На основу члана 20. став 1. тачка 26. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07), члана 6, 7, 19, 66, 69. и 70. Закона о добробити
животиња („Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009) и члана 15. став 1. тачка
5. и члана 37. став 1. тачке 6. Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског
округа “, број 16/08 и 20/09), Скупштина општине Босилеград , на седници одржаној
25.02.2013. године, донела је

О Д Л У К У
О ДРЖАЊУ ПАСА И МАЧАКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

I OПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин држања паса и мачака на територији
општине Босилеград, права, обавезе и одговорности власника, односно држаоца паса и
мачака, заштита од злостављања, хватања и збрињавања напуштених паса и мачака,
заштита добробити паса и мачака при хуманом лишавању живота и друга питања од
значаја за држање и добробит паса и мачака на територији општине Босилеград.
Члан 2.
Право да држе паса и мачку имају правно и физичко лице , односно предузетник,
који испуњавају услове за држање тих животиња , у складу са законом и овом одлуком.
Члан 3.
Власник , односно држалац пса или мачке не може бити лице млађе од 18 година.
У колико лице из става 1. овог члана поседује пса или мачку власником , односно
држаоцем животиња сматра се његов родитељ или старатељ.
Члан 4.
Власник, односно држалац пса или мачке одговоран је за живот , здравље и
добробит животиње и мора да преузима све неопходне мере како би обезбедио да се псу
или мачки не наноси непотребна бол, патња , старх и стрес или повреда.
Члан 5.
Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака врши се према
посебном програму.
Програм из става 1. овог члана доноси Општинско веће општине Босилеград.
II УСЛОВИ И НАЧИН ДРЖАЊА
И ЗАШТИТА ПАСА И МАЧАКА

Члан 6.
Пси и мачке могу се држати на начин да се не узнемиравају трећа лица, као и да се
обезбеди сигурност и услови за држање тих животиња.

Пси и мачке који се држе као кућни љубимци, а представљају опасност за околину,
морају се држати на прописан начин, у складу са законом и другим прописима којима се
уређује област доборобити животиња и ветеринарства.
Члан 7.
Власник , односно држалац паса или мачке дужан је да према животињи поступа са
пажњом доброг домаћина и да обезбеди бригу , негу и смештај , санитарне и и хигијенске
услове , као и благовремену помоћ ветеринара, у случају редовног прегледа и обољевања
животиње.
Члан 8.
Власник, односно држалац паса дужан је да изврши регистрацију паса , на начин
прописан законом.
Власник односно држалац паса или мачке дужан је да једном годишње приведе
животињу надлежној ветеринарској служби на вакциницање ради цепљења против беснила
и других заразних болести , осим за одређене врсте паса за које је законом , другим
прописима и овом одлуком другачије прописано.
Члан 9.
У стану стамбене зграде колективног становања могу се држати највише један пас
и једна мачка; два пса мале или патуљасте расе; један пас велике или средње расе и две
мачке, у складу са Законом о добробити животиња.
Подмладак животиње из става 1. овог члана може се држати у стану најдуже до
четири месеци старости.
Уколико власник, односно корисник стана жели да чува више животиња од броја
прописаног у ставу 1. овог члана, мора имати писану сагласност већине власника, односно
корисника станова стамбене зграде колективног становања, која је дата на прописаном
обрасцу и потписана од стране председника скупштине зграде.
Члан 10.
Забрањено је држање паса и мачке на балконима и терасама , у подрумима,
заједничким просторијама и заједничком дворишту стамбене зграде колективног
становања.
Изузетно, пас или мачка могу се држати у заједничком дворишту стамбене зграде
колективног становања уз писану сагласност свих корисника тог дворишта, која је дата на
прописаном обрасцу и потписана од стране председника скупштине зграде.
Члан 11.
У дворишту индивидуалне породично-стамбене зграде могу се држати највише три
пса и три мачке, уколико су испуњени услови из Закона о добробити животиња.
Подмладак животиње из става 1. овог члана може се држати у дворишту
најдуже до четири месеца старости.
Пас се мора држати у посебно ограђеном простору или везан на ланцу ( осим
подмлатка), тако да не може угрозити ни на који начин пролазнике или суседе.
Ограђени простор из става 4. овог члана мора бити на удаљености од најмање три
метра од суседног објекта, односно пословног објекта и најмање један метар од границе
суседног поседа, односно регулационе линије.
Пас везан на ланцу мора бити удаљен најмање један метар од границе суседног
поседа, односно регулационе линије.
Власник, односно држалац пса не сме држати пса стално везаног на ланцу, осим
ако је пас везан за продужену водилицу.
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Пас се може пуштати из ограђеног простора, односно са ланца, ако не постоји
могућност да напусти двориште, односно посед и угрожава трећа лица.
На улазу у двориште мора бити на видном месту истакнут натпис: „Чувај се пса“.
У заједничком дворишту породично-стамбене зграде пси и мачке се могу држати
само ако постоји писана сагласност свих корисника дворишта.
Члан 12.
Забрањено је држање паса и мачака на балконима и терасама
стамбених зграда.

