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151.
На основу члана 20. тачка 26. и члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 3. став 2. Закона о
добробити животиња („Службени гласник РС”, број 41/2009) и члана 15. став 1. тачка 27. и члана
40. тачка 31. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште”, број 16/2008,
17/2012 и 03/2015), Скупштина општине Пландиште на седници, одржаној дана 28.06.2017. године,
донела је
О Д Л У К У
О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ И ЗАШТИТУ
КУЋНИХ ЉУБИМАЦА И ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Oдлуком ближе се уређује начин држања и заштита добробити кућних љубимаца и
домаћих животиња, на територији општине Пландиште (у даљем тексту: Oпштина).
Члан 2.
Кућни љубимци у смислу ове Oдлуке јесу животиње које се држе ради дружења и то: пси, мачке
и неке врсте домаћих животиња, украсне птице, неке врсте егзотичних и дивљих животиња, мали
глодари, тераријумске и акваријумске животиње.
Кућни љубимци из става 1. овог члана, у складу са одредбама ове одлуке могу се држати:
1. пси и мачке, у стану у стамбеној згради, дворишту стамбене зграде, породичној кући, дворишту
породичне куће, дворишту са већим бројем породичних кућа, као и у пословном објекту и
дворишту пословног објекта;
2. украсне птице, у стану у стамбеној згради, дворишту стамбене зграде, породичној кући,
дворишту породичне куће, заједничком дворишту са већим бројем породичних кућа;
3. неке врсте егзотичних и дивљих животиња, у простору који се одређује у складу са посебним
прописима;
4. мали глодари, тераријумске и акваријумске животиње, у стану у стамбеној згради и у породичној
кући.
Члан 3.
Домаћим животињама у смислу ове Oдлуке сматрају се животиње које је човек одомаћио и чији
опстанак зависи од непосредне бриге човека, и то: перната живина, копитари и папкари, кунићи,
пчеле и голубови.
Домаће животиње из става 1. овог члана, у складу са одредбама ове одлуке могу се држати:
1. перната живина, у дворишту породичне куће, заједничком дворишту са већим бројем
породичних кућа;
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копитари и папкари, у дворишту породичне куће;
кунићи, у дворишту породичне куће, заједничком дворишту са већим бројем породичних кућа;
пчеле, у дворишту породичне куће;
голубови, у стамбеној згради, дворишту стамбене зграде, породичној кући, дворишту породичне
куће, заједничком дворишту са већим бројем породичних кућа.
Члан 4.
Услови и начин држања кућних љубимаца и домаћих животиња зависе од:

1. врсте кућних љубимаца и домаћих животиња;
2. врсте стамбеног објекта у којем или у чијем дворишту држалац домаћих животиња, односно
кућних љубимаца држи домаће животиње, односно кућне љубимце и
3. подручја општине у коме се стамбени објекат држаоца домаћих животиња, односно кућних
љубимаца налази.
Члан 5.
Зависно од врсте кућних љубимаца и домаћих животиња, услови и начин држања се
разликује у односу на:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

псе и мачке;
куниће;
живину;
копитаре и папкаре;
голубове;
пчеле и
егзотичне птице и животиње.
Члан 6.

У зависности од врсте стамбеног објекта у којем или у чијем дворишту држалац држи
домаће животиње односно кућне љубимце, услови и начин држања разликују се у односу на то да
ли се ради о:
1. објекту вишепородичног становања без дворишта;
2. објекту вишепородичног становања (са два или више стана) са заједничким двориштем;
3. објекту породичног становања (са једним станом) са двориштем.
У погледу броја кунића, живине, копитара и папкара који се могу држати у дворишту стамбеног
објекта у објектима за држање домаћих животиња, режим држања се разликује у зависности од
тога, да ли се стамбени објекат налази на подручју насељеног места Пландиште или на подручју
осталих насељених места на територији Општине.
Члан 7.
На територији општине Пландиште, не могу се држати папкари и копитари и то:
-

На удаљености мањој од 50 m од границе грађевинских парцела стамбених блокова колективног
становања;
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На удаљености мањој од 100 m, од границе грађевинских парцела здравствених, васпитно
образовних објеката и верских објеката;

У центру насељеног места Пландиште, тј. у централној зони садржаја која је регулисана Планом
детаљне регулација Пландишта, забрањено је држање копитара и папкара.
Члан 8.
У објектима колективног становања могу се држати пси и мачке, голубови, украсне и егзотичне
птице и животиње и то под условима и на начин прописан овом одлуком.

