На основу члана 20. став 1. тачка 26. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 16, 30. и 93.
Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 10/2004,
11/2008. и 21/2009), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27.
марта 2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се: услови држања и заштите домаћих животиња,
кућних љубимаца и егзотичних животиња на начин којим се не узнемиравају
трећа лица; начин и услови организованог сакупљања и нешкодљивог
уништавања животињских лешева; начин и услови хватања паса и мачака
луталица; начин збрињавања, хватања и одузимања домаћих животиња на
територији општине Врбас.
Члан 2.
Домаће животиње у смислу ове Одлуке су: копитари, папкари, перната
живина, кунићи, домаћи голубови, пчеле.
Члан 3.
Kућни љубимци су све животиње које човек држи или намерава да држи,
нарочито у свом домаћинству, ради властитог уживања и дружења.
Члан 4.
Егзотичне животиње у смислу ове Одлуке су животиње које нису
аутохтоне на тероторији Републике Србије.
Члан 5.
Држање и тов: коња, говеда, магараца, свиња, оваца, коза и осталих
папкара и копитара (у даљем тексту: крупне стоке) и кунића и домаће живине (у
даљем тексту: ситне стоке), осим кућних љубимаца (пас, мачка, папагај,
канаринац и сл.), забрањено је:
1. у Врбасу у II МЗ (центар) у деловима улица Народног фронта,
Маршала Тита и Саве Ковачевића на потезу од Иве Лоле Рибара до улице
Густава Крклеца,
2. у двориштима колективних стамбених зграда,
3. у двориштима јавних објеката,
4. у двориштима образовних, просветних, културних, здравствених и
осталих установа,
5. у двориштима цркви и верских објеката.

Члан 6.
Забрањено је напуштање, злостављање и свирепо понашање према
домаћим животињама кућним љубимцима и егзотичним животињама.
Члан 7.
Власник или држалац домаћих животиња, кућних љубимаца и егзотичних
животиња дужан је да обезбеди чување и надзор, негу, исхрану, хигијенске
услове и лечење домаћих животиња, као и да се држањем домаћих животиња не
загађује околина и не узнемиравају трећа лица.
Члан 8.
У случају да власник или држалац домаћих животиња посумња да је
животиња оболела од неке заразне болести, дужан је да о томе одмах обавести
најближу ветеринарску службу или надлежну републичку ветеринарску
инспекцију, у складу са посебним прописима и да поступи по њиховом налогу.
Члан 9.
Услови и начин држања домаћих животиња зависе од врсте стамбених
објеката и подручја општине Врбас у коме се стамбени објекат налази.
Врсте објеката у смислу ове Одлуке су:
1. зграде - објекти колективног становања;
2. објекти породичног индивдуалног становања на подручју насељеног
места Врбас и
3. објекти породичног индивидуалног становања на подручју насељених
места Бачко Добро Поље, Змајево, Равно Село, Савино Село, Косанчић и
Куцура.
II ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 10.
У зградама - објектима колективног становања могу се држати: пси,
мачке, украсне и егзотичне животиње, под условима и на начин прописан овом
Одлуком.
Члан 11.
У објектима породичног индивидуалног становања насељеног места
Врбас:
- на изграђеним парцелама индивидуалног становања градског типа могу
се држати домаће животиње, само за сопствене потребе у некомерцијалне
сврхе, и то:
1. где не постоје помоћни објекти: пси, мачке, кунићи, перната живина,
голубови, украсне и егзотичне животиње и пчеле;
2. где постоје помоћни објекти: све врсте домаћих животиња из члана 2.
ове Одлуке.

Држање домаћих животиња у објектима из става 1. овог члана мора да
буде у складу са општим одредбама и посебним условима прописаним овом
Одлуком.
Члан 12.
У објектима за индивидуално становање насељених места Бачко Бачко
Добро Поље, Змајево, Равно Село, Савино Село, Косанчић и Куцура дозвољено
је држање свих врста животиња.
- као објектима изграђеним на парцелама индивидуалног становања
пољопривредног типа могу се држати све врсте животиња из члана 2. ове
Одлуке, и то у складу са посебним условима прописаним овом Одлуком.

1. ПСИ И МАЧКЕ
Члан 13.
У објектима или зградама колективног становања у једном стану може се
држати највише један пас и једна мачка са подмлатком.
У објектима или зградама колективног становања у једном стану може се,
уз претходну писмену сагласност већине станара, односно скупштине станара
зграде, држати највише до два пса и две мачке са подмлатком, у складу са
чланом 9. ове Одлуке и посебним условима прописаним овом Одлуком.
Члан 14.
Подмладак животиња из члана 13. став 1. домаћинство може држати до
четири месеца старости.
Члан 15.
У заједничком стану пси и мачке се могу држати под условима прописаним
овом Одлуком, само ако постоји претходна сагласност сустанара.
Члан 16.
У објектима или зградама
колективног становања није дозвољено
држање паса и мачака на балкону, тераси или лођи, на тавану, у подруму или
другој заједничкој просторији (улаз зграде, ходник, степениште и сл.).
Члан 17.
На територији Општине Врбас није дозвољено држање, извођење и
шетање паса расе питбул теријер.
Члан 18.
У дворишту породичне стамбене зграде са два или више станова један
власник може држати највише два пса и две мачке, а њихов подмладак најдуже
до 4 месеца старости.
У дворишту индивидуалног стамбеног објекта могу се држати пси и мачке
и њихов подмладак, и то највише до 3 пса и подмладак до 4 месеца старости.