породичних

Члан 13.
Власник, односно држалац пса дужан је да пса изводи на кратком поводнику и са
заштитном корпом на њушци, која је обавезна за све псе чији гребен прелази висину од 35
цм, без обзира на расу паса, изузев за расе паса за које је одредбом става 2. овог члана
другачије одређено.
Пси расе енглески булдог и чау- чау, као и пси малог и патуљастог раста, чији
гребен не прелази висину од 35 цм и штенад до четири месеци старисти, могу се изводити
и без заштитне корпе на њушци из здравствених разлога.
Дужина поводника код патуљастих и малих раса паса не сме бити дужа од два
метра, односно не дужа од једног метра код осталих раса паса.
Пратилац пса не сме бити лице млађе од 18 година.
Члан 14.
Пси се могу изводити и пуштати да се слободно крећу са заштитном корпом на
њушци, само на за то одређеним и видно обележеним јавним површинама.
Надлежно јавно комунално предузеће за одржавање јавних површина , по
прибављеном мишљењу органа општинске управе надлежног за комуналну делатност ,
одредиће и видно обележити стазе и површине у парковима, односно друге јавне
површине на којима се пси могу изводити и кретати у смислу става 1. овог члана.
Члан 15.
У колико пас или мачка приликом извођења и кретања загади јавне површине ,
власник, односно држалац животиње је дужан да их без одлагања очисти.
У колико пас или мачка приликом извођења из стана или другог облика
колективног становања, загади заједничко степениште, друге заједничке просторије и
заједничко двориште , власник, односно држалац животиња је дужан да без одлагања
загађену површину очисти , а по птребу и дезинфикује.
Члан 16.
Забрањено је увођење паса и мачака у возила јавног превоза и јавне просторије,
стадионе и друга јавна места на којима се окупља већи број грађана, осим у случајевима
када је то законом или другим прописима предвиђено.
Власници, односно корисници објеката у јавном коришћењу дужни су да на
видном месту истакну обавештење о слободном увођењу, односно забрани увођења паса и
мачака у објекат.
Члан 17.
Власник , односно држалац паса или мачке је дужан да одмах, а најкасије у року од
24 часа, пријави угинуће животиње органу надлежном за послове вереинарске инспекције ,
ради утврђивања узрока угинућа као и Зоохигијенској служби при ЈП ''Услуга'' Босилеград
ради сакупљања , и превоза , односно транспорта до објекта за сакупљање , прераду или
уништавање отпада животињског порекла , у сладу са законом.
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Трoшкове сакупљања и превоз животињских лешева сноси власник , односно
држалац пса или мачке.
Забрањено је избацивање и укопавање лешева паса и мачака до обезбеђивања
организованог сакупљања и превоз животињских лешева , у смислу става 1 овог члана.
Члан 18.
Власник, односно држалац који изгуби пса или мачку, дужан је да тај губитак без
одлагања, а најкасније у року од 3 дана од дана губитка животиње , пријави
зоохигијенској и ветеринаеској служби.
Ако власник, односно држалац не пријави губитак из става 1. овог члана сматра се
да је напустио животињу , у смислу закона и ове одлуке.
Члан 19.
Ако пас или мачка озледе неко лице , власник, односно држалац животиња је
дужан да о томе без одлагања обавести Зоохигијеничарску службу и орган надлежан за
послове ветеринарске инспекције и да по налогу тог органа приведе животињу на преглед.
Трошкови прегледа сноси власник, односно држалац животиње из става 1. овог
члана.
Члан 20.
Поступак и начин решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа
напуштеног паса уређује се посебним актом Општинског већа.
Основ и висину накнаде штете настале услед уједа напуштеног паса , у слкаду са
актом из става 1. овог члана , уређује Комисија , коју образује Општинско веће.
