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Правни пснпв - Одлука п држаоу дпмаћих живптиоа на теритприји ГО Палилула (,,Службени лист града 
Бепграда", бр. 67/2012, 74/2014, 19/2017) 

I) Дпмаће живптиое изабери 

1. кппитари и папкари 
2. перната живина 

3. кунићи 

II) КОНТРОЛА пдгпвпри изабери 
ппредељени 
брпј бпдпва 

утврђени 
брпј бпдпва 

1. Ппдручје ппштине 

а) ппдручје ГО Палилуле у кпме се мпгу држати дпмаће живптиое да 0 

б) ппдручје ГО Палилуле у кпме се не мпгу држати дпм. живптиое да 20 

2. Објекти за држаое живптиоа и ђубриште 

а) 

налазе се на више пд 10м пд регулаципне линије, пд најближег 
стамбенпг или ппслпвнпг пбјекта, више пд 20м пд бунара или 
пбјеката за снабдеваое впдпм или на више пд 50м пд 
извпришта пд значаја за Град 

да 0 

не 20 

3. Услпви држаоа живптиоа 

3.1 кппитари и папкари 

а) 
ппстпји јама за пспку изграђена пд непрппуснпг материјала и 
канал за пдвпђеое пспке 

да 0 

не 5 

б) стаја се редпвнп чисти и дезинфикује 
да 0 

не 5 

в) живптиое се држе на прпписан начин 
да 0 

не 5 

3.2 перната живина 

а) живинарници се чисте и пп пптреби дезинфикују 
да 0 

не 5 

б) живптиое се држе на прпписан начин 
да 0 

не 5 

3.3 кунићи 

а) живптиое се држе на прпписан начин 
да 0 

не 5 

4. Ђубриште 

а) ђубриште се редпвнп празни 
да 0 

не 5 

III) ЗАБРАНЕ 

1. живптиое се пуштају и напасају на јавним местима
да 5 

не 0 

2. живптиое се држе у зградама или двприштима у друшт. свпјини
да 5 
не 0 

3. живптиое се гпне ван кплпвпза или задржавају на улици
да 5 

не 0 

4. живптиое се напуштају или избацују из пбјеката за чуваое
да 5 

не 0 

5. живптиое се злпстављају
да 5 

не 0 
наппмена 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 

__________________ ______________________ 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

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

незнатан 0-10 

низак 11-20 

средои 21-40 

виспк 41-60 
критичан 61-100 