Пси из става 1. овог члана морају се држати у ограђеном простору са
одговарајућом кућицом, или у одговарајућој кућици, везани на ланцу, тако да не
могу угрозити трећа лица.
Опасни, агресивни и уједљиви пси се у дворишту индивидуалног
стамбеног објекта морају држати у ограђеном простору са одговарајућом
кућицом, или у одговарајућој кућици, везани на ланцу, који не може бити краћи
од 2 метра и дужи од 3 метра..
Пас може слободно да се креће само у стану или у ограђеном простору у
заједничком дворишту, под условом да му је онемогућен излазак, а ван
одређеног - ограђеног простора може бити слободан само ако не постоји
могућност да напусти двориште или да на други начин угрози или узнемири
трећа лица.
Ограђен простор или кућица, морају бити удаљени најмање 10 метара од
најближег стамбеног или пословног објекта који није у власништву власника или
држаоца животиња.
Држалац пса је дужан да на улазним вратима – капији, на видном месту
истакне натпис којим се обавештавају и упозоравају, трећа лица, да се у објекту
налази пас.
Под узнемиравањем у смислу ове Одлуке подразумева се држање паса
који лајањем или завијањем ометају мир у стамбеној згради, заједничком
дворишту.
Члан 19.
У одгајивачницама се могу држати пси у
зоохигијеничарским мерама које утврђује надлежни орган.
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Члан 20.
У дворишту зграде колективног становања (у даљем тексту: заједничко
двориште) пас се може држати под условима прописаним чланом 15. ове
Одлуке, само ако постоји претходна писмена сагласност свих корисника
заједничког дворишта.
Члан 21.
Власник или држалац пса може да изводи пса само на поводцу.
Поводац из става 1. овог члана не сме да буде дужи од два метра.
Пси следећих раса: немачки овчар, белгијски овчар (сви варијетети),
ротвајлер, доберман, немачки боксер (сви варијетети), велики шнауцер (сви
варијетети), руски теријер, аргентински пас, бразилска фила, бул мастиф, канекорсо, бордошка дога, тоса ину, напуљски мастиф, мастиф, пиринејски мастиф,
канарски пас, шарпланинац, кавкаски овчар, средње азијски овчар, торњак,
ердел теријер, амерички стафордски теријер, бултеријер, стафордски
бултеријер, мајоршки чувар, пси настали укрштанјем поменутих раса, као и други
пси који могу изазвати већу опасност по здравље људи могу да се изводе само
са заштитном корпом на њушци и на поводцу који не може да буде дужи од
једног метра.
Члан 22.
Лица млађа од 16 година не могу да изводе у шетњу пса расе из члана 21.
става 3. ове Одлуке без пратње родитеља или стараоца.

Члан 23.
Пси се могу изводити на делове јавних зелених површина и на места
одређена за извођење паса.
Решење о деловима јавних зелених површина и местима одређеним за
извођење паса на територији насељеног места Врбас донеће Општинско веће
општине Врбас, у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Ловачки пси за време лова, службени пси у току полицијске акције,
овчарски пси за време чувања стоке, могу слободно да се крећу, под контролом
држаоца пса и без заштитне корпе на њушци.
Пси из члана 21. става 3. ове Одлуке могу слободно да се крећу под
контролом власника или држаоца, на површинама из става 1. овог члана, само
са заштитном корпом на њушци.
Приликом извођења пса власник или држалац дужан је да код себе има
потврде о извршеном обележавању пса и вакцинацији против беснила.
Члан 24.
Необележен пас, који се затекне на јавној површини, сматра се псом
луталицом.
Пас који се затекне на јавној површини, без присуства власника или
држаоца, сматра се псом без надзора.
Псом без надзора сматраће се и пас чији власник или држалац одбије да
се на захтев комуналне инспекције легитимише и пружи доказ о власништву над
псом.
Члан 25.
Уколико пас или мачка при извођењу из стана и другим сличним радњама,
загаде заједничко степениште или друге заједничке просторије и јавне
површине, држалац животиње је дужан да загађену површину одмах очисти и
опере.
Члан 26.
Власник или држалац пса је дужан да региструје пса на начин одређен
посебним прописом.
Члан 27.
Власник или држалац пса дужан је да пса старијег од три месеца пријави
надлежној ветеринарској служби ради евиденције.
Члан 28.
Власник или држалац пса или мачке дужан је да редовно вакцинише пса
или мачку против беснила и других заразних болести.
Члан 29.
Власник, односно држалац кућних љубимаца дужан је да спречи рађање
нежељених кућних љубимаца и то онемогућавањем контакта мужјака и женке и
применом контрацепције, кастрације или стерилизације.

Члан 30.
Ако пас или мачка озледе неко лице, власник или држалац животиње и
лице које је озлеђено су дужни да о томе одмах обавесте најближу ветеринарску
службу.
Члан 31.
У случају нестанка пса или мачке, власник или држалац дужан је да у року
од 24 сата пријави нестанак овлашћеној зоохигијенској служби Општине Врбас.
Члан 32.
Пријава о нестанку пса или мачке треба да садржи:
- време и место нестанка;
- врсту
- расу;
- физички опис;
- име животиње;
- потврду о извршеном обележавању и
- податке о извршеној вакцинацији.

