ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА
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1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови за држање и заштиту домаћих животиња на територији
општине Кула.
Члан 2.
Домаћим животињама, у смислу ове одлуке, сматрају се: копитари, папкари, перната
живина, кунићи, домаћи голубови, пси, мачке украсне егзотичне птице и пчеле.
Члан 3.
Држалац животиња из члана 2 ове одлуке дужан је да им обезбеди одговарајућу негу,
исхрану, хигијенско-санитарне услове и лечење, као и да обезбеди да се држањем животиња не
загађује околина и не узнемиравају трећа лица.
Члан 4.
Држалац животиња је, у складу са прописима, обавезан да брине о здравственом стању
животиња и обавља редовне вакцинације.
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 републичку ветеринарску
инспекцију и да поступи по њиховом налогу.
Држалац животиња је дужан да их региструје у складу са посебним прописима.
2. ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА
Члан 5.
У објектима или зградама колективног становања могу се држати следеће домаће животиње:
пси и мачке, украсне и егзотичне птице и то под посебним условима и на начин прописан овом
одлуком.
Члан 6.
У објектима изграђеним на парцелама индивидуалног становања, изузев објеката који се
налазе у центрима насељених места општине Кула, у границама утврђеним урбанистичким планом,
и објеката који се налазе у близини школа, дечјих установа, домова здравља, спортских хала,
домова културе и слично, могу се држати домаће животиње за сопствене потребе у некомерцијалне
сврхе и то:
 где не постоје економски објекти - пси, мачке, кунићи, перната живина, голубови, украсне и
егзотичне птице и пчеле;
 где постоје економски објекти - све врсте животиња из члана 2 ове одлуке, у складу са
условима прописаним овом одлуком и условима утврђеним урбанистичким планом.
Члан 7.
У објектима изграђеним на парцелама индивидуалног становања пољопривредног типа могу
се држати све врсте животиња из члана 2 ове одлуке у складу са условима прописаним овом
одлуком и условима утврђеним урбанистичким плановима.
2.1. Пси и мачке

Члан 8.
У објектима или зградама колективног становања, једно домаћинство може држати у стану
највише једног пса и једну мачку.

У заједничком стану, пси и мачке могу се држати само ако постоји сагласност сустанара.
Члан 9.
У објектима или зградама колективног становања није дозвољено држање паса и мачака на
балкону, тераси и лођи, на тавану, у подруму или другој заједничкој просторији.
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Члан 10.
У дворишту породично-стамбене зграде са два или више станова могу се држати највише два
пса и две мачке, а њихов подмладак највише до четири месеца старости. У заједничком дворишту
пас се може држати само ако постоји сагласност свих корисника заједничког дворишта.
У дворишту индивидуалног стамбеног објекта могу се држати три пса и три мачке, а њихов
подмладак највише до четири месеца старости .
Пси из става 1 и 2 овог члана морају се држати у ограђеном простору или везани на ланцу
тако да не могу угрозити пролазнике и суседе.
Држалац пса је дужан да у дворишту обезбеди за пса одговарајућу кућицу, удаљену
минимум 15 метара од стамбених објеката на суседним парцелама и 1 метар од међе.
Пас може слободно да се креће само у стану или ограђеном простору у дворишту, под
условом да му је онемогућен излазак, а ван ограђеног простора може бити слободан само ако не
постоји могућност да напусти двориште или на неки други начин угрози или узнемири пролазнике
или суседе.
Држалац пса је дужан да на улазним вратима - капији на видном месту истакне натпис "чувај
се пса".
Члан 11.
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, чиваве,
кокер-шпанијер и слично, који се могу изводити без корпе на њушци, са одговарајућим поводником.
При извођењу пса, на оковратнику мора бити причвршћена регистарска ознака у складу са
посебним прописима.
Члан 12.
Пси се могу изводити у паркове и на јавне површине и кретати на њима са заштитном корпом
на њушци.
Велики пси (шарпланинци, добермани, доге, немачки овчари и сл.) као и пси који су по
својим биолошко-генетским карактеристима агресивни (теријери, пит-бул теријери и сл.) могу се
изводити у паркове само на кратком поводнику и са заштитном корпом на њушци.
Под контролом држаоца паса и без заштитне корпе на њушци могу слободно да се крећу
ловачки пси за време лова, овларски пси за време чувања стоке, штенад до четири месеца старости
и пси малих раса за време извођења.
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 јавну површину, држалац животиње је дужан да је без
одлагања очисти.
Члан 13.
Држалац пса је дужан да региструје пса на начин одређен посебним прописима.
Држаоци паса и мачака обавезни су да вакцинишу животиње на начин одређен посебним
прописима.
Ако пас или мачка озледе неко лице, држалац животиње је дужан да о томе одмах обавести
републичку ветеринарску инспекцију и да по налогу тог органа приведе животињу на преглед.
Држалац животиње је дужан да одмах, а најкасније у року до 24 часа, пријави угинуће
животиње надлежној ветеринарској служби ради утврђивања узрока угинућа.
2.2. Украсне и егзотичне птице
Члан 14.
У објектима колективног становања могу се у становима држати украсне и егзотичне птице у
броју и на начин којим се други станари не ометају у мирном коришћењу станова.