Члан 9.
У објектима изграђеним на парцелама индивидуалног становања у Пландишту могу се држати
домаће животиње и кућни љубимци само за сопствене потребе под условима и на начин
прописаним овом одлуком.
Члан 10.
У објектима изграђеним на парцелама индивидуалног становања сеоског типа, могу се држати
све врсте животиња из члана 2 и члана 3 ове одлуке под условима и на начин прописан овом
одлуком.
Члан 11.
Држалац животиње, дужан је да држи животињу на начин којим не угрожава њену добробит, и да јој
обезбеди услове у којима животиња може да остварује своје физиолошке и друге потребе својствене врсти, као
што су исхрана и напајање, одговарајући хигијенско–санитарни услови простора у којем борави, физичка,
психичка и термичка удобност, сигурност, испољавање основних облика понашања, социјални контакт са
животињама исте врсте, одсуство непријатних искустава као што су бол, патња, страх, стрес, болести и
повреде, као и неопходну ветеринарску негу и здравствену заштиту у складу са посебним прописима.
Држалац животиње, дужан је да правилним држањем и другим мерама и средствима спречи да
животиња узнемирава и угрожава људе, друге животиње и околину.

II ДРЖАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
Члан 12.
Кућни љубимци у смислу ове Oдлуке јесу: пси и мачке, украсне птице, неке врсте егзотичних и
дивљих животиња, мали глодари, тераријумске, акваријумске и друге животиње, које се држе ради
дружења.
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1. Пси и мачке
Члан 13.
У објектима или зградама колективног становања једно домаћинство може држати у стану једног
пса и две мачке.
Подмладак животиња из става 1. овог члана домаћинство може се држати најдуже до 4 месеца
старости.
У дворишту са већим бројем породичних кућа могу се држати највише два пса и две мачке, а
њихов подмладак најдуже до 4 месеца старости.
У дворишту породичне куће могу се држати три пса и три мачке и њихов подмладак најдуже до 4
месеца старости.
Пси и мачке могу се држати на начин који не узнемирава трећа лица.
Члан 14.
У заједничком стану пси и мачке могу се држати под условима прописаним овом одлуком само
ако постоји сагласност сустанара.
Члан 15.
У објектима или зградама колективног становања није дозвољено држање паса или мачака на
балкону, тераси или лођи, на тавану, у подруму или другој заједничкој просторији.
Члан 16.
Држалац пса је дужан да у дворишту обезбеди за пса одговарајућу кућицу, да је редовно чисти,
одржава и дезинфикује.
Пас може слободно да се креће само у стану или у ограђеном простору у дворишту (под
условом да неће моћи да напусти двориште), а ван ограђеног простора мора бити везан. У оба
случаја пас не сме да угрози или узнемири пролазнике или суседе.
Држалац пса је дужан да на улазним вратима–капији на видном месту истакне натпис: ''ЧУВАЈ
СЕ ПСА".
Члан 17.
Бокс, односно кућице за пса, морају бити удаљени најмање 5 m од најближе стамбене зграде
или пословног објекта на суседној парцели, односно кућа у дворишту са већим бројем породичних
кућа.
Члан 18.
У дворишту пословног објекта пас мора бити везан, осим ван радног времена објекта, у циљу
обезбеђења објекта.
Уколико се пси држе у дворишту пословног објекта, држалац је обавезан да обезбеди адекватне
кућице примерене величини и броју паса.
Држалац пса је дужан да на улазним вратима–капији на видном месту истакне натпис: ''ЧУВАЈ
СЕ ПСА".
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Члан 19.
У заједничком дворишту пас се може држати под условима прописаним чланом 13. ове одлуке
ако постоји сагласност свих корисника заједничког дворишта.
Члан 20.
Изузетно у дворишту породичне куће може се држати и већи број паса од броја прописаног у
члану 13. ове одлуке, у броју и на начин који не угрожава њихову добробит, у складу са посебним
прописима, под условом да је простор у којем се држе пси адекватно ограђен и удаљен 15 m од
стамбених или пословних објеката на суседним парцелама и да се налази у делу дворишта које
није окренуто према јавним површинама.
У дворишту породичне куће у насељеном месту може се држати већи број паса од броја
прописаног у члану 13. ове одлуке уколико је власник регистровао пансион за кућне љубимце,
одгајивачницу или прихватилиште за напуштене животиње, испуњава услове за заштиту добробити
животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме, у складу са Законом о добробити
животиња и уписан је у Регистар објеката који води надлежно Министарство, у складу са законом
којим се уређује ветеринарство.
Извођење паса и мачака
на површине јавне намене и површине у јавном коришћењу
Члан 21.
Површина јавне намене и површине у јавном коришћењу (у даљем тексту: јавне површине), у
смислу одредаба ове одлуке јесу: јавне саобраћајне површине, јавне зелене површине, површине
око објекта јавне намене и неизграђено грађевинско земљиште намењено за уређење или изградњу
објеката јавне намене или јавних површина и површине које планским документом нису одређене
