''Сл. лист општине Шабац'', бр. 4/95, 10/07, ''Сл. лист града Шапца'', бр. 6/09,
28/10, 5/11,27/11,5/14
На основу чл. 40. Закона о заштити животне средине (''Сл. гласник РС", број
66/91. и 83/92), чл. 11. Закона о здравственој заштити животиња (''Сл. гласник РС", број
37/91, 50/92, 33/93. и 52/93) и чл. 28. и 48 Статута општине Шабац (''Сл лист општине
Шабац", број 27/91), Скупштина ошптине, на седнкци одржаној 24. II 1995. године,
донела је
О Д Л У К Уо држању дoмаћих животиња
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се прописују услови за држање и заштиту домаћих животиња на
територији општине Шабац.
Члан 2
Домаћим животињама, у смислу ове Одлуке, сматрају се: копитари, папкари,
перната животиња, голубови, украсне и егзотичне птице, пси, мачке, кунићи и нутрија.
Члан 3.
На подручју града Шапца чије су границе утврђене ГУП-ом (у даљем тексту:
подручје града) могу се, у складу са одредбама ове Одлуке, држати пси, мачке, голубови,
украсне и егзотичне птице.
У сеоским насељима општине Шабац могу се држати све домаће животиње из
члана 2. ове Одлуке.
Члан 4.
Држалац животиња је дужан да животињама из члана 2 ове Одлуке, обезбеди
одговарајујћу исхрану, хигијенско-санитарне услове, лечење и негу, као и да обезбеди да
се држањем животиња не узнемиравају трећа лица или загађује околина.
Држалац животиња дужан је да обезбеди услове којима се задовољавају животне
потребе животиња , као што су довољна количина квалитетне хране и воде, простор за
кретање, исхрану и одмор, заклон, микроклиматски и хигијенски услови живота,
присуство и контакт са животињама исте врсте и очување физичке, психичке и генетске
целовитости животиње, као што је предузимање и спровођење превентивних
дијагностичких, хигијенских, терапеутских и других мера ради очувања здравственог
стања животиње и спречавања настанка повреда, болести, стреса, бола, патње, страха и
смрти животиња.
Члан 5.
Одредбе ове Одлуке које се односе на врсту и број животиња, које се могу држати
на подручју града, не примењују се на правна и физнчка лица која у вршењу своје
редовне делатности користе животиње, осим када су у питању копитари и папкари..
П ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1. Пси и мачке
Члан 6.
Држалац пса је дужан да изврши упис у Централну базу на начин прописан
Законом.

Члан 7.
У стану и дворишту породичне стамбене зграде могу се држати два пса и две
мачке.
Подмладак животиња, из става 1. овог члана, може се држати у стану и у
дворишту породичне стамбене зграде најдуже до 4 (четири) месеца старости.
Члан 8.
У заједничком стану и у заједничком дворшту породичне стамбене зграде пси и
мачке се могу држати само ако постоји сагласност сустанара, односно корисника
заједничког дворишта.
Члан 9.
У становима у стамбеним зградама и заједничким становима није дозвољено
држање паса и мачака на балкону, тераси или лођи, на тавану, у подруму или другој
заједничкој просторији, као и увођење паса и мачака у лифтове, осим када исте
истовремено не користе станари и грађани.
У дворишту породичне стамбене зграде и у заједничком дворишту пас се мора
држати у ограђеном простору-боксу, минималне површине 2,00 м² и висине 1,50 м, чији
је под бетониран, са уграђеном сливничком решетком која је прикључена на
канализациону мрежу и који је удаљен најмање1,00 м од суседног стамбеног објекта.
Пас се може пустити ван ограђеног простора, само у дворишту породичне
стамбене зграде, ако не постоји могућност да напусти двориште или да на други начин
угрози пролазнике и суседе.
Власник, односно држалац пса несме држати пса стално везаног на ланцуили на
други сличан начин, осим ако је везан на продужену водилицу која не може бити краћа
од 2 (два) метра.
Власник, односно држалац пса дужан је да животињи која се држи везана,
обезбеди у току дана период у коме неће бити везана и у коме ће слободно да се креће у
складу са њеним физиолошким потребама и потребама у понашању.
На улазу у двриште мора бити, на видном месту истакнут натпис: ''Чувај се пса".
Члан 10.
Држалац пса може да изводи пса, ван затвореног простора, само на кратком
поводнику који не може бити дужи од 2 (два) метра и са заштитном корпом на њушци.
Без заштитне корпе могу се изводити и са одговарајућим поводником само
минијатурни и мали пси висина (до гребена) до 40 центиметара, као и штенад до 4
месеца старости.
Члан 11.
Пси се могу изводити у паркове и кретати истим на обележеним деловима и на
начин предвиђен чланом 10. ове Одлуке, а слободно се могу кретати (без поводника)
само на одређеним јавним, односно зеленим површинама које су посебно одређене и
обележене.
Члан 12.
Без заштитне корпе на њушци и без поводника, али под непосредном контролом
држаоца пса, могу да се крећу ловачки пси за време лова, као и пси за време чувања
стоке.
Члан 13.
Уколико пас, приликом извођења и кретања, загади јавне површине држалац је
дужан да их без одлагања очисти.

