НАЦРТ
На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 2) Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор", број: 12/17), Скупштина Града Приједор је на __________ сједници одржаној
дана ___________________ године, д о н и ј е л а
ОДЛУКУ
о држању и заштити домаћих животиња и
кућних љубимаца на подручју града Приједор

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин држања домаћих животиња и кућних љубимаца,
боравак и кретање на јавним површинама и у јавним објектима, начин поступања са изгубљеним
и напуштеним кућним љубимцима, контрола размножавања и означавања кућних љубимаца на
подручју града Приједор.
Члан 2.
Поједини појмови у овој одлуци имају сљедеће значење:
-домаће животиње: припитомљене животиње, које човјек узгаја ради користи и разоноде и у које
се убрајају копитари, папкари и перад;
-кућни љубимци: пси, домаће мачке, домаће птице, мали глодари, тераријумске, акваријумске и
друге животиње које се узгајају или држе ради друштва, рекреације, заштите или помоћи човјеку;
-ималац животиње: физичко или правно лице које је власник животиње, или било које друго лице
које је стално или повремено власник животиње, или је одговорно или задужено за животињу и
одговорно за чување и контролу дјеце која имају мање од 16 година, а која посједују животињу,
односно лице које се бави узгајањем, заштитом, употребом, управљањем, обучавањем, превозом
или продајом животиње;
-изгубљена животиња: она животиња која је напустила имаоца без његове воље и он је тражи;
-напуштена животиња: животиња коју је ималац свјесно напустио;
-еутаназија: безболан начин усмрћивања које има за циљ минимално физичко и психичко
трпљење животиње;
-дјелатност зоохигијене: обухвата хватање и збрињавање напуштених и угрожених домаћих
животиња (кућних љубимаца), превожење и смјештај у посебно изграђене објекте за те намјене
(азил), исхрана и ветеринарска заштита, еутаназију старих животиња и сигурно уклањање
животињских лешева са јавних површина и санацију терена, као и управљање објектима за
смјештај животиња;
-склоништа за животиње: простори у којима се смјештају пронађене (напуштене и изгубљене)
животиње на даљу бригу и могуће удомљавање под условима утврђеним Законом;
-електронски чип - транспондер: капсула која се код животиње имплантира под кожу и садржи
јединствени идентификацијски број (код) животиње који се очитава путем скенера (читача).
Члан 3.
Ималац животиње, у зависности од врсте, пасмине, старости и њених физиолошких потреба,
дужан је домаће животиње и кућне љубимце хранити и напајати, његовати и обезбједити им
здравствену заштиту, довољно простора, хигијену простора, свјетлости, топлоте, влаге, односно
држати и узгајати их под условима утврђеним законом и другим прописима донесеним на основу
закона.

Члан 4.
У циљу спречавања и сузбијања заразних болести животиња, заштите здравља и безбједности
грађана и обезбјеђења јавног реда и мира грађана на подручју града утврђују се зоне у којима
није дозвољено држање домаћих животиња, као и зоне у којима је дозвољено држање домаћих
животиња под одређеним условима.
Зоне из претходног става утврђене су Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 6/14).
Члан 5.
Забрањено је држање и слободно кретање домаћих животиња, изузев кућних љубимаца, у првој
и другој зони града Приједор, као и у зонама непосредне, уже и шире заштите изворишта питке
воде.
Зоне заштите утврђују се посебном одлуком којом се утврђује заштитно подручје са зонама
санитарне заштите и појасевима заштите, као и мјере заштите од свих видова загађења и штетних
утицаја који утичу на здравствену исправност воде за пиће.

II УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 6.
На подручју града Приједор које није обухваћено чланом 5. ове одлуке могу се држати домаће
животиње уз одговарајуће санитарно-хигијенске услове и на начин прописан овом одлуком.
Перад
Члан 7.
Дозвољено је држање перади у двориштима у посебно изграђеним објектима за боравак перади
уз услов да су ти објекти удаљени од најближих стамбених и пословних објеката најмање 10 м.
