли је: 
 

     - обезбеђен други објекат за прихват животиња?                                                                                                    да       не  
 

     - на улазу постављена дезинфекциона баријера?                                                                                                    да       не  
 
3.2. Које просторе/просторије има нечист део прихватилишта 
 

     - просторија за тријажу                                                                                                                                               да       не  
 

     - смештајне просторије за псе и мачке                                                                                                                     да       не  
 

     - просторије или простор за купање животиња                                                                                                       да       не  
 

     - просторије или простор за привремено одлагање лешева                                                                                    да       не  
 

     - дезинфекциони пункт за возила                                                                                                                              да       не  
 

     - простор за дезинфекциона средства и опрему                                                                                                      да       не  
 

     - смештајне просторије за псе и мачке                                                                                                                     да       не  
 
3.3. Које просторије има чист део прихватилишта  
 

     - смештајне просторије за псе и мачке                                                                                                                      да       не  
 

     - изолатор                                                                                                                                                                     да       не  
 

     - просторије или простор за купање животиња                                                                                                       да       не  
 

     - просторија или простор за дезинфекциона средства и опрему                                                                            да       не  
 

     - простор за шетање паса                                                                                                                                            да       не  
 

     - просторија за спровођење здравствене заштите и интервенција                                                                         да       не  
 
 

4. Осветљење Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 
Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 15 

 
4.1. Начин осветљења: 
 
природно                                                                             вештачко  

 
 



4.2. Оцена осветљења 
 
добро                                 задовољава                                                                         не задовољава  

 
5. Вентилација Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 

Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 16 

 
5.1. Врста вентилације у пансиону 
 
природна                                                                             вештачка  

 
 5.2. Оцена вентилације 
 
добро                                 задовољава                                                                         не задовољава  

 
5.3. Да ли је вентилациони систем повезан са алармним системом?                                                                    да                                                                                                          не  

 
6.  Снабдевање водом Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 

Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 7 

 
6.1. Да ли је објекат снабдевен довољном количином воде?                                                                                   да                                                                                                                                   не  

 
   6.2.  Навести извор воде: 
 

       - водовод                                                                                                                                                                      да                                                                                не  
 

       - бунар                                                                                                                                                                          да           не  
 

6.1. Да ли се вода редовно контролише?                                                                                                                     да                                                                                                                                   не  
  

7.  Обезбеђење Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 
Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 8 

 
7.1. Да ли сваки кавез или бокс има уређај за затварање?                                                                                      да                                            не  

 
7.2. Да ли је обезбеђена противпожарна опрема?                                                                                                      да           не  

 
8.  Хигијена објекта Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 

Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 9, 10,  

 
8.1. Стање хигијене објекта 
 
добро                                 задовољава                                                                         не задовољава  

 
8.2. Да ли се чишћење обавља редовно?                                                                                                                      да                                                                                                                                   не  

  
8.3. Да ли редовно обавља дезинфекција?                                                                                                                  да                                                                                                             не  

 
8.4. Да ли редовно обавља дезинсекција?                                                                                                                   да                                                                      не  

 
8.5. Да ли редовно обавља дератизација?                                                                                                                   да                               не  

 
8.6. Да ли постоји запис о томе?                                                                                                                                    да                                                                                                                                   не  

 
9. Подови Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 

Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 13 



  9.1. Оцена стања подова 
 
добро                                 задовољава                                                                         не задовољава  

 
9.2. Да ли има обезбеђен дренажни систем?                                                                                                               да         не  

 

 

 
III. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОПРЕМЕ 

 
1. Простирка Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 

Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 23, 24 

 
1.1. Оцена стања простирке  
 
добро                                 задовољава                                                                           не задовољава  

 
1.2. Врста простирке (обележити крстићем) 
 

- индустријски нус производи  
 

- песак  
 

- исецкани папир  
 

- гума  
 

1.3. Да ли се води запис о пореклу простирке?                                                                                                          да                                                                                                                                    не  
 

1.4. Да ли се води запис о датуму уношења/изношења простирке?                                                                       да                                                                                                                                   не  
 

1.5. Да ли је обезбеђено лежиште за псе?                                                                                                                     да                                                                                                                                   не  
 
  1.6. Оцена стања и контрукције лежишта 
 
добро                                 задовољава                                                                         не задовољава  

 
 

2. Хранилице и појилице Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 
Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 25 

  
2.1. Да ли су хранилице доступне животињама?                                                                                                       да                                                                                не  