Члан 33.
Власник или држалац пса или мачке дужан је да одмах, а најкасније у року
од 24 сата, пријави угинуће надлежној ветеринарској служби.
2. УКРАСНЕ И ЕГЗОТИЧНЕ ЖИВОТИЊЕ И ПТИЦЕ
Члан 34.
У објектима колективног становања могу се у становима држати украсне и
егзотичне животиње (које не представљају опасност по живот људи) и птице у
броју и на начин којим се други станари не ометају у јавном реду и миру.
У заједничким просторијама објеката колективног становања (подрум,
степениште, таван и сл...) није дозвољено држање украсних и егзотичних
животиња и птица.
У помоћним објектима зграда колективног становања (гараже и слично)
могу се држати украсне и егзотичне животиње и птице у броју и на начин којим
се не ометају други станари.
Члан 35.
За украсне и егзотичне животиње и птице које се налазе у индивидуалном,
стамбеном или пословном објекту, у једном кавезу, или у више мањих кавеза,
дозвољен je број у једном стану или пословном објекту, у броју и на начин којим
се трећа лица не ометају у мирном коришћењу својих станова и пословних
простора.

Члан 36.
У објектима индивидуалног становања свих типова, помоћним
просторијама тих објеката, или и у двориштима у кавезима, могу се држати
украсне и егзотичне животиње и птице у циљу размножавања и продаје, само
под условом да се претходно прибави сагласност надлежних органа.
Члан 37.
У објектима породичног становања из члана 9. става 2. тачке 2. и 3. ове
Одлуке, у помоћним објектима или кавезима у дворишту, могу да се држе
украсне и егзотичне птице под условом да се не узнемиравају трећа лица и да се
не загађује околина.

3. КУНИЋИ
Члан 38.
У објектима породичног становања из члана 9. става 2. тачке 2. и 3. ове
Одлуке, у помоћним објектима, просторијама, у ограђеном простору или
кавезима у дворишту, могу да се држе кунићи, под условом да се не
узнемиравају трећа лица и да се не загађује околина.
Члан 39.
Помоћни објекти или просторија, ограђени простор или кавез за држање
кунића, мора да буде изграђен од чврстог материјала који може да се лако
чисти и дезинфикује.
Члан 40.
У помоћним објектима, просторијама, у ограђеном простору или кавезима
у дворишту могу се држати највише 2 одрасла кунића на једном квадратном
метру.
Помоћни објекти, просторије, ограђени простор или кавези у дворишту,
морају бити удаљени најмање 10 метара од најближег стамбеног или пословног
објекта који није у власништву власника или држаоца животиње.
Ако двориште, помоћни објекат или просторију користи више власника или
корисника, кунићи се могу држати под условима прописаним овом Одлуком,
само ако се са тим сагласе сви власници, односно корисници дворишта,
помоћног објекта или просторије.

4. ПЕРНАТА ЖИВИНА
Члан 41.
У објектима породичног становања из члана 9. става 2. тачке 2. и 3. ове
Одлуке, у помоћним објектима, просторијама, у ограђеном простору или
кавезима у дворишту, може да се држи перната живина, под условом да се не
узнемиравају трећа лица и да се не загађује околина.

Члан 42.
Помоћни објекти или просторија, ограђени простор или кавез за држање
пернате живине, мора да буде изграђен од чврстог материјала који може да се
лако чисти и дезинфикује.
Под у помоћним објектима, ограђеном простору или кавезу мора да буде
од водонепропусног материјала, са нагибом према каналу за одвођење воде и
нечистоћа у јаму за осоку или ђубриште.
Члан 43.
Перната живина може да се држи и на отвореном простору у дворишту,
под условом да је простор ограђен тако да се спречава неконтролисан излазак
живине и уређен тако да се може хигијенски одржавати.
Члан 44.
У помоћним објектима, просторијама, у ограђеном простору или кавезима
у дворишту може да се држи највише 4 комада живине на једном квадратном
метру.
Помоћни објекти, просторије, ограђени простор или кавези у дворишту,
морају бити удаљени најмање 10 метара од најближег стамбеног или пословног
објекта на истој парцели и 15 метара од најближег стамбеног или пословног
објекта који није у власништву власника или држаоца животиње.
Ако двориште, помоћни објекат или просторију користи више власника или
корисника, перната живина се може држати под условима прописаним овом
Одлуком, само ако се са тим сагласе сви власници, односно корисници
дворишта, помоћног објекта или просторије.

5. ГОЛУБОВИ
Члан 45.
Голубови се могу држати у објектима колективног становања у посебно
изграђеним просторијама на тавану или објектима на крову или заједничкој
тераси, уз претходно прибављену сагласност свих станара, под условом да се
не узнемиравају суседи и да се не загађује околина.
У заједничким просторијама објеката колективног становања (подрум,
степениште)
није дозвољено држање голубова.
У помоћним објектима зграда колективног становања (гараже и слично) не
могу се држати голубови.
Члан 46.
У објектима породичног становања из члана 9. става 2. тачке 2. и 3. ове
Одлуке, на таванима, у помоћним објектима, просторијама, у ограђеном
простору или кавезима у дворишту, могу да се држе голубови под условом да се
не узнемиравају трећа лица и да се не загађује околина.

Члан 47.
За држање до десет голубова може се изградити привремени објекат као
што је кавез од дасака, жице или сличног материјала.
За држање више од десет голубова мора се изградити објекат од тврдог
материјала у дворишту или посебна просторија на тавану или заједничкој тераси
стамбеног објекта, који морају бити удаљени најмање 10 метара од најближег
стамбеног или пословног објекта на суседној парцели
Члан 48.
Подови сталних и привремених објеката за држање голубова морају бити
изграђени од материјала који се може лако чистити и дезинфиковати.
Стални и привремени објекти за држање голубова морају се редовно
чистити и по потреби, а најмање два пута годишње, дезинфиковати.

