На основу члана 2. став 3. тачка 12, члана 4. став 3. и 13. став 1. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/2018), члана 4.
став 1. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, број 65/13, 13/16 и 98/16 - одлука
УС) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине
Бајина Башта“, број 2/2019), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној
дана 20. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ О ДРЖАЊУ И ЗАШТИТИ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин држања и заштита домаћих животиња
на територији Општине Бајина Башта.
Одредбе ове одлуке не односе се на правна и физичка лица која у вршењу своје
делатности користе животиње (службени и ловачки пси) и којима је предмет пословања
чување и узгој животиња, односно ни на објекте у којима се држе или узгајају
животиње за које је обавезан упис у Регистар објеката који води Министарство
надлежно за послове ветеринарства (пољопривредне фарме, одгајивачнице, изложбени
простори и сл.)
Члан 2.
Домаћим животињама у смислу ове Одлуке сматрају се животиње које је човек
одомаћио и чији опстанак зависи од непосредне бриге човека, и то: кућни љубимци,
копитари (коњи, магарци, мазге и муле), папкари (говеда, овце, козе и свиње), живина
(кокошке, ћурке, гуске, патке и друге пернате животиње), голубови, кунићи и пчеле.
Кућни љубимци из става 1. овог члана су: пси, мачке, украсне птице, мали
глодари, тераријумске и акваријумске животиње, а који се држе ради дружења.
Члан 3.
Власник, односно држалац домаће животиње одговоран је за живот, здравље и
добробит животиње и мора да предузима све неопходне мере како би обезбедио да се
животињи не наноси непотребан бол, патња, страх и стрес, односно повреда, као и да се
држањем домаћих животиња не угрожавају људи и околина.
II ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА
Члан 4.
Услови и начин држања домаћих животиња зависе од врсте објекта и зона у
којим се објекат налази.
Врсте објеката, у смислу ове одлуке, су:
1. објекти са два или више станова (у даљем тексту: објекти вишепородичног
становања),
2. објекти породичног становања и

3. пословно-стамбени објекти на територији општине Бајина Башта.
Члан 5.
У првој зони насељеног места на територији општине Бајина Башта забрањено је
држање свих врста животиња, као и објеката за њихов смештај, осим кућних љубимаца
и голубова, уколико се њиховим држањем не ометају други станари или суседи.
Прва зона полази од улице Милоша Екмешчића укључујући хладњачу, иде према
граду улицом Душана Вишића у дубини од 20 м. са леве стране до општине, онда
улицом 12. јула и изнад Бензинске пумпе ''Лукоил'', наставља улицом Војводе Путника
до улице Вука Караџића, наставља улицом Вука Караџића до раскрснице са улицом
Рајка Тадића, наставља улицом Рајка Тадића до улице Иване Ивановић Ване, пут за
парк, наставља улицом Иване Ивановић – Ване, до раскрснице са улицом кнеза Милана
Обреновића, наставља улицом Кнеза Милана Обреновића до раскрснице са улицом
Будимира Јелисавчића, поново улицом кнеза Милана Обреновића до раскрснице са
улицом Рачанских бораца, улицом Рачанских бораца до раскрснице са улицом Војводе
Мишића, наставља улицом Војводе Мишића, до раскрснице са улицом 12. јула,
наставља улицом 12. септембра до раскрснице са улицом Миленка Топаловића,
наставља улицом Миленка Топаловића до раскрснице са улицом Ужичком, наставља
улицом Ужичком до раскрснице са улицом Душана Вишића и наставља улицом Душана
Вишића у дубини од 20 м. до Лунове улице. За наведене граничне улице, у делу који је
обухваћен првом зоном, забрана се односи и на супротну страну улице у дубини од 20
метара.
Члан 6.
У другу зону спада преостали део урбанистичког подручја општине Бајине
Баште. У другој зони насељеног места Бајина Башта дозвољено је држање живине,
копитара и папкара и то искључиво у објектима који су удаљени најмање 15 м од
најближег стамбеног или пословног објекта на суседној парцели.
Изузетно од става 1. овог члана., дозвољава се староседеоцима који искључиво
живе од пољопривредне производње, а поседују одговарајуће објекте и земљиште, које
се затекло у другој зони, да могу држати живину, ситну и крупну стоку која им је
потребна за егзистенцију.
