
Република Србија Контролна листа број 1
Градска општина Палилула Одлука о држ. дом жив. и кућ. љуб.
Одељење за инспекцијске послове Држање домаћих животиња
Одсек комуналне инспекције

Правни основ - Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда ("Службени
лист града Београда", бр. 37/2011, 55/2011, 34/2014)

I) Домаће животиње изабери
1. копитари и папкари
2. живина
3. кунићи
4. голубови
II) Подручје општине изабери
1. подручје градске општине у коме се могу држати домаће животиње
2. подручје градске општине у коме се не могу држати домаће животиње
III) Животиње се држе у изабери
1. дворишту породичне куће
2. заједничком дворишту породичне куће
3. заједничком дворишту са већим бројем породичних кућа
4. стамбеној згради (кров, таван)
5. породичној кући, на тераси
6. дворишту стамбене зграде

IV) КОНТРОЛА одговори изабери опредељени
број бодова

утврђени
број бодова

1.
животиње се држе у дворишту у посебном објекту/посебно
ограђеном простору, који је удаљен најмање 10м од најбижег
стамбеног или пословног објекта на суседној парцели

да 20

не 0

2.
животиње се држе у заједничком дворишту породичне
куће/заједничком дворишту са већим бројем породичних кућа
уз сагласност сувласника/власника породичних кућа

да 20

не 0

3.
двориште у коме се држи домаћа животиња  је ограђено
(налази се уз површину јавне намене/површину у јавном
коришћењу)

да 20

не 0

4.

голубови се држе у посебно ограђеном простору на
крову/тавану стамбене зграде уз претходно прибављену
сагласност свих власника станова и посебних делова стамбене
зграде

да 20

не 0

5. голубови се држе у посебо ограђеном постору на
тераси/тавану у породичној кући

да 20
не 0

6.
држалац животиње је комуналном инспектору омогућио
неометано вршење послова, приступ објекту и животињама и
ставио је на увид сва потребна документа

да 10

не 0

напомена
УКУПАН БРОЈ БОДОВА

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

___________________ _______________________

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен ризика по броју бодова

незнатан 30-50
низак 26-29

средњи 20-25
висок 10-19

критичан 0-9


