На основу чланова 20.и 32. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“
129/07), чланова 2. и 13. Закона о комуналним делатностима ( „Службени гласник
РС 88/2011), а у вези са чланом 33. став 1. тачка 5. и чланом 102. Закона о заштити
животне средине ( „Службени гласник РС“ 136/04, 36/09, 72/09), чланом 3. став 2. и
чланом 18. Закона о добробити животиња ( „Службени гласник РС“ 41/09) као и
чланом 135. Закона о ветеринарству ( „Службени гласник РС“ 91/05 и 30/10),
Скупштина општина Опово на седници одржаној дана 26.06.2014. године, доноси:

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ И ЗАШТИТУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОПОВО

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови за држање и заштиту домаћих животиња на
територији општине Опово као и минимум ветеринарско – санитарних услова у
двориштима и објектима за држање и производњу појединих врста животиња.
Члан 2.
Животињама у смислу ове одлуке, а у складу са одредбама Закона о заштити
животиња од заразних болести које угрожавају целу земљу сматрају се копитари (
коњи, мазге, магарци, муле), папкари ( говеда, биволи, овце, козе и свиње), перната
живина ( кокоши, ћурке, гуске, патке и друга домаћа перната живина), украсне и
егзотичне птице и животиње, пси, мачке, кунићи, пчеле, дивљач, звери и
лабораторијске животиње.
Члан 3.
Животиње из члана 2. ове одлуке морају се држати у објектима изграђеним за
ту сврху, који морају испуњавати санитарно – техничке и хигијенске услове
прописане овом одлуком.

Члан 4.
Држалац животиња из става 2. ове одлуке дужан је да им обезбеди одговарајућу
негу, исхрану, хигијенско – санитарне услове, да брине о заштити здравља и
добробити животиња, као и да обезбеди да се држањем животиња не загађује
околина и не узнемиравају трећа лица.
Члан 5.
Држалац животиња је у складу са прописима обавезан да брине о здравственом
стању животиња и омогући надлежној ветеринарској служби обављање обавезних
вакцинација и дијагностичких испитивања.
Члан 6.
У случају да држалац животиња посумња да је животиња оболела од неке
заразне болести дужан је да о томе одмах обавести најближу ветеринарску службу
или орган управе надлежан за ветеринарску инспекцију и да поступи по њиховом
налогу.
II . ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА
Члан 7.
У објектима изграђеним на парцелама индивидуалног становања могу се
држати домаће животиње само за сопствене потребе у некомерцијалне сврхе, и то:
1. Где не постоје објекти за држање животиња – пси, мачке, перната живина,
голубови, украсне и егзотичне птице и пчеле.
2. Где постоје објекти за држање животиња – све врсте животиња из члана 2.
ове одлуке.
Члан 8.
У објектима изграђеним на парцелама индивидуалног становања
пољопривредног типа могу се држати све врсте животиња из члана 2. ове одлуке и
то у складу са посебним условима прописаним овом одлуком.

Члан 9.
У објектима или зградама колективног становања могу се држати следеће
животиње: пси, мачке, украсне и егзотичне птице, и то под посебним условима
прописаним овом одлуком.
Члан 10.
Копитари, папкари, живина и нојеви не могу се држати:
1. У објектима или зградама колективног становања
2. На удаљености мањој од 50м од границе комплекса здравствене станице,
дечије установе, школе и других јавних објеката.

1. Копитари и папкари
Члан 11.
Копитари и папкари могу се држати на изграђеним парцелама индивидуалног
становања у посебним објектима – стајама односно у летњим месецима испод
настрешница постављеним и изграђеним у складу са Законом о планирању и
изградњи ( „Службени гласник РС“ бр. 72/ 09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС
и 24/11) као и важећом планском документацијом која се примењује на територији
општине Опово – Просторним планом општине Опово ( „Општински службени
гласник Општине Опово“ бр. 3/11) и Генералним планом Опова ( Општински
службени гласник Општине Опово“ бр.3/04) односно важећим планским
документом за изградњу предметне врсте објеката.
Члан 12.
Објекти у којима се држе копитари и папкари морају бити изграђени као стални
објекти од тврдог материјала са подовима од непропустног материјала и нагибом
према каналу за одвођење нечистоће и отпадних вода у канализациону јаму,
прихватни базен или ђубриште.
Отпадне воде које настају током производног процеса или прања објекта и
опреме морају се депоновати у одвојене септичке јаме изграђене од бетона или
другог непропустног материјала, са поклопцем и са дном испод нивоа ђубришта.