Уколико пас или мачка, при извођењу из стана, згrаде заједничко степениште или
друге заједничке просторије, држалац је дужан да загађену површину очисти и опере, а
по потреби и дезинфикује.
Члан 14.
Ако пас или мачка озледе неко лице, држалац животиње дужан је да о томе одмах
обавести Ветеринарску станицу или ветеринарску инспекцију и да по налогу тог органа
приведе животињу на преглед.
Члал 15.
Држалац животиња дужан је да одмах, а најкасније у року од 24. часа, пријави
угинуће животиње Ветеринарској станици, односно ветеринару, или Ветеринарској
инспекцији, ради утврђивања узрока угинућа.
Члан 16.
Држаоци паса дужни су да изврше обележавање (микрочипoвање или тетовир
број) истих.
Држаоци паса и мачака обавезни су да једанпут годишње приведу псе и мачке
надлежној ветеринарској служби ради цепљења против беснила и других заразних
болести.
Члан 17.
Пси расе питбул теријер и расе настале укрштањем са питбул теријером не могу
се држати ни кретати на територији општине Шабац.
Члан 18.
Пси и мачке луталице, као и пси и мачке и остале врсте животиња које се затекну
ван стана, односно дворишта држаоца, на начин и на подручјима супротно одредбама
ове Одлуке, смештају се у карантин, преко службе којој је поверено да обавља послове
хватања, смештаја и уништавања ових животиња савременим методама и на хуман
начин.
Члан 19.
Са ухваћеним животињама поступа се у складу са Законом о добробити животиња.
Члан 20.
Трошкове хватања, превоза, смештаја, исхране и неге паса и мачака сноси
држалац животиња.
Члан 21.
Ако је држалац животиње непознат, трошкови из члана 20, ове Одлуке, падају на
буџет општине Шабац.
2. Голубови
Члан 22.
Голубови се могу држати у стамбеним зградама у посебно изграђеним
просторијама или објектима на крову или тавану и уз претходно прибављену сагласност
скупштине зграде, под условом да се не узнемиравају суседи и не загађује околина.
Голубови се могу држати у породичним стамбеним зградама у посебно
изграђеним објектима на тавану или тераси, под условом да се не узнемиравају суседи и
не загађује околина.
Голубови се могу држати и у дворишту породичне стамбене зграде, у посебно
изграђеним објектима, под условом да су удаљени најмање 10 метара од регулационе
линије стамбених објеката и објекта за снабдевање водом.

Члан 23.
Голубови се могу држати у сталним или привременим објектима.
За држање више од 10 голубова морају се из градити стални објекти, а за држање
до 10 голубова могу се изградити и привремени објекти као што је кавез од дасака, жице
или сличног материјала.
Подови сталних и привремених објеката за држање галубова морају бити
изграђени од непропустљивог материјала, са нагибом према каналу за одвођење
нечистоће и воде у канализацију или ђубриште.
Стални и привремени објекти за држање голубова морају бити ограђени, морају
се редовно чистити и по потреби, а најмање два пута годишње дезинфиковати.
Члан 24.
У заједничком дворишту породичне стамбене зграде, голубови се могу држатн
само уколико постоји сагласност корисника заједничког дворишта.
3. Украсне и егзотичне птице
Члан 25.
У становима се могу држати украсне и егзотичне птице у броју и на начин којим
се други станари не ометају у мирном коришћењу станова.
У дворишту породичне стамбене зграде у помоћним просторијама или у
посебним кавезима могу се држати украсне и егзотичне птице, а у циљу размножавања и
продаје само под условом да се претходно прибави сагласност Ветеринарске инспекције.
4. Копитари и папкари
Члан 25а.
Копитари и папкари могу да се држе у посебно изграђеним објектима. Ђубриште
мора бити удаљеновише од 30 метара од суседног објекта који није у власништву
власника, односно држаоца животиње и најмање 15 метара од уличне ограде, односно
регулационе линије, а стајско ђубре се мора редовно износити на за то условно место.
Ш МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 26.
Забрањено је:
1. прикупљање, уклањање и смештај у прихватилиште, односно азил домаћих
животиња, осим од стране правног лица или предузетника, коме Град повери обављање
ових послова;
2. увођење паса и мачака у јавне просторије и средства јавног саобраћаја, јавна
купалишта;
3. држање и збрињавање домаћих животиња супротно одредбама ове одлуке;
4 држање голубова на терасама, балконима, лођама и заједничким терасама
стамбених зграда ;
5. држање егзотичних птица у подрумима, степеништима и таванима стамбених
зграда;
6. злостављање животиња;
7. организовање борби животиња и учествовање у тим борбама;
8. остављање лешева угинулих животиња и њихових делова;
9. напуштање животиња;

