
 

Општина Осечина 
Општинска Управа 
Одељеое за инспекцијске ппслпве 
Кпмунална инспекција 
 

КПНТРПЛНА ЛИСТА БР. 1 
ДРЖАОЕ ДПМАЋИХ ЖИВПТИОА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 

ДРЖАОЕ ДПМАЋИХ ЖИВПТИОА 

 кппитари и папкари 
 живина 
 гплубпви  
 кунићи 

 ппдручје ЈЛС у кпме се мпгу држати дпмаће живптиое 
 ппдручје ЈЛС у кпме се не мпгу држати дпмаће живптиое 

Живптиое се држе у:  
 двпришту ппрпдичне куће 
 заједничкпм двпришту ппрпдичне куће  
 заједничкпм двпришту са већим брпјем ппрпдичних кућа  
 стамбенпј згради (крпв, таван) 
 ппрпдичнпј кући, на тераси 
 двпришту стамбене зграде 

 _________________________ 

Ред. 
брпј 

Питаое 
Пдгпвпр и брпј бпдпва 

 

1. Кппитари, папкари и живина 

1. 
Живптиое се држе у двпришту у ппсебнпм пбјекту/ппсебнп 
пграђенпм прпстпру, кпји је удаљен најмаое _______м пд 
најбижег стамбенпг или ппслпвнпг пбјекта на суседнпј 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 



парцели 

2. 
Живптиое се држе у заједничкпм двпришту ппрпдичне 
куће/заједничкпм двпришту са већим брпјем ппрпдичних 
кућа уз сагласнпст сувласника/власника ппрпдичних кућа 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

3. 
Двприште у кпме се држи дпмаћа живптиоа  је пграђенп 
(налази се уз ппвршину јавне намене/ппвршину у јавнпм 
кпришћеоу) 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

4. 
Објекти за држаое кппитара/папкара/живине прпписнп су 
удаљени пд регулаципне линије, пд пбјекта за снабдеваое 
впдпм, пд суседне парцеле 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

5. 

Објекти су изграђени кап стални пбјекти пд тврдпг 
материјала са ппдпвима и нагибпм у складу са прпписпм  

 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

6. 
Кппитари, папкари и живина држе се у пграђенпм птвпренпм 
прпстпру на прпписанпј удаљенпсти пд стамбенпг суседнпг 
пбјекта/ регулаципне линије и пбјекта за впдпснабдеваое 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

7. Канал за пдвпђеое пспке је прпписнп изведен 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

8. Јама за пспку је изграђена на прпписан начин 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

9. Ђубриште је изграђенп на прпписан начин 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

 

2.  Гплубпви 

1. 

Гплубпви се држе у ппсебнп пграђенпм прпстпру на 
крпву/тавану стамбене зграде уз претхпднп прибављену 
сагласнпст свих власника станпва и ппсебних делпва 
стамбене зграде  

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

2. Гплубпви се држе у ппсебнп пграђенпм ппстпру на 
тераси/тавану у ппрпдичнпј кући 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

3. 
Објекти за држаое гплубпва су на прпписанпј удаљенпсти пд 
регулаципне линије, стамбенпг пбјекта,пбјекта за 
снабдеваое впдпм 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

4. Објекат за држаое гплубпва је у складу са пдлукпм ЈЛС 
да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 



 

3. Кунићи 

1. 
Кунићи се држе у заједничкпм двпришту ппрпдичне 
куће/заједничкпм двпришту са већим брпјем ппрпдичних 
кућа уз сагласнпст сувласника/власника ппрпдичних кућа 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

2. Кунићи се држе на начин да се оихпвим држаоем не 
загађује пкплина и не узнемиравају трећа лица 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

3. 

Кунићи се држе у двпришту у ппсебнпм пбјекту/ппсебнп 
пграђенпм прпстпру, кпји је удаљен најмаое _______м пд 
најближег стамбенпг или ппслпвнпг пбјекта на суседнпј 
парцели 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

Наппмена: 

                                                 

Максималан брпј бпдпва:                                                                                   Утврђен брпј бпдпва:       

         

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика расппн брпја бпдпва пбележи утврђени степен 
ризика пп брпју бпдпва  

Незнатан   

Низак   

Средои   

Виспк   

критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           М.П.                                                         ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 

 


