
 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за инспекцијске послове 

Комунална инспекција 

 

                    

                                        

                       Број: 355-_______/20___-04 

                       Место: _________________________ 

                       Дана: __________________________ 

                       Време: ___________________ часова 

 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.18 

 

ДРЖАЊЕ ПЧЕЛА 

ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА-ДРЖАОЦА ЖИВОТИЊА 

Одлука о држању домаћих животиња на територији општине Велико Градиште 

(„Сл.гл.општине Велико Градиште бр.9/2017“) 

 

Надзирани субјект: 

                                                           предузетник              правно лице              физичко лице 

 

Назив субјекта: ___________________________________________________________________________ 

Матични број:________________  ПИБ:___________________Седиште:____________________________  

Одговорно лице: ________________________________________  ЈМБГ: ___________________________ 

Адреса пребивалишта: ____________________________________________________________________ 

Лице које је присутно прегледу: ___________________________________ кон.тел.__________________ 

Локација предмета контроле: ______________________________________________________________ 

 

Р.б. Питање Да Не Бодови 

1. 

Пчелињак је постављен на најмањој удаљености од 500 

метара од произвођачких и прерађивачких погона, односно 

100 метара од осталих погона 

- 2 - 0    

 

 

2. 
Пчелињак постављен на најмањој удаљености од 20 метара од 

објекта за боравак људи или гајења животиња 
- 2 - 0 

 

 

3. 
Пчелињак постављен на најмањој удаљености од 100 метара 

од предшколске или школске установе 
- 2 - 0 

 

 

4. 
Пчелињак постављен на најмањој удаљености од 100 метара 

од игралишта или других спортских терена за децу и одрасле 
- 2 - 0 

 

 

5. 

Пчелињак постављен на најмањој удаљености од 15 метара од 

пута, односно најмање 5 метара ако између пчелињака и пута 

постоји препрека висине  2.2 метар или више  

- 2 - 0 

 

 

6. 

Пчелињак постављен на најмањој удаљености од 500 метара 

од суседног пчелињака који има најмање 21 кошницу или 200 

метара од пчелињака који има до 20 кошница, а  који се на-

лази ван насељеног места 

- 2 - 0 

 

7. 

Пчелињак постављен на најмањој удаљености од 300 метара, 

као и бочно 150 метара од суседног пчелињака у правцу 

излета пчела на паши ван насељеног места 

- 2 - 0 

 

 



 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У БОДОВИМА 

 

УКУПАН МОГУЋ БРОЈ БОДОВА 22 

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА  

 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 21-22 17-19 14-16 11-13 0-10 

 

 

 

Надзирани субјекат                     М.П.       Комунални инспектор 

  ___________________________          ____________________________ 

8. 
Пчелињак постављен на најмањој удаљености од 50 метара од 

првог суседног пчелињака који се налази у насељеном месту 
- 2 - 0 

 

9. 

Лета свих кошница, нуклеуса и оплодњака су окренута дире-

ктно према вратима и прозорима стамбених и пословних згра-

да, предшколских и школских установа, стаја за стоку и путева 

- 0 - 2 

 

10. 

Лета свих кошница, нуклеуса и оплодњака су окренута према 

међи суседног имања ако је пчелињак на удаљености мањој 

од 5 метара од међе 

- 0 - 2 

 

11. 
Пчелар има писмену сагласност власника земљишта да 

постави пчелињак уколико га не држи на свом земљишту 
- 2 - 0  

НАПОМЕНА: 

 

 


