ОПШТИНА ПАРАЋИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН
Служба за инспекцијске послове

Контролна листа: ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА – СЕОСКА НАСЕЉА
1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ
Назив правног лица /
предузетника
ПИБ
Матични број
ПОДАЦИ О АДРЕСИ
Место
Улица и број
Град / Општина
телефон
факс
е-mail
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ
Име и презиме
Функција
ЈМБГ
телефон
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Име и презиме
Функција
телефон
е-mail
ПОДАЦИ О ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ
Име и презиме
ЈМБГ
Број личне карте
ПОДАЦИ О АДРЕСИ
Место
Улица и број
Град / Општина
Телефон
е-mail

1.КОНТРОЛА ДРЖАЊА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА - СЕОСКА НАСЕЉА
1.Које се домаће
животиње држе у
сеоским насељима
општине Параћин?

а)копитари
б)папкари
в) пернате животиње
г)голубови
д)украсне и егзотичне птице
ђ)пси
е)мачке
ж)кунићи
з)нутрије

 Да  Не

2. Да ли су обезбеђени услови којима се задовољавају
животне потребе животиња у погледу исхране, хигијенскосанитарних услова, лечења, неге и сл.(довољна количина
квалитетне хране и воде, простор за кретање, исхрану и
одмор, заклон, микроклиматске и хигијенске услове живота,
присуство и контакт са животињама исте врсте и очување
физичке, психичке и генетске целовитости животиње, као што
је предузимање и спровођење превентивних дијагностичких,
хигијенских, терапеутских и других мера ради очувања
здравственог стања животиње и спречавања настанка
повреда, болести, стреса, бола, патње, страха и смрти
животиња?.

 Да  Не

3.Да ли је држање животиња редовна делатност тј.предмет
пословања, узгој или чување животиња?

 Да  Не

4.Да ли се животиње држе у објекту?

 Да  Не

5.Да ли се животиње држе у ограђеном простору?

 Да  Не

6.Да ли се животиње држе на отвореном?

 Да  Не

7.Да ли је спречен неконтролисан излазак животиња на
површине јавне намене?

 Да  Не

8.Да ли је спречено угрожавање животне околине?

 Да  Не

9.Да ли је спречено угрожавање трећих лица?

 Да  Не

10.Да ли је спречено пуштање и напајање стоке, пернате
живине и кунића на површинама јавне намене?

 Да  Не

2. КОНТРОЛА ДРЖАЊА КОПИТАРА И ПАПКАРА
11.Да ли се копитари и папкари држе у посебно изграђеним
условним објектима са нагибом према каналу за нечистоће

 Да  Не

12.Да ли су објекти удаљени више од 15 метара од
регулационе линије и стамбеног објекта исте или суседне
парцеле?

 Да  Не

13.Да ли су објекти удаљени најмање 20 метара од објеката
за водоснабдевање?

 Да  Не

14.Да ли је ђубриште прописно уређено и да ли се стајско
ђубре редовно износи на за то условно место?

 Да  Не

15.Да ли се врши злостављање животиња?

 Да  Не

16.Да ли је прихватни базен осоке уређен на прописан
начин са постављеним поклопцем и решетком?

 Да  Не

17.Да ли се остављају лешеви угинулих животиња и њихових
делова?

 Да  Не

18.Да ли је животиња напуштена?

 Да  Не

19.Да ли се на улазу у објекте налази дезинфекциона баријера?  Да  Не

НАПОМЕНА

Табела са дефинисаним распонима поена.
Ред.
СТЕПЕН
БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ
број.
РИЗИКА
1.

НЕЗНАТАН

2.

НИЗАК

3.

СРЕДЊИ

4.

ВИСОК

5.

КРИТИЧАН

Присутна лица:
Име и презиме:

Комунални инспектори:
Радно место

Име и презиме:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Датум:

