
КЛ-20-01/03

Бр. Чл.6. ПРОВЕРА УСАГЛАШЕНОСТИ Да Не Коментар

1 ст.1 
т.1 Стара се о здрављу и добробити животиња

2 ст.1 
т.2

Предузима мере заштите здравља животиња ради спречавања појаве и ширења 
заразних болести животиња и зооноза

3 ст.1 
т.3

Обавештава ветеринара или ветеринарског инспектора у случају сумње да постоји 
опасност по здравље животиња укључујући и побачај

4 ст.1 
т.4 Омогућава спровођење програма мера здравствене заштите животиња

5 ст.1 
т.5 Обезбеђује храну за животиње којом се не могу пренети или проузроковати болести

6 ст.1 
т.6 Извршена регистрација газдинства

7 ст.1 
т.7 Обележава и региструје животиње, у складу са ЗоВ

8 ст.1 
т.8

Води регистар животиња на газдинству и евиденцију о куповини и продаји животиња, 
њиховом премештању и промету ради праћења њиховог кретања

9 ст.1 
т.9

Пријављује промену локације, као и промену бројног стања животиња Централној 
бази ради пријаве односно одјаве животиња, у складу са ЗоВ

10 ст.1 
т.10

Чува прописану документацију, у складу са ЗоВ
(потврде о спроведеном ПМЗЖ - 2 године, сходно чл.55. ст.1)

11 ст.1 
т.11

Чува копије рецепата ветеринарских лекова годину дана, а потврде о вакцинацији 
животиња две године

Број: 270-323-____________/201__-05

КОНТРОЛНА ЛИСТА
О ОБАВЕЗИ ВЛАСНИКА ОДНОСНО ДРЖАЛАЦА ЖИВОТИЊА

Серијски број записника: ___________                                                                    1

*Закон о ветеринарству („Службени гласник РС” бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019) 

Дана:_____________________________ 
Место:____________________________



  КЛ-20-01/03

Бр. Чл.6. ПРОВЕРА УСАГЛАШЕНОСТИ Да Не

12 ст.4 
т.1

Према животињи поступа са пажњом доброг домаћина и обезбеђује услове за држање 
и негу животиња који одговарају врсти, раси, полу, старости, као и физичким, 
биолошким и производним специфичностима и особинама у понашању и здравственом 
стању животиње

13 ст.4 
т.2

Благовремено обезбеђује помоћ ветеринара ако је животиња оболела, при порођају 
животиње, као и збрињавање болесне, повређене и изнемогле животиње

 Контролисано лице:                                                                                                                                      Ветеринарски инспектор:
        

________________________                                                                                                                           ___________________________

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:

НАПОМЕНА: Све евидентиране неусаглашености се морају детаљно описати у записнику

*Закон о добробити животиња (Сл. гласник РС бр. 41/2009)
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