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Контролна листа: КОНТРОЛА ДРЖАЊА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА – КОПИТАРИ И 

ПАПКАРИ 
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ 

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ / ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ 

Назив правног лица / 
предузетника / име и 
презиме физичког лица 

 

 

ПИБ  

Матични број  

ЈМБГ  

е-mail  

 

2. КОНТРОЛА ДРЖАЊА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА – КОПИТАРИ И ПАПКАРИ 

1.Да ли се на подручју општине Љубовија чије су границе утврђене ГУП-ом 
држе друге домаће животиње које нису у складу са одредбама ове Одлуке 
(дозвољени су пси, мачке, копитари, паплари, перната живина)?  

 да    0 

 не    2 

2. Да ли је држалац животиња обезбедио услове којима се задовољавају 
животне потребе животиња у погледу исхране, хигијенско-санитарних 
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    2 

 не    0 

3.Да ли се копитари и папкари држе у посебно изграђеним просторијама? 
 

 да    2 

 не    0 

4.Да ли је ђубриште удаљено више од 20 метара од суседног објекта који 
није у власништву власника, односно држаоца животиње, односно најмање 
20 метара од уличне ограде тј. регулационе линије и 30 метара од објекта 
за снабдевање водом и природних реципијената (потока и река)?  

 да    2 

 не    0 

5.Да ли се стајско ђубре редовно износи на за то условно место? 
 

 да    2 

 не    0 

6. Да ли се врши злостављање животиња?  да    0 

 не    2 

7. Да ли се врши организовање борби животиња и њихово учествовање у 
тим борбама? 

 да    0 

 не    2 

8.Да ли долази до остављања лешева животиња и њихових делова?  да    0 



 не    2 

9. Да ли држаоци животиња напуштају исте?  да    0 

 не    2 

10.Да ли је спречен неконтролисан излазак животиња на јавне површине и 
угрожавање животне околине или трећих лица, где се домаће животиње 
могу држати како у објекту, тако и на отвореном? 

 да    2 

 не    0 

Напомена: 
 
 
 

Максималан број бодова: 20 Утврђени 
број 
бодова: 
_______ 

 

 

 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

СТЕПЕН РИЗИКА РАСПОН БРОЈА БОДОВА 

незнатан 19 - 20 

низак 17 - 18 

средњи 15 - 16 

висок 13 - 14 

критичан 0 - 12 
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