као површине јавне намене, а доступне су већем броју грађана, као што су изграђене и уређене
саобраћајне и зелене површине унутар и између блокова зграда, између зграда, унутар отворених
тржних центара и слично.
Члан 22.
Држалац пса може да изводи пса ван затвореног простора само на кратком поводнику и са
заштитном корпом на њушци, осим паса малих раса као што су пекинезери, пинчеви, јоркширски,
шкотски, норвички теријери, кокер шпанијери и слично, који се могу изводити без корпе на њушци са
одговарајућим поводником.
Пси расе ''пит бул теријер'' могу се изводити ван затвореног простора само на кратком
поводнику и са заштитном корпом на њушци.
При извођењу пса на оковратнику мора бити причвршћена регистарска ознака у складу са
посебним прописом.
Члан 23.
Велики пси (шарпланинци, добермани, доге, немачки овчари и сл.) могу се изводити у паркове и
места за извођење паса само на кратком поводнику и са заштитном корпом на њушци. Слободно
могу да се крећу под контролом држаоца пса и без заштитне корпе на њушци ловачки пси за време
лова, овчарски пси за време чувања стоке, штенад до 4 месеца старости и пси малих раса
(пекинезери, чиваве и сл.).
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Члан 24.
Уколико пас или мачка, при извођењу из стана, загаде заједничко степениште или друге
заједничке просторије, држалац животиња је дужан да без одлагања загађену површину очисти и
опере.
Уколико пас или мачка загаде јавне површине, држалац животиње је дужан да их без
одлагања очисти.
Члан 25.
Држалац пса је дужан да региструје пса у ветеринарској станици којој су поверени ови послови
на начин одређен посебним прописом.
Члан 26.
Држаоци паса и мачака обавезни су да једном у току године односно сваки пут када се укаже за
тим потреба вакцинишу ове животиње против беснила и других заразних болести.
Члан 27.
Држалац, као и лице које изводи пса или мачку на јавну површину, дужан је да исте изводи на
поводнику.
Држалац, као и лице које изводи пса, сноси пуну одговорност за његово понашање на јавној
површини.
Ако пса изводи лице млађе од 18 година, одговорност за понашање пса сноси држалац пса, у
складу са посебним прописом.
Члан 28.
Забрањено је пуштати пса са поводника да се слободно креће у делу парка и друге јавне зелене
површине, у којем се налази дечје игралиште, као и у делу под цветним засадом.
Члан 29.
Забрањено је уводити псе и мачке у:
1. објекте које користе органи државне управе и локалне самоуправе;
2. објекте и просторије за здравствену заштиту грађана;
3. објекте и просторије у којима се обавља васпитно–образовна делатност и обезбеђује
смештај, боравак и исхрана деце, ученика и студената;
4. објекте за производњу, контролу и промет лекова;
5. објекте за производњу, смештај и промет животних намирница;
6. објекте културе (биоскопе и сл.);
7. спортске објекте (отворене и затворене);
8. верске објекте.
Забрањено је уводити псе и мачке и у остале објекте јавне намене, уколико је истакнута забрана
у виду налепнице.
Ограничења из овог члана не односе се на службене псе у току полицијске акције, под
контролом водича, као и на посебно обучене псе у пратњи лица са посебним потребама.
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Члан 30.
У случају да пас или мачка приликом извођења на јавну површину озледи неко лице, држалац
или лице које их изводи, дужан је да одмах обавести надлежну ветеринарску инспекцију и да даље
поступа по мерама које инспекција наложи, у складу са посебним прописом.
2. Украсне и егзотичне птице
Члан 31.
Украсне птице могу се држати у кавезу у стану, у стамбеној згради, у породичној кући и у
пословном објекту, као и у посебном објекту или кавезу у дворишту породичне куће или пословног
објекта, у броју и на начин који не угрожава њихову добробит, у складу са посебним прописима.
Украсне птице могу се држати у посебном објекту или кавезу у дворишту стамбене зграде и у
дворишту са већим бројем породичних кућа, у броју и на начин који не угрожава њихову добробит,
по претходно прибављеној сагласности свих власника, односно корисника дворишта.
Украсне птице могу се држати на начин који не узнемирава трећа лица, и уколико се обезбеди
заштита животне средине у складу са посебним прописима.
Члан 32.
У објектима индивидуалног становања свих типова, просторијама за држање животиња тих објеката или
у двориштима у кавезима могу се држати украсне и егзотичне птице, а у циљу размножавања и продаје само
под условом да се претходно прибави сагласност ветеринарске инспекције.
Члан 33.
Приликом промене места боравка и одвођења код ветеринара, украсне птице морају да се држе у
одговарајућим кавезима, прилагођеним врсти и величини животиње.
3. Егзотичне и дивље животиње као кућни љубимци
Члан 34.
Егзотичне и дивље животиње могу се држати као кућни љубимци, на основу решења о
одобрењу држања, које доноси надлежни орган, у складу са законом којим се уређује добробит
животиња и прописима о заштити природе.
Члан 35.
Егзотичне и дивље животиње, као кућни љубимци, могу се држати у стану у стамбеној згради, и