Члан 49.
Ако двориште, таван или помоћни објекат користи више власника или
корисника, голубови се могу држати под условима прописаним овом Одлуком,
само ако се са тим сагласе сви власници, односно корисници дворишта, тавана
или помоћног објекта.

6. ПЧЕЛЕ
Члан 50.
Пчеле се могу држати на територији Општине Врбас под следећим
условима:
1. На стационарном месту боравка пчелињак се поставља тако да
испуњава следеће услове:
- да је удаљен најмање 20 м од од суседне стамбене зграде, пословне
просторије или стаје за стоку,
- да је удаљен најмање 50 м од предшколске или школске установе,
интерната и игралишта,
- да је удаљен најмање 20 м од јавног пута,
- да је удаљен најмање 10 м од сеоског и пута за прогон стоке,
- да су му лета окренута у супротну страну од врата и прозора стамбених
зграда, пословног простора, предшколских и школских установа, интерната и
стаја за стоку, јавног пута, сеоског пута и пута за прогон стоке.
2. На изграђеним парцелама на објектима индивидуалног становања и
породичних стамбених зграда које користи више власника или корисника, пчеле
се могу држати под условима прописаним овом Одлуком само ако се са тим
писмено сагласе сви власници односно корисници објеката;
3. На привременом месту боравка на паши пчелињак се поставља тако да
испуњава следеће услове:
- да је удаљен најмање 20 м од стамбене зграде, пословне просторије или
стаје за стоку,
- да је удаљен најмање 50 м од предшколске или школске установе,
интерната и игралишта,

- да је удаљен најмање 20 м од јавног пута,
- да је удаљен најмање 5 м од сеоског и пута за прогон стоке,
- да су му лета окренута у супротну страну од врата и прозора стамбених
зграда, пословног простора, предшколских и школских установа, интерната и
стаја за стоку, јавног пута, сеоског пута и пута за прогон стоке.
Власник или држалац пчела је дужан да предузима све мере редовног
одржавања пчелињих друштава у складу са Програмом мера здравстевене
заштите животиња МПШБ – управе за ветерину.
Члан 51.
За време када је пчелињак на паши, сходно члану 50. став 1. тачка 3. ове
Одлуке, држалац пчела је у обавези да на видном месту истакне своје име и
презиме и пуну адресу, а кошнице да обележи својим бројем из централне базе
односно регистра (према Решењу МПШВ – управе за ветерину).

7. НОЈЕВИ
Члан 52.
У објектима индивидуалног породичног становања из члана 9. става 2.
тачке 2. и 3. ове Одлуке, у посебно изграђеним објектима у дворишту, могу да се
држе нојеви под условом да се не узнемиравају трећа лица и да се не загађује
околина.
Члан 53.
Посебно изграђен објекат из члана 52. ове Одлуке мора да буде од тврдог
материјала, који може да се чисти и дезинфикује, као и да буде осветљен, са
природном вентилацијом и вратима окренутим према дворишту.
Изузетно, у летњим месецима, нојеви могу да се држе испод
надстрешнице, под условом да се њиховим држањем не узнемиравају трећа
лица и да се не загађује околина.
Члан 54.
У посебно изграђеном објекту или испод надстрешнице, може да се држи
на првих 10 м2 један ној, а на сваких следећих 5 м2 још по један ној.
Члан 55.
Посебно изграђени објекат или надстрешница морају да буду удаљени од
најближег стамбеног или пословног објекта на истој парцели најмање 15 метара, а
од најближег стамбеног или пословног објекта на суседној парцели најмање 20 м.

8. КОПИТАРИ И ПАПКАРИ
Члан 56.
У објектима индивидуалног породичног становања из члана 9. става 2.
тачке 2. и 3. ове Одлуке, у посебно изграђеним објектима - стајама у дворишту,

могу да се држе копитари и папкари, под условом да се не узнемиравају трећа
лица и да се не загађује околина.
Члан 57.
Посебно изграђен објекат - стаја из члана 56. ове Одлуке, мора да буде од
тврдог материјала, са подовима од непропусног материјала, са равним
површинама и нагибом према каналу за одвођење нечистоће и воде у прихватни
базен, који може да се чисти и дезинфикује, као и да буде осветљен, са
природном вентилацијом и вратима окренутим према дворишту.
Ђубриште мора бити удаљено више од 30 м од суседног објекта који није
у власништву власника или држаоца животиња, а стајско ђубре се мора редовно
износити (на за то условно место) и вршити дезинсекција ђубришта у периоду од
маја до септембра месеца.
Забрањено је изношење стајског ђубрива у градском грађевинском реону
на површинама већим од 10 ари земљишта.
Јама за осоку мора да буде од бетона или од другог водонепропусног
материјала, са поклопцем и са дном испод нивоа ђубришта , тако да не
дозвољава пропуштање и отицање нечистоће, загађивање околине, земљишта,
природних и изграђених извора водоснабдевања и мора се редовно празнити.
Власник или корисник објекта породичног становања, мора да изгради
ђубриште за чврст стајњак од бетона или другог водонепропусног материјала.
Дно ђубришта за стајњак мора да буде изграђено у нагибу ка сабирном каналу –
кинети за сакупљање оцеђене воде из стајњака, а сабирни канал мора да се
улива у јаму за осоку.
Члан 58.
У летњим месецима, копитари и папкари могу да се држе испод
надстрешнице, под условом да се њиховим држањем не узнемиравају трећа
лица и да се обезбеди одвођење нечистоће у складу са чланом 57. ове Одлуке.
Члан 59.
У стаји се може држати одређен број копитара и папкара у зависности од
површине објекта:
- говеда, коњи, магарци, мазге и муле - по једно грло на првих 10
квадратних метара, а на сваких следећих пет квадратних метара још по једно
грло и
- овце, козе и свиње - по једно грло на свака два квадратна метра.
Члан 60.
Посебно изграђени објекат или стаја мора да буде удаљена најмање 15
метара од стамбеног или пословног објекта који није у власништву власника или
држаоца животиње.
Надстрешнице за држање копитара и папкара из члана 59. ове Одлуке
морају бити најмање 15 метара удаљене од стамбеног или пословног објекта
изграђеног на истој парцели, а најмање 20 метара од стамбеног или пословног
објекта који није у власништву власника или држаоца животиње.