Простор за кретање перади мора бити ограђен одговарајућом оградом која спречава њихово
неконтролисано кретање и кретање изван тог простора.
Одлагање и збрињавање ђубра врши се на простору који је удаљен од стамбених и пословних
објеката најмање 15м и који је уређен на начин да спречава загађење околине.
Папкари и копитари
Члан 8.
На подручју града дозвољено је држање папкара и копитара под условима да имаоци посједују
објекте од чврстог материјала, да су удаљени од других стамбених и пословних објеката најмање
30 м, укључујући објекат држаоца домаћих животиња.
Објекти за држање морају имати непропусне подове, одводне канале и непропусну покривену
јаму за осоку и ђубар која мора бити удаљена од стамбених и пословних објеката најмање 30 м.
Јама за осоку и ђубар мора се чистити чим се напуни, а након чишћења терен око ње, као и сама
јама морају се дезинфиковати кречним млијеком.
Члан 9.
Одлагање и складиштење стајског ђубра врши се на површинама које су од првог стамбеног или
пословног објекта и јавног пута удаљене најмање 50 м. Ђубриште мора бити уређено на начин
да из истог не долази до пропуштања и отицања нечистоћа, загађења околине, земљишта,
природних и изграђених извора водоснабдјевања.
Приликом употребе – растресања ђубра на пољопривредну површину, исти се мора одмах, а
најкасније у року од 24 часа од растресања, заорати или прекрити слојем земље.

Члан 10.
Објекти за држање домаћих животиња у зонама у којима је држање дозвољено, могу се градити
на основу одобрења за грађење које издаје надлежни орган управе.
Члан 11.
У зони у којој је дозвољено држање домаћих животиња, а налазе се у ужем урбаном подручју
града, забрањено је слободно кретање домаћих животиња као и храњење-напасање на јавним
површинама.
Члан 12.
У случају да држалац животиње посумња да је животиња обољела од неке заразне болести, дужан
је да о томе одмах обвјести најближу ветеринарску станицу, или орган управе надлежан за
послове ветринарске инспекције и поступи по њиховом налогу.
Члан 13.
Имаоцу домаћих животиња није дозвољено држање, пуштање, напасање и сл.домаћих животиња:
1. око здравствених и школских установа на удаљености од 80 метара;
2. око извора, резервоара за воду, јавних бунара и јавних чесми на удаљености од 80 метара;
3. око ријека, потока, водених канала и брана на удаљености од 60 метара;
4. око објеката за производњу и ускладиштење животних намирница на удаљености од 30
метара;
5. око жељезничких пруга и јавних саобраћајница на удаљености од 30 метара;
6. у стамбеним и пословним зградама, гаражама, шупама, подрумима, таванима и сличним
просторима.

III УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
Члан 14.
Држање кућних љубимаца на подручју града Приједор дозвољено је уз одговарајуће санитарнохигијенске услове, на начин да се не ремети јавни ред и мир и под условима и на начин утврђеним
законом и овом одлуком.
Пси и мачке
Члан 15.
Имаоци ових кућних љубимаца у згради колективног становања, у свом стану могу држати једног
пса или једну мачку, а имаоци који посједују индивидуалне стамбене зграде које се налазе првој
и другој зони града, у индивидуалној стамбеној згради или у свом дворишту могу држати
највише 2 пса, односно највише 2 мачке.
У индивидуалној стамбеној згради изван прве и друге зоне Града Приједор, ималац кућних
љубимаца може држати више паса и мачака ако има затворено двориште или други одређени
простор за држање животиња.
У сустанарском дијелу стана ималац кућних љубимаца паса и мачака исте може држати само уз
писмену сагласност другог станара, изузев ако се ради о држању пса лица са посебним
потребама.
Имаоци кућних љубимаца исте су дужни држати у складу са условима прописаним у Правилнику
о држању и заштити кућних љубимаца („Службени гласник Републике Српске“, бр. 117/14).
Члан 16.