10. хушкање једне животиње на другу;
11. шишање паса у парковима и другим јавним површинама и појење истих на
јавним чесмама.
Члан 27.
У сеоским насељима животиње се могу држати како у објекту и у ограђеном
простору, тако и на отвореном, уз услов да је спречен неконтролисан излазак животиња
на јавне површине и угрожавање животне околине или трећих лица, као пуштање и
напајање стоке, пернате живине и кунића на јавним површинама.
IV НАДЗОР
Члан 28.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Комунална инспекција и Комунална
полиција.
Члан 29. брисан
Члан 30. брисан
.
Члан 31.
Уклањање животиња у поступку принудног извршења, извршиће се на терет
држаоца животиња.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара казниће се за прекршај
Предузеће или друго правно лице ако:
1) поступи супротно одредби члана 4. ове Одлуке;
2) не изврши упис паса у регистар (члан 6. ове Одлуке);
3) држи врсту паса из члана 17. ове Одлуке;
4) поступа супротно одредби члана 19. ове Одлуке,
5) поступа супротно одредби члана 25.а ове Одлуке,
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара.

Члан 32а.
Новчаном казном у фиксном износу од 25.000 динара казниће се за прекршај
предузетник, ако:
1) поступи супротно одредби члана 4. ове Одлуке;
2) не изврши упис паса у регистар (члан 6. ове Одлуке);
3) држи врсту паса из члана 17. ове Одлуке;
4) поступи супротно одредби члана 19. ове Одлуке,
5) поступи супротно одредби члана 16. ове Одлуке,
6) поступи супротно одредби члана 25.а. ове Одлуке,

Чла 33.

Новчаном казном у фиксном износу 5.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако:
1) држи животиње супротно члану 3. став 1. ове Одлуке;
2) поступи супротно одредби члана 4. ове Одлуке;
З) не изврши упис паса у регистар (чл. 6. ове Одлуке);
4) држи више паса и мачака противно члану 7. став 1. ове Одлуке;
5} држи подмладак паса и мачака дуже од три месеца старости (чл. 7. став 2. ове
Одлуке);
6) у заједничком стану и у заједничком дворишту породичне стамбене зграде
држи псе и мачке без сагласности сустанара, односно корисника заједничког дворшпта
(чл. 8);
7) ако поступи противно, одредбама чл.9. ове Одлуке;
8) изводи пса без поводника, односно без заштитне корпе на њушци (чл.10.став
1.);
9) пса изводи и пушта у паркове противно одредби чл. 11. ове Одлуке;
10) не очисти јавне површине које пас загади приликом извођења (чл.13. став 1.
ове Одлуке;
11) не очисти и не опере, а по потреби и не дезинфикује заједничко степениште
или друге заједничке просторије које ј е животиња упрљала (чл. 13. став 2. ове Одлуке);
12) не поступи по одредбама члана 14, 15. и 16. ове Одлуке;
13) држи врсту паса из члана 17. ове Одлуке;
14) држи голубове супротно члану 22. и 23. ове Одлуке;
15) држи голубове у заједничком дворишту породичне стамбене зграде без
сагласности корисника заједничког дворишта (чл. 24. ове Одлуке);
16) држи украсне и егзотичне птице противно члану 25. ове Одлуке;
17) поступа супротно мерама забране из члана 26. ове Одлуке;
18) држи животиње супротно члану 27. ове Одлуке.
19)поступи супротно одредби члана 25.а. ове Одлуке.

VI

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.
Држаоци животиња дужни су да држање животиња ускладе са одредбама ове
Одлуке у року од 3 месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 35.
Држаоци паса расе ''питбул теријер" дужни су да у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке са територије општине Шабац уклоне ове псе.
Члан 36.
Скупљање, превоз и сахрањивање угинулих животиња, као и отпадака
животињског порекла врши ЈКП ''Стари град" Шабац у складу са важећим прописима.
Члан 37.
Јавне површине, односно делови паркова из члана 11. ове Одлуке одредиће
својим решењем Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове, а
обележавање ће извршити ЈКП „Стари град" Шабац у року утврђеном овим решењем.
Члан 38.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о начину држања паса на
територији општине Шабац (''Сл. лист општине Шабац", број 17/76. и 19/76) и чланови

69. до 74.а Одлуке о одржавању комуналних објеката и вршењу комуналних услуга („Сл.
лист оппггане Шабац", број 18/76, 20/80 и 13/93).
Члан 39.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Шабац".
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