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ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА НАМЕЊЕНИХ У ОГЛЕДНЕ И ДРУГЕ НАУЧНЕ СВРХЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ЗА ОГЛЕДЕ НА ЖИВОТИЊАМА

КОРИСНИЧКИ ОБЈЕКАТ, ОБЈЕКАТ ЗА УЗГОЈ И ОБЈЕКАТ ЗА СНАБДЕВАЊЕ 

II. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ

I. ПОДАЦИ О ЛИЦУ 

1.1. Назив и седиште правног лица, односно име и презиме и адреса физичког лица које обавља огледе на животињама 

1.2. Назив и седиште правног лица, односно име и презиме и адреса физичког лица које се бави држањем, репродукцијом и 
прометом огледних животиња

1.3. Име и презиме лица одговорног за заштиту добробити огледних животиња и радно место 

1.4. Име и презиме лица одговорног за заштиту здравља огледних животиња  и радно место 

1.5. Број, врста и категорија огледних животиња које се користе у огледима, односно које се узгајају ради коришћења у 
огледима

1.6. Врста огледа за који су  животиње намењене 

1.7. Врста и категорија огледа који се обављају у корисничким објектима 

1.8. Назначити да ли се правна и физичка лица која обављају огледе баве: на животињама баве и држањем, репродукцијом 
и прометом огледних животиња, ако је то случај.  

само обављањем огледа на животињама  да не 

обављањем огледа на животињама и  држањем, репродукцијом и прометом огледних животиња  да не 

1.9. Да ли лице, које обавља огледе има формирану Етичку комисију? 

да  не 



1. Врста просторија у корисничком објекту 
 

Закон о добробити животиња поглавље 6, члан 33, ст. 1 и 2 
Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге 
научне сврхе поглавље II, члан 5 

 
1.1. Које просторе/просторије има кориснички објекат  
 
смештајни простор за животиње                                                                                                                               да  не  

 
лабораторије и просторије за опште и посебне огледе                                                                                           да  не  

 
помоћне просторије: 
 
просторија за складиштење хране и простирке                                                                                                       да  не  

 
просторија за смештај чистих кавеза, инструмената и опреме                                                                              да  не  

 
просторија за чишћење и прање кавеза и опреме                                                                                                   да  не  

 
просторија за одлагање и хигијенско складиштење лешева животиња и отпадака                                            да  не  

 
1.2. Да ли кориснички објекат има план одржавања објекта и опреме? 
 
да                                                                                               не  

 
1.3. Да ли поседује опрему за припрему пошиљака животиња? 
 
да                                                                                               не  

 
1.4. Оцена стања опреме 
 
добро                                           задовољава                                                                       не задовољава  

 
2. Лабораторије и просторије за опште и посебне огледе Закон о добробити животиња поглавље 6, члан 33, ст. 1 и 2 

Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге 
научне сврхе поглавље II, члан 13 

 
2.1. Које просторе/просторије имају  лабораторије и просторије за опште и посебне огледе  
 
простор за обављање дијагностичких испитивања, пост-морталних прегледа, узорковање                                     да                                                                                                                                   не  

 
просторије за опоравак и постоперативни третман                                                                                                        да                                                                                                                                   не  

 
просторије за обављање огледа или посматрања                                                                                                           да                                                                                                                                   не  

 
просторије за обављање хирушких захвата                                                                                                                    да                                                                                                                       не  

 
2.2. Да ли поседују минималну лабораторијску опрему? 
 
да                                                                                               не  

 
3. Помоћне просторије  Закон о добробити животиња поглавље 6, члан 33, ст. 1 и 2 

Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге 
научне сврхе поглавље II, члан 14 

 
Оцена помоћних просторија 
 
добро                                        задовољава                                                             не задовољава  

 
 
 
 
 



4. Објекат за узгој и објекат за снабдевање Закон о добробити животиња поглавље 6, члан 33, ст. 1 и 2 
Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге 
научне сврхе поглавље II, члан 15, став 2,3 и 4 

 
4.1. Које просторе/просторије има  објекат за узгој/објекат за снабдевање (обележити крстићем) 
 
смештајни простор за животиње                                                                                                                                      да                не  

 
простор за обављање дијагностичких испитивања, пост-морталних прегледа, узорковање                                     да            не  

 
помоћне просторије: 
 
просторија заскладиштење хране и простирке                                                                                                               да                                                                                                                                   не  

 
просторија за смештај чистих кавеза, инструмената и опреме                                                                                     да                                                                                                                                   не  

 
просторија за чишћење и прање кавеза и опреме                                                                                                           да             не  

 
просторија за одлагање и хигијенско складиштење лешева животиња и отпадака                                                   да                 не  

 
4.2. Да ли поседује опрему за припрему пошиљака животиња? 
 