Члан 13.
Простор за одлагање и збрињавање стајског ђубрива из објекта мора бити
смештен, односно изграђен тако да спречи загађивање околине и ширење
узрочника заразних болести животиња и људи као и непријатних мириса, насупрот
правцу главних ветрова, непропустан, бетониран и потпуно у складу са техничким
нормативима за ту врсту објеката.
Члан 14.
Удаљеност простора за одлагање и збрињавање стајског ђубрива од стамбеног
објекта, објекта за држање животиња, суседних парцела , бунара односно живог
извора воде зависи од природних услова ( конфигурација терена, правац ветрова и
сл.), конретних услова на предметној парцели, намени изграђених објеката и
усклађује се са важећим прописима.
Члан 15.
У стаји се може држати одређен број копитара и папкара у зависности од
површине објекта и то:
1. Говеда, коњи, магарци,мазге и муле – по једна животиња на првих 8 метара
квадратних, а на сваких следећих 5 метара квадратних још по једна животиња.
2. Овце, козе, свиње – по једна животиња на свака 2 метра квадратна.
Члан 16.
Власник односно корисник објеката за држање ове животиња мора исте редовно
чистити и одржавати тако да се држањем животиња не загађује околина и не
узнемиравају друга лица.
Одложени стајњак мора се редовно одвозити на пољопривредне парцеле изван
насеља и користити за ђубрење њива.
Члан 17.
Објекти у којима се држи или узгаја 20 и више грла копитара, папкара ( 20 и
више грла говеда, 100 и више грла свиња, 150 и више грла оваца и коза) морају
испуњавати опште услове из Правилника о ветеринарско – санитарним условима

објеката за узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића ( „Службени
гласник РС“ бр. 81/06 ).
2. Перната живина
Члан 18.
Перната живина може се држати у објектима или просторијама за држање
животиња и у двориштима идивидуалне стамбене изградње свих типова у
ограђеном простору или у кавезу, постављеним у складу са Законом о планирању и
изградњи( „Службени гласник РС“ бр. 72/ 09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС
и 24/11) као и важећом планском документацијом која се примењује на територији
општине Опово – Просторним планом општине Опово ( „Општински службени
гласник Општине Опово“ бр. 3/11) и Генералним планом Опова ( Општински
службени гласник Општине Опово“ бр.3/04) односно важећим планским
документом за изградњу предметне врсте објеката.
Место за подизање објеката не сме бити подводно и мора имати добре отоке
атмосферских вода.
Члан 19.
Објекти у којима се држи живина у насељеним местима морају бити изграђени
од материјала који обезбеђује одржавање одговарајућих хигијенских услова.
Подови у живинарницима морају бити изграђени од непропустивог материјала,
са нагибом према каналу за одвод нечистоће и воде у канализацију, јаму или
ђубриште. Објекти морају бити осветљени дневном и вештачком светлошћу и
имати одговарајућу вентилацију чији одводи нису усмерени у правцу суседних
објеката.
Ограђени простори у којима се држи живина морају бити тако уређени да се
могу хигијенски одржавати.
Члан 20.
Објекат у којима се држи или узгаја 350 и више јединки живине мора
испуњавати опште услове из Правилника о ветеринарско – санитарним условима
објеката за узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића ( „Службени
гласник РС“ бр. 81/06 ).

3. Украсне и егзотичне птице
Члан 21.
У објектима колективног становања може се у стану држати до 2 ( две) украсне
и егзотичне птице, на начин којим се други станари не ометају у мирном
коришћењу станова.
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 органа управе надлежног за послове ветеринарске
инспекције.
4. Кунићи
Члан 22.
Кунићи могу да се држе у објектима и просторијама за држање животиња и
двориштима индивидуалне стамбене изградње свих типова у ограђеном простору
или 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.
5. Голубови
Члан 23.
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 који су изграђени од дасака,
жице или сличног материјала.

