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КОНТРОЛНА ЛИСТА:

KЛ 33

Kонтрола држања домаћих животиња-пчела

Одлука о држању домаћих животиња и
кућних љубимаца на територији општине
Лучани („Службени гласник општине
Лучани“ број 17/17)

Подаци физичког, правног лица или предузетника
Назив
Место, улица и број
Делатност за коју је регистрован
ЈМБГ или МБР правног лица/
предузетника
ПИБ правног лица/ предузетника
Име и презиме особе за контакт
Назив радног места особе за контакт
Телефон особе за контакт
Електронска адреса особе за контакт
ПРЕДМЕТ НАДЗОРА
1. Да ли се на подручју општине Лучани чије су границе утврђене планским документом
држе друге домаће животиње које нису у складу са одредбама ове Одлуке(дозвољени су пси,
мачке, голубови, пчеле, папкари и копитари, перната живина, нојеви и кунићи)?
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)?
3. Да ли пчелар има писану сагласност власника – корисника земљишта за постављање
пчелињака у случају да пчелињак није постављен на земљишту које је у својини пчелара?
4. Да ли је пчелињак постављен на удаљености која мора бити најмање: 500 метара од
произвођачких и прерађивачких погона, који врше прераду пољопривредних производа
односно 100 метара од осталих погона, 20 метара од објеката за боравак људи или гајење
животиња, 100 метара од предшколске или школске установе, игралишта и других
спортских терена за децу и одрасле, 15 метара од пута, најмање 5 метара ако између
пчелињака и пута постоји препрека висине 2,2 метара или више, 500 метара од суседног
пчелињака који има најмање 21 кошницу или 200 метара од суседног пчелињака који има до
20кошница, а који се налазе ван насељеног места, 300 метара, као и бочно 150 метара од
суседног пчелињака оу правцу излета пчела, на паши ратарских, воћарских и индустријских
медоносних култура, који се налазе ван насељеног места, 50 метара од првог суседног
пчелињака који се налази у насељеном местусуседних стамбених и пословних објеката и
објеката за снабдевање водом?
5. Да ли су лета свих кошница, нуклеуса и оплодњака директно окренута према: вратима и
прозорима стамбених и пословних зграда, предшколских и школских установа, стаја за
стоку и путева'?
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6. Да ли су лета свих кошница, нуклеуса и оплодњака директно окренута међи суседних
имања, ако је пчелињак на удаљености мањој од 5 метара од међе?
7.Да ли пчелари имају писану сагласност за постављање пчелињака на удаљености мањој од
прописане од суседних пчелињака, објеката за боравак људи или гајења животиња?
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РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Могући број бодова

16

Надзором УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА
Степен ризика
Број бодова

Незнатан

Низак

Средњи

Висок

Критичан

14-16

11-13

9 -10

6-8

0-6

Степен ризика у односу на остварени број бодова је:
незнатан

низак
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критичан

Субјект надзора
Име и презиме:

Комунални инспектори
Име и презиме

Радно место

1.
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