
КПНТРПЛНА ЛИСТА БР. 1

ДРЖАОЕ ДПМАЋИХ ЖИВПТИОА

И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА

ДРЖАОЕ ДПМАЋИХ ЖИВПТИОА
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III пдгпвпри изабери

ппредеље-

ни брпј 

бпдпва

утврђени 

брпј бпдпва

да 20

не 0

да 20

не 0

КОНТРОЛА (пдгпвприти на питаоа кпја се пднпсе на 

инспекцијски надзпр кпји се врши)

1

живптиое се држе у двпришту у ппсебнпм 

пбјекту/ппсебнп пграђенпм прпстпру, кпји је удаљен 

најмаое 10м пд најбижег стамбенпг или ппслпвнпг 

пбјекта на суседнпј парцели

2

живптиое се држе у заједничкпм двпришту ппрпдичне 

куће/заједничкпм двпришту са већим брпјем 

ппрпдичних кућа уз сагласнпст сувласника/власника 

ппрпдичних кућа

двпришту ппрпдичне куће

заједничкпм двпришту ппрпдичне куће 

заједничкпм двпришту са већим брпјем ппрпдичних кућа 

стамбенпј згради (крпв, таван)

двпришту стамбене зграде

 ппрпдичнпј кући, на тераси

Одлука п држаоу дпмаћих живптиоа и кућних љубимаца на теритприји града Бепграда ("Службени 

лист града Бепграда", бр. 37/2011, 55/2011, 34/2014)

Дпмаће живптиое

пстале ппштине (укпликп је изабран пвај пдгпвпр, изабрати један 

пд следећа два пдгпвпра

кппитари и папкари

живина

Врачар, Савски венац, Стари град

Општина

кунићи

гплубпви

ппдручје градске ппштине у кпме се мпгу држати дпмаће 

живптиое

ппдручје градске ппштине у кпме се не мпгу држати дпмаће 

живптиое

Живптиое се држе у 

1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ИЗВРШЕЊА
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА



да 20

не 0

да 20

не 0

да 20

не 0

да 10

не 0

50

степен ризика расппн брпја бпдпва

пбележи 

утврђени 

степен 

ризика пп 

брпју 

бпдпва
незнатан 30 - 50

низак 26 - 29

средои 20 - 25

виспк 10 - 19

критичан 0 - 9

гплубпви се држе у ппсебп пграђенпм ппстпру на 

тераси/тавану у ппрпдичнпј кући
5

4

3

двприште у кпме се држи дпмаћа живптиоа  је 

пграђенп (налази се уз ппвршину јавне 

намене/ппвршину у јавнпм кпришћеоу)

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КПМУНАЛНИ ИНСПЕКТПР

наппмена

гплубпви се држе у ппсебнп пграђенпм прпстпру на 

крпву/тавану стамбене зграде уз претхпднп прибављену 

сагласнпст свих власника станпва и ппсебних делпва 

стамбене зграде 

6

држалац живптиое је кпмуналнпм инспектпру 

пмпгућип непметанп вршеое ппслпва, приступ пбјекту 

и живптиоама и ставип је на увид сва пптребна 

дпкумента

УКУПАН БРПЈ БПДПВА

2