 
 2.2.  Стање хранилица  
 
добро                                 задовољава                                                                         не задовољава  

 
3. Посуда за физиолошке потребе мачака Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 

Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 26 

  
3.1 Да ли свакој мачки обезбеђена посебна посуда?                                                                                                 да                                                                                                                                   не  

 
  3.2. Да ли је пуњена (обележити крстићем): 
 

- комерцијалним метеријалом  
 

- песком  
 



3.3. Стање посуда  
 
добро                                 задовољава                                                                         не задовољава  

 
 

4. Смештајне просторије за животиње Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 
Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 12, 28 

 
4.1. Оцена смештајног простора 
 
добро                                 задовољава                                                                         не задовољава  

 
4.2. Да ли су физички одвојене од других објеката?                                                                                                 да                                                                                               не  

 
  4.3. Животиње се држе у  (обележити крстићем): 
 

- кавези  
 

- боксови  
 

- кућице  
 

- остало (навести)  
 

5. Конструкција боксева и кавеза за псе Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 
Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 28 

 
5.1. Да ли су кавези и боксови одвојени пуним преградама?                                                                                  да                                     не  

 
5.2. Навести висину преграде  

 
   5.3. Да ли се зид бокса завршава (означити крстићем): 
 

        - решеткастим делом?                                                                                                                                                да                                                                                                                                   не  
 

        - мрежним делом?                                                                                                                                                      да                                                                                       не  
 
  5.4. Начин раздвајања боксова (означити крстићем): 
 

- пуне преграде  
 

- преграде од галванизоване жичане мреже    
 

- преграде од варене жичане мреже  
 

- металне шипке  
 

6. Конструкција кавеза за мачке Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 
Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 29 

 
6.1. Да ли имају жичани под?                                                                                                                                        да                                                                                                                                   не  

 
6.2. Да ли кавези бочно имају пуне преграде?                                                                                                           да                                                                                                                                   не  

 
6.3. Да ли у кавезу има посуда за физиолошке потребе?                                                                                          да                                                                                                                                   не  

 
6.4. Да ли у кавезу има хранилица и појилица?                                                                                                        да                                                                                                        не  

 



7. Површина смештајног простора  Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 
Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 30, 31 

 
7.1. Оцена висине смештајног простора 
 
добро                                 задовољава                                                                         не задовољава  

 
7.2. Навести површину смештајног простора, зависно од врсте животиња 
 

 
 
 

 
IV. НАЧИН ПОСТУПАЊА СА ЖИВОТИЊАМА У ПРИХВАТИЛИШТУ 

 
1. Пријем и брига о животињама  Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 

и пансиони за животиње члан 35, 36, 37 
 

1.1. Да ли о животињама брине одговарајући број лица?                                                                                       да                                                                                                                                   не  
 

1.2. Да ли су обезбеђени свакодневни надзор и контрола?                                                                                      да                                                                                                                                   не  
 

         - навести колико често се врши контрола стања животиња  
 

1.3. Да ли се са животињама поступа у складу са чланом 37 правилника?                                                         да                                                                                                                                 не  
 

2. Начин разврставања животиња  
 

Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 
Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 40, 41 

 
2.1. Да ли су обезбеђени простори за одвојено држање животиња?                                                                       да                                                                                                                                   не  

 
2.2. Ако је одговор Да, навести да ли су обезбеђени простори за одвојено држање: 
 

     - агресивних паса и мачака                                                                                                                                          да                                                     не  
 

     - оболелих и поврђених одраслих паса                                                                                                                       да                                                                                                                                    не  
    

     - оболелих и поврђених одраслих штенаца млађих од 4 месеца                                                                              да                                                                                                                                   не  
 

     - оболелих и поврђених мачака                                                                                                                                   да                                                                                                                                   не  
 

     - паса и мачака сумњивих на беснило                                                                                                                        да                                                                                                                                   не  
 

     - паса и мачака са идентификационим ознакама                                                                                                      да                                                                                                        не  
 

3. Одвојено држање паса  Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 
Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 41 

 
Да ли је прихватилишту обезбеђено одвојено држање: 
 

     - кује са леглом                                                                                                                                                             да                                                                               не  
 

     - пси који испољавају чудно понашање или гресију                                                                                                да                                             не  
 

     - штенаца млађих од 4 месеца                                                                                                                                     да                                                                                                                                   не  
 



4. Одвојено држање мачака у прихватилишту 
 

Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 
Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 42 

 
Да ли је прихватилишту обезбеђено одвојено држање: 
 