У објектима индивидуалног становања свих типова, помоћним просторијама тих објеката или
у двориштима, у кавезима, могу се држати украсне егзотичне птице.
2.3. Кунићи
Члан 15.
Кунићи се могу држати у отвореном (кавези и ограђени простор) и затвореном простору.
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Објекти за држање кунића морају бити удаљени најмање 15 метара од регулационе линије и
стамбених објеката; најмање 20 метара од бунара и других објеката за снабдевање водом који су
подложни загађењу; најмање 50 метара од изворишта од значаја за насеље.
У заједничком дворишту кунићи се могу држати само уз сагласност свих корисника
дворишта.
2.4. Перната живина
Члан 16.
Објекти за држање пернате живине могу бити стални (живинарници) и привремени (кавези и
ограђени простор).
Живинарници морају бити удаљени најмање 15 метара од регулационе линије и стамбених
објеката; најмање 20 метара од бунара и других објеката за снабдевање водом који су подложни
загађењу; најмање 50 метара од изворишта од значаја за насеље.
Подови у живинарницима морају бити изграђени од непропустивих материјала са нагибом
према каналу за одвод нечистоћа и воде у осочару или ђубриште.
Као привремени објекти, могу се изграђивати кавези од жице или сличног материјала или
жицом ограђени простор.
У привременим објектима, перната живина се може држати под условима из става 2 овог
члана. Привремени објекти се морају редовно чистити и по потреби дезинфиковати.
У заједничком дворишту перната живина се може држати само уз сагласност свих корисника
дворишта.
2.5. Домаћи голубови
Члан 17.
Голубови се могу држати у породично-стамбеним зградама у посебно изграђеним објектима
на тавану или тераси, под условом да не узнемиравају суседе и не загађују околину.
Голубови се могу држати и у дворишту породично-стамбене зграде у посебно изграђеним
објектима, под условом да су удаљени најмање 10 метара од стамбених објеката и објеката за
снабдевање водом.
У заједничком дворишту домаћи голубови се могу држати само уз сагласност свих корисника
дворишта.
2.6. Пчеле
Члан 18.
У насељеним местима, пчелињак мора бити удаљен најмање 15 метара од регулационе
линије и најмање 20 метара од стамбених зграда, објеката у којима се држе домаће животиње,
објеката за снабдевање водом и јавних путева.
Улаз у кошнице не сме бити окренут према објекту.
У заједничком дворишту пчелињаци се могу држати само уз сагласност свих корисника
дворишта.
Члан 19.
Пчелињаци се могу постављати ван насељених места ако су удаљени најмање 10 метара од
јавних путева и 5 метара од осталих путева и морају бити окренути на супротну страну од пута.
Пчелињаци се могу поставити и на пољопривредном земљишту ако се кошнице поставе
најмање 15 метара од парцела суседних власника на којима се узгајају ратарске културе, а 20
метара за остале културе, изузев шума.
Ако се пчелињак налази ван сталног места становања држаоца пчела, на пчелињаку или
возилу на коме су смештене кошнице, или на видном месту поред пчелињака мора бити истакнута
пуна адреса држаоца пчела.