6. Пчеле
Члан 24.
Пчеле се могу држати на територији општине Опово под следећим условима:
1. На изграђеним парцелама са објектима колективног становања, није
дозвољено држање пчела.
2. На изграђеним парцелама са објектима индивидуалног становања као и у
баштама у насељу, могу се држати стационирани пчелињаци. Стационирани –
пчелињак у коме пчелиња друштва бораве током целе године може се поставити на
удаљености која мора бити најмање:
- 20 метара од објеката за боравак људи или гајење животиња и објеката за
снабдевање водом;
- 100 метара од предшколске установе, интерната, игралишта и других
спортских терена за децу и одрасле;
- 15 метара од категорисаног пута;
3. Улаз у кошнице не сме бити окренут према:
- претходно наведеним објектима
- међи суседног имања, ако је пчелињак на удаљености мањој од пет метара од
међе.
4. Када је удаљеност стационираног пчелињака у насељеном месту мања од
прописаних удаљености, пчелињак мора бити ограђен заштитном оградом ( зид,
пуна ограда, живица) вишом од 2 метра са свих страна пчелињака.
5. Уколико двориште користе више власника или корисника, пчеле се могу
држати под условима прописаним овом одлуком само ако се са тиме сагласе сви
власници односно корисници дворишта.
6. Пчелар мора имати писмену сагласност власника односно корисника
земњишта за постављање пчелињака у случају да пчелињак није постављен на
земљишту које је у својини пчелара.
7. Гајење пчела у селећем пчелињаку може се вршити уколико су испуњени сви
услови прописани Правилником о условима и начину гајења пчела, садржини
уверења о транспорту, као и о условима за издавање сагласности да пчелари из
других земаља могу користити пчелињу пашу на територији Републике Србије (
„Сл.гласник РС“ бр.73/2010)
8.Уколикоје селећи 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.
9. Држалац пчела дужан је да предузме све мере редовног одржавања пчелињег
друштва.

7. Пси и мачке
Члан 25.
Држање паса и мачака на територији општине Опово врши се под условима и
на начин прописан Законом о добробити животиња ( „ Службени гласник РС“ бр.
41/09) и Одлуком о обављању комуналних делатности на територији општине
Опово ( „Општински службени гласник општине Опово“ бр .4/10 )
Члан 26.
Пси и мачке могу се држати у становима колективног становања под условима
и на начин да се не узнемиравају трећа лица, да се обезбеди сигурност и хигијена
као и сагласност сустанара.
У стамбеним зградама са три и више станова, у стану се могу држати један пас
и једна мачка, с тим што није дозвољено држање држање паса и мачака на балкону,
тераси, тавану, подруму, гаражи, шупи, вртној башти или другој заједничкој
просторији.
У зградама са највише два стана могу се држати пси у дворишту и то уколико се
други власник односно корисник стана са тиме сагласи.
Није потребна сагласност другог власника односно корисника стана за држање
паса у дворишту, уколико је двориште преграђено.
Члан 27.
У објектима индивидуалног становања у дворишту, може се држати највише три
пса, а њихов подмладак најдуже до четири месеца старости.
Члан 28.
У објектима индивидуалног становања пси се морају држати у ограђеном
простору, у одговарајућој кућици који морају бити удаљени најмање 5м од
најближег стамбеног или пословног објекта на суседној парцели.
Пас може слободно да се креће само у стану или дворишту у објектима
индивидуалног становања под условом да му је онемогућен излазак из дворишта.
Власник или држалац паса дужан је да у објектима индивидуалног становања ,
на улазним вратима или капији истакне натпис „чувај се пса“.

Члан 29.
Пси расе пит бул и стафорд теријер као и сви агресивни пси који могу
представљати опасност по околину, могу се држати само сигурно обезбеђени у
боксу тако де не могу прићи уличној огради, односно регулационој линији на
удаљености од најмање 5м, као и најмање 5м од граница суседне парцеле.

