
 

Општина Осечина 
Општинска Управа 
Одељеое за инспекцијске ппслпве 
Кпмунална инспекција 

КПНТРПЛНА ЛИСТА БР. 2 
ДРЖАОЕ ДПМАЋИХ ЖИВПТИОА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 

Држаое кућних љубимаца 
 

 пас 
 ппасан пас 
 мачка 
 егзптичне живптиое 
 један љубимац 
 2 и више љубимаца 

 стан у стамбенпј згради 
 двприште стамбене зграде 
 ппрпдична кућа 
двприште ппрпдичне куће 
 заједничкп двприште ппрпдичне куће 
 двприште са већим брпјем ппрпдичних кућа 
 заједничке прпстприје стамбене зграде 

Ред. 
брпј 

Питаое Пдгпвпр и брпј бпдпва 

1. 
Двприште у кпме се држи кућни љубимац  је пграђенп 
(налази се уз ппвршину јавне намене/ппвршину у јавнпм 
кпришћеоу) 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

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 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

3. 
Љубимац се држи у заједничким прпстпријама стамбене 
зграде уз сагласнпст свих власника станпва и ппсебних 
делпва зграде 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

4.  Приликпм кпришћеоа лифта, степеништа и хпдника 
стамбене зграде, држалац пса држи на ппвпдцу 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 



5. 
Пас се држи у двпришту у ппсебнпм пбјекту, кпји је удаљен 
најмаое___м пд најближе стамбене зграде или ппслпвнпг 
пбјекта на суседнпј парцели 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

6. 

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 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

7. 
Улазна капија двпришта у кпме се држи пас је виднп 
пзначена таблпм са цртежпм и натписпм кпји указује на 
присуствп пса 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

8. 
Држалац живптиое је кпмуналнпм инспектпру пмпгућип 
непметанп вршеое ппслпва, приступ пбјекту и живптиоама и 
ставип је на увид сва пптребна дпкумента 

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 

______________________                                                                                               ___________________ 

 


