СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 22/2019

28. март 2019. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 3. став 2. Закона о добробити животиња („Службени
гласник Републике Србије“, бр.41/2009), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон,47/2018), члана 44. став 1. тачке 8. Статута
Општине Сремски Карловци ("Службени лист општине Сремски Карловци", број
7/2019), Скупштина општине Сремски Карловци, на 28.седници од 28. марта 2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДРЖАЊУ И ЗАШТИТИ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о држању и заштити домаћих животиња на територији општине
Сремски Карловци, (у даљем тексту: Одлука), прописују се услови и начин
држања и заштите домаћих животиња у некомерцијалне сврхе, и обезбеђивање
карантина на територији oпштине Сремски Карловци (у даљем тексту:
општина).
Члан 2.
Домаћим животињама, у смислу ове Одлуке, сматрају се животиње које је
човек одомаћио и чији опстанак зависи од непосредне бриге човека, а то су:
кућни љубимци, копитари (коњи,магарци,мазге и муле), папкари (говеда, овце,
козе и свиње), живина (кокошке, ћурке, гуске, патке и друге пернате
животиње), кунићи (зечеви) и пчеле.
Члан 3.
Власник животиње јесте правно или физичко лице, односно предузетник,
које има право чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза, коришћења и
продаје животиње и које је одговорно за живот, заштиту здравља и добробити
животиња.
Власник, односно држалац пса или мачке не може бити лице млађе од 18
година.
Уколико лице из става 3. овог члана поседује пса или мачку власником,
односно држаоцем животиња сматра се његов родитељ или старатељ.
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Држалац домаће животиње, (у даљем тексту: држалац животиње), у смислу
ове одлуке, је физичко лице које је као власник, односно држалац домаће
животиње, одговорно за њен живот, заштиту здравља и добробит животиње.
Држање животиње је смештај, чување, нега и брига о животињама, осим
репродукције.
Право да држе пса и мачку имају правно и физичко лице, односно
предузетник, који испуњавају услове за држање тих животиња, у складу са
законом и овом одлуком.
Услови и начин држања домаћих животиња зависе од врсте објекта на
подручју
општине у коме се објекат налази.
Врсте објеката, у смислу ове одлуке, су:
1. објекти вишепородичног становања (објекти са два или више
станова),
2. објекти породичног становања, и
3. пословне просторије у пословно-стамбеним и стамбено-пословним
објектима (у даљем тексту: пословне просторије) и пословни
објекти.
Изградња објеката за држање животиња врши се по Закону о планирању и
изградњи уз обавезу испуњавања ветеринарско-санитарних услова по
нормативима за одређену врсту.

II ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 4.
У објектима вишепородичног и породичног становања могу да се држе: пси,
мачке, украсне птице, мали глодари, тераријумске и акваријумске животиње,
под условима и на начин прописан овом одлуком.
Члан 5.
У објектима из члана 3. став 8. тачка 2. ове одлуке, у посебно изграђеном
објекту могу да се држе, под условима и на начин прописан овом одлуком:
копитари, папкари, голубови, живина, кунићи и пчеле.
Члан 6.
У пословним просторијама и пословним објектима могу да се држе
акваријумске животиње и украсне птице.
Изузетно, у пословним објектима у ограђеном дворишту могу да се држе и
пси под условима и на начин прописан овом одлуком.
Члан 7.
У објектима вишепородичног становања и пословним просторијама није
дозвољено држање паса и мачака на балкону, тераси или лођи, на тавану, у
подруму, гаражи, шупи, вртној башти или другој заједничкој просторији.
Дозвољено је увођење домаћих животиња из члана 4. ове одлуке у лифтове у
објектима вишепородичног становања, уколико су празни, а предност у
коришћењу лифта имају станари и грађани.
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Изузетно, пси и мачке могу се уводити у средства јавног саобраћаја уз
коришћење одговорајуће опреме, у виду посебних транспортера.
Члан 8.
На територији општине домаће животиње могу се држати под условом да не
угрожавају личну сигурност и имовину грађана, јавни ред и мир и животну
средину, при чему услови и начин њиховог држања морају бити у складу са
прописима о добробити животиња, ветеринарству, заштити природе, јавном
реду и миру, својинско-правним односима и одредбама ове одлуке.
Уколико животиња у дужем временском периоду узнемирава трећа лица
емитовањем непријатних мириса, или на други начин, власнику или држаоцу се
може наложити од стране комуналног инспектора, уклањање ове животиње,
или се иста може одузети од његовог власника или држаоца у поступку
прописаном овом одлуком.
Власник односно држалац пса односно мачке дужан је да сноси трошкове
збрињавања ако више није у могућности да се стара о животињама.
Члан 9.
Држалац животиње је обавезан да домаћу животињу држи на начин којим не
угрожава њену добробит, предузима све неопходне мере како би обезбедио да
се животињи не наноси непотребан бол, патња, страх и стрес, да јој обезбеди
адекватан смештај, неопходну негу, правилну исхрану, одговарајуће
хигијенско-санитарне услове простора у којем борави и здравствену заштиту у
складу са Законом о ветеринарству и Законом о добробити животиња.
У случају да власник или држалац домаћих животиња посумња да је иста
оболела од неке заразне болести, дужан је да о томе обавести најближу
ветеринарску станицу или надлежну републичку ветеринарску инспекцију, у
складу са посебним прописима.
Власник или држалац животиња, мора да поседује потврду овлашћене
ветеринарске станице о редовној дезинфекцији објеката у којима се држе
домаће животиње.
Држалац животиње је обавезан да домаћу животињу држи на начин којим не
угрожава физички и психички интегритет суседа.
Члан 10.
Одредбе ове Одлуке које се односе на број и врсту домаћих животиња које се
могу држати, не примењују се на правна и физичка лица која у вршењу своје
редовне делатности користе животиње (службени и ловачки пси) и правна и
физичка лица којима је предмет пословања чување или узгој животиња
(пољопривредне фарме, одгајивачнице, изложбени простори), а на које се
примењују одредбе Закона о ветеринарству, Закона о добробити животиња и
Закона о заштити животне средине.
У зони заштитног зеленила (одређеној важећим планским докумeнтима)
могућа је изградња одгајивачница паса која мора бити одвојена од околине
појасом зеленила одговарајуће ширине и високим зидом (око 2,5m).
Миминална површина парцеле је 1000 m2.
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III КУЋНИ ЉУБИМЦИ
Члан 11.
Кућни љубимци, у смислу ове Oдлуке, су животиње које се држе ради
дружења, и то су: пси,мачке, украсне птице, голубови, мали глодари,
тераријумске и акваријумске животиње.
Држање егзотичних и дивљих животиња као кућних љубимаца, регулисано је
законом којим се уређује добробит животиња.