Пчеле се могу превозити ако су кошнице затворене, имају пратиоца и уверење о
здравственом стању животиња.
Члан 20.
Пчелари из других општина могу на подручју општине Кула држати пчелињаке само уз
претходно прибављену потврду републичке ветеринарске инспекције о здравственом стању пчела.
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2.7. Папкари и копитари
Члан 21.
На изграђеним парцелама индивидуалног становања могу се држати папкари и копитари у
економским објектима - сточним стајама, које морају бити осветљене, са природном вентилацијом
и вратима окренутим према дворишту.
Стаје морају бити саграђене од тврдог материјала, са подовима од непропусног материјала и
нагибом према каналу за одвођење нечистоће и воде у прихватни базен (осочна јама) или
ђубриште.
Објекти у којима се држе папкари и копитари морају бити удаљени најмање 15 метара од
регулационе линије и стамбених зграда, најмање 20 метара од бунара и других објеката за
снабдевање водом који су подложни загађењу и најмање 50 метара од изворишта од значаја за
насеље.
Члан 22.
Стаје морају имати канал за одвођење осоке, саграђене од чврстог и непропусног
материјала, са заобљеним угловима и решетком на улазу у осочну јаму.
Јама за осоку мора бити од бетона или другог непропусног материјала и са дном испод
нивоа ђубришта, лоцирана низводно од објеката за држање животиња, удаљена најмање 3 метра
од међе и најмање 15 метара од стамбеног објекта.
Ђубришта морају бити основана на подлози од бетона или другог непропусног материјала и
удаљена најмање 3 метра од међе и најмање 15 метара од стамбеног објекта.
3. ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ (АЗИЛ) ЗА ЖИВОТИЊЕ
Члан 23.
Напуштени пси и мачке (луталице) и друге врсте животиња из члана 2 ове одлуке које се
затекну ван стана или дворишта, смештају се на посебно одређеном простору (у даљем тексту: азил
за животиње).
Трошкови хватања, превоза и смештаја животиња падају на терет власника, односно
држаоца, ако је познат.
Ако је власник или држалац животиња непознат, трошкови падају на терет комуналних
средстава.
Ухваћене животиње чувају се у азилу три дана.
Азил мора имати довољно одговарајућег простора за смештај животиња и мора се редовно
одржавати и дезинфиковати.
Приступ у азил је дозвољен само лицима која раде око животиња, а другим лицима само по
одобрењу републичког ветеринарског инспектора.
Члан 24.
Над животињама које се стављају у азил мора се извршити дезинфекција приликом пријема
и приликом отпуштања из карантина.
Животиње смештене у азил морају се редовно хранити и појити.
Животиње које се смештају у азил обележавају се посебним маркицама са редним
бројевима, а посебно се води евиденција за сваку животињу о датуму и месту хватања,
здравственом стању и коначном поступку са ухваћеном животињом.
Члан 25.
Ухваћени пси и мачке који имају на себи евиденциону (регистарску) ознаку смештају се у
посебне објекте и под истим осталим условима као и друге животиње.

Трошкове хватања, превоза, смештаја, исхране и неге животиња из претходног става сноси
власник односно држалац животиња.
Члан 26.
Уколико животиња оболи у објекту за привремени смештај, мора се сместити у посебан
објекат и лечити, а ако оболели од заразне болести, начин лечења одређује надлежна
ветеринарска служба.
Уколико животиња угине у објекту за привремени смештај, надлежна ветеринарска служба
обавезно утврђује узрок угинућа, а лешеви угинулих животиња уништавају се на нешкодљив начин.
Број 8 – страна 191

Службени лист општине Кула

13. мај 2008. године

Члан 27.
Уколико власник или држалац животињу не преузме после боравка у азилу, или је власник и
држалац непознат, таква животиња се може уступити научно-истраживачим и другим установама
или уступити, уз надокнаду, правном или визичком лицу или уништити савременим методама и на
хуман начин, под надзором ветеринарске инспекције.
4. ХВАТАЊЕ НАПУШТЕНИХ И САХРАЊИВАЊЕ
УГИНУЛИХ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 28.
Послове хватања и превоза напуштених домаћих животиња и сакупљање и сахрањивање
угинулих домаћих животиња врше јавна комунална предузећа, друга правна или физичка лица или
приватна предузећа на основу уговора са ЈП "Завод за изградњу" Кула.
Сахрањивање угинулих животиња врши се на посебно уређеном простору за те намене гробљима животиња која одржавају надлежна јавна комунална предузећа или месне заједнице
општине Кула.
Правно или физичко лице које је са ЈП "Завод за изградњу" Кула закључило уговор о
обављању послова из става 1 овог члана обавезно је да:
 уговорени посао обавља по пријави грађана, месних заједница, инспекције и ЈП "Завод за
изградњу",
 да једном месечно, а најкасније до 5. у месецу достави писмени извештај о обављању
уговореног посла; извештај се доставља ЈП "Завод за изградњу" и инспектору за заштиту
животне средине; извештај се доставља на обрасцу чији ће садржај прописати ЈП "Завод за
изградњу".
5. МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 29.
Забрањено је:
1. Злостављање и напуштање домаћих животиња,
2. Хватање и уништавање домаћих животиња, осим у складу са поступком и начином
прописаним овом одлуком.
3. Остављање лешева угинулих животиња и њихових делова.
4. Сахрањивање угинуле животиње и њихових делова ван места одређеног за ту сврху.
5. Хушкање једне животиње на другу.
6. Организовање борби животиња и учешће животиња у тим борбама.
7. Увођење паса и мачака и других животиња у службене просторије, средства јавног
саобраћаја, на јавна купалишта и шеталишта и на друга јавна места где се окупља већи број
грађана.
8. Шишање паса у парковима и на другим јавним површинама.
9. Појење животиња на јавним чесмама и бунарима намењеним водоснабдевању грађана.
10. Напасање и пуштање стоке и пернате живине и кунића на јавним местима.
6. НАДЗОР
Члан 30.

