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Одлука о држању и кетању домаћих животиња у општини Нови Бечеј
(''Сл.лист Општине Нови Бечеј'' ,бр.2/07,19/10,16/12 и 14/15)
Датум ----------------------Време-----------------------КОНТРОЛНА ЛИСТА
ДРЖАЊЕ И КРЕТАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ / ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ
Име и презиме физичког
лица/одговорног лица
Адреса и место пребивалишта
ЈМБГ
Место утврћивања процене ризика
Назив правног лица / предузетника
Седиште
ПИБ/
Матични број
1

КОПИТАРИ И ПАПКАРИ
Да ли се поступа по одлуци односно копитари и папкари се не држе
у стамбеним блоковима колективног смештаја?
2
0
Да ли се копитари и папкари држе на удаљености већој од 100 метара од
здравствених, васпино образовних објеката и објеката јавног снабдевања?
2
0
Да ли се поступа по одлуци односно се копитари и папкари не држе у
централној зони по генералном плану Новог Бечеја и у ценрлним зонама
регулационих планова насељених места?
2
0
Да ли су објекти за држање копитара и папкара изграђени од тврдог
материјала, осветљени са природном вентилацијом и вратима окренутим према
дворишту?
2
0
Да ли су објекти за држање копитара и папкара повезани на осочну јаму?
2
0
Да ли је јама за осоку изграђена од бетона или другог водонепропусног
материјала са поклопцем и са дном испод нивоа ђубришта?
2
0
Да ли је ђубриште за чврст стајњак од бетона или другог водонепропусног
материјала са нагибом према сабирном каналу-кинети за сакупљање оцеђене
воде из стајњака, која је повезана на осочну јаму?
2
0
Да ли се ђубришта за стајњак и осочне јаме чисте или празне периодично, у
зависности од врсте и броја домаћих животиња, тако да се не угрози здравље
људи и не загади животна средина?
2
0
Да ли је број копитара и папкара у објектима 19 и мање грла говеда, 99 и
мање грла свиња, 149 и мање грла оваца?
2
0

2

Да ли су посебно изгађени објекти за држање копитара и папкара од
најближег стамбеног или пословног објекта на суседној парцели удаљени више
од 15 метара.
2
0
КРЕТАЊЕ ПАПКАРА КОПИТАРА И ПЕРНАТЕ ЖИВИНЕ
Да ли се кретање папкара копитара и пернате живине врши у пратњи
чувара старијег од 13 година.
2
0
Да ли се кретање папкара и копитара и пернате живине одвија уз
пратњу довољног броја чувара у зависности од броја животиња.
2
0
Да ли се кретање копитара папкара и живине до излаза из насељеног места
на путу до утрина и пашњака и назад обавља улицама које је одредила Месна
заједница.
ПЕРНАТА ЖИВИНА
Да ли се живина и друге пернате животиње држе у дворишту, помоћном
објекту, саграђеном простору или у кавезу на начин да се не узнемиравају
трећа лица и не загађује околина?
2
0
Да ли помоћни објекат или ограђени простор за држање живине има под
од тврдог материјала?
2
0
Да ли се под у објектима за држање живине чисти и дезинфикује периодично
у зависности од врсте и броја домаћих животиња, тако да се не угрози
здравље људи и не загади животна средина?
2
0
Да ли је објекат за држање живине удалјен најмање 15 метара од
најближег стамбеног или пословног простора на суседној парцели?
2
0