да                                                                                               не  

 
4.3. Оцена стања опреме 
 
добро                                 задовољава                                                        не задовољава  

 
4.4. Да ли поседује минималну лабораторијску опрему? 
 
да                                                                                               не  

 
4.5. Да ли кориснички објекат има план одржавања објекта и опреме? 
 
да                                                                                               не  

 

 
 

III. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ УНУТРАШЊОСТИ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ 
 

1. Оцена стања подова 
Закон о добробити животиња поглавље 6, чл 33, ст. 1 и 2, чл 40 
Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге 
научне сврхе поглавље II, члан 4, став 3 

 
добро                                 задовољава                                                                         не задовољава  

 
2. Ходници и пролази Закон о добробити животиња поглавље 6, чл 33, ст. 1 и 2, чл 40 

Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге научне 
сврхе поглавље II, члан 4, став 6 

 
Ширина ходника и пролаза? 
 
добро                                 задовољава                                                                         не задовољава  

 
3. Врата и прозори 
 

Закон о добробити животиња поглавље 6, чл 33, ст. 1 и 2, чл 40 
Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге 
научне сврхе поглавље II, члан 4, став 8 и  9 

 
3.1. Да ли кориснички објекат има врата и прозоре? 
 
да                                                                                               не  

 



3.2. Ако је одговор Да 
Да ли су врата и прозори заштићени од уласка других животиња и штеточина? 
 
да                                                                                               не  

 
3.3. Ако кориснички објекат има испуст, да ли су обезбеђене посебне мере заштите како животиње не би побегле? 
 
да                                                                                               не  

 
4. Смештајни простор Закон о добробити животиња поглавље 6, чл 33, ст. 1 и 2, чл 40 

Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге научне 
сврхе поглавље II, члан 6, члан 7 

 
4.1. Оцена смештајног простора 
 
добро                                 задовољава                                                                         не задовољава  

 
4.2. Животиње се држе у  (обележити крстићем) 
 
кавези                                                                                                                                                                                  да                                                                                    не  

 
боксови                                                                                                                                                                               да                 не  

 
стаје или обори/испусти                                                                                                                                                    да                                                                                                                                   не  

 
5. Површина смештајног простора Закон о добробити животиња поглавље 6, чл 33, ст. 1 и 2, чл 40 

Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге научне 
сврхе поглавље II, члан 7, став 5, Прилог 1 

 
Навести површину смештајног простора, зависно од врсте животиња, у складу са Прилогом 1 Правилника 
 
 
 
 
 

 
6. Вентилација Закон о добробити животиња поглавље 6, чл 33, ст. 1 и 2, чл 40 

Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге научне 
сврхе поглавље II, члан 8 

 
6.1. Врста вентилације 
 
природна                                                                             вештачка  

 
6.2. Колико је степен озрачивања 
 

15-20 измена ваздуха по часу  
 

8-10 измена ваздуха по часу  
 
Да ли постоји запис о томе? 
 
да                                                                                               не  

 
6.3. Оцена вентилације 
 
добро                                 задовољава                                                                         не задовољава  

 
 



7. Температура и влажност ваздуха Закон о добробити животиња поглавље 6, чл 33, ст. 1 и 2, чл 40 
Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге научне 
сврхе поглавље II, члан 9, Прилог 2 

 
7.1. Навести врсту животиње и распон температуре у смештајном простору 
 
врста животиње                                                                 распон температуре  

 
врста животиње                                                                 распон температуре  

 
врста животиње                                                                 распон температуре  

 
7.2. Да ли постоји запис о томе? 
 
да                                                                                               не  

 
7.3. Ако има одступања, да ли је одобрено од стране лица одговорног за добробит животиња? 
 
да                                                                                               не  

 
7.4. Да ли постоји запис о томе? 
 
да                                                                                               не  

 
7.5. Навести вредност релативне влажности ваздуха у смештајном простору 
 
вредност релативне влажности ваздуха   

 
7.6. Да ли  постоји запис о томе? 
 
да                                                                                               не  

 
8. Осветљење Закон о добробити животиња поглавље 6, чл 33, ст. 1 и 2, чл 40 

Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге научне 
сврхе поглавље II, члан 10 

 
8.1. Начин осветљења: 
 
природно                                                                                                                                                                             да                                                                                                                                   не  

 
вештачко                                                                                                                                                                             да                                                                                                                                   не  

  
8.2. Оцена осветљења 
 
добро                                 задовољава                                                                         не задовољава  

 
9. Бука Закон о добробити животиња поглавље 6, чл 33, ст. 1 и 2, чл 40 

Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге научне 
сврхе поглавље II, члан 11 

 
9.1. Да ли је смештајни простор изолован од буке? 
 