Члан 30.
Власник или држалац пса може изводити пса само на поводнику који не може
бити дужи од 2 м.
Пси расе пит бул и стафорд теријер, као и сви агресивни пси који могу
представњати опасност по околину, могу се изводити само на кратком поводнику
који не може бити дужи од 1м и са обавезном брњицом - заштитном корпом на
њушци.
Члан 31.
Ловачки пси за време лова, службени пси у току полицијске акције, потраге за
изгубљеним лицима или слично, овчарски пси за време чувања стоке, могу се
слободно кретати под контролом власника или држаоца паса, без заштитне корпе
на њушци.
Члан 32.
Необележен пас без заштитне корпе и поводника који се затекне на јавној
површини сматра се луталицом.
Обележен пас који се затекне на јавној површини без присуства власника или
држаоца, сматра се псом без надзора.
Члан 33.
Уколико пас или мачка приликом извођења запрљају јавну површину, власник
или држалац животиње дужан је да је без одлагања очисти.
Уколико пас или мачка приликом извођења запрљају заједничке просторије у
објектима колективног становања, власник или држалац животиње дужан је да
запрњану површину очисти, опоре и по потреби дезинфикује.
Члан 34.
Пси и мачке обележавају се и евидентирају у складу са законом који уређује
ветеринарство.

Власник, односно држалац паса и мачака , дужан је да правилним држањем и
другим мерама и средствима спречи да кућни љубимци угрозе људе и околину.
Власник, односно држалац паса и мачака дужан је да омогући надлежној
ветеринарској служби обавезну годишњу вакцинацију против беснила и
дехелминтизацију.
Власник, односно држалац паса и мачака дужан је да спречи рађање нежељених
кућних љубимаца применом контрацепције, кастрације и стерилизације женки.
Члан 35.
Ако власник, односно држалац паса и мачака није у могућности да се даље
брине о њима, дужан је да им обезбеди одговарајући третман.
Власник односно држалац који изгуби животињу дужан је да тај губитак без
одлагања , а најкасније у року од три дана пријави надлежном органу јединице
локалне самоуправе и ветеринарској служби.
Ако власник, односно држалац не пријави губитак из става 2. овог члана сматра
се да је напустио животињу.
Члан 36.
Послове хватања,превоза и збрињавања напуштених животиња врши
овлашћена служба.
У случају да приликом хватања напуштених паса или мачака буде ухваћена
животиња која има власника, власник је може преузети уз надокнаду одговарајућег
износа хватања и збрињавања напуштених животиња са превозом, уплатом на
рачун општине Опово.

8. Остале животиње
Члан 37.
Осталим животињама сматрају се гмизавци и припитомљене дивље и егзотичне
животиње и могу се држати само на основу решења о одобрењу држања и
репродукције дивљих и егзотичних животиња као кућних љубимаца, које доноси
министар ( Министарство надлежно за послове ветеринарства), на основу
претходно прибављене сагласности министра за заштиту животне средине.

9. Одржавање објеката
Члан 38.
Власник односно корисник објеката за држање животиња које су предвиђене
овом одлуком мора исте редовно чистити и одржавати тако да се држањем
животиња не загађује околина и не узнемиравају друга лица.
10. Општи услови заштите животне средине
Члан 39.
Правна и физичка лица дужна су да примењују мере ради заштите животне
средине од штетних утицаја везаних за држање животиња, да правилно поступају
са отпацима животињског порекла, отпадом и отпадним водама као и приликом
спречавања појаве, ширења, сузбијања и искорењивања заразних болести болести.
11. Одговорност за загађивање
Члан 40.
Загађивач који проузрокује загађење животне средине одговара за насталу
штету по начелу објективне одговорности.
За загађивање животне средине одговорно је правно и физичко лице које је
незаконитим или неправилним деловањем у области држања животиња омогући
или допусти загађивање животне средине.

III МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 41.
Забрањено је:
1. Држање животиња у објектима који нису постављени и изграђени у складу са
Законом о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09исправка 64/10- Одлука УС и 24/11) као и важећом планском документацијом која
се примењује на територији општине Опово – Просторним планом општине Опово

( „Општински службени гласник Општине Опово“ бр. 3/11) и Генералним планом
Опова ( Општински службени гласник Општине Опово“ бр.3/04) односно важећим
планским документом за изградњу предметне врсте објеката;
2. Злостављање и напуштање животиња;
3. Хватање ,уклањање животиња и збрињавање напуштених животиња осим од
стране овлашћене службе у складу са поступком и начином прописаним законом и
овом одлуком;
4. Остављање лешева угинулих животиња и њихових делова на јавним
површинама;
5. Увођење домаћих животиња у службене просторије и угоститељске објекте;
6. Шишање паса на јавним површинама
7. Хушкање једне животиње на другу;
8. Организовање борби животиња и учешће животиња у тим борбама.
IV НАДЗОР
Члан 42.
Надзор над применом ове одлуке врши Општинска управа Опово, Одељење за
имовинско-правне, стамбено комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и
заштиту животне средине.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове Одлуке обавља
општински инспектор за заштиту животне средине и комунални инспектор.
Члан 43.
У вршењу инспекцијског надзора, надлежни инспектори дужни су да:
1. Контролишу чињеницу да ли власник односно корисник објеката за држање и
узгој животиња поседује уверење односно употребну дозволу за коришћење
објеката;
2. Доносе решење којим власницима или држаоцима животиња налажу да у
одређеном року отклоне недостатке или неправилности у погледу држања
животиња у смислу одредаба ове одлуке;
3. Доносе решење којим забрањују држање животиња супротно одредбама ове
одлуке уколико не поступе по решењу за отклањање недостатака или
неправилности у држању животиња;
4. Покрећу прекршајни поступак против власника или држаоца домаћих
животиња уколико не поступи у складу са решењем из става 1. тачке 2. и 3. овог
члана;
5. Обавља друге послове у складу са овом одлуком и другим прописима.

Члан 44.
Против решења из члана 43. ове одлуке може се у року од осам дана од дана
пријема решења изјавити жалба Општинском већу општине Опово.
Изузетно од претходног става жалба не одлаже извржење решења донетог у
случајевима држања животиња супротно члану 30. ове Одлуке.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Новчаном казном од
динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. Не одржава чистоћу и хигијену на јавним површинама на којима је
дозвољено извођење паса
1. Ако неовлашћено прикупља, превози и збрињава напуштене и изгубљене
домаће животиње
2. Ако незаконитим или неправилним деловањем у области држања животиња
омогући или допусти загађивање животне средине
Члан 46.
Новчаном казном од
динара казниће се за прекршај физичко лице као
власник, односно држалац домаће животиње ако:
1. Држи копитаре и папкаре супротно члановима 11.,12. и 39. ове одлуке;
2. Држи пернату живину супротно члановима 18., 19. и 39. ове одлуке;
3. Држи украсне и егзотичне птице супротно члановима 21. и 39. ове одлуке
4. Држи куниће, голубове и пчеле супротно члановима 22., 23., 24. и 39. ове
одлуке;
5. Јама за осоку или ђубриште није постављено у складу са чланом 12. и 13. ове
одлуке;
6. Не одржава објекте у складу са чланом 38. ове Одлуке;
7. Не прибави уверење – грађевинску односно употребну дозволу за коришћење
објеката за држање животиња;
8.Држи псе и мачке супротно члановима ове одлуке који утврђују ову област;
9. Псе расе пит бул , стафорд теријер и агресивне псе држе и изводе у шетњу
супротно члану 30. ове одлуке;
10.Уводи псе и мачке у јавне објекте супротно члану 30. ове одлуке.
11.Не поступи по решењу надлежних инспектора;
12. Не омогући вршење инспекцијског надзора надлежним инспекторима у
складу са одредбама ове одлуке.

Члан 47.
Средства добијена наплатом новчаних казни припадају Буџету општине Опово.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
Обавезују се физичка и правна лица који су власници или држаоци животиња
да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке ускладе услове, начин
држања и поступање са домаћим животињама са одредбама ове одлуке.
Члан 49.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о условима за држање и
заштиту домаћих животиња на територији општине Опово ( „ Општински
службени гласник општине Опово“ бр.18/12).
.
Члан 50.
.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Општинском
службеном гласнику опшштине Опово“
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