3

Да ли се у објектима за држање живине држи не више од 5 комада живине
по квадратном метру?
2
0
ГОЛУБОВИ
Да ли се голубови у објектима колективног становања држе у посебно
изграђеним објектима на тавану или заједничкој тераси, а под условом да се
не узнемиравају суседи и не загађује околина.
2
0
Да ли се на изграђеним парцелама индивидуалног становања голубови држе у
посебно изграђеним објектима или кавезима у дворишту или посебно
изграђеним просторима на тавану , а под условом да се не узнемиравају суседи
и не загађује околина.
2
0
Да ли се у заједничком дворишту породичне стамбене зграде голубови држе
уз сагласност свих корисника заједничког дворишта.
2
0
ПСИ И МАЧКЕ
Да ли физичко лице држи пса у заједничком дворишту уз сагласност
свих корисника заједничког дворишта?
2
0
Да ли физичко лице држи пса везаног на ланцу или у посебно
ограђеном простору тако да не може угрозити пролазнике или суседе ?
2
0
Да ли физичко лице пушта пса са ланца или посебно ограђеног простора на
начин да не постоји могућност да пас напусти двориште или на други начин
угрози пролазнике и суседе ?
2
0
Да ли физичко лице на улазу у двориште у ком држи пса на видном месту
има истакнуту таблу „Чувај се пса“ ?
2
0

4

Да ли физичко лице у дворишту породичне стамбене зграде држи највише
два пса и њихов подмладак највише до 4 месеца старости?
2
0
Да ли у објектима колективног становања једно домаћинство држи највише
једног пса и једну мачку или младунчад до највише 4 месеца старости ?
2
0
Да ли се физичко лице придржава одлуке и у објектима колективног
становања не држи пса или мачку на балкону, тераси, лођи или у заједничким
просторијама?
2
0
Да ли физичко лице свог пса изводи на кратком поводнику и са заштитном
корпом на њушци или без заштитне корпе ако се ради о штенету до 4 месеца
старости или псу малог раста?
2
0
Да ли физичко лице пса пушта са поводника само на за то одређеним
јавним зеленим површинама под контролом држаоца пса?
2
0
Да ли је држалац пса или мачке без одлагања очистио и опрао заједничко
степениште или другу заједничку просторију коју је упрљао његов пас или
мачка приликом извођења у шетњу?
2
0
Да ли је држалац пса или мачке без одлагања очистио јавну површину коју
је упрљао његов пас или мачка?
2
0
Да ли је држалац обавио цепљење пса или мачке против беснила,
код надлежне ветеринарске службе, једном годишње?
2
0
Да ли се физичко лице придржава одлуке односно не држи или води пса расе
„пит-бул теријер“ на територији оштине Нови Бечеј?
2
0

5

ПЧЕЛЕ
Да ли се пчелињаци држе или постављају, на отвореном простору, најмање
50 метара од стамбених објеката, објеката за држаље стоке, објеката
водооснабдевања и јавних путева и то на начин да улази у кошнице нису
окренути према овим објектима ?
2
0
Да ли је држалац пчела предузео све мере редовног одржавања
пчелињих друштава?
2
0
Да ли је на видном месту истакнуто име презиме и пуна адреса држаоца пчела
и дали су кошнице обележене бројевима у случају да је пчелињак на паши ван
насељеног места, а држалац није стално присутан
2
0
КУНИЋИ
Да ли се кунићи држе у помођним објектима и просторијама као и у дворишту
индивидуалне стамбене зграде свих типова у ограђеном простору или у кавезу?
2
0
Да ли је помоћни објекат или просторија, ограђени простор или кавез за
држање кунића изгеђен од тврдог материјала који се лако може чистити и
дезинфиковати ?
2
0
Да ли се у помоћниом објекту, ограђеном простору или у кавезу држе
највише два кунића по квадретном метру?
2
0
Да ли постоји сагласност за држање кунића свих корисника
двотишта, просторије, или помоћног објекта у коме се држе кунићи?
2
0

6

ПОСЛОВИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Да ли правно лице поштује одлуку односно послове хватања, сахрањивања и
уништавања животиња на обавља без овлаштења?
2
0
Да ли је пријављено угонуће домаће животиње ЈП“Комуналац“ ради
нешкодљивог уклањања леша животиње?
2
0

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Могући број бодова 84
Надзором УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА:
Степен ризика
Незнатан
Низак
Средњи
Висок
Критичан

Распон бодова
80-84
76-80
72-76
70-72
70 и мање

ПРИСУТНО ЛИЦЕ

Комунални инспектор

М.П.
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