Прихватни базен или ђубриште из члана 57. став 2. ове Одлуке мора бити
удаљен од чесме, бунара или другог извора водоснабдевања најмање 20
метара, а од сваког стамбеног објекта најмање 15 метара.
Члан 61.
У помоћним објектима који се налазе у заједничком дворишту, копитари и
папкари се могу држати под условима прописаним овом Одлуком, само ако
постоји сагласност свих корисника заједничког дворишта.
У заједничким двориштима, копитари и папкари се могу држати под
условима прописаним овом Одлуком, само ако постоји сагласност свих
корисника заједничког дворишта.

III ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ И МАЧКЕ
Члан 62.
Напуштени пси и мачке, пси и мачке, које се затекну ван стана или
дворишта, односно и на подручјима супротно одредбама ове Одлуке, на
територији општине Врбас, смештају се на посебно уређеном простору у
насељеном месту Врбас
(у даљем тексту: Прихватилиште).
Члан 63.
Прихватилиште је објекат за смештај паса и мачака непознатих власника
и без власника, а које је зоохигијенска служба уклонила са јавних површина или
су их нашли грађани на јавним местима и површинама и то до збрињавања код
новог власника или стерилизације ових животиња или до лишавања живота, у
складу са Законом о добробити животиња
Члан 64.
Трошкове изградње и одржавања Прихватилишта за домаће животиње,
формирања Зоохигијенске службе, набавке опреме за Прихватилиште и друге
трошкове сносиће Општина Врбас.
Трошкови хватања, превоза и смештаја домаћих животиња падају на
терет власника или држаоца, уколико је познат, под претњом принудне наплате.
Члан 65.
У прихватилишту животињама се обезбеђују:
довољне количине воде и хране;
физичка, термичка и психолошка удобност;
довољно пространа површина за одмор и кретање, на којој пас или
мачка може удобно да лежи, да стоји, да заузима природне положаје
тела и да се креће колико је неопходно за дневну активност;
- социјални контакт са другим псима, односно мачкама; испољавање свих
облика понашања карактеристичних за врсту осим испољавања
агресивности, и парења.

-

Члан 66.
Над свим животињама које се стављају у Прихватилиште мора се
извршити обележавање, дезинсекција и дехелминтизација приликом пријема и
отпуштања из Прихватилишта.
Животиње смештене у Прихватилишту морају се редовно хранити и
појити.
Члан 67.
1) Изолатор је просторија која служи за смештај паса и мачака која су
оболела у прихватилишту;
2) Карантински простор (у даљем тексту: карантин) је простор за смештај
животиња непознатог здравственог статуса, агресивних и болесних
животиња, као и оних за које се сумња да су оболеле од беснила .
Члан 68.
О животињама у прихватилишту се брине особље и то најмање једно лицe
на двадесет животиња.
Руководилац зоохигијенске службе, дипломирани ветеринар, одговара за
рад прихватилишта, вођење евиденције о животињама и рад особља у
прихватилишту.
За обезбеђење здравствене заштите животиња може се склопити уговор
са ветеринарском амбулантом или ветеринарском станицом или основати
ветеринарска амбуланта.
Члан 69.
Унутар круга прихватилишта налази се просторија за боравак, одмор и
исхрану особља и просторија за пресвлачење особља (гардероба), просторија
или простор за припрему хране за псе и мачке, просторија или простор за прање
посуда за храну и воду за псе и мачке, просторија или простора за складиштење
хране за животиње и санитарног чвора.
Поред просторија наведених у ставу 1. овог члана прихватилиште мора да
има и одвојену просторију за администрацију у којој се води пословна
администрација и евиденције прописане овим правилником.
На ограђеном делу круга прихватилишта треба да се налазе две
раздвојене функционалне целине у којима се налазе животиње, и то:
a. нечисти део прихватилишта и
б. чист део прихватилишта.
На прелазу из
нечистог
у
чист
део прихватилишта налази
се
дезинфекциона баријера
Особље које се брине о животињама у нечистом делу прихватилишта не
сме да се брине о животињама у чистом делу прихватилишта и обратно.
Смештајни објекти за псе и мачке, изолатор и карантин садрже
боксове и кавезе за смештај животиња.
Члан 70.
Нечисти део прихватилишта се састоји од:
1. Просторије за пријем, преглед и разврставање паса и мачака,

2.
3.
4.
5.
6.