Егзотичне животиње су дивље животиње које нису аутохтоне на овим
просторима.
Члан 12.
Држалац кућног љубимца дужан је да обезбеди кућном љубимцу бригу, негу
и смештај, у складу са врстом, расом, полом, старошћу, као и физичким и
биолошким специфичностима и потребама у понашању и здравственом стању
кућног љубимца.
Члан 13.
Ограничења кретања кућних љубимаца прописана овом Одлуком, не
примењују се на службене псе које у обављању својих послова користе органи
државне управе, односно животиње које су оспособљене за помоћ особама са
инвалидитетом.
1.ПСИ И МАЧКЕ
Члан 14.
Пас и мачка као кућни љубимци не смеју се држати, репродуковати и
користити за исхрану, односно производњу хране, коже, крзна, као и у друге
комерцијалне сврхе.
Члан 15.
Пси и мачке, у складу са овом Одлуком, могу се држати у стану у
вишепородичној стамбеној згради, у стану са више власника у вишепородичној
стамбеној згради, у дворишту вишепородичне стамбене зграде, породичној
кући, дворишту породичне куће, у породичној кући са више власника,
заједничком дворишту породичне куће са више власника и у заједничком
дворишту са већим бројем породичних кућа.
У заједничком стану власника, односно корисника објекта вишепородичног
становања, и дворишту објекта вишепородичног становања пси и мачке могу
да се држе само ако постоји писмена сагласност сустанара.
У заједничком дворишту објеката породичног становања, пси и мачке могу
да се држе под условом само ако постоји писмена сагласност свих корисника
заједничког дворишта.
Члан 16.
Изузетно, пси и мачке се могу држати и у заједничким просторијама
стамбене зграде, осим у заједничком степенишном простору, под условом да
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њихов држалац поседује писану сагласност власника или корисника станова и
посебних делова зграде којима припада више од половине укупне површине
станова и посебних делова зграде.
Члан 17.
У објектима вишепородичног становања, једно домаћинство може држати у
стану односно у заједничком дворишту највише два пса и два мачке, а њихов
подмладак најдуже до 3 месеца старости, уз сагласност власника или
корисника станова и посебних делова зграде којима припада више од половине
укупне површине станова и посебних делова зграде.
У објектима и двориштима породичног становања држалац животиња може
држати највише четири пса, под условом да нема две женке паса исте расе
које нису стерилисане.
Подмладак животиња из става 2. овог члана може се држати најдуже до 3
месеца старости.
Простор у коме се држе пси и мачке из чл.15-17. ове одлуке мора се редовно
чистити и одржавати, а повремено и дезинфиковати.
Члан 18.
У дворишту пси могу слободно да се крећу само када су под контролом
држаоца.
У објектима породичног становања из члана 3. став 8. тачка 2. ове одлуке,
пси морају да се држе у ограђеном простору у одговарајућој кућици или у
одговарајућем боксу саграђеном од жице или чврстог грађевинског материјала
везани на ланцу, који не може да буде краћи од два ни дужи од три метра, тако
да не могу угрозити пролазнике и суседе, као и да не наносе штету туђој
имовини.Одвод воде и нечистоће мора бити цевима спроведен у простор
држаоца пса.
Везаном псу у дворишту породичне стамбене зграде се може наместити
жица са вођицом ради кретања по дворишту.
Уколико се псу у дворишту обезбеди бокс за држање (саграђен од жице или
чврстог грађевинског материјала), који је потпуно физички ограђен од осталог
дела дворишта и обезбеђује сигурност пролазницима и околним житељима,
није потребно везивање пса.
Ограђени простор, односно одговарајућа кућица мора да буде удаљена
најмање 5 метара од најближег стамбеног објекта или пословног објекта на
суседној парцели.
Члан 19.
Пас може слободно да се креће, под контролом власника или држаоца, само
у стану или у ограђеном простору у дворишту под условима да му је
онемогућен излазак, а ван ограђеног простора може бити слободан само ако не
постоји могућност да напусти двориште или на други начин угрози или
узнемири пролазнике или суседе.
У пословном објекту у ограђеном дворишту, ван радног времена пси могу
да се слободно крећу под контролом човека.
Власник или држалац пса дужан је да пса изводи на поводнику са
заштитном корпом. Поводац не може да буде дужи од два метра.
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Пси раса из члана 24. ове одлуке, ако су старији од 4 месеца, могу да се
изводе смо на повоцу који не може да буде дужи од 1m и са заштитном корпом.
Изузетно, пси малог раста и штенад до 4 месеца старости, пси водичи за
слепа и слабовида лица, ловачки пси за време лова, службени пси у току
полицијске акције, потраге за изгубљеним лицима и слично и овчарски пси за
време чувања стоке и пси у тренутку истрчавања уз бицикл или мотоцикл могу
да се изводе и да се слободно крећу, под контролом власника, односно држаоца,
без заштитне корпе.
Приликом извођења пса, oдносно мачке власник или држалац пса односно
мачке дужан је да код себе има потврде о извршеном обележавањурегистрацији, о вакцинацији пса односно мачке.
Члан 20.
Пси се могу пуштати са поводника само на за то одређеним и обележеним
зеленим
површинама и то са заштитном корпом.
Члан 21.
Власник, односно држалац пса и мачке дужан је да обележи и региструје пса
и мачку у складу са посебним прописима о обележавању и регистрацији паса и
мачака.
Власник, односно држалац пса дужан је да пса старијег од три месеца,
пријави надлежној ветеринарској станици ради регистрације.
Држалац паса и мачака дужан је да једанпут годишње псе и мачке
вакцинише против беснила, у складу са прописима који регулишу обавезу
вакцинисања, ради предузимања мера заштите здравља животиња и
спречавања појаве и ширења заразних болести.
Члан 22.
Сваки пас и мачка који се не држе по одредбама Одлуке о држању и заштити
домаћих животиња на територији Општине Сремски Карловци сматрају се
псом, односно мачком луталицом.
Необележен пас без заштитне корпе и повоца, који се затекне на јавној
површини сматра се напуштеним псом-псом луталицом.
Напуштена животиња је она животиња која нема дом или која се налази
изван њега и лишена је бриге и неге држаоца и коју је он свесно напустио.
Обележен пас и мачка који се затекну на површини из става 2. овог члана без
присуства власника, односно држаоца, који су напустили држаоца, без његове
воље и које он тражи, сматра се изгубљеним –напуштеним псом односно
мачком (псом-мачком без надзора).
Изгубљена животиња је она животиња која је напустила држаоца, без његове
воље и коју он тражи.
Напуштеним псом односно мачком сматраће се и пас односно мачка чији
власник, односно држалац одбије да се, на захтев комуналног или инспектора
за заштиту животне средине на простору из става 2. овог члана, легитимише и
пружи доказ о власништву над псом-мачком, односно доказ да је држалац псамачке.