Члан 21.
Забрањено је:
1) сваки вид злостављања пса или мачке;
2) напуштање или одбацивање паса или мачке чији опстанак непосредно зависи од
власника, односно држаоца животиње;
3) лишавање пса или мачке живота , осим у случајевима и на начин прописан
законом;
4) хватање пса или мачке замкама којима се наноси бол или повреда;
5) нахушкавање пса на људе или друге животиње, осим у случају обуке службених
животиња;
6) организовање борби и трке пса на начин који се превазилазе физичке могучности
животиње и животињи наноси повреда, бол, стрепња, страх и стрес;
7) употреба пса или мачке за забаве, у колико се тиме животињи наноси повреда ,
бол, стрепња, страх и стрес;
8) преузимање других радњи и поступака којима се животињама наноси повреда,
бол, стрепња, страх или стрес, у складу са законом.
III ХВАТАЊЕ И ЗБРИЊАВАЊЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА.
Члан 22.
Хватање напуштених паса на подручју општине Босилеград врши ЈП ''Услуга''
Босилеград преко Зоохигијенске службе, на хуман начин и савременим методама , у
складу са законом.
Под напуштеним псом , у смислу ове одлуке , сматра се пас кога је власник,
односно држалац свесно напустио, као и пас који је напустио власника, односно држаоца
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без његове воље и који се без надзора нађе на улицама, парковима и другим јавним
површинама супротно одредбама ове одлуке.
Напуштене псе који су ухваћени на територију општине Босилеград у смислу став
1. овог члана, Зоохигијенска служба у сарадњи са надлежном ветеринарском службом
смешта у прихватилиште и са њима се поступа на начин којим се обезбеђује добробит
животиња, у складу са зајоном и другим прописима.
Приликом хватања и превоза напуштених паса са њима се мора поступати тако да
се проузрокује најмањи степен бола , патње, страха и стреса у складу са законом.
Члан 23.
Особље прихватилишта дужно је да сарађује са надлежном ветеринсрском
службом , ради благовремене и одговарајуће ветеринарске помоћи болесним и повређеним
псима , као и са организацијама , односно друштвима за заштиту животиња, ради
збрињавање пса.
Власник, односно држалац пса је дужан да приликом преузимања пса из
прихватилишта сноси трошкове хватања и чувања и по потреби, трошкове здравствене
заштите животиња у смислу закона и ове одлуке.
У колико се псу у року од 3 дана од дана смештаја у прихватилиште не пронађе
власник, односно држалац , односне ако се не збрине на други начин ( код новог држаоца
правног или физичког лица , односно предузетника или организације, односно друштва за
заштиту животиња), са псом се поступа у складу са програмом контроле и смањења
популације напуштених паса и мачака , у смислу члана 5 ове одлуке.
Организација, односно друштво за заштиту животиња не сме да ослободи преузете
псе из прихватилишта.
IV ЛИШЕЊЕ ЖИВОТА ПАСА И МАЧАКА
Члан 24.
Пас и мачка се могу лишити живота ако:
1) су тешко повређени, неизлечиво болесни, телесно деформисани или на други
начин паталошки онеспособљени, тако да опоравак није могућ, а живот за
животињу представља бол, патњу, страх и стрес;
2) су достигли старост да им отказују основне животне функције;
3) се лишавањем шивота спречава ширење, односно ако се сузбијају и искорењују
заразне болести, у складу са законом којим се уређује ветеринарство;
4) у другим случајевима , у складу са законом .
Лишавање живота врши се на хуман начин и савременим методама , у складу са
законом и другим прописима.
V НАДЗОР
Члан 25.
Надзор над примене и спровођењем одредба ове одлуке врши комунални
инспектор.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор сарађује са полицијом у
складу са законом и општинским прописима.