Имаоци паса и мачака дужни су да регистују псе и мачке у року од седам дана од стицања
власништва у ветеринарској организацји која води регистар за сваку поједину животињу.
Ради идентификације све животиње треба трајно да буду означене, а имаоци паса и мачака дужни
су да изврше трајно означавање паса и мачака помоћу микрочипа.

Регистроване одгајивачнице и лица која се баве узгојем кућних љубимаца дужна су извршити
трајно означавање животиње помоћу електронског чипа прије продаје, поклањања или другог
начина отуђивања кућних љубимаца.
Члан 17.
Ималац кућних љубимаца, паса и мачака, дужан је бринути да животиње лајањем, мјаукањем,
завијањем или на други начин не ометају у мирном коришћењу друге кориснике и власнике
индивидуалних стамбених објеката и станова, а посебно у времену од 15,00 до 17,00 часова и од
22,00 до 06,00 часова, у вријеме одмора.
Члан 18.
Ималац пса у стамбеној згради или стамбеном насељу мора пса држати под надзором у
затвореном простору - стану, у индивидуалној стамбеној згради у ограђеном дворишту, а у
неограђеном дворишту у затвореном простору - боксу који спријечава неконтролисано кретање
пса или на довољно дугом и безбједном ланцу.
Ограђено двориште или друго ограђено земљиште на којем борави пас мора бити ограђено
оградом која висином и чврстоћом осигурава сигурност пролазника и на улазним вратима
означено видним натписом која упозорава на пса.
Члан 19.
Кућице за псе које се налазе у двориштима морају бити удаљене најмање 3 метра од сусједне
парцеле и од ограде према улици или чврстом непрозирном преперком одвојене од улице на
мањем растојању.
Пси чувари, овчари и ловачки пси се не могу држати у просторијама у којима бораве или их
употребљавају људи.
Члан 20.
Кућни љубимци-пси и пси за посебне намјене могу се држати у стамбеним просторијама на начин
и под условима да не представљају опасност за здравље људи и корисника стамбене просторије.
Члан 21.
Уколико ималац кућних љубимаца паса и мачака и поред упозорења надлежног органа не
обезбједи услове за држање утврђене овом одлуком, забраниће му се држање кућних љубимаца
и наредити да се исти смјесте у прихватилишту за животиње.
Члан 22.
Није дозвољено имаоцу животиња паса и мачака држање и извођење ради вршења нужде,
шишање, купање и сличних активности у стубиштима стамбених зграда, на балконима, терасама,
подрумским просторијама или лођама и уводити их у лифтове.
IV КОНТРОЛА РАЗМНОЖАВАЊА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
Члан 23.
Имаоци кућних љубимаца дужни су осигурати контролу размножавања и обезбједити
размножавање под њиховим надзором и сносе пуну одговорност за потомке својих љубимаца.
Имаоци су дужни извршити пријаву и регистрацију окота, односно легла надлежној
ветеринарској служби, у року од петнаест (15) дана.
Имаоци кућних љубимаца дужни су спријечити неконтролисано размножавање превентивним
дјеловањем, кастрацијом или стерилизацијом, ограничавањем кретања женки у вријеме тјерања.

V КРЕТАЊЕ ПАСА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЈЕНЕ
Члан 24.
Забрањено је увођење паса и мачака у возила јавног саобраћаја, у продајне објекте, тржнице,
дјечија игралишта, просторије предузећа и установа (осим ветеринарске амбуланте),
угоститељске објекте (осим у хотеле и угоститељске објекте који имају одређене просторе за
смјештај паса), позоришта, спортске објекте, на јавне скупове (осим службених изложби паса),
изложбе, као и на друга јавна мјеста на којима се одржавају јавне манифестације.
Пси-водичи слијепих или инвалидних лица, који су регистровани за помоћ, заједно са имаоцем
имају право приступа јавним мјестим и у средствима јавног превоза.
Члан 25.
Ималац пса може пса водити по улици или другим јавним површинама на којима то изричито
није забрањено, на кратком повоцу и са заштитном корпом на њушци.