Карантина,
Просторије или простора за купање паса и мачака,
Просторије или простора за привремено одлагање лешева,
Дезинфекционог пункта за возила,
Простора за смештај дезинфекционих средстава и опреме.
Члан 71.

Чисти део прихватилишта се састоји од:
1. Смештајног објекта за псе и мачке,
2. Изолатора,
3. Просторије или простора за купање паса и мачака,
4. Просторије или простора за смештај дезинфекционих средстава и
опреме,
5. Простора за шетање.
Ако
се
у прихватилишти обављају
хирушке и друге ветеринарске
интервенције поред просторија из става 1. овог члана у прихватилишту треба да
се налази и просторија за спровођење мера здравствене заштите животиња,
хирушких и других интервенција
Члан 72.
Пси и мачке, пре уступања, односно удомљавања, морају да буду
прегледани, вакцинисани, кастрирани, односно стерилисани и обележени.
Члан 73.
Стари, болесни и агресивни пси и мачке еутаназираће се на хуман начин.
Члан 74.
Само ветеринар или друго надлежно лице може убити кућног љубимца,
осим у хитним случајевима када је непходно окончати патњу дотичне животиње,
а када ветеринарска и друга компетентна помоћ нису брзо доступни. Свако
убијање ће се обавити уз минимум физичке и менталне патње сходно датим
околностима. Изабрани метод, осим у хитним случајевима, ће:
1. изазвати тренутни губитак свести или смрт, или
2. започети са увођењем дубоке опште анестезије, коју прати поступак,
до коначне и сигурне смрти
Лице одговорно за убијање ће, пре уклањања леша, проверити да ли је
дотична животиња мртва.
Члан 75.
Следеће методе убијања биће забрањене:
1. дављење и друге методе гушења
2. употреба било које отровне супстанце и лека, чије се дозирање и
примена не могу контролисати.
3. убијање електричном струјом, осим уколико томе не претходи тренутни
губитак свести.

Члан 76.
У прихватилишту се води евиденција o примљеним животињама у коју се
уносе следећи подаци:
•
име и презиме, адреса и контакт телефон власника,
•
врста и име животиње,
•
опис животиње који укључује:
- пол
- расу или тип
- боју
- старост
- приметне физичке карактеристике
•
час и датум пријема животиње,
•
потребан здравствено-ветеринарски третман (лечење, вакцинација и
сл.),
•
датум сваког извршеног третмана,
•
податке о обављеној стерилизацији/кастрацији (уколико је извршена),
•
податке о извршеним вакцинацијама,
•
број обележене и евидентиране животиње и број Потврде о
вакцинацији против беснила паса и мачака,
•
cвака огрлица, каиш или други предмет са којим је животиња нађена,
•
име и презиме, адреса и контакт телефон ветеринара.
Поред евиденције из става 1. овог члана, у прихватилишту се води и
евиденција о удомљеним животињама, животињама упућеним у друго
прихватилиште, угинулим или животињама лишеним живота, као и евиденција о
здравственом стању животиња.
Члан 77.
Након пријема информације о пронађеној напуштеној или изгубљеној
животињи, извршиће се њено хватање и превоз до прихватилишта,
преко Зоохигијенске службе локалне самоуправе и возила прихватилишта.
Ако се пронађена животиња налази на списку тражених животиња, о томе
се обавештава власник.
Члан 78.
За прихватање и превоз животиња обезбеђује се одговарајући број
возила или приколица. Животиње се превозе у најкраћем могућем року. У току
превоза животиње или у паркираним возилима обезбедиће се адекватна
вентилација и заклон од директног деловања сунчевих зрака.

Члан 79.
Ухваћени пси и мачке смештају се у посебне објекте.
О ухваћеним животињама из става 1. овог члана, одмах, а најкасније у
року од 24 сата, обавештава се ветеринарски и комунални инспектор, а познати
власник, односно држалац ових животиња најдуже у року од 2 дана од дана
хватања.

Члан 80.
Прихватилиште може преузети и животиње о којима се њихови власници
не могу бринути, у циљу проналажења новог власника за животињу, осим у
случају недостатка простора, када помажу у проналажењу другог смештаја за
животињу.
Власник који животињу смешта у прихватилиште, поред личних података
даје изјаву којом потврђује да је власник животиње, да се одриче власништва
над њом и предаје сву документацију о животињи, као што су потврде о
вакцинацији, потврде за псе и мачке, резултате ветеринарских прегледа,
евиденције о лечењу и информације о њеном карактеру и обичајима.
Члан 81.
Након обављеног клиничког прегледа , пси и мачке се разврставају према
врсти и половима.
У посебним смештајним просторима карантина одвајају се:
- болесни или повређени одрасли пси
- болесни или повређени штенци старији од 4 месеца
- болесне или повређене мачке
- агресивни пси и мачке
- пси и мачке сумњиви на беснило ради посматрања
- пси и мачке са идентификационим ознакама
Животиње се смештају у боксеве или кавезе, који су опремљени уређајем
за затварање и које животиње не могу отворитити.
Члан 82.
Уколико животиња оболи у Прихватилишту, мора се сместити у посебан
објекат и лечити (изолатор).
Начин лечења одређује надлежна ветеринарска служба.
Уколико животиња угине у Прихватилишту, надлежна ветеринарска
служба обавезно утврђује узрок угинућа, а лешеви угинулих животиња
уништавају се на нешкодљив начин.
Члан 83.
Приступ у просторије Прихватилишта где се налазе стари, болесни и
агресивни пси и мачке, дозвољен је само лицима која раде код животиња,
ветеринарском и комуналном инспектору, надлежној ветеринарској служби, а
другим лицима само по одобрењу руководиоца прихватилишта.
Дозвољен је приступ и контакт са здравим и неагресивним псима и
мачкама, трећим лицима, у дворишту Прихватилишта.
Малолетним особама (деци) је дозвољен приступ и контакт са
животињама из става 2. овог члана у присуству и под надзором одраслих особа.

