На основу члана 20. став 1. тачка 26. Законао локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 6. став 1. Закона о добробити
животиња ( ''Службени гласник Републике Србије'', бр. 41/2009) и члана 15. став 1.
тачка 5. и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Босилеград а (''Службени
гласник Пчињског округа '', број 16/08 и 20/09) , Скупштина општине Босилеград
на седници одржаној дана 25.04. 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се ближи услови за држање домаћих животиња на
територији општине Босилеград, као и начин постављаља пчелињака и услови за
држање пчела.
Члан 2.
Домаћим животињама у смислу ове Одлуке, сматрају се: копитари, папкари,
перната живина, кунићи и голубови.

II УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 3.
Животиње из члана 2. ове Одлуке морају се држати у објектима изграђеним
за ту сврху, уколико одредбама ове Одлуке није другачије прописано.
Објекти из става 1. овог члана морају испуњавати санитарно техничке и
хигијенске услове прописане овом Одлуком.
За изградњу објеката у урбанистичком делу општине, за држање животиња
из члана 2. ове Одлуке потребно је одобрење које се издаје по грађевинским и
санитрно-техничким прописима.
Члан 4.
Држалац животиња из члана 2. ове Одлуке дужан је да се о њима брине, да
их редовно храни и поји, да им обезбеди потребне санитарно-техничке и хигијенске
услове, односно не угрожавају хигијенски услови суседних парцела, као и да не
причињавају штету на пољопривредном земљишту других власника и чему се
изјашњава надлежна општинска комисија.
Држалац животиња обавезан је у складу са прописима о ветерини, да брине
о здравственом стању домаћих животиња .
а) Папкари и копитари
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Члан 5.
На територији општине Босилеград, не могу се градити објекте за држање
папкаре и копитаре, јаме за стајско ђубриште и осоке и ограђивати простор за
држању домаћих животиња ако су:
- на удаљености мањој од 5,00 метара од породичних стамбених зграда, стамбених
зграда колективног становања и улице,
- на удаљености мањој од 10,00 метара, од здравствених и васпитно образовних
објеката , објеката индустријске производње, угоститељских , трговинских и
занатских објеката и других објеката у којима се обављају делатности од
јавног интереса ,
- на удаљености мањој од 2,50 метара од цеви водоводне и канализационе мреже
и некатегорисаних путева и
- на удаљености мањој од 20.00 метара од бунара или другог живог извора
воде.
Члан 6.
Објекти за држање домаћих животиња морају бити изграђени од тврдог
грађевинског материјала, а подови у тим објектима од непропустивог материјала са
одговарајућим падом (нагибом) према каналу за одвођење отпадних вода и осока у
прихватну јаму, односно канализацију.
Канал за одвођење осоке мора бити изграђен од чврстог и непропустивог
материјала, са решетком на улазу у јаму, односно канализацију.
Прихватна јама за отпадне воде и осоку не сме бити понирујућа и мора бити
изграђена од бетона, односно од другог непропустивог материјала.
Ђубришта и прихватне јаме за осоку морају се редовно празнити, а садржај
превозити транспортним средствима која онемогућавају расипање и загађивање околине.
Забрањено је држање стајског ђубришта на неограђеном простору ,
Забрањено је испушзање осоке и других отпадних вода у реку, потока, путеве и
друге јавне површине и на површинама власништво других лица.

Члан 7.
Објекти у коме се држе копитари и папкари морају се свакодневно чистити и по
потреби дезинфиковати.

б) Перната живина
Члан 8.
Објекти за држање пернате живине могу бити стални (живинарници) и
привремени (кавези и ограђени простор).
Стални објекти у којима се држи перната живина (живинарници) морају
испуњавату услове из члана 5. ове Одлуке.
Као привремени објекти могу се изграђивати кавези од жице или сличног
материјала или са жицом ограђени простори.
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У привременим објектима перната живина може се држати под условима из
става 2. овог члана и морају се редовно чистити и дезинфиковати.
в) Кунићи
Члан 9.
Кунићи се могу држати у отвореном и затвореном простору.
Објекти за држање кунића морају испуњавати услове из члана 5. Одлуке.
г) Голубови
Члан 10.
Голубови се могу држати у породичним 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 породичне стамбене
зграде, у посебно изграђеним објектима, под условом да су удаљени најмање 5
метара од стамбених објеката и 20 метара од објеката за снадбевање водом.
д) Пчеле
Члан 11.
Пчелињак мора бити постављен на одређеној удаљености од стамбених
зграда и објеката у којима се држе домаће животиње, јавних путева као и суседних
парцела на којима се узгајају пољопривредне културе.
На пчелињаку који се не налази поред куће власника, мора се поставити
табла са подацима о власнику.
Члан 12.
У насељеним местима пчелињак мора бити удаљен најмање 15 метара од
регулационе линије и најмање 20 метара од стамбених зграда и објеката у којима се
држе домаће животиње, као и ј авних путева.
Члан 13.
Пчелињаци се могу постављати ван насељених места, ако су удаљени
најмање 10 метара од јавних путева и 5 метара од осталих путева с тим што морају
бити окренути на супротну страну од пута.
Пчелињаци се могу поставити и на пољопривредно земљиште, ако се
кошнице поставе најмање 15 метара од парцеле суседних власника на којима се
узгајају ратарске културе а 20 метара за остале културе изузев шума.
Члан 14.
Ради коришћења пчелиње паше, држалац пчела може пчелињак пресељавати
са сталног на друго место држања.
Пчеле се могу превозити ако су кошнице затворене, имају пратиоца и
уверење о здравственом стању животиња.
.
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III МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 15.
Забрањено је:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

увођење животиња у јавне просторије и средства јавног превоза,
сваки вид злостављање животиња,
организовање борби животиња и учешће животиња у тим борбама,

напасање и пуштање домаће животиње на јавним површинама;
неконтролисано кретање домаћих животиња и живине на улицама , парковима
или другим јавним површинама,
напуштање животиња,
убијање животиња осим у случајевима и на начин прописан законом,
злостављање лешева угинулих животиња и њихових делова,
хушкање једне животиње на другу,
избацивање лешева угинулих животиња ван простора у коме се држе
животиње,
држање голубова на терасама, балконима, и заједничким терасама стамбених
зграда, и
појење животиња на јавним чесмама.