5

Ветеринарска инспекција у вршењу инспекцијског надзора има права и дужности
утврђене законом..
Члан 26.
Комунални инспектор ће решењем забранити држање паса и мачака у броју већем
од прописаног , као и држање паса и мачака мимо прописаних услова.
Комунални инспектор овлашћен је да власницима, односно држаоцима пса и
мачака решењем наложи отлањање недостатака и неправилности у погледу условима и
начина држања и заштита ових животиња, у одређеном року.
У колико власник, односно држалац пса или мачке не поступи по решењу из става
2 овог члана, комунални инспектор ће донети решење о забрани држања и одузимања пса
или мачке , под претњом принудног извршења.
У поступку принудног извршења , комунални инспектор преко Зоохигијенске
службе ЈП ''Услуга'' Босилеград одузима псе или мачке и исте смешта у прихватилиште,
односно предаје другом држаоцу, у складу са овом одлуком.
Комунални инспектор оверава (потписом) спецификацију извршених радова
предузећа и других правних субјеката из ове одлуке.
Члан 27.
У вршењу послова Комуналне инспекције, комунални инспектор има следећа
овлашћења:
1) упозорење;
2) усмено наређење- издавањем обавезних упутства и забрана, као и налагање
одређених мера и радњи;
3) провера идентитета лица затеченог у кршењу прописа;
4) тражење од надлежног органа утврђивања идентитета;
5) друга овлашћења утврђена законом и другим прописима.
Поред овлашћења из става 1. овог члана, комунални инспектор је овлашћен да
изриче новчану казну на лицу места и покреће прекршајни поступак за прекршаје утврђене
одредбама ове одлуке.
Пре изрицања новчане казне на лицу места, комунални инспектор службеном
белешком константује повреду прописаног реда, која чини правно обележје прекршаја
према одредбама из става 2. овог члана.
Када учинилац прекршаја није затечен на лицу места, комунални инспектор
службеном белешком константује повреду прописаног реда у смислу става 3. овог члана.
Уз захтев за покретање прекршајног поступка, комунални инспектор прилаже
службену белешку или други доказ о учињеном прекршају- видео или фото запис на коме
се јасно може видети радња из које произилази правно обележје прекрш.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000 динара, казниће се за прекршај ЈП
''Услуга'' Босилеград, ако:
1) не одреди и видно обележи стазе и површине у парковима , односно друге јавне
површине у смислу одредбе члана 14. став 2. Одлуке;
2) не обезбеди организовано сакупљање и превоз животињских лешева у смислу
одредбе члана 17.став 1. Одлуке:
3) хватање и збрињавање напуштених паса врши противно одредби члана 22.
Одлуке.