     - мачака са окотом                                                                                                                                                        да                                                                                                                                   не  
 

     - мачића млађих од 4 месеца                                                                                                                                       да                                                                                                                                   не  
 

      - мачака у терању                                                                                                                                           да                                                                                                               не  
 

5. Исхрана и напајање Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 
Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 44 

 
5.1. Начин складиштења хране (обележити крстићем) 
 
добро                                 задовољава                                                                         не задовољава  

 
5.2. Начин паковања хране  
 
добро                                 задовољава                                                                         не задовољава  

 
5.3. Да ли се води евиденција о пореклу хране?                                                                                                         да                                                                   не  

  
5.4. Да ли су хранилице доступне животињама?                                                                                                       да                                  не  

 
   5.5.  Стање хранилица  
 
добро                                 задовољава                                                                         не задовољава  

 
6. Напајање Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 

Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 44 

 
6.1. Да ли је животињама у свако доба обезбеђена вода?                                                                                         да                                                                                                                                   не  

 
  6.2. Стање појилица  
 
добро                                 задовољава                                                                         не задовољава  

 
7. Физичка кативност животиња у прихватилишту 
       

Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 
Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта 
и пансиони за животиње члан 45 

 
7.1. Да ли су животињама обезбеђени испусти?                                                                                                         да                                                                не  

 
7.2. Да ли је у прихватилишту обезбеђено редовно кретање животиња?                                                             да                                                    не  

 
IV. ЕВИДЕНЦИЈЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1. Вођење евиденције 
Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 63 
Правилник о условима које морају испуњавати 
прихватилишта и пансиони за животиње члан 49 

 
1.1. Да ли су се води прописана евиденција?                                                                                                              да                                                                                 не  

 
1.2. Да ли је животињама обезбеђена здравствена заштита и ветеринарска помоћ?                                        да                                                                               не  

 
     - Ако је одговор Да да ли поседују доказ о о томе?                                                                                                  да                                         не  



 

2. Поседовање документације 

Закон о добробити животиња поглавље 12., чл. 61, 62, 63, 65, 
тач. 2), 5), 66 
Правилник о условима које морају испуњавати 
прихватилишта и пансиони за животиње чл. 48, 49. 36, 38 

 
2.1. Да ли су лица која раде са животињама обучена?                                                                                             да                                                             не  

 
Ако је одговор Да, да ли поседују потврду о обучености?                                                                                           да                              не  

 
 

2.3. Да ли прихватилиште има план збрињавања животиња?                                                                               да         не  

 
2.4. Да ли зоохигијенска служба поседује комплетан списак тражених животиња?                                         да         не  

 
2.5. Да ли поседују изјаве власника о одрицању власништва над животињом?                                                да         не  

 
VI. НАЧИН ПРЕВОЗА НАПУШТЕНИХ И ИЗГУБЉЕНИХ ЖИВОТИЊА 

 

1. Превоз животиња 
Закон о добробити животиња поглавље 12., члан 61; 
Правилник о условима које морају испуњавати 
прихватилишта и пансиони за животиње члан 50, 51, 52 

 
1.1. Да ли прихватилиште има обезбеђена возила за превоз животиња?                                                             да                                                                                                                                   не  

 
1.2. Да ли је у возилу чврстом оградом одвојен простор за животиње?                                                               да                                                                                                                                не  

 
1.3. Да ли је у возилу обезбеђено:   
 

   -  довољно простора животињама?                                                                                                                               да                                            не  
 

   - одговарајућа вентилација?                                                                                                                                           да                                                                                                                                   не  
 

   - одговарајућа заштита од екстремних температура?                                                                                                 да                                                                                                                                   не  
 

   - одговарајућа вентилација?                                                                                                                                          да                                                                                                                                   не  
 
  1.4. Стање подова возила 
 
добро                                 задовољава                                                                         не задовољава  

 
1.5. Да ли је возило јасно означено?                                                                                                                             да                                                                                                                                   не  

 
  1.6. Да ли је возило опремљено: 
 

       - уређајима за утовар и истовар                                                                                                                                 да                                                                                                                   не  
 

       - средствима за прикупљање животиња                                                                                                                   да                                                                         не  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОСТАЛО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место _____________________________________ , дана ___________________ , време ____________        
 
                                                                                                              
 
 
 
                                 
 
 
 

 
                                                                                                
                                                                                                     

ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР 
                                                                                                                
                                                                                                                                __________________________ 

 
 
     
 

      

 

      Печат 