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Члан 23.
Држалац пса је дужан да на улазној капији дворишта у којем држи пса,
постави таблу са цртежом и натписом који указује на присуство пса.
Члан 24.
Уколико се у дворишту, држи пас који, сагласно одредбама закона и
Правилника којим је регулисан начин држања паса који могу представљати
опасност за околину, припада врстама паса који могу представљати опасност за
околину (у даљем тексту: опасан пас), на улазној капији дворишта, држалац је
дужан да постави таблу чији је изглед прописан наведеним Правилником.
Опасан пас из става 1. овог члана, који може представљати опасност за
околину, јесте било која јединка те врсте, изузев службеног пса, која је:
1. без очигледног повода напала човека и нанела му телесне повреде или
смрт;
2. без очигледног повода напала другог пса и нанела му тешке телесне
повреде или смрт;
3. узгајана, односно дресирана за борбе паса или нађена у организованој
борби са другим псом;
4. намењена за чување имовине или као телесни чувар;
5. расе пит бул теријер или мешанац те расе, који не потиче из
контролисаног узгоја;
6. расе бул теријер, стафорд теријер, амерички стафорд теријер и мини бул
теријер или мешанац тих раса.
Члан 25.
Приликом коришћења лифта, степеништа и ходника стамбене зграде,
држалац пса је дужан да пса држи на повоцу са заштитном корпом и да пас
буде под његовом непосредном контролом.
1.1. Извођење кућних љубимаца на површине јавне намене и површине
у јавном коришћењу
Члан 26.
Површине јавне намене и површине у јавном коришћењу (у даљем тексту:
јавне површине), дефинисане су одредбама Одлуке о комуналном уређењу.
Забрањено је изводити на јавне површине и ван простора у коме бораве,
егзотичне и дивље животиње које се држе као кућни љубимци, осим приликом
промене места боравка и одвођења код ветеринара, и то у одговарајућим
транспортерима, прилагођеним врсти и величини животиње.
Члан 27.
Општинско веће, посебним актом одређује на којим јавним површинама
у општини пси могу да се крећу (изводе) под условима прописаним овом
Одлуком.
Изузетно од става 1. овог члана, за извођење кућних љубимаца могу се
одредити јавне површине до 100 m2 (тзв.“мини шеталишта“).
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Обележавање стаза и простора на површинама из става 1. овог члана,
обављаће Јавно комунално предузеће „Белило“ Сремски Карловци или лице
коме је поверено обављање послова постављања и одржавања хоризонталне и
вертикалне сигнализације, у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Одржавање чистоће и хигијене на површинама из става 1. овог члана врши
Јавно
комунално предузеће „Белило“ Сремски Карловци.
Члан 28.
Држалац пса, као и лице које изводи пса на површине из члана 27. ове
одлуке, дужан је да пса изводи на кратком поводнику који одговара величини и
снази пса и са заштитном корпом.
Држалац пса, као и лице које изводи пса, сноси пуну одговорност за његово
понашање на јавној површини.
Члан 29.
Лице млађе од 18 година не може да изводи пса који припада врстама паса
који могу представљати опасност за околину у складу са Правилником којим је
уређен начин његовог држања, без присуства и надзора родитеља, односно
старатеља.
Ако комунални инспектор затекне малолетно лице у вршењу прекршаја из
претходног става, наложиће његовом родитељу, односно старатељу да одмах
преузме пса.
Уколико родитељ, односно старатељ не преузме пса, исти ће бити
привремено одузет, преко надлежног лица (Службе зоохигијене) и смештен у
Прихватилиште за псе и мачке, одакле може бити преузет уз плаћање казне и
трошкова поступка.
Члан 30.
Држалац пса и мачке дужан је да приликом сваког њиховог извођења из
дворишта, стана, вишепородичне зграде, куће, или заједничке просторије из
члана 16. ове Одлуке, носи прибор за чишћење фекалија (нпр. кеса, лопатица и
сл.), који мора показати на захтев комуналног инспектора.
Ако пас или мачка запрљају степениште, заједничко двориште, лифт или
друге заједничке просторије у објектима вишепородичног становања,
заједничко двориште или јавну површину, власник односно држалац дужан је
да, без одлагања, запрљану површину очисти, а по потреби опере и
дезинфикује.
Фекалије се одлажу у посебне посуде за одлагање, постављене на јавним
површинама, а до постављања ових посуда, могу се одлагати у посуде за смеће
- контејнере.
Члан 31.
Држалац пса и мачке дужан је да правилним држањем и другим мерама и
средствима спречи да пас и мачка угрозе људе и околину.
Ако пас или мачка озледе неко лице, њихов држалац дужан је да о томе
обавести Одељење за инспекцијске послове општине (инспектора за заштиту
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животне средине или комуналног инспектора) и да по налогу тог органа
приведе животињу на преглед у ветеринарску станицу, о свом трошку.
Држалац пса и мачке је дужан да преузме све мере да се озлеђеном лицу
благовремено укаже медицинска помоћ.
Ако држалац пса или мачке није у могућности да се даље брине о њима,
дужан је да им обезбеди одговарајући смештај.
За сваку штету коју начине пси или мачке (повреде лица, других паса или
мачака, других животиња и остале штете) одговорност сноси искључиво
власник односно држалац.
Члан 32.
Држалац пса и мачке дужан је, да одмах, а најкасније у року од 24 часа,
пријави угинуће животиње Одељењу из члана 31. ове одлуке или органу управе
надлежном за послове ветеринарске инспекције ради утврђивања узрока
угинућа и безбедног уклањања леша.
У случају губитка пса или мачке, власник, односно држалац дужан је да без
одлагања, а најкасније у року од 24 часа од дана губитка пријави нестанак лицу
коме је поверено обављање послова прикупљања, превоза и збрињавања
напуштених и изгубљених домаћих животиња и овлашћеној ветеринарској
служби.
Пријава из става 2. овог члана мора да садржи: време и место губитка пса
или мачке, расу, физички опис и име несталог пса или мачке, као и потврду о
извршеном обележавању и вакцинацији.
Ако власник, односно држалац пса, односно мачке не пријави њихов
губитак сматраће се да их је напустио и дужан је да надокнади сваку насталу
штету коју пас, односно мачка начине и то од тренутка њиховог нестанка или
напуштања до тренутка њиховог враћања власнику односно држаоцу.
За свако насилно лишавање животиње живота по закону су надлежни
Министарство унутрашњих послова, подручна станица Полиције и
ветеринарска инспекција.
Комунални инспектор (у одсуству инспектор за заштиту животне средине)
дужан је да одмах по сазнању о насилном лишавању животиње живота по
службеној дужности изврши прослеђивање пријаве Министарству унутрашњих
послова, подручној станици Полиције и ветеринарској инспекцији.