Услови из става 2. овог члана сматрају се испуњеним, ако староседеоц има
регистровано пољопривредно газдинство или идентификациони број (HID број) заведен
код надлежне ветеринарске службе.
Члан 7.
У сеоском подручју могу се држати домаће животиње у објекту, ограђеном или
на отвореном простору, уз услов да је спречен неконтролисан излазак животиња на
јавне површине и угрожавање животне средине или људи, као и пуштање и напасање
животиња на јавим површинама.
Држалац животиња дужан је да животињама које држи обезбеди одговарајућу
исхрану, хигијенско-санитарне услове, лечење и негу, као и да обезбеди да се држањем
животиња не узнемиравају трећа лица и не загађује околина.
Члан 8.
Објекат и опрема у објекту за држање животиња мора да буде изграђен од опеке

или бетона, да нема оштре рубове или избочене делове који могу да проузрокују
повреде животиња, да има бетонски под, септичку јаму или јаму осочару и мора бити
удаљен 10 метара од суседног стамбеног објекта и 20 метара од објекта за снабдевање
водом.
Јама за осоку мора бити изграђена од бетона или неког другог непропусног
материјала, са дном испод нивоа ђубришта. Садржај се мора благовремено празнити
(када се напуне 2/3 укупне запремине) и одвозити на пољопривредне површине ван
насеља и заоравати.
Забрањено је испуштати осоку у посед суседа и на јавној површини.
Власници објеката за држање животиња, уколико не испуњавају услове из
претходна три става овог члана, дужни су извршити адаптацију и санацију истих у
року од три месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке, а сходно важећим прописима
о изградњи објеката.
Ако власници објеката за држање животња у остављеном року не поступе по
одредбама ове Одлуке, надлежни инспектор овлашћен је да нареди њихово уклањање о
трошку власника.
Пси и мачке
Члан 9.
Пси и мачке могу се држати само под условима и на начин да се не узнемиравају
трећа лица и обезбеди сигурност, нега и хигијена.
Власник, односно држалац пса или мачке, дужан је да се о овим животињама
брине, да их негује, храни и да им обезбеди потребне санитарно - хигијенске услове као
и лечење.
Власник, односно држалац пса или мачке, дужан је да сноси трошкове
збрињавања ако више није у могућности да се стара о животињама.
Члан 10.
Власник или држалац пса или мачке дужан је да изврши њихово обележавање у
складу са посебним прописима о обележавању паса и вођењу евиденције о обележеним
псима.
Власници или држаоци паса и мачака обавезни су једанпут годишње привести
ове животиње надлежној ветеринарској служби ради вакцинације против беснила.
Власник или држалац пса дужан је да пса старијег од три месеца пријави
надлежној ветеринарској служби ради регистрације.
Необележен пас, без заштитне корпе и поводца, који се затекне на јавној
површини сматра се псом луталицом.
Обележени пас који се затекне на јавној површини без присуства власника или
држаоца, сматра се псом без надзора.
Члан 11.
У објектима вишепородичног становања (стамбене зграде), у једном стану могу
се држати један пас и једна мачка, односно највише две животиње обе врста, а њихов
подмладак најдуже до три месеца старости.
У заједничком дворишту стамбене зграде и пословно стамбеног објекта пси и

мачке могу се држати само уколико постоји сагласност свих станара, односно свих
корисника заједничког дворишта.
Није дозвољено држање пса и мачке на балкону, тераси, на тавану, у подруму,
гаражи, шупи или другој заједничкој просторији.
На територији града није дозвољено држање, извођење и шетање паса расе пит
бул теријер, као и свих других раса које се сматрају опасним по живот и здравље људи.
Члан 12.
У објектима породичног становања, на целој територији општине Бајина Башта,
у дворишту могу се држати укупно два пса и две мачке, односно највише две животиње
обе врсте.
У заједничком дворишту породичних стамбених објеката могу се држати укупно
два пса само уз сагласност свих корисника заједничког дворишта.
Подмладак животиња из става 1 и 2. овог члана може се држати у дворишту
највише до 3 месеца старости.