у породичној кући у броју и на начин који је прилагођен врсти и условима њиховог природног
станишта.
У дворишту породичне куће, егзотичне и дивље животиње могу се држати искључиво у
засебним објектима, изграђеним од чврстог материјала, у броју и на начин који је прилагођен врсти
и условима њиховог природног станишта.
Егзотичне животиње могу се држати на начин који не узнемирава трећа лица.
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Члан 36.
Забрањено је држати егзотичне и дивље животиње, као кућне љубимце у дворишту стамбене
зграде и у дворишту са већим бројем породичних кућа.
Члан 37.
Забрањено је изводити на јавне површине и ван простора у којем бораве егзотичне и дивље животиње, које
се држе као кућни љубимци, осим приликом промене места боравка и одвођења код ветеринара, и то у
одговарајућим транспортерима, прилагођеним врсти и величини животиње.
4. Мали глодари, тераријумске и акваријумске животиње
Члан 38.
Мали глодари, тераријумске и акваријумске животиње, као кућни љубимци, могу се држати у
стану у стамбеној згради, у породичној кући и пословном објекту на начин који не угрожава њихову
добробит, у складу са посебним прописима.
Животиње из става 1. овог члана морају се држати на начин који онемогућава да напусте простор у којем се
налазе и тиме угрозе околину.
Животиње се морају држати на начин који не узнемирава трећа лица.
Члан 39.
Приликом промене места боравка и одвођења код ветеринара мали глодари, тераријумске и акваријумске
животиње морају да се држе у одговарајућим транспортерима, прилагођеним врсти и величини животиње.
III ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
1. Перната живина
Члан 40.
Перната живина може се држати у дворишту породичне стамбене зграде, у посебном објекту,
ограђеном простору или кавезу, који испуњава услове заштите добробити истих у погледу простора,
просторија и опреме, у складу са посебним прописима.
Дозвољени број за држање пернате живине је до 40 условних грла.
Перната живина може се држати и на отвореном простору у дворишту под условом да је ограђен
тако да се спречава неконтролисан излазак живине и изграђен тако да се може хигијенски
одржавати.
Члан 41.
Посебан објекат, ограђен простор или кавез за држање живине из члана 40, морају бити
удаљени:
- за пернату живину од 1-20 условних грла најмање 10 m од најближег стамбеног објекта
изграђеног на истој парцели, а 20 m од стамбеног или пословног објекта на суседној парцели
и морају да се налазе у делу дворишта које није окренуто према јавним површинама,
односно у економском делу дворишта.
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- за пернату живину од 20-40 условних грла најмање 20 m од најближег стамбеног објекта
изграђеног на истој парцели, а 50 m од стамбеног или пословног објекта на суседној парцели
и морају да се налазе у делу дворишта које није окренуто према јавним површинама,
односно у економском делу дворишта.
Минимална удаљеност два објекта која имају од 20-40 условних грла мора износити 200 m.
Члан 42.
Перната живина може се држати у дворишту са већим бројем породичних кућа, по претходно
прибављеној сагласности свих власника, односно корисника дворишта.
Перната живина може се држати на начин који не узнемирава трећа лица, и уколико се обезбеди
заштита животне средине у складу са посебним прописима.
2. Копитари и папкари
Члан 43.
Копитари и папкари могу се држати у дворишту породичне куће, у посебним објектима
(затвореним или отвореним), који испуњавају услове за заштиту њихове добробити у погледу
простора, просторија и опреме, у складу са посебним прописима.
Дозвољени број за држање копитара и папкара је до 100 условних грла.
Животиње из става 1. oвог члана могу се држати на начин који не узнемирава трећа лица, и
уколико се обезбеди заштита животне средине у складу са посебним прописима.
Објекти за држање стоке морају бити изграђени од тврдог материјала (и затворени и отворени
објекти) који могу да се чисте и дезинфикују, да буду осветљени, са природном вентилацијом, са
подовима од непропустљивог материјала, вратима окренутим према дворишту и нагибом према
каналу за одвођење осоке и ђубрета у прихватни базен (за осоку), односно ђубриште.
У летњим месецима копитари и папкари могу се држати испод надстрешнице под условом да се
обезбеди одвођење нечистоће.
Члан 44.
Прихватни базен за осоку и ђубриште мора бити изграђен од непропустљивог материјала тако да не може
доћи до загађења земљишта, вода и подземних вода, тј. Осока и друге воде (нпр. Киша) које се сливају са
ђубришта.
Прихватни базен за осоку мора редовно да се чисти (најмање два пута годишње) и не може бити
прикључен на јавну канализацију.
Прихватни базени за осоку и ђубриште, за објекте из члана 43. морају бити удаљени најмање 20
m од стамбеног или пословног објекта изграђеног на истој или суседној парцели и удаљени од
чесме, бунара или другог извора водоснабдевања најмање 25 m.
Члан 45.
Копитари и папкари могу се држати на начин који не узнемирава трећа лица и уколико се
