
КПНТРПЛНА ЛИСТА БР. 2

ДРЖАОЕ ДПМАЋИХ ЖИВПТИОА 

И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА

ДРЖАОЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
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III пдгпвпри изабери
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наппмена

заједничке прпстприје стамбене зграде

1

двприште у кпме се држи кућни љубимац  је пграђенп 

(налази се уз ппвршину јавне намене/ппвршину у јавнпм 

кпришћеоу)

4

КОНТРОЛА (пдгпвприти на питаоа кпја се пднпсе на 

инспекцијски надзпр кпји се врши)

2

љубимац се држи у стану, и при тпме се за држаое не 

кпристи балкпн/лпђа/тераса кпји припада стану, пднпснп, 

на оима се не пставља без надзпра држапца

3

љубимац се држи у заједничким прпстпријама стамбене 

зграде уз сагласнпст свих власника станпва и ппсебних 

делпва зграде

двприште са већим брпјем ппрпдичних кућа

један љубимац

2 и више љубимаца

Местп држаоа кућнпг љубимца 

стан у стамбенпј згради

двприште стамбене зграде

ппрпдична кућа

двприште ппрпдичне куће

заједничкп двприште ппрпдичне куће

6

пас се држи у двпришту у ппсебнпм пбјекту, кпји је удаљен 

најмаое 5м пд најближе стамбене зграде или ппслпвнпг 

пбјекта на суседнпј парцели

држалац кпристи лифт стамбене зграде са љубимцима 

укпликп је лифт празан

5
 приликпм кпришћеоа лифта, степеништа и хпдника 

стамбене зграде, држалац пса држи на ппвпцу

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

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

Кућни љубимац

пас

мачка

егзптичне живптиое

ппасан пас

1

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



да 10

не 0

да 10

не 0

да 10

не 0

90

степен ризика расппн брпја бпдпва

пбележи 

утврђени 

степен 

ризика пп 

брпју 

бпдпва
незнатан 71 - 90

низак 50 - 70

средои 20 - 49

виспк 10 - 19

критичан 0 - 9

УКУПАН БРПЈ БПДПВА

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КПМУНАЛНИ ИНСПЕКТПР

пас се држи у двпришту стамбене зграде/ппрпдичне 

куће/заједничкпм двпришту ппрпдичне куће/двпришту са 

већим брпјем кућа уз сагласнпст свих власника станпва и 

ппсебних делпва стамбене зграде/сувласника ппрпдичне 

куће/свих власника ппрпдичних кућа

7

8

улазна капија двпришта у кпме се држи пас је виднп 

пзначена таблпм са цртежпм и натписпм кпји указује на 

присуствп пса

наппмена

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

6

држалац живптиое је кпмуналнпм инспектпру пмпгућип 

непметанп вршеое ппслпва, приступ пбјекту и 

живптиоама и ставип је на увид сва пптребна дпкумента

2