Члан 16.
Држалац животиње је дужан, када животиња угине , да одмах обавести
Зоохигијенску службу при ЈП ''Услуга'' Босилеград.
Држалац домаће животиње не сме сам вршити укопавање животињских лешева.
Члан 17.
Сакупљање и нешкодљиво уништавање
животињских лешева поверава се
Зоохигијенској служби при ЈП „Услуга“ Босилеград.
Зооигијенска служба је дужна да по позиву држаоца угинуле животиње без
одлагања организује сакупљање и нешкодљиво уништавање животињских лешева.
Трошкове уништавања животињских лешева сноси држалац животиња.
Члан 18.
Хватање напуштених домаћих животиња на подручју општине Босилеград
поверава се ЈП ''Услуга'' Босилеград преко Зоохигијенске службе, на хуман начин и
савременим методама, у складу са законом .
Напуштене домаће животиње који су ухваћени на територији општине Босилеград
у смислу став 1. овог члана , Зоохигијенска служба у сарадњи са надлежном
вереринарском службом смешта у прихватилиште или привремено поверава другом лицу
на чување и са њиме се поступа на начин који се обезбеђује добробит живориња, у складу
са законом и другим прописима.
Власник, односно држалац животиње дужан је да приликом преузимања животиње
из прихватилишта, сноси трошкове хватања и чувања , трошкове здравствене заштите
животиња као и друге трошкове у смислу закона и ове одлуке учињене приликом хватању
и збрињавању животиње.

IV НАДЗОР
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Члан 19.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши Општинска управа општине
Босилеград преко инспекцијске службе.
Инспекцијски надзор на примену ове одлуке врши Комунални инспектор и
грађевински инспектор у складу са својим надлежностима утврђеним законом, овом
одлуком и другим општинским прописима.
У вршењу инспекцијских послова, комунални инспектор, овлашћен је да:
- налаже отклањање недостатака у погледу испуњености услова за држање
домаћих животиња ,
- доноси решење о забрану држања домаћих животиња,
- изриче и наплаћује новчану казну на лицу места у складу са одредбама ове
одлуке;
- подноси захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје утврђене овом
одлуком;
- обавести други надлежан орган да предузме мере из своје надлежности и
- ипредузима друге радње утврђени Законом и општинским одлукама.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор сарађује са полицијом у
складу са законом и општинским прописима.
Ветеринарска инспекција у вршењу инспекцијског надзора има права и дужности
утврђене законом.
Члан 20.
Када Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да нису
испуњени прописани услови за држање домаћих животиња, дужан је да у року од 15 дана
донесе решење којим ће наложити држаоцу домаћих животиња да у одређеном року,
уклони утврђене недостатке.
Уколико држалац домаћих животиња не поступи у смислу става 1. овог члана,
Комунални инспектор је дужан да донесе решење о забрани држања домаћих животиња.
На решење комуналне инспекције можед се изјавити жалба Општинском већу
општине Босилеград у року од 15 дана од дана достављања.

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај ЈП
''Услуга'' Босилеград
-ако не организује сакупљање и нешкодљиво уништавање животињских лешева
(члан 17.).
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара, за прекршај из став 1. овог члана
, казниће се и одговорно лице у ЈП „Услуга“ Босилеград.
Члан 22.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај
предузеће или друго правно лице:
-ако држи домаће животиње противно одредбама члана 4. Одлуке,
-ако објекти не испуњавају услове за дршање домаћих животиња и не одржавају се,
- ако не пријаве угинуће животиње.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 250.000,00 динара за прекршај из став 1.
овог члана , казниће се и предузетник.
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Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара, за прекршај из става 1.
овог члана, казниће се и одговорно лице у предузећу или другом правном лицу.
Члан 23.
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице:
-ако држи домаће животиње противно одредбама члана 4. Одлуке
-ако за држање животиња не обезбеди услове у смислу одредбе члана 5.,
-ако копитаре и папкаре држи противно одредби члана 6 и 7.,
-ако пернату живину држи противно одредби члана 8.,
- ако куниће држи противно одредби члана 9.,
-ако голубове држи противно одредби члана 10.,
-ако пчеле држи противно одредби члана 11, 12. и 13.,
-ако поступи противно забранама из члана 15.
-ако не изврши обавезе из члана 16.
Изузетно од одредаба става 1. овог члана, на месту извршења прекршаја може се
наплатити новчана казна за физичко лице у износу од 2.500,00 динара.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.
На питања која нису регулисана овом одлуком непосредно се примењују
одредбе Закона о добробити животиња и прописи о здравственој заштити
животиња.
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
гласнику града Врање ».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Број:06-106/2013
У Босилеграду, дана 25.04.2013године

ПРЕДСЕДНИК
Сашa Миланов

6