Изузетно, из одредаба из предходног става, власник пса патуљастог раста или штенади до 3
мјесеца старости и ловачког пса може их водити по улици и другим јавним површинама без
заштитне корпе на њушци.
Без повоца и заштитне корпе на њушци могу се кретати ловачки пси за вријеме лова и овчарски
пси када се налазе уз стадо.
Имаоци кућних љубимаца морају са јавних површина одмах по вршењу нужде очистити измет и
исти однијети у најближи контејнер за смеће и за те потребе дужан је приликом извођења пса на
јавну површину обезбједити код себе довољан број пластичних врећица.
Члан 26.
Зелене површине по којима се могу кретати, као и вријеме у којем се кућни љубимци могу
кретати по тим површинама одредиће Град Приједор.
Зелене површине из предходног става морају бити означене на видан начин, по могућности и
ограђене.
Члан 27.
Ималац кућних љубимаца обавезан их је редовно вакцинисати и водити бригу о њиховом
здравственом стању.
На јавне површине не смију се изводити кућни љубимци обољели од заразних болести.
У случају да ималац кућног љубимца посумња да је животиња оболила од неке заразне болести,
дужан је одмах обавјестити најближу ветеринарску установу и орган управе надлежан за послове
ветеринарске инспекције.
VI ПОСТУПАЊЕ СА ИЗГУБЉЕНИМ И НАПУШТЕНИМ ЖИВОТИЊАМА И КУЋНИМ
ЉУБИМЦИМА
Члан 28.
Изгубљене и напуштене домаће животиње и кућне љубимце прикупљају и уклањају са јавних и
других површина запослени у хигијеничарској служби по пријави грађана, захтјеву комуналне
полиције и полицијских службеника Полицијске управе Приједор, на начин и условима
утврђеним правилником којим се регулише рад хигијеничарске службе.
Градска управа оснива хигијеничарску службу за хватање и збрињавање напуштених животиња
на основу Упутства о формирању и условима које морају испуњавати хигијеничарксе службе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 23/10).
Члан 29.
Изгубљене и напуштене животиње и кућни љубимци, пси и мачке, смјештају се у посебно
изграђене и за то намјењене просторе и објекте, у којима је потребно обезбиједити адекватан
смјештај и ветеринарско-здравствену помоћ, као и друге услове утврђене законом.

На подручју града Приједор које није обухваћено чланом 5. ове одлуке могу се налазити објекти
у које се организује прихват и привремени смјештај животиња, уз одговарајуће санитарнохигијенске услове прописане у Упутству о формирању и условима које морају испуњавати
прихватилишта за животиње („Службени гласник Републике Српске“, број: 23/10).
Забрањено је формирање прихватилишта за животиње без одобрења надлежног органа.
Члан 30.
Хигијеничарска служба у оквиру рада прихватилишта за напуштене и изгубљене животиње води
бригу до њиховог проналаска од стране власника, проналаска власника или удомљавања, најдуже
до 30 дана, након чега се врши еутаназија напуштене животиње.
Еутаназија напуштених животиња врши се од стране стручног и овлашћеног лица са којим је
склопљен уговор о пословној сарадњи, уз присуство и надзор ветеринарске инспекције.
Члан 31.
Ималац кућног љубимца дужан је да овлаштеној ветеринарској организацији пријави губљење
кућног љубимца одмах по сазнању да је изгубљен, а најкасније у року од 8 дана, те да проводи
активности на проналаску истог.
У случају проналаска кућног љубимца у прихватилишту за привремени смјештај, ималац је
дужан предочити доказ о власништву или на неки други начин доказати власништво над
животињом ради преузимања.
Имаоцу изгубљеног кућног љубимца приликом преузимања животиње из привременог
смјештајног објекта обрачунавају се трошкови хватања, транспорта и смјештаја, а који се
обрачунавају по одобреном цјеновнику услуга.
Уколико кућни љубимац није означен-чипован, приликом поврата имаоцу врши се означавањечиповање и уводи се у регистар о трошку имаоца кућног љубимца.