IV ХВАТАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
И НЕШКОДЉИВО УКЛАЊАЊЕ ЛЕШЕВА УГИНУЛИХ
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 84.
Послове хватања, одузимања, превоза и смештаја напуштених домаћих
животиња, као и послове нешкодљивог уклањања лешева угинулих домаћих
животиња, на територији општине Врбас, обавља, по налогу комуналног
инспектора или ветеринарског инспектора, надлежна Зоохигијенска служба
Општине Врбас.
Нешкодљиво уклањање лешева угинулих животиња на територији
општине Врбас, врши се на посебно уређеном простору за те намене - Објекту
за сакупљање животињских лешева, које се налази у насељеном месту Врбас и
које одржава Зоохигијенска служба Општине Врбас.
Члан 85.
Објекат за сакупљање животињских лешева претставља систем
расхладних уређаја у који се допремају свежи лешеви домаћих животиња, са
територије Општине Врбас и чувају до одпремања у неку од кафилерија на
територији Војводине, где ће бити нешкодљиво уништени.
Члан 86.
У објекат из члана 85. могу се сакупљати и други споредни производи
животињског порекла, осим стајњака.
Члан 87.
Споредни производи животињског порекла су лешеви животиња, труп,
делови трупа животиња, саставни делови тела животиња, производи
животињског порекла и храна животињског порекла који нису намењени и
безбедни за исхрану људи, отпад из објеката у којим се припрема храна за
исхрану људи и стајњак.
Члан 88.
У објекту из члана 85. споредни производи животињског порекла се
класификују у три категорије, тако се чувају и тако категорисани отпремају из
објекта.
Члан 89.
Надлежна Зоохигијенска служба Општине Врбас дужна је да током целе
године врши послове хватања, одузимања, превоза и смештаја напуштених
домаћих животиња, као и послове нешкодљивог уклањања лешева угинулих
домаћих животиња, у насељеним местима Општине Врбас: Бачко Добро Поље,
Змајево, Равно Село, Савино Село, Косанчић и Куцура
Надлежна Зоохигијенска служба општине Врбас дужна је да обавља
послове из става 1. овог члана,
по позиву секретара Месне заједнице

насељеног места, а по налогу овлашћеног комуналног или ветеринарског
инспектора.
Секретар Месне заједнице насељеног места дужан је да о потреби
изласка писмено или преко ПИМ система извести надлежну Зоохигијенску
службу и надлежног комуналног или ветеринарског инспектора.
Члан 90.
Трошкове одузимања домаћих животиња, осим паса и мачака, у поступку
принудног извршења, сноси власник или држалац домаће животиње, тако што се
одузета животиња уступа одговарајућој организацији или предузетнику уз
накнаду, од које власнику или држаоцу припада износ накнаде умањен за
трошкове принудног извршења.
Трошкови из става 1. овог члана обухватају: трошкове превоза, трошкове
лечења, трошкове смештаја и исхране домаћих животиња, као и друге трошкове.
Ако трошкови из става 2. овог члана буду већи од износа накнаде из става
1. овог члана, разлику трошкова сноси власник или држалац домаће животиње,
под претњом принудне наплате.
V МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 91.
Забрањено је:
1. злостављање и напуштање домаћих животиња;
2. хватање и уништавање домаћих животиња, осим од стране овлашћене
Зоохигијенске службе Општине Врбас;
3. остављање или сахрањивање лешева угинулих домаћих животиња и
споредних производа животињских лешева, ван места одређеног за ту сврху
(објекта за сакупљање животињских лешева);
4. увођење паса и мачака и других домаћих животиња у службене
просторије, средства јавног саобраћаја, на јавна купалишта, дечја игралишта
или на друга јавна места где се окупља већи број грађана;
5. шишање паса на јавним површинама;
6. појење домаћих животиња на јавним чесмама и бунарима намењеним
за водоснабдевање грађана;
7. самостално збрињавање и храњене паса и мачака луталица на јавним
површинама, у заједничким просторијама и двориштима објеката колективног
становања и
8. приступ и контакт са псима и мачкама у дворишту Прихватилишта
малолетним особама (деци) без надзора одрасле особе.

VI

НАДЗОР
Члан 92.

Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове Одлуке обавља
Одељење Општинске управе Врбас надлежно за инспекцијске послове, путем
комуналног инспектора и инспектора за заштиту животне средине.