обезбеди заштита животне средине, у складу са посебним прописима.
Члан 46.
Објекти из члана 43, морају бити удаљени:
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- за копитаре и папкаре од 1-20 условних грла најмање 10 m од најближег стамбеног објекта
изграђеног на истој парцели, а 20 m од стамбеног или пословног објекта на суседној парцели
и морају да се налазе у делу дворишта које није окренуто према јавним површинама,
односно у економском делу дворишта.
- за копитаре и папкаре од 20-100 условних грла најмање 20 m од најближег стамбеног
објекта изграђеног на истој парцели, а 50 m од стамбеног или пословног објекта на суседној
парцели и морају да се налазе у делу дворишта које није окренуто према јавним
површинама, односно у економском делу дворишта.
Минимална удаљеност два објекта која имају од 20-100 условних грла мора износити 200 m.
3. Кунићи
Члан 47.
Кунићи могу да се држе у објектима и просторијама за држање животиња, и двориштима
индивидуалне стамбене изградње свих типова у ограђеном простору или у кавезу.
Објекат или просторија за држање животиња, ограђени простор или кавез за држање кунића
мора да буде изграђен од тврдог материјала који се може лако чистити и одржавати.
Ако двориште, објекат или просторију за држање животиња користи више власника или
корисника, кунићи се могу држати под условима прописаним овом одлуком само ако се с тим
сагласе сви власници, односно корисници дворишта, објекта или просторије за држање животиња.
Члан 48.
Посебан објекат, ограђен простор или кавез за држање кунића, мора бити удаљен најмање 10 m
од најближег стамбеног објекта изграђеног на истој парцели, а 15 m од стамбеног или пословног
објекта на суседној парцели.
Кунићи се могу држати на начин који не узнемирава трећа лица, и уколико се обезбеди заштита
животне средине у складу са посебним прописима.
4. Пчеле
Члан 49.
На територији општине Пландиште пчеле се могу држати под следећим условима:
1. На изграђеним парцелама са објектима индивидуалног становања и породичним стамбеним
зградама могу се у дворишту држати пчелињаци до 10 кошница под условом да су удаљени
најмање 50 m од свих суседних стамбених објеката, објеката за држање животиња и објеката за
снабдевање водом, а улаз у кошнице не сме бити окренут према овим објектима;
2. Пчелињаци преко 10 кошница могу се држати односно постављати на отвореном простору
тако да су удаљени најмање 100 m од свих стамбених суседних објеката и јавних површина,
објеката за држање стоке и јавних путева, а улаз у кошнице не сме бити окренут према овим
објектима.
Члан 50.
Држалац пчела је дужан да предузима све мере редовног одржавања пчелињих друштава.
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Уколико је пчелињак на паши ван насељеног места и држалац није стално присутан, без обзира
на број кошница, мора на видном месту да истакне своје име и презиме и пуну адресу, а кошнице да
обележи редним бројевима.
Уколико двориште користи више власника или корисника, пчеле се могу држати под условима
прописаним овом одлуком само ако се са тим сагласе сви власници, односно корисници дворишта.
Пчеле се могу држати на начин који не узнемирава трећа лица у складу са посебним
прописима
5. Голубови
Члан 51.
Голубови се могу држати у објектима колективног становања у посебно изграђеним
просторијама на тавану или објектима на крову или заједничкој тераси уз претходно прибављену
сагласност свих станара, под условом да се не узнемиравају суседи и да се не загађује околина.
Голубови се могу држати у објектима изграђеним на парцелама индивидуалног становања у посебним
просторијама на тавану или у посебно изграђеним одговарајућим објектима или кавезима у дворишту које су
изграђене од дасака, жице или од сличног материјала.
У таквим објектима се могу држати спортски и привредни голубови а неконтролисано држање дивљих
голубова није дозвољено.
Члан 52.
Ако двориште, таван или објекат за држање животиња користи више власника или корисника,
голубови се могу држати под условима прописаним овом одлуком само ако се са тим сагласе
сви власници, односно корисници дворишта, тавана или објекта за држање животиња.
IV УСЛОВИ И НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ПОСЛОВА ХВАТАЊА И ЗБРИЊАВАЊА
НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА
Члан 53.
До изградње Прихватилишта за псе, послове хватања, превоза, смештаја, збрињавања и хумане
еутаназије ухваћених паса луталица, напуштених и изгубљених паса, као и паса одузетих по налогу
ветеринарског или општинског инспектора овлашћеног за надзор по овој одлуци, обављаће
ангажовани извођач, односно овлашћена Служба зоохигијене, по потписаном Уговору.
Члан 54.
После сваке акције хватања паса ангажовани извођач односно овлашћена Служба зоохигијене и
надлежни инспектор органа јединице локалне самоуправе сместиће животињу у карантин.
После тога сачињавају Записник који садржи следеће податке:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

