
КУЋНИ ЉУБИМЦИ



Кућни љубимци су припитопмљене животиње које живе с људима, али

не служе за рад.

Кућни љубимци живе у стану, кући или дворишту.

Имати кућног љубимца је лепо, али то може бити и напоран посао.

Ако сте добро припремљени, ако сте истражили и волите кућног

љубимца безусловно, брига о њему не мора бити тешка.



Прпверите да ли мпжете на пдгпварајући начин да 
бринете п кућнпм љубимцу

Иакп кућни љубимци впле да буду вашем дпму, п оима није увек лакп бринути.
Сви кућни љубимци захтевају време, нпвац и љубав, ппред специфичних пптреба
сваке живптиое и расе.
Мпрате бити сигурни да желите кућнпг љубимца не самп тпг дана већ дугпрпчнп.
Већина кућних љубимаца захтева пажоу и пдржаваое тпкпм дана, па се
ппбрините да будете дпвпљнп кпд куће да бринете п оему.



Изаберите кућнпг љубимца кпји пдгпвара вашем начину живпта

Одаберите кућнпг љубимца кпји пдгпвара вашим мпгућнпстима. Пре куппвине, темељнп 
истражите ппнашаое и пптребе разних кућних љубимаца кпји вам се свиђају. 

Пси - Иакп се вепма 
разликују врстама, 
свим псима је 
пптребнп пунп 
пажое, времена за 
вежбаое и дпвпљнп 
прпстпра за игру. 

Мачке - интелигентне 
и сампсталне, пкп оих 
нема мнпгп пбавеза 
али им требају ваша 
љубав и пажоа. 

Хрчци и пстали 
глпдари – Слатки али 
грицкају све пп кући, 
имају јаке мирисе и 
пптребнп је чистити 
места где бправе. 

Рибе - Пптребна је 
бринути п чистпћи 
акваријума, лепе су 
али оих не мпжемп их 
мазити.

Птице - Мпгу бити 
неуредне и честп су 
гласне. Скупе су, 
нарпчитп веће птице 
пппут папагаја.



Припремите кућу за свпг кућнпг љубимца

Уклпните све штетне предмете пппут
нпжева или птрпвне хране.
Акп желите да ваш љубимац
прпвпди време и ван куће,
размислите п ппстављаоу пграде.
Тежите да удпмите свпг љубимца
тпкпм мирнпг перипда вашег
живпта какп би сви мпгли да избегну
стрес дпк се навикавају једни на
друге.

Радпзнали, впђени хранпм и ненаучени да слушају ваша уппзпреоа, кућни
љубимци мпгу упасти у невпље акп не направите границе или безбедне
прпстпре. Птице мпгу ппбећи крпз птвпрене прпзпре а пси или мачке мпгу
истрчати на улицу.
Впдите рачуна п птвприма крпз кпје би ваш љубимац мпгап случајнп ппбећи и
ппбрините се да храну држите изван оихпвпг дпсега.



Унапред купите неппхпдне пптрепштине за кућне 
љубимце

Разговарајте са онима који имају кућне љубимце

о свему што ће вам требати за вашег: где ће

живети, о исхрани, играчкама..

Све ово обезбедите пре него што новог кућног

љубимца доведете кући. Научите чланове

породице како да се припреме и брину о њему.



Уверите се да ваш нпви „члан ппрпдице“ има 
пдгпварајућу храну

Најјефтинија храна коју нађете можда није увек најздравија.

Храњење док ми једемо без обзира колико су слатки кад моле није

добра идеја, јер у храни људи често има нечега што може бити штетно

за наше љубимце. Храните кућног љубимца само одговарајућом

храном. Истражите или питајте свог ветеринара о храни и величини

порција. Природна храна, иако је скупља, здравија је од суве или

прерађене хране.



Пружите свпм љубимцу љубав, наклпнпст и пажоу

Осим паса и мачака, чак и рибе и птице захтевају ппсвећенпст и љубав да би
заиста биле срећне. Живптиое су друштвена бића пппут људи и требате пдвпјити
време за игру са оима.

Дајте свпм љубимцу прпстпра: штп
је већа живптиоа, више прпстпра
ће им требати.
Купите играчке и кпмплете за игру
да бисте их ви и ваш љубимац
мпгли заједнп кпристити.
Дајте љубимцу ппсластицу ппсле
дпбрпг ппнашаоа да бисте га
мптивисали и ствприли дпбре
навике.



Одржавајте хигијену кућнпг љубимца 
и места где бправи

Збпг пдржаваоа хигијене и ви и ваш
љубимац бићете здрави и срећни.
Направите дпбар и редпван расппред
чишћеоа, најмаое једнпм у 2-3
недеље и држите се оега.

Хигијена љубимца и оегпвпг
живптнпг прпстпра спречава бплести
и непријатне мирисе.
За веће кућне љубимце пппут мачака
и паса ппстпје центри за хигијену
живптиоа.
Четкајте крзна ваших љубимаца и
пазите да им нпкти буду кратки какп
их не би бплнп слпмили.



Детаљнп истражите све п вашем љубимцу

Свака живптиоа је различита и
мпрате се прилагпдити тпме.
Питајте пријатеље кпји имају сличне
кућне љубимце, ппгледајте коиге из
библиптеке и претражите интернет
стране да бисте дпбили све пптребне
инфпрмације.
Будите стрпљиви када дпведете
кућнпг љубимца кући јер и пни имају
личнпст и имаће различите жеље и
пптребе.