да                                                                                               не  

 
9.2. Да ли  постоји запис о томе? 
 
да                                                                                               не  

 
 
 



10.  Алармни систем Закон о добробити животиња поглавље 6, члан 33, ст. 1 и 2 
Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге научне 
сврхе поглавље II, члан 12 

 
Да ли је у корисничком обејекту обезбеђен (обележити крстићем) 
 

aлармни систем                                                                                                                                                                  да               не  
 

aлармни уређај за откривање пожара                                                                                                                              да                                                                                                                                   не  
 
генератор                                                                                                                                                                            да                                                                                                                                   не  

 
упутство за поступање                                                                                                                                                      да                                                                                                        не  

 
11. Исхрана  Закон о добробити животиња поглавље 6, чл 33, ст. 1 и 2, чл 40 

Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге научне 
сврхе поглавље IV, члан 25, став 1,3 

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

 
11.2. Начин паковања хране  
 
добро                                 задовољава                                                               не задовољава  

 
12. Напајање Закон о добробити животиња поглавље 6, чл 33, ст. 1 и 2, чл 40 

Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге научне 
сврхе поглавље IV, члан 26, став 3, 4 

 
12.1. Да ли животиње имају слободан приступ води? 
 
да                                                                                               не  

 
12.2. Опрема за напајање (обележити крстићем) 
 
појилице/боце                                                                                                                                                                    да                                                                                                                                   не  

 
аутоматски систем напајања                                                                                                                                            да                                                                                            не  

 
12.3. Ако се користе појилице/боце да ли: 

 
- су од провидног материјала? 
 
да                                                                                               не  

 
- имају широко грло? 
 
да                                                                                               не  

 
- пропуштају воду? 
 
да                                                                                               не  

 
- имају одговарајуће поклопце, запушаче и чепове? 

 
да                                                                                               не  

 

13. Простирка 
Закон о добробити животиња поглавље 6, чл 33, ст. 1 и 2, чл 40 
Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге 
научне сврхе поглавље IV, члан 27 

 



13.1. Оцена стања простирке  
 
добро                                 задовољава                                                                         не задовољава  

 
13.2. Врста простирке (обележити крстићем) 
 
индустријски нус производи                                                                                                                                             да                                                                                                    не  

 
отпад                                                                                                                                                                                    да                              не  

 
исецкан папир                                                                                                                                                                    да                                                                                                                                   не  

 
13.3. Да ли је јаснио истакнуто упутаство за промену простирке? 

 
да                                                                                       не                                                   

 

14. Контрола здравственог стања и добробити 
Закон о добробити животиња поглавље 6, чл 33, ст. 1 и 2, чл 40 
Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге 
научне сврхе поглавље IV, члан 28, члан 32, став 4 

 
14.1. Да ли је обезбеђена здравствена заштита? 

 
да                                                                                               не  

 
14.2. Да ли је постоји план одржавања здравственог статуса, очувања добробити? 
 
да                                                                                               не  

 
14.3. Учесталост контроле здравственог стања и добробити? 

 
једном дневно                                                          више пута дневно                                                

 
14.4. Да ли је оболелим и повређеним животињама обезбеђен појединачни, одвојени смештај? 
 
да                                                                                               не  

 
14.5. Да ли је оболелим и повређеним животињама обезбеђена одговарајућа нега? 
 
да                                                                                               не  

 

15. Обележавање животиња 
Закон о добробити животиња поглавље 6, чл 33, ст. 1 и 2, чл 40 
Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге 
научне сврхе поглавље IV, члан 29 

 
Да ли животиње обележене? 
 
да                                                                                               не  

 

16. Изолација и аклиматизација животиња 
Закон о добробити животиња поглавље 6, чл 33, ст. 1 и 2, чл 40 
Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге 
научне сврхе поглавље IV, члан 33 

 
Да ли се новопримљене животиње смештају у изолацију? 
 
да                                                                                               не  

 

17. Груписање животиња 
Закон о добробити животиња поглавље 6, чл 33, ст. 1 и 2, чл 40 
Правилник о добробити животиња намењених у огледне и друге 
научне сврхе поглавље IV, члан 33 

 
 



17.1. Начин држања животиња? 
 

групно                                                                појединачно                                                   
 
17.2. Ако се држе појединачно, навести разлоге 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ОСТАЛО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место _____________________________________ , дана ___________________ , време ____________        
 
                                                                                                            
 
 
 
                                 
 

 
                                                                                                       

ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР 
                                                                                                                
                                                                                                                                __________________________ 

 
 
                                                                                          
                                                                                                     

 
 

      

 

      Печат 