6

За прекршај из став 1. овог члана казниће се и одговорно лице у ЈП ''Услуга''
Босилеград, новчаном казном у износу од 5.000 до 25.000 динара.
За прекршај из став 1. овог члана казниће се на лицу места ЈП ''Услуга'' Босилеград
новчаном казном у износу 10.000 динара , а одговорно лице у ЈП ''Услуга'' Босилеград
новчаном казном у износу од 2.500 динара.
Члан 29.
Новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај
правно лице, ако:
1) не предузима неопходне мере у смислу одредбе члана 4. Одлуке;
2) пса или мачку не држи под условима и на начин у смислу одредбе члана 6.
Одлуке;
3) не поступа према псу или мачки са са пажњом доброг домаћина у смислу
одредбе члана 7. Одлуке;
4) не изврши регистрацију пса или не приведе животињу на ваксинисање у смислу
одредбе члана 8. Одлуке;
5) пса изводи и пушта да се креће противно одредбама члана 13. и члана 14. став
1. Одлуке;
6) загађене јавне површине не очисти у смислу одредбе члана 15. став 1. Одлуке;
7) поступи супротно забрани из одредаба члана 16. Одлуке;
8) поступи супротно забрани из одредбе члана 17. став 3. Одлуке.
9) не пријави губитка пса или мачке у смислу одредбе члана 18. Одлуке;
10) не обавести орган надлежан за послове ветеринарске инспекције о околностима
из одредбе члана 19. Одлуке;
11) поступи супротно забранама из одредбе члана 21. Одлуке;
12) не сарађује са надлежном ветеринарском службом у смислу одредбе члана 23.
став 1. Одлуке;
13) не попступа са псима у смислу одредбе члана 23. став 3. Одлуке;
14) преузете животиње ослободи противно одредбама члана 23 став 4. Одлуке;
15) лишавање живота паса и мачака врши противно одредби члана 24. Одлуке;
16) чување и одгој расних паса , односно чување и узгој паса и мачака врше
противно одредби члана 32. Одлуке.
За прекршај из став 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу ,
новчаном казном у износу од 5.000 до 25.000 динара.
За прекршај из став 1. овог члана казниће се и предузетник , новчаном казном у
износу од 5.000 до 250.000 динара
За прекршај из став 1. овог члана казниће се и физичко лице , новчаном казном у
износу од 5.000 до 25.000 динара.
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се на месту извршења прекршаја
правно лице и предузетник, а одгорно лице у правном лицу и физичко лице новчаном
казном од 2.500,00 динара, за прекршаје из става 1. тачке 5. и 8. овог члана.
Члан 30.
Новчаном казном у износу од 5.000 до 25.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице, ако:
1) псе или мачке држи супротно условима из одредба члана 9. члана 10. члана 11. и
члана 12. Одлуке;
2) не поступи обавези у смислу одредбе члана 15. став 2. Одлуке.
Члан 31.
Средства од новчаних казни изречене у прекршајном поступку , чине
приходи буђета општине Босилеград.
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VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Правна лица и предузетници, којима су пси потребни ради чувања објеката или
имовине , или се баве одгојом расних паса , односно правна и физичка лица или
предузетници који у вршењу своје редовне делатности користе псе (службени пси) и
којима је делатност чување и узгој паса и мачака (регистроване узгајивачнице), ове
животиње могу чувати под условима и на начин прописаним овом одлуком , без
ограничења броја паса или мачака које могу чувати, односно држати.
Члан 33.
Општинско веће ће донети Програм контроле и смањења популације напуштених
паса и мачака на територије општине Босилеград најкасније у року од шест месеци од
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 34.
Општинско веће ће донети акт о поступку и начину решавања захтева грађана за
накнаду штете настале услед уједа напуштених паса у року од 30 дана од дана ступања на
снагу Одлуке.
Комисија за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа
напуштених паса , Општинско веће ће именовати најкасније у року од 15 дана од дана
ступања на снагу акта из става 1. овог члана.
Члан 35.
На питања која нису регулисана овом одлуком непосредно се примењују одредбе
Закона о добробити животиња, Закона о ветеринарству и других прописа којима се уређује
држање , заштита и добробит животиња.
Члан 36.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику града Врања''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Број:06-40/2013
У Босилеграду, дана 25.02.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Саша Миланов
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О б р а з л о ж е њ е
Чланом 45. Одлуке о комуналном уређењу и хигијени општине Босилеград
(''Сл.гласник Пчињског округа'', бр.4/2009), недовољно и нејасно су одређени
услови држања паса.
Новим Закон о комуналним делатностима и Закон о добробити животиња
дато је овлашћење и обавеза јединици локалне самоуправе да се ближе уреде
услови држања паса и мачака.
Предлогом ове одлуке ближе се уређује област држања паса и мачака на
територије општине Босилеград и има за циљ усклађивање са законима у овој
области које уводе значајне промене првенствено у погледу услова и начина
држања паса и мачака, заштита њихове добробити, права и обавеза власника и
држаоца животиње као и права и обавезе локалне самоуправе пре свега у складу
са Законом о добробити животиња.
Предлогом Одлуке о држађу паса и мачке на подручју општине Босилеград,
уређује се место и простор у којима се могу држати псе и мачке , њихово
извођење на јавне површине као и право и обавеза прердузећа која уређују и
одржавају те јавне површине , однос власника, односно држаоца паса и мачке
према тим животињама а и према суграђанима и заштиту њихових права .
Предлогом ове Одлуке предвиђене су и казнене мере за непоштовање и
кршење одредбе Одлуке.
Комунална инспекција
Анани Ангелов

9