датум хватања;
место хватања;
укупан број ухваћених паса;
број паса које су одмах преузели власници или држаоци;
број паса који су одмах удомљени;
кратак опис сваке ухваћене јединке (врста, пол, боја длаке, величина, опис шаре, посебни знаци,
идентификационе ознаке ако постоје и сл.).
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Ангажовани извођач, односно овлашћена Служба зоохигијене дужна је да надлежном органу
јединице локалне самоуправе након завршених неопходних третмана на животињама, уз обавезну
фотодокументацију, накнадно достави Записник који садржи:
1. третман или третмане на које је пас упућен;
2. време боравка у Прихватилишту;
3. детаљне податке о одласку животиње из Прихватилишта (обележена микро-чипом, кастрирана
или стерилисана, преузета од власника, удомљена индивидуално или у колективном центру,
пуштена на слободу, еутанизирана и сл.).
V ЗАБРАНЕ У ПОГЛЕДУ ДРЖАЊА, ХВАТАЊА И ПОСТУПАЊА
СА ДОМАЋИМ ЖИВОТИЊАМА И КУЋНИМ ЉУБИМЦИМА
Члан 55.
Забрањено је:
1. злостављање и напуштање кућних љубимаца и домаћих животиња;
2. хватање кућних љубимаца и домаћих животиња, осим од стране овлашћеног предузећа;
3. увођење кућних љубимаца и домаћих животиња у дечја игралишта или на друга јавна места где
се окупља велики број грађана супротно одредбама ове одлуке, као и на местима која су истакла
знак који указује да је забрањено увођење животиња;
4. појење кућних љубимаца и домаћих животиња на јавним чесмама и бунарима намењеним за
водоснабдевање грађана;
5. држање паса и мачака на ходницима и другим заједничким просторијама колективне стамбене
зграде, балконима и терасама, као и на јавним површинама;
6. држање опасних паса у заједничком дворишту стамбене зграде;
7. хушкати једног пса на другог, хушкати пса на човека, као и организовати борбе паса;
8. држање голубова на терасама, балконима, лођама и заједничким терасама колективних
стамбених зграда;
9. држање и збрињавање домаћих животиња супротно одредбама ове Одлуке.
VI НАДЗОР
Члан 56.
Надзор над применом ове одлуке врши Општинска управа Општине Пландиште, путем
Одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине,
комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољопривреду.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке обавља комунални инспектор.
Држалац животиње дужан је да надлежном инспектору омогући несметано вршење послова,
омогући приступ објектима и животињама и стави на увид сва потребна документа као и да у
остављеном року достави потребне податке и поступи по налогу.
Надлежна инспекција обавезна је да донесе решење о забрани држања животиња на начин који
није у супротности са одредбама ове одлуке.
Надлежна инспекција овлашћена је да власницима или држаоцима животиња, решењем наложи
да у одређеном року отклоне недостатке или неправилности у погледу држања животиња у смислу
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одредаба ове одлуке, уколико не поступе по решењу за отклањање недостатака или неправилности
у држању животиња.
На решење инспектора може се уложити жалба Општинском већу општине Пландиште у
року од 15 дана од дана достављања решења.
Члан 57.
Уклањање животиња у поступку принудног извршења извршиће се на терет власника, односно
држаоца и то тако што ће се животиња предати служби којој је поверено хватање и збрињавање
животиња, или тако што ће се животиња (стока, живина, кунићи) предати одговарајућој организацији
или предузетнику (одгајивачу, кланици и сл.) уз надокнаду од које држаоцу припада износ накнаде
умањен за трошкове принудног извршења.
Члан 58.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор је дужан и овлашћен да контролише:
1. испуњеност услова и начин држања домаћих животиња у зависности од врсте објекта и подручја
општине у коме се објекат налази;
2. број домаћих животиња у зависности од врсте објекта у којима се држе;
3. поступање са напуштеним и изгубљеним домаћим животињама и
4. испуњеност других услова у складу са овом одлуком.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1.
2.
3.
4.