Члан 32.
Није дозвољено напуштање кућних љубимаца прибављених ради разоноде, друштва, рекреације,
заштите или помоћи човјеку и друге животиње држане под надзором имаоца.
Ималац кућног љубимца дужан је истог понудити на удомљавање путем прихватилишта или на
други начин ријешити у случају када је за истом престао интерес и потреба.
Еутаназија кућних љубимаца за које постоје законом утврђени разлози врши се путем овлашћене
ветеринарске установе, а преузимање, транспортовање и хигијенско одлагање лешева врши се
путем хигијеничарске службе.
Трошкове еутаназије сноси ималац кућног љубимца, а ако се ради о напуштеном и изгубљеном
кућном љубимцу за које није могуће утврдити власника, трошкови падају на терет буџета града
и финсирају се из средстава намјењених за заједничку комуналну потрошњу.
VII Н А Д З О Р
Члан 33.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши ветеринарска инспекција и комунална полиција.
Надзор над здравственим стањем домаћих животиња и кућних љубимаца и провођење мјера
здравствене заштите врши ветеринарска инспекција, а надзор над условима и начину држања,
боравка и кретања домаћих животиња и кућних љубимаца на јавним и другим површинама врши
комунална полиција.
Члан 34.
Орган надлежан за надзор над примјеном одредаба ове одлуке има право и дужност да рјешењем
налаже правним субјектима и физичким лицима отклањање одређених недостатака и
предузимање других мјера прописаних законом и овом одлуком, као и да у складу са одредбама
Закона о прекршајима Републике Српске изриче новчане казне издавањем прекршајног налога,
те подноси захтјеве за покретање прекршајног или кривичног поступка код Основног суда.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Новчаном казном у износу од 500 до 3000 КМ казниће се за прекршај правно лице, односно
новчаном казном у износу од 100 до 900 КМ и одговорно лице у правном лицу и новчаном казном
у износу од 200 до 1500 КМ физичко лице које је ималац животиње:
1. ако домаће животиње држи у забрањеним зонама из члана 5. ове одлуке,
2. ако домаће животиње-перад држи супротно члану 7. ове одлуке,
3. ако домаће животиње-папкаре и копитаре држи супротно члану 8. ове одлуке,
4. ако врши одлагање ђубра супротно члану 9. ове одлуке,
5. ако поред објекта за држање домаћих животиња има ограђени простор у којем се налазе
и крећу домаће животиње, супротно члану 11. став 1. ове одлуке,
6. ако дозволи слободно кретање домаћих животиња као и храњење-напасање на јавним
површинама, супротно члану 11. став 2. ове одлуке,
7. ако држи домаће животиње супротно члану 13. ове одлуке,
8. ако држи кућне љубимце супротно члану 15. ове одлуке,
9. ако не изврши регистрацију и означавање кућног љубимца у складу са чланом 16. ове
одлуке,
10. ако не води бригу о кућном љубимцу у складу са чланом 17. ове одлуке,
11. ако држи пса супротно члановима 18., 19. и 20. ове одлуке,
12. ако врши радње супротно члану 22. ове одлуке,
13. ако не води рачуна о контроли размножавања кућних љубимаца у складу са чланом 23.
ове одлуке,
14. ако врши радње супротно члану 24. и 25. Одлуке, у вези кретања кућних љубимаца на
јавним површинама и објектима јавне намјене,
15. ако не води рачуна о здравственом стању кућног љубимца у складу са чланом 27. ове
одлуке,
16. ако не пријави нестанак и не проводи активности на проналажењу кућног љубимца у
складу са чланом 31. ове одлуке и
17. ако изврши напуштање животиње и поступа супротно члану 32. ове одлуке.
Члан 36.
За прекршаје из члана 35. став 1. ове одлуке казниће се предузетник новчаном казном у износу
од 300 до 3.000 КМ.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Ступањем на снагу ове oдлуке престаје да важи Одлука о држању домаћих животиња
(„Службени гласник Општине Приједор“, број: 4/04 и 9/06).
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
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