Пас се мора држати у посебно ограђеном простору (боксу) који се налази у
дворишту или у одговарајућој кућици везан на ланцу.
Ограђен простор (бокс), односно одговарајућа кућица или пас на ланцу, у
дворишту и заједничком дворишту породичних објеката не може бити на растојању
мањем од 5 метара од суседних стамбених и пословних објеката, као и од помоћног
објекта који служи главном стамбеном или пословном објекту на суседној парцели,
односно 5 метара од улице, те да не омета несметани пролазак пешака који се крећу
улицом.
Власник или држалац пса дужан је да на улазним вратима - капији, на видном
месту истакне натпис ''чувај се пса''.
Члан 13.
Власник или држалац пса може да изводи пса само на поводцу, који не може да
буде дужи од два метра, са заштитном корпом на њушци.
Лица млађа од 16 година не могу да изводе псе, без присуства надзора родитеља,
односно старатеља..
Члан 14.
У случају нестанка пса или мачке, власник или држалац дужан је да у року од 24
сата пријави нестанак субјекту коме је поверено обављање послова хватања, превоза,
смештаја и збрињавања паса и мачака.
Пријава из става 1. овог члана мора да садржи време и место нестанка пса или
мачке, расу, физички опис и име несталог пса или мачке, као и потврду о извршеном
обележавању и податке о извршеној вакцинацији.
Сваки обележени и необележени пас који се затекне на јавној површини без
надзора, треба да се пријави субјекту коме је поверено обављање послова хватања,
превоза, смештаја и збрињавања паса и мачака или комуналној инспекцији.
Члан 15.
Необележен пас или мачка који се затекну на јавној површини сматра се псом
луталицом односно мачком луталицом.

Обележен пас или мачка који се затекну на јавној површини без присуства
власника или држаоца, сматра се напуштеним псом, односно напуштеном мачком.
Члан 16.
Уколико пас или мачка озледе неко лице, власник или држалац животиње дужан
је да о томе одмах обавести орган надлежан за послове ветеринарске инспекције и
одмах о свом трошку обезбеди преглед животиње код подручне ветеринарске службе, а
резултат о прегледу обавезан је да преда повређеном лицу.
За сваку штету коју начине пси или мачке (повреде људи, других паса и мачака,
других животиња и остале штете) одговорност сноси искључиво власник односно
држалац.
Служба зоохигијене
Члан 17.
До почетка рада Прихватилишта за псе и мачке, послове хватања, превоза,
смештаја, збрињавања и хумане еутаназије ухваћених паса и мачака луталица,
напуштених и изгубљених паса и мачака, паса и мачака одузетих по налогу
ветеринарског или општинског инспектора овлашћеног за надзор по овој Одлуци,
обављаће ангажовани извођач, односно овлашћена Служба зоохигијене, по потписаном
Уговору.
Члан 18.
После сваке акције хватања паса и мачака ангажовани извођач односно
овлашћена Служба зоохигијене и надлежни инспектор органа јединице локалне
самоуправе сачињавају Записник који садржи следеће податке:
1. Датум хватања;
2. Место хватања;
3. Укупан број ухваћених паса и мачака;
4. Број паса и мачака које су одмах преузели власници или држаоци;
5. Број паса и мачака који су одмах удомљени;
6. Кратак опис сваке ухваћене јединке (врста, пол, боја длаке, величина, опис
шаре, посебни знаци, идентификационе ознаке ако постоје и сл.).
Ангажовани извођач односно овлашћена Служба зоохигијене дужна је да
надлежном органу јединице локалне самоуправе након завршених неопходних третмана
на животињама, уз обавезну фотодокументацију, накнадно достави Записник који
садржи:
1. Третман или третмане на које је животиња упућена;
2. Време боравка у Прихватилишту;
3. Детаљне податке о одласку животиње из Прихватилишта (обележена микрочипом, кастрирана или стерилисана, преузета од власника, удомљена индивидуално или
у колективном центру, пуштена на слободу, еутанизирана и сл.).
Украсне и егзотичне птице
Члан 19.

У објектима вишепородичног становања у једном стану могу да се држе по две
украсне и егзотичне птице, под условом да се трећа лица не ометају у мирном
коришћењу станова.