држи псе и мачке супротно одредбама чланова 16, 17 и 18 ове одлуке;
испрљану површину не очисти без одлагања (члан 24 ове одлуке);
држи украсне и егзотичне птице супротно члановима 31, 32 и 33 ове одлуке;
држи мале глодаре, тераријумске и акваријумске животиње супротно члановима 38 и 39 ове одлуке.
Новчаном казном у износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:

5.
6.
7.
8.
9.
10.

поступа супротно одредбама чланова 25, 26 и 27 ове одлуке;
поступа супротно забранама члана 29 ове одлуке;
држи егзотичне и дивље животиње супротно члановима 36 и 37 ове одлуке;
држи куниће противно одредбама члана 48 ове одлуке;
држи голубове противно одредбама чанова 51 и 52 ове одлуке;
поступа супротно забрани из члана 55 ове одлуке.
Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:

11.
12.
13.
14.

поступа супротно забранама члана 28 ове одлуке;
држи пернату живину противно одредбама члана 41 ове одлуке;
држи копитаре и папкаре противно одредбама чланова 43, 44 и 46 ове одлуке;
држи пчеле противно одредбама чланova 49 и 50 ове одл
За прекршај из члана 16, 17 и 18 казниће се правно лице, новчаном казном у износу од
30.000,00 динара.
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За прекршај из чланова 41, 42, 43 и 44 казниће се правно лице, новчаном казном у износу
од 150.000,00 динара.
За прекршај из члана 16, 17 и 18 казниће се предузетник, новчаном казном од 15.000,00
динара.
За прекршај из чланова 41, 42, 43 и 44 казниће се предузетник, новчаном казном од 75.000,00
динара.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60.
Власник или држалац домаћих животиња дужан је да прихватне објекте за држање стоке,
базене за осоку и ђубриште усклади са одредбама из члана 43 и 44 ове Одлуке у року од годину
дана од дана ступања на снагу исте.
Члан 61.
Држалац животиња дужан је да начин држања домаћих животиња усклади са одредбама ове Одлуке, у
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Држалац животиња-пса из члана 13 ове Одлуке, дужан је да у року од 30 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке, прибави сагласност сустанара.
Држалац животиње у заједничком дворишту објекта породичног становања из члана 19 ове
Одлуке, дужан је да у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, прибави одговарајуће
сагласности.
Члан 62.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Пландиште“.
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