Надзор над применом ове одлуке врши Општински орган управе надлежан за инспекцијске
послове, одн. комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине.
Комунални инспектор врши надзор над применом ове одлуке који се односи на држање
животиња у зградама колективног становања.
Инспектор за заштиту животне средине врши надзор над применом ове одлуке који се
односи на држање животиња у објектима изграђеним на парцелама индивидуалног становања.
Грађевински инспектор врши надзор над изградњом објеката за држање животиња у складу
са Законом о планирању и грађењу и овом одлуком и предузима све мере на основу Закона о
планирању и грађењу.
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7. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине овлашћен је да држаоцима
животиња решењем наложи да у одређеном року отклоне недостатке или неправилности у погледу
услова за држање животиња прописаних овом одлуком.
Уколико држалацл животиња не поступи по решењу из претходног става, инспектор ће
донети решење о забрани држања домаћих животиња. Решење о забрани инспектор ће донети и у
случајевима из члана 29 ове одлуке.
У другостепеном поступку по жалби странке, одлучује Општинско веће општине Кула.
Члан 32.
Новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице и
одговорно лице у правном лицу ако:
1. Држи псе или мачке у зградама колективног становања у броју и на начин супротан члану 8 ове
одлуке.
2. Држи псе или мачке супротно члану 9 ове одлуке.
3. Држи псе или мачке у дворишту породично-стамбене зграде или у дворишту индивидуалног
стамбеног објекта у броју и на начин супротно члану 10 ове одлуке.
4. Изводи псе и мачке на начин супротан члану 11 и 12 ове одлуке.
5. Не обавести републичку ветеринарску инспекцију да су пас или мачка озледили неко лице
(члан 13 став 3).
6. Не пријави угинуће домаће животиње на време и начин прописан чланом 13 став 4 ове одлуке.
7. Без одлагања не опере или очисти заједничке просторије у згради или јавну површину (члан 12
став 4 и 5).
8. Држи украсне и егзотичне птице супротно одредбама члана 14 ове одлуке.
9. Држи куниће у објектима који не испуњавају прописане услове из члана 15 као и без
сагласности свих корисника заједничког дворишта.
10. Држи пернату живину у објектима који не испуњавају прописане услове из члана 16 као и без
сагласности свих корисника заједничког дворишта.
11. Држи домаће голубове супротно члану 15, као и без сагласности свих корисника заједничког
дворишта.
12. Држи пчеле супротно одредбама члана 18 и 19, као и без сагласности свих корисника
заједничког дворишта.
13. Држи папкаре и копитаре у објектима који не испуњавају услове из члана 21 и 22 ове одлуке.
14. Јама за осоку и ђубриште не испуњавају услове из члана 22 став 2 и 3.
15. Познати власник, одн. држалац ухваћеног напуштеног пса одбије да плати трошкове из члана 25
став 2 ове одлуке.
16. Ако врши забрањене радње из члана 29 ове одлуке.
17. Не поступи у складу са решењем инспектора (члан 31 став 1 и 2).
За прекршај из става 1 овог члана казниће се правно лице новчаном казном у износу од
5.000,00 до 500.000,00 динара.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од
2.500,00 до 250.000,00 динара.
9. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.
Одредбе ове одлуке не односе се на врсту и начин држања домаћих животиња правних и
физичких лица којима је предмет пословања чување и узгој, односно промет животиња у складу са
посебним прописима.
Члан 34.
Јавна комунална предузећа и месне заједнице у насељеним местима у којима није основано
јавно комунално предузеће одредиће и уредити простор за привремени смештај животиња у року од
шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 35.
Власници стаја и других објеката који не испуњавају услове за држање
животиња према овом одлуци, дужни су да их ускладе у року од шест месеци од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 36.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о условима за држање
домаћих животиња на територији општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 2/02,
6/03, 12/05), а у Одлуци о кућном реду у стамбеним зградама ("Сл. лист општине Кула"
бр. 6/93, 2/94, 4/99 и 3/2000) престаје да важи члан 19, а у члану 28 у ставу 1 престају
да важе речи "члан 19".
Члан 37.
Ова одлука ступа ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Кула".
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