Није дозвољено држање украсних и егзотичних птица на балкону, тераси, на
тавану, у подруму, гаражи, шупи или другој заједничкој просторији.
У објектима породичног становања у дворишту могу се држати украсне и
егзотичне птице у ограђеном простору или кавезу, под условом да се не узнемиравају
трећа лица, да се не загађује околина и да се ограђени простор или кавез налазе
удаљени 10 метара од суседног објекта.
Голубови
Члан 20.
Голубови се могу држати
у двориштима стамбених зграда, у посебно
изграђеним просторијама или објектима, уз претходно прибављену сагласност
скупштине станара, под условима да се не узнемиравају суседи и не загађује околина.
Објекти морају бити удаљени 10 метара од најближег стамбеног објекта.
За држање више од 10 голубова морају се изградити стални објекти, док се за
држање до 10 голубова могу користити кавези од дасака, жице и сл. Стални објекти
морају бити ограђени, редовно се чистити, а најмање два пута годишње дезинфиковати.
У објектима породичног становања у дворишту могу се држати голубови у
ограђеном простору или кавезу, под условом да се не узнемиравају трећа лица, да се не
загађује околина и да се ограђени простор или кавез налазе удаљени 10 метара од
суседног објекта.
Пчеле
Члан 21.
Гајење пчела може да се врши под условом да:
1) да је пчелињак постављен на удаљености која мора бити најмање:
-500 метара од произвођачких и прерађивачких погона, који врше прераду
пољопривредних производа, односно 100 метара од осталих погона,
-20 метара од објеката за боравак људи или гајење животиња,
-100 метара од предшколске или школске установе, интерната, игралишта и
других спортских терена за децу и одрасле,
-15 метара од категорисаног пута, односно најмање пет метара ако између
пчелињака и категорисаног пута постоји препрека висине 2,20 метра (зид, објекат, густо
засађена стабла, жива ограда, ограда без отвора и друго),
- 500 метара од суседног пчелињака који има најмање 21 кошницу или 200
метара од суседног пчелињака који има до 20 кошница, а који се налазе ван насељеног
места,
- 300 метара, као и бочно 150 метара од суседног пчелињака у правцу излета
пчела, на паши ратарских, воћарских и индустријских медоносних култура, који се
налази ван насељеног места,
- 50 метара од првог суседног пчелињака, који се налази у насељеном месту;
2) лета свих кошница, нуклеуса и оплодњака не буду директно окренута према: -

вратима и прозорима стамбених и пословних зграда, предшколских и школских
установа, стаја за стоку и путева,
- међи суседног имања, ако је пчелињак на удаљености мањој од 5 метара од
међе.
3) пчелар има писмену сагласност власника - корисника земљишта за
постављање пчелињака у случају да пчелињак није постављен на земљишту које
је у својини пчелара.
Изузетно од одредбе става 1. алинеје 2, 5 и 7. овог члана удаљеност од суседног
пчелињака, може бити и мања ако се пчелари суседних пчелињака или власници
објеката за боравак људи или гајење животиња о томе писмено сагласе.
Држалац пчела се мора придржавти и свих осталих важећих законских прописа
који у своме домену уређују држање пчела.
Држање животиња у насељеном месту Перућац
Члан 22.
За насељено место Перућац у првој зони забрањено је држање свих врста
животиња, као и објеката за њихов смештај, осим кућних љубимаца и голубова, уколико
се њиховим држањем не ометају други станари или суседи, сходно одредбама ове
Одлуке.
Прва зона полази од улице Растиштански пут, са горње стране од 40 м. а према
КП бр. 13. /у улици Пут за Лукиће/ иде изнад бунгалова и хотела ''Језеро'', враћа се ка
улици Растиштански пут и иде њом паралелно у ширини од 40 м. са горње стране улице
Митровачки пут и иде паралелно са улицом Милојка Тадића у ширини од 40 м. са горње
стране до улице Сплаварске, иде њом до улице Хајдук Вељка, наставља улицом Хајдук
Вељка у ширини од 40 м. са горње стране до улице Изворске, иде њом у ширини од
50м. изнад извора и рибњака исту пресеца и изнад КП бр. 3.у улици Рибарској, иде до
улице Шкрњића пут, обухвата насеље ''Шкрњићи'', иде улицом Шкрњића пут иде њом
ка улици Дринској, исту пресеца и иде у правој линији до реке Дрине и даље узводно
обалом до бране ХЕ, где се завршава прва зона.