Члан 93.
Послове инспекцијског надзора, који су везани за области ветерине и
добробити животиња, спроводи Управа за ветерину, Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, преко ветеринарске инспекције.
Члан 94.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор или инспектор за
заштиту животне средине је дужан да:
1. донесе решење о отклањању недостатака или решење о забрани
држања домаћих животиња, када се недостаци не могу отклонити под претњом
принудног извршења;
2. покрене поступак принудног одузимања домаће животиње, уколико
власник или држалац не поступи у складу са решењем о забрани држања
домаће животиње, или не отуђи домаћу животињу у остављеном року;
3. донесе решење о забрани држања домаће животиње и одузме је од
власника, односно држаоца, без накнаде и права враћања, уколико се ради о
домаћој животињи која је нанела телесну озледу или материјалну штету трећим
лицима;
4. покрене прекршајни поступак против власника или држаоца домаћих
животиња уколико не поступи у складу са решењем из тачке 1. тачке 2. и тачке 3.
овог члана;
5. изда налог овлашћеној Зоохигијениској служби општине Врбас да
уклони пса или мачку луталицу, пса без надзора, као и угинулу домаћу животињу
са јавне површине;
6. изда налог овлашћеној Зоохигијеничарској служби општине Врбас да
одузме пса или мачку у поступку принудног извршења
7. изда налог за хватање домаће животиње у складу са чланом 84. ове
Одлуке;
8. обавља и друге послове у складу са овом Одлуком и другим прописима.
Жалба на решење из става 1. тачке 1, 2. и 3. овог члана не одлаже
извршење решења.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 95.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 100.000,00 динара казниће се
правно лице ако:
- држи домаће животиње супротно члану 5. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 6. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 7. ове Одлуке;
- не одржава чистоћу и хигијену на јавним површинама на којима је
дозвољено извођење паса (члан 25. ове Одлуке);
- не поштује рокове чувања паса и мачака смештених у прихватилиште;
- не поступа са псима и мачкама смештеним у прихватилиште на начин
прописан овом Одлуком;
- приликом уступања животиње не поступи у складу са одредбама ове
Одлуке;
- не поступа на начин прописан чланом 76. ове Одлуке;
- не поступа на начин прописан чланом 57. ове Одлуке;

- не обавести ветеринарског и комуналног инспектора, односно власника
држаоца пса или мачке у року прописаним чланом 79. став 2. ове Одлуке;
- не поступи у складу са чланом 82. ове Одлуке;
- без одобрења , руководиоца Зоохигијенске службе, комуналног или
ветеринарског инспектора дозволи приступ другим лицима у Прихватилиште
(члан 83. ове Одлуке);
- поступа супротно члану 91. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 94. ове Одлуке;
- поступа супротно одредби члана 83. става 3. ове Одлуке;
- ако не омогући комуналном или инспектору за заштиту животне средине
надзор у складу са овом Одлуком.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном
лицу новчаном казном у износу од 2.500,00 динара до 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном
казном у износу од 5.000,00 динара до 50.000,00 динара.

Члан 96.
Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 25.000,00 динара, казниће се
физичко лице ако:
- држи домаће животиње супротно члану 5. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 6. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 7. ове Одлуке;
- не одржава чистоћу и хигијену на јавним површинама на којима је
дозвољено извођење паса (члан 25. ове Одлуке);
- поступа супротно члану 13. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 16. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 18. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 21. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 23. ове Одлуке;
- држи домаће животиње у објектима и на начин супротно одредбама ове
Одлуке;
- не прибави сагласности сувласника и заједничких корисника дворишта,
односно не поступи у складу са одредбама ове Одлуке;
- држи домаће животиње на простору и у броју већем од броја
предвиђеног одредбама ове Одлуке;
- поступа супротно члану 57. ове Одлуке;
- одбија да плати трошкове одузимања домаћих животиња (члан 90. ове
Одлуке);
- одбија да плати трошкове хватања, превоза и смештаја пса или мачке у
Прихватилиште (члан 64. ове Одлуке);
- поступа супротно члану 91. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 94. ове Одлуке;
- поступа супротно одредби члана 83. става 3. ове Одлуке;
- ако не омогући комуналном или инспектору за заштиту животне средине
надзор у складу са овом Одлуком.
Члан 97.
Наплаћени новчани износи ових казнених одредби биће употребљени за
финансирање Зоохигијенске службе Општине Врбас.

Плаћање по казненим одредбама ове Одлуке, не ослобађа од плаћања по
казненим одредбама Закона о добробити животиња, за сличне или исте
прекршаје.

VIII

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 98.

Одредбе ове Одлуке које се односе на удаљеност објеката за држање
домаћих животиња (крупне и ситне стоке) од стамбених објеката на парцели на
којој су изграђени и од суседних парцела се не примењују на већ изграђене и
легализоване објекте за држање домаћих животиња, већ само на објекте за
држање домаћих животиња који ће се убудуће градити или приводити намени
држања домаћих животиња.
Одредба из члана 5. ове Одлуке у делу који се односи на забрањену зону
држања крупне и ситне стоке неће се примењивати на физичка лица која имају
регистрована пољопривредна газдинства, уколико се седиште пољопривредног
газдинства налази у I зони.
Власник или држалац домаћих животиња дужан је да начин држања
домаћих животиња и остале услове објеката и ђубришта или осока, усклади са
одредбама ове Одлуке у року од годину дана од дана доношења ове Одлуке.
Члан 99.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о држању
домаћих животиња на територији општине Врбас („Службени лист општине
Врбас”, број 2/2001, 3/2002. и 1/2004).
Члан 100.
Ова Одлука ће се, у делу одредаба које се односе на одвожење и смештај
животиња, примењивати након изградње Прихватилишта, објекта за сакупљање
животињских лешева и формирања Зоохигијенске службе Општине Врбас.
Формирање Зоохигијенске службе општине Врбас мора се завршити пре
пуштања у рад Прихватилишта и објекта за сакупљање животињских лешева.
Изградња Прихватилишта и Објекта за сакупљање животињских лешева
мора
да се ради упоредо, а у рад би требало да се пусте у исто време.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Врбас”.
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