Нешкодљиво уклањање лешева домаћих и других животиња подразумева
сакупљање, превоз, сахрањивање, спаљивање или прераду на прописан начин,
који не представља ризик по животиње, људе или животну средину.
У случају да се на јавној површини затекну лешеви или делови тела
угинулих домаћих животиња чији власници нису познати, комунални
инспектор има овлашћење да изда налог ЈКП „Белило“ да исте уклони на
нешкодљив начин, на терет средстава буџета Општине.
Трошкове нешкодљивог уклањања лешева животиња сноси власник,
односно држалац угинулих животиња које су предмет уклањања, односно
Општина Сремски Карловци уколико власник, односно држалац животиње
није познат.
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Члан 33.
Пас, који се држи као кућни љубимaц, а који сагласно одредбама
Правилника којим је регулисан начин држања паса, могу представљати
опасност за околину - опасан пас, може се држати само на начин прописан
овим Правилником.
Члан 34.
Изузетно, од члана 17. ове одлуке држалац може имати више паса уколико
има регистровану одгајивачницу у складу са посебним прописом.
1.2. Мере забране
Члан 35.
Забрањено је уводити псе и мачке у:
1.објекте и просторије за здравствену заштиту грађана;
2.објекте и просторије у којима се обавља васпитно-образовна делатност и
обезбеђује смештај, боравак и исхрана деце, ученика и студената;
3.објекте за промет лекова;
4.објекте за производњу, смештај и промет животних намирница односно
трговинске објекте;
5.верске објекте;
6.дечија и спoртска игралишта;
7.ПТТ објекте;
8.банке;
9.гробља;
10.јавне WС;
11.јавна купалишта;
12. на друга места за која постоји обавештење о забрани увођења паса.
Забрањено је уводити псе и мачке на јавне скупове.
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 36.
Забрањено је:
1. злостављање и напуштање домаћих животиња;
2. хватање и уклањање домаћих животиња, осим од стране овлашћеног лица
коме је поверено обављање ових делатности;
3. остављање лешева угинулих животиња и њихових делова на јавним
површинама;
4. хушкање животиња на друга лица или једне животиње на другу;
5. организовање и финансирање борби животиња и омогућавање учешћа
животиња у тим борбама;
6. уништавање животиња, осим у случајевима одређеним законом;
7. сахрањивање угинулих домаћих животиња и њихових делова ван места
одређеног за ту сврху;
8. увођење домаћих животиња у паркове, туђа дворишта, школска
дворишта, дворишта дечијег вртића, службене просторије, средства
јавног саобраћаја без посебних транспортера, дечија игралишта или на
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друга јавна места одређена посебним прописима, осим домаћих
животиња које се продају на пијаци пијачним даном;
9. држање животиња супротно одредбама чл.4-10.ове одлуке;
10. држање животиња ван предвиђених простора и објеката;
11. држање животиња у већем броју од броја прописаног одредбама ове
одлуке;
12. ометање трећих лица буком коју емитује животиња својим оглашавањем;
13. извођење и шетање паса супротно одредбама ове одлуке;
14. непоседовање документације о обележавању и вакцинација пса-мачке
приликом његовог извођења;
15. не поступање по одредбама члана 30. став 2. ове одлуке;
16. рад са животињом за који она очигледно није дорасла или превазилази
њене снаге, употреба за рад болесних, старих и изнемоглих животиња;
17. давање животињама хране која ће јој проузроковати патњу и бол;
18. употреба животиње за задовољство уколико је то везано за бол и повреду
животиње (држање животиња у неадекватним условима и без хране и
воде);
19. избацивање и остављање угинулих животиња ван места одређеног за
нешкодљиво уклањање лешева;
20. гоњење стоке кроз центар насеља и ван коловоза, као и задржавање на
улици;
21. шишање и четкање паса на јавним површинама;
22. пуштати копитаре, папкаре, живину, и куниће ван ограђеног простора
односно да се слободно и без надзора крећу, као и пуштати их на испашу
на јавне површине;
23. неистицање табли из чл. 23. и 24. ове одлуке;
24. непријављивање нестанка односно угинућа пса или мачке у складу са
одредбама ове одлуке;
25. не поступање по налогу надлежног инспектора;
26. чинити штету другом лицу, приликом прогона стоке, прљањем или
девастацијом култивисаних површина;
27. вршење других радњи, супротно одредбама ове одлуке.
Члан 37.
На површинама из члана 27. ове Одлуке забрањено је:
- изводити женке у терању и болесне псе;
- коришћење ових површина од стране професионалних тренера паса за
обављање обуке паса;
- уношење стаклене амбалаже.
Члан 38.
Забрањено је напајење домаћих животиња на јавним чесмама и бунарима
намењеним за водоснабдевање грађана.
1.3. Лишење живота паса и мачака
Члан 38а
Пас и мачка се могу лишити живота ако:
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1.су тешко повређени, неизлечиво болесни, телесно деформисани или на
други
начин патолошки 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 живота 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 од стране овлашћеног лица на хуман начин
и савременим методама, у складу са законом и другим прописима.
2. УКРАСНЕ ПТИЦЕ
Члан 39.
У објектима вишепородичног становања у стану, могу да се држе украсне
птице (канаринци, папагаји и сл.), на начин којим се трећа лица не ометају у
мирном коришћењу стана.
У објектима породичног становања, у помоћним објектима или у кавезима у
дворишту, могу да се држе украсне птице, у циљу размножавања и продаје, уз
претходну сагласност санитарне, ветеринарске и инспекције за заштиту
животне средине, под условом да се не узнемиравају трећа лица и да се не
загађује околина.
Забрањено је држати украсне птице у заједничким просторијама и
заједничким деловима стамбене зграде (на тераси, тавану, степеништу, у
ходнику, у подруму и др.).
3.ГОЛУБОВИ
Члан 40.
Голубови, у смислу ове Одлуке, су голубови писмоноше, голубови
високолетачи и украсни голубови.
Голубови се могу држати у оквиру породичнe стамбенe зградe, у посебно за
ову намену опредељеним просторијама, као и дворишту породичне стамбене
зграде, у посебно за ову намену изграђеним помоћним објектима, направљеним
монтажним објектима и кавезима.
У објектима вишепородичног становања није дозвољено држање и храњење
голубова, као ни формирање и постављање голубарника.
Власник или држалац голубова мора имати потврду ветеринарске станице о
редовној вакцинацији голубова у складу са посебним прописом.
Члан 41.
Голубови се могу држати на крову или тавану у породичној стамбеној згради
и заједничком дворишту породичне стамбене зграде, у посебно ограђеном
простору, односно кавезу у дворишту, уз предходно прибављену писмену
сагласност свих суседа који користе објекат, да се не узнемиравају трећа лица,
да се не загађује околина, а објекат у коме се држе голубови мора бити удаљен
од суседног стамбеног или пословног објекта или објекта за снабдевање водом
најмање 10 метара.
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Подови објеката из става 1. овог члана, за држање голубова, морају бити
изграђени од водонепропусног материјала, који се лако може чистити и
дезинфиковати, са нагибом према каналу за одвођење нечистоће и воде у
канализацију или ђубриште.
Члан 42.
Објекти за држање голубова морају бити изграђени од материјала који се
могу лако
механички очистити, опрати и дезинфиковати.
Објекти из става 1. овог члана морају редовно да се чисте и најмање два
пута годишње дезинфикују.
Власник или држалац голубова мора имати потврду ветеринарске станице о
редовној дезинфекцији објеката у којима се држе голубови.

4.МАЛИ
ЖИВОТИЊЕ

ГЛОДАРИ,

ТЕРАРАЈУМСКЕ

И

АКВАРИЈУМСКЕ

Члан 43.
Мали глодари, тераријумске и акваријумске животиње, као кућни љубимци,
могу се
држати у стану у стамбеној згради, у породичној
кући и у пословном објекту, на начин који не угрожава њихову добробит.
Животиње из става 1. овог члана, морају се држати на начин који
онемогућава да напусте простор у коме се налазе и тиме угрозе околину.
5.КОПИТАРИ И ПАПКАРИ
Члан 44.
У објектима породичног становања копитари и папкари могу да се држе у
посебним изграђеним
објектима, изграђеним од тврдог грађевинског
материјала, под
условом да се њиховим држањем на загађује околина и не узнемиравају трећа
лица.
Копитари и папкари се могу држати у заједничком дворишту породичне
зграде,
попретходно прибављеној писменој сагласности свих сувласника породичне
зграде.
Посебно изграђени објекти (стаје) из става 1. овог члана морају да буду
осветљени са природном вентилацијом, вратима окренутим према сопственом
дворишту и повезани на јаму за осоку, а подови морају бити саграђени од
водонепропусног материјала.
Осочна јама служи за прикупљање течног дела ђубрива и мора бити
изграђена
од бетона или другог водонепропусног материјала, са поклопцем и са дном
испод нивоа ђубришта.
Изузетно, у летњим месецима, копитари и папкари могу да се држе и испод
надстрешнице, под условом да се обезбеди одвођење нечистоће и воде у јаму
за осоку.
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Објекти у којима се врши течно изђубривање морају имати канал за
одвођење осоке, изграђене од непропустљивог материјала и са решетком на
улазу у прихватни базен. Течне отпадне материје не могу се испуштати у јавну
канализацију и водоток док се не изврши пречишћавање.
Власник или корисник објеката из става 1.овог члана, мора да изгради
ђубриште за чврст стајњак од бетона или другог водонепропусног материјала,
са цементном кошуљицом отпорном на дејство отпадних материја и са
поклопцем, и исти се мора се редовно празнити.
Ђубриште служи за одлагање чврстог дела ђубрива и мора бити укопано у
земљу, изграђено од бетона или другог тврдог материјала и са цементном
облогом са унутрашње стране дебљине 5 до 10 cm.
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.
Садржај из ђубришта (осока) се мора благовремено одвозити цистернама на
пољопривредне површине Општине, које мора бити удаљено од стамбених
објеката најмање 100 метара.
Ђубришта и осочне јаме морају се редовно празнити, чим се напуне до 2/3
своје запремине.
Чврсти делови ђубрива морају се благовремено одвозити транспортним
средствима која онемогућавају расипање.
Пражњење цистерни са фекалном водом и осоком врши се испуштањем
садржине исте у задњу шахту градске канализационе мреже.
Ђубришта и осочне јаме морају бити лоцирани на удаљености најмање 5
метара од уличне површине, 15 метара од суседних стамбених и пословних
објеката, 15 метара од бунара или другог објекта за снабдевање водом и 5
метара од водоводне мреже.
Објекти за држање копитара, папкара, живине и кунића морају се редовно
чистити, и најмање два пута годишње дезинфиковати.
Члан 45.
Држање копитара, папкара и пчела није дозвољено у просторно-културним
историјским целинама заштићеним као културна добра од изузетног значаја
на локалитетима односно у границама Зоне заштите одређене Одлуком о
утврђивању граница заштићене околине и мера заштите просторно културноисторијске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“, непокретног
културног добра од изузетног значаја („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 12/2016) и Планом генералне регулације Сремских Карловаца („Службени
лист Општине Сремски Карловци“, број 4/2016).
Члан 46.
Посебно изграђен објекат из члана 44. став 3. ове одлуке мора да буде
удаљен од
најближег стамбеног или пословног објекта на истом земљишту најмање 10
метара, а од најближег стамбеног или пословног објекта на суседном
земљишту најмање 15 метара и најмање 15 метара од уличне ограде односно
регулационе линије.
Надстрешница из члана 44. став 5. ове одлуке, мора бити удаљена од
најближег стамбеног или пословног објекта на истом земљишту најмање 15
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метара, а од најближег стамбеног или пословног објекта на суседном
земљишту најмање 50 метара.
Објекти из члана 44. став 1. и 5. ове одлуке, морају бити удаљени најмање
100 метара од објеката у којима су смештене установе из области здравства,
образовања, васпитања, туристичких и угоститељских објеката.
Објекти из члана 44. став 5. ове одлуке морају бити удаљени од других
објеката, сем објеката за држање животиња из члана 44.ове одлуке, исто као и
објекти за држање животиња из става 1, 2 и 3. овог члана, а од извора
водоснабдевања (чесма, бунар и сл.) најмање 50 метара.
6. ЖИВИНА
Члан 47.
Под живином сматрају се: кокоши, ћурке, гуске, патке и њихови даљи
сродници.
У објектима породичног становања живина се може држати у помоћним
објектима
двориштима, ограђеном простору или кавезу, под условом да се не
узнемиравају трећа лица и да се не загађује околина.
Објекти у којима се држи живина морају бити изграђени од материјала који
обезбеђује одржавање одговарајућих хигијенских услова.
Ограђени простори у којима се држи живина морају бити тако уређени да се
могу хигијенски одржавати.
Помоћни објекат, као и под у ограђеном простору или кавезу из става 2.
овог члана
мора да буде изграђен од тврдог материјала, који може да се чисти и
дезинфикује.
Под у помоћном објекту, 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.
Помоћни објекат, ограђен простор или кавез из става 2. овог члана мора да
буде удаљен најмање 5 метара од најближег стамбеног или пословног објекта на
истом земљишту и 5 метара од најближег стамбеног или пословног објекта на
суседном земљишту, као и најмање 30 метара од објеката здравства,школа и
других сличних установа и најмање 15 метара од уличне ограде односно
регулационе линије.
Ако објекте породичног становања из става 2. овог члана, користи више
власника или корисника, живина може да се држи под условима и на начин
прописан овом одлуком, само ако се са тим писмено сагласе сви власници,
односно корисници објекта.
Члан 48.
Уколико држалац голубова и живине објекте и кавезе редовно не чисти и
не
дезинфикује, комунални инспектор (инспектор за заштиту животне средине)
ће издати усмену наредбу држаоцу да одмах предузме мере у циљу стварања
хигијенских услова у наведеним објектима.
У случају да држалац не поступи у складу са наредбом из става 1. овог
члана,
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комунални инспектор (инспектор за заштиту животне средине) ће издати
прекршајни налог у складу са одредбама ове одлуке.
7.

КУНИЋИ

Члан 49.
У објектима породичног становања, у дворишту-помоћном објекту,
ограђеном
простору или жичаном кавезу, могу да се држе кунићи, под условом да се не
узнемиравају трећа лица и да се не загађује околина.
Помоћни објекат, као и под у ограђеном простору или кавезу из става 1.
овог члана, мора да буде изграђен од тврдог материјала који може да се чисти
и дезинфикује.
Помоћни објекат, ограђен простор или кавез из става 1. овог члана мора да
буде удаљен најмање 5 метара од најближег стамбеног или пословног објекта
на истој парцели и 5 метара од најближег стамбеног или пословног објекта на
суседној парцели.
Ако објекте породичног становања из става 1. овог члана, користи више
власника или корисника кунићи могу да се држе под условима и на начин
прописан овом одлуком, само ако се прибави писмена сагласност свих
власника односно корисника објекта из става 1. овог члана.
8. ПЧЕЛЕ
Члан 50.
Држање пчела, односно постављање кошница дозвољено је на територији
општине
Сремски Карловци под следећим условима:
1.на земљишту са објектима индивидуалног становања и породичним
стамбеним објектима могу се у дворишту, башти, врту или воћњаку држати
пчелињаци, до изласак пчела на пашу,
2.пчелињаци морају бити удаљени најмање 500 метара од објеката из
области
здравства, васпитања и образовања, туристичких и угоститељских објеката
и суседних пчелињака.
Држалац пчела је дужан да предузме све мере редовног одржавања
пчелињег
друштва.
Држалац пчела је дужан да пријави број пчелињих друштава и тачно место
држања
Одељењу општине надлежном за послове пољопривреде.
Кошнице морају да буду постављене тако да им лета (полетаљке) нису
окренута на
страну улаза и прозора стамбених и пословних објеката, образовних установа и
предшколских установа и објеката за гајење животиња и путева.
Уколико је пчелињак на паши ван насељеног места и власник или држалац
није
стално присутан, исти је дужан да на видном месту истакне своје име и презиме
и тачну
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(пуну) адресу становања, а кошнице обележи редним бројевима.
Уколико објекат из става 1. овог члана, користи више власника или
држалаца
пчеле се могу држати под условима прописаним овом одлуком, само ако се са
тим
писмено сагласе сви власници или корисници објеката.
На пчелињацима сваки држалац пчела мора:
- предузимати мере да не дође до грабежи и умољчавања.
- не сме остављати пчелињак без надзора и пијаће воде, а сваку сумњу да
је
пчелињак оболео мора благовремено пријавити надлежној ветеринарској
станици.
Ради коришћења пчелиње паше, одгајивач пчела може пчелињак
пресељавати са сталног места на друго место држања.
Пчеле се могу превозити ако су кошнице затворене, ако имају пратиоца и
уверење о њиховом здравственом стању.
IV ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 51.
Комуналну делатност зоохигијене на територији општине обавља Јавно
комунално предузеће "Белило"Сремски Карловци (у даљем тексту:
Предузеће) на основу Одлуке о обављању делатности зоохигијене, Одлуке о
одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању
обављања комуналних делатности од локалног интереса на територији
општине и Уговора
о поверавању обављања комуналне делатности
зоохигијене.
Члан 52.
Трошкове хватања, превоза, смештаја, исхране и неге ухваћених и
одузетих паса и
мачака луталица односно трошкове нешкодљивог уклањања лешева пса,
односно мачке из члана 22. ове одлуке сноси њихов држалац уколико је познат.
Уколико држалац пса или мачке, из члана 22. ове одлуке, није познат,
средства зa
трошкове из става 1. овог члана обезбеђују се у буџету општине.
Висину трошкова из става 1. овог члана утврђује Предузеће на основу
Ценовника, на који сагласност даје Општинско веће.
Члан 53.
У обављању послова организованог хватања и збрињавања напуштених и
изгубљених животиња на територији општине, Предузеће сарађује са
Друштвом пријатеља животиња и уколико постоје могућности може сместити
ухваћене псе и мачке у прихватилиште овог Друштва, које се о њима брине и
предузима мере да се ове животиње удоме.
Друштво пријатеља животиња не сме да ослободи псе и мачке смештене у
прихватилиште, које не може да удоми.
Члан 54.
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Лице које пронађе напуштену животињу дужно је да о томе без одлагања
обавести Предузеће, ради збрињавања животиње.
1.КАРАНТИН
Члан 55.
У посебан објекат (у даљем тексту: Карантин) смештају се, у складу са
законом,
животиње за које постоји сумња или је утврђено да болују од заразне
болести и животиње које потичу из зараженог или угроженог подручја и са
њима се поступа у складу са Програмом контроле и смањења популације
напуштених животиња - паса и мачака на територији општине.
У карантину животиње из става 1. овог члана, чувају се онолико дуго
колико то
Ветеринарско санитарни разлози захтевају.
Карантин мора имати довољно простора за смештај животиња, мора се
редовно
одржавати у чистом стању и дезинфиковати.
У карантину се животиње морају редовно хранити и појити.
Пси и мачке обележавају се посебним маркицама са редним бројевима,
о чему се
води евиденција, која садржи податке о датуму и месту хватања,
здравственом стању и
даљем поступку са ухваћеним псом или мачком.
Над псима и мачкама који се стављају у карантин мора се извршити
дезинфекција и дехелминтизација приликом пријема и отпуштања из
карантина.
Начин лечења паса и мачака оболелих од заразних болести, одређује
орган
управе надлежан за послове ветеринарске инспекције.
Пси и мачке при удомљавању, морају да буду прегледани, вакцинисани
стерилисани односно обележени на одговарајући начин.
У случају да пас и мачка угину у карантину, обавезно се утврђује узрок
угинућа
од стране ветеринарске инспекције.
Лешеви угинулих паса и мачака морају се уништити на нешкодљив
начин.
Уклањање лешева угинулих животиња са јавних површина и њихово
покопавање, врши се преко
лица коме су поверени послови
сахрањивања, одмах по
сазнању за угинуће.
Уколико угинула животиња нема власника трошкови уклањања са јавне
површине и покопавања падају натерт буџета општине.
Трошкове карантина за смештај домаћих животиња утврђују се
посебном
одлуком коју доноси Општинско веће.
Средства за рад и функционисање карантина (исхрана, опрема, нега,
програм
стерилизације и кастрације, фото-евидентирање, видно обележавање,
еутаназија)
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обезбеђују се из буџета општине и других извора.
2. ИНФО СЛУЖБА
Члан 56.
Предузеће обавезно је да организује сервис за комуникацију са
грађанима –
Инфо службу.
Инфо служба евидентира пристигле пријаве од стране грађана и
прослеђује
их надлежним органима.
Инфо служба води редовну евиденцију о броју позива, о решеним,
односно
нерешеним случајевима збрињавања напуштених животиња.
Инфо служба информише грађане о раду карантина и резултатима који
су
постигнути у смањењу броја напуштених животиња.
V НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 57.
Поступак и начин решавања захтева грађана за накнаду штете, коју
грађани претрпе услед уједа паса-мачака луталица на територији општине,
регулисан је Правилником о поступку и начину решавања захтева грађана за
накнаду штете настале услед штетних догађаја насталих при обављању
комуналних делатности.
VI НАДЗОР
Члан 58.
Надзор над применом ове одлуке врши Одељење за комунално стамбене
послове и заштиту животне средине општине.
Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове Одлуке и аката
донетих на основу ове одлуке, врши ветеринарска инспекција.
Ако непрописно држање домаћих животиња нарушава комунални ред на
територији Општине
послове инспекцијског надзора врши комунални
инспектор.
У вршењу инспекцијског надзора инспекција сарађује са полицијом у складу
са законом и општинским прописима.
Држалац животиње дужан је да инспектору омогући неометано вршење
послова, омогући приступ објектима и животињама, стави на увид сва потребна
документа и у остављеном року достави потребне податке и поступи по налогу.
Члан 59.
Инспектор има право и дужности да у вршењу инспекцијског надзора
сагласно Закону и одредбама ове одлуке:
- прегледа акта, евиденције и другу документацију Предузећа које обавља
комуналну делатност зоохигијене;
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- саслушава и узима изјаве од одговорних лица код вршиоца комуналне
делатности зоохигијене;
- наложи решењем да се комунална делатност зоохигијене обавља на начин
утврђен законом, прописима донетим на основу закона и одредбама ове одлуке;
- наложи решењем извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за
отклањање недостатака у обављању комуналне делатности зоохигијене;
- подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за
привредни преступ или кривично дело, издаje прекршајни налог за прекршаје
за које су овом одлуком прописане новчане казне у фиксном износу, уколико
оцени да је повредом закона и ове одлуке учињен привредни преступ,
кривично дело или прекршај;
- утврђује да ли се домаће животиње, чије је држање дозвољено, држе на
начин и под условима прописаним овом одлуком;
- утврђује да ли се домаће животиње које се смештају у карантин држе на
начин и под условима прописаним овом одлуком;
- утврђује да ли се примењују мере забране предвиђене овом одлуком;
- контролише поступање са напуштеним и изгубљеним домаћим
животињама;
- обавести други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности
уколико утврди да постоје разлози за предузимање мера за које није надлежан.
Члан 60.
У вршењу послова инспектор је дужан да решењем:
1. забрани држање домаћих животиња на територији општине, уколико се
држе супротно одредбама ове одлуке;
2. покрене поступак принудног одузимања домаће животиње уколико
власник или држалац не поступи у складу са решењем о забрани држања
домаже 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
забрањеној раси пса из члана 24. ове одлуке, или ако је домаћа животиња
нанела телесну озледу или материјалну штету трећим лицима;
4. решењем нареди отклањање недостатака и неправилности у погледу
услова и начина држања и заштите животиња прописаних овом одлуком, у
примерном року;
5. изда налог овлашћеном лицу да уклони и ухвати пса или мачку луталицу,
пса без надзора, као и угинулу домаћу животињу са јавне површине;
6. изда налог овлашћеном лицу да одузме пса или мачку у поступку
принудног извршења;
7. решењем нареди отклањање недостатака у погледу рада Предузећа;
8. изриче новчане казне за прекршаје прописане овом одлуком;
9. обавља и друге послове у складу са овом одлуком и другим прописима.
Уколико власник, односно држалац пса или мачке приликом инспекцијског
надзора одбије да прикаже доказ о редовној вакцинацији пса или мачке против
беснила, комунални односно инспектор за заштиту животне средине
обавестиће одмах о томе надлежну инспекцију.
Уклоњене животиње над којима су спроведене наређене мере здравствене
заштите по налогу ветеринарске инспекције, продају се правном или физичком
лицу ради чувања и даље прераде, у складу са законом.
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Новчана средства, стечена продајом животиња из претходног става, враћају
се власнику умањена за трошкове спроведеног поступка.
Уколико су трошкови поступка већи од вредности одузетих животиња,
власник је дужан да изврши доплату трошкова поступка, за шта ће комунални
инспектор донети посебно решења.
Члан 61.
Против решења инспектора, може се изјавити жалба Општинском већу у
року од 15 дана од дана достављања.
Жалба се подноси преко Одељења за инспекцијске послове општине.
Жалба на решење инспектора не задржава извршење решења.
Члан 62.
Уколико држалац животиња не поступи по решењу којим му је забрањено
држање домаћих животиња, принудно уклањање паса и мачака вршиће се
преко надлежног лица.
Комунални иснпектор оверава (потписом) спецификацију извршених радова
лица из претходног става овог члана.
Члан 63.
Прекршајни налог инспектор издаје у писаној форми у складу са законом
којим је прописана садржина прекршајног налога.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две копије. Оригинал се уручује
лицу против кога се издаје прекршајни налог, а копије задржава Одељење за
инспекцијске послове.
Прекршајни налог се уручује присутном лицу за кога се сматра да је учинило
прекршај у моменту откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог својим потписом на
одговарајућем месту у налогу потврђује његов пријем.
Члан 64.
Ако је лице за кога се сматра да је учинило прекршај одсутно и када
околности откривања или природа прекршаја то захтевају, достављање
прекршајног налога ће се извршити путем поште или доставне службе, у
складу са одредбама Закона о прекршајима.
Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни налог одбије да прими
налог, инспектор ће га упозорити на последице одбијања пријема, унети у
прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, дан и час када је пријем
одбијен чиме се сматра да је прекршајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за
прекршај плаћањем половине изречене казне у року од осам дана од дана
пријема прекршајног налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине
изречене казне.
Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року од осам дана од дана
пријема прекршајног налога не плати изречену казну или не поднесе захтев за
судско одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће се да је
прихватило одговорност пропуштањем, а прекршајни налог ће постати коначан
и извршан.
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Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана
казна није плаћена, инспектор доставља надлежном прекршајном суду ради
спровођења извршења у складу са законом.
Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност
за прекршај и након истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога
ако пре поступка извршења добровољно плати целокупан износ изречене
новчане казне.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 65.
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара, казниће се за прекршај
физичко лице као власник, односно држалац домаће животиње, ако:
1. у објектима више породичног и породичног становања из члана 3. став
5.тачке 1. и 2. ове одлуке држи домаће животиње супротно одредбама
чл. 4-7, 11,13, 15. 24. 33. и 45.ове одлуке,
2. не поступа у складу са одредбом члана 7. став 2. и 3. и члана 25.ове
одлуке,
3. у објектима вишепородичног становања држе псе и мачке супротно
одредбама чланова 16-18.ове одлуке,
4. држи већи број паса и мачака од дозвољеног у смислу члана 18. ст. 1.и
ст.2.,осим у случају из члана 34. ове одлуке,
5. у дворишту објекта породичног становања држи или изводи псе
супротно одредби чланова 19. и 20.ове одлуке,
6. пушта пса са поводника супротно одредби члана 21.ове одлуке,
7. не изврши обележавање пса и мачке, односно не вакцинише пса и мачку
у складу са одредбама члана 22. ове одлуке,
8. изводи и шета пса, мачку односно егзотичне и дивље животиње
супротно одредбама чланова 26, 28-30.ове одлуке,
9. не поступи у складу са чланом 32.став 8.ове одлуке,
10. држи опасног пса у супротности са одредбама Правилника из члана 24.
ове одлуке,
11.уводи псе и мачке супротно одредбама члана 35. ове одлуке,
12.поступа са домаћим животињама супротно чланова 36-38а и члану 39.
став 3. ове одлуке,
13.држи украсне птице супротно члану 39.ове одлуке,
14.држи голубове супротно члану 40-42. и члану 49. ове одлуке,
15.нема потврду о вакцинацији голубова (члан 40. став 4.) и дезинфекцији
објеката у којима се држе голубови (члана 42. став 3.),
`
16.држи мале глодаре, тераријумске и акваријумске животиње супротно
члану 43.ове одлуке,
17.држи копитаре и папкаре супротно члановима 44-46.ове одлуке,
18.држи живину супротно члановима 47-49. ове одлуке,
19.држи куниће супротно члану 50.ове одлуке,
20.држи пчеле супротно члану 51. ове одлуке,
21.не поступи по решењу инспектора (чл.59,60.), и
22.спречава инспектора да изврши надзор у складу са одредбама ове одлуке.
За прекршај из става 1. тачке 10-23. овог члана казниће се правно лице
новчаном
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казном у износу од 100.000,00 динара.
За прекршај из става 1. тачке 10-23.овог члана казниће се одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 15.000,00 динара.
За прекршај из става 1. тачке 10-23.овог члана казниће се предузетник
новчаном казном у износу од 50.000,00 динара.
Члан 66.
Физичко лице као власник, односно држалац домаће животиње казниће се
за прекршај новчаном казном у износу од 10.000,00 динара, ако:
1. у објектима више породичног и породичног становања из члана 3. став
5.тачке 1. и 2. ове одлуке држи домаће животиње супротно члановима
8.и 9. ове одлуке,
2. не прибави сагласност из чл.16.ст.2.и ст.3, чл.17., чл.39.ст.2.,чл.41.ст.1. и
47. ст.8.,чл. 50.ст.4. и чл. 51. ст.6. ове одлуке,
3. не чисти и не одржава простор у коме се држе пси и мачке (члан
18.ст.4.),
4. не постави табле из члана 23. и члана 24.ове одлуке,
5. приликом извођења пса, односно мачке код себе нема потврде о
обележавању-регистрацији и о вакцинацији пса односно мачке (члан 20.
ст.6.),
6. приликом извођења пса или мачке не носи прибор за чишћење фекалија
из члана 30.ове одлуке, односно ако не поступи у складу са одредбама
члана 30.став 2.ове одлуке,
7. не очисти и недезинфикује објекте за држање копитара, папкара, живине
и кунића (члан 44. став 15., члан 47. став 3-5., члан 50.став 2.
Правно лице казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 20.000,00
динара, ако се:
1. у пословним просторијама и пословним објектима из члана 3. став 5.
тачка 3.ове одлуке држе домаће животиње супротно члану 6.став 2. ове
одлуке,
2. у пословним просторијама држе домаће животиње супротно одредби
члана 7. став 1. ове одлуке.
За прекршај из става 2. овог члана казниће се одговорно лице у правном
лицу
новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.
За прекршаје из става 2. овог члана казниће се предузетник новчаном
казном у износу од 15.000,00 динара.
Члан 67.
Средства од новчаних казни изречених у прекршајном поступку, чине
приходе буџета општине.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 68.
Правна лица и предузетници, којима су пси потребни ради чувања објеката
или имовине, или се баве одгојем расних паса, односно правна и физичка лица или
предузетници који у вршењу своје редовне делатности користе псе (службени пси)
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и којима је делатност чување и узгој паса и мачака (регистроване одгајивачнице),
ове животиње могу чувати под условима и на начин прописан овом одлуком, без
ограничења броја паса или мачака које могу чувати, односно држати.
Члан 69.
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 70.
Уклањање животиња у поступку принудног извршења, извршиће се на
терет држаоца животиња, тако што ће се животиње предати лицу коме је поверено
хватање и уништавање животиња ради уништења, или тако што ће се животиња
(копитари и папкари) предати одговарајућој организацији или предузетнику
(одговарајуће кланице и др.) уз накнаду, од које држаоцу припада износ накнаде
умањен за трошкове принудног извршења.
Члан 71.
Држаоци копитара, папкара и пчела у зони забране из члана 11. ове одлуке,
обавезни су да изврше измештање оних врста домаћих животиња чије држање није
дозвољено по налогу Одељења за инспекцијске послове
Члан 72.
Власник или држалац домаћих животиња дужан је да начин држања
домаћих животиња усклади са одредбама ове одлуке, у року од 60 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Власник или држалац домаће животиње дужан је да у року од 15 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке, прибави писмене сагласности из члана
чл.16.ст.2. и ст.3, чл.17., чл.39.ст.2.,чл.41.ст.1. и 47. ст.9.,чл. 50.ст.5. и чл. 51. ст.6.
ове одлуке.
Члан 73.
Власници постојећих стаја и других објеката за држање животиња који не
испуњавају просторне услове прописане овом одлуком, дужни су да их ускладе са
одредбама ове одлуке, у року од две године од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 74.
Предмети у поступку инспекцијског надзора, започети пре ступања на снагу ове