У засеоку Лукићи и од Основне школе у Перућцу, обухватајући кућу бр. 4. у
улици Шкрњића пут према Бајиној Башти, дозвољено је држање живине, копитара и
папкара.
Друга зона обухвата преостали део насељеног места Перућац.
У другој зони дозвољено је држање свих врста животиња, сходно одредбама ове
Одлуке.
III МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 23.
Забрањено је:
1. Држање паса и мачака на балконима, терасама, тавану, шупи, подрумима и
гаражама, заједничким просторијама и просторима као и у заједничким двориштима без
сагласности свих корисника заједничког дворишта;
2. Увођење паса и мачака у јавне просторије и средства јавног саобраћаја, лифтове,
трговинске и угоститељске објекте, извођење на јавна купалишта, дечија игралишта и на

друга јавна места на којима се окупља велики број грађана, или која представљају
споменике културе;
3. Купање паса и других домаћих животиња на јавним површинама и јавним
купалиштима;
4. Шишање и сређивање паса на јавним површинама и јавним купалиштима;
5. Појење паса и других домаћих животиња на јавним чесмама;
6. Вршење других радњи, супротно одредбама ове одлуке.
IV НАДЗОР
Члан 24.
Надзор над применом ове Одлуке врши Општинска управа, Одељење за
инспекцијске послове и комуналне делатности,.
Инспекцијски надзор над применом ове Одлуке обавља комунални инспектор.
Члан 25.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је дужан и овлашћен да
контролише:
1. испуњеност услова и начин држања домаћих животиња у зависности од врсте
објекта и подручја Општине у коме се објекат налази,
2. број животиња у зависности од врсте објекта у којима се држе и
3. испуњеност других услова у складу са овом Одлуком.
Члан 26.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да:
1. нареди отклањање недостатка у погледу услова и начина држања домаћих
животиња узависности од врсте објекта и подручја Општине у коме се објекат налази, као
и броја домаћих животиња, или донесе решење о забрани држања и уклањања домаћих
животиња када се недостаци не могу отклонити, под претњом принудног извршења;
2. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка против власника, односно
држаоца домаће животиње уколико не поступи у складу са наредбом из тачке 1. овог става;
3. предузима и друге мере у складу са овом одлуком и прописима донетим на основу
ове одлуке.
Жалба на решење комуналног инспектора не одлаже извршење решења.
За прекршаје прописане овом одлуком комунални инспектор овлашћен је да
поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и изда прекршајни налог.
Уколико власник, односно држалац пса или мачке приликом инспекцијског назора
одбије да прикаже доказ о редовној вакцинацији пса или мачке против беснила, комунални
инспектор обавестиће одмах о томе надлежну инспекцију.
Уколико комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, уочи повреду
прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем,
надлежни орган.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице као власник, односно држалац домаће животиње ако:
1. Поступа супротно одредбама чланова 5-8. ове Одлуке
2. Држи псе или мачке супротно одредбама чланова 9-16.ове Одлуке;
3. Држи украсне и егзотичне птице супротно одредбама члана 19. ове Одлуке;
4. Држи голубове супротно одредби члана 20. ове Одлуке;
5. Држи пчеле супротно одредби члана 21. ове Одлуке;
6. Поступа супротно одредби члана 22. ове Одлуке;
7. Поступа са домаћим животињама супротно члану 23. ове Одлуке;
8. Не поступи по решењу овлашћеног инспектора из члана 25. ове Одлуке;
9. Спречава овлашћеног инспектора да изврши надзор у складу са одредбама ове
Одлуке.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Поступци инспекцијског надзора, започети пре ступања на снагу ове одлуке,
окончаће се према одредбама одлуке која је важила у моменту покретања поступка.
Члан 29.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе чланови 70. до 82. Одлуке о
општем уређењу, чистоћи и комуналној хигијени на територији општине Бајина Башта
("Службени лист општине Бајина Башта“, број 1/2010, 9/2011, 10/2012, 13/2012, 3/2014 и
2/2015).
Члан 30.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
Општине Бајина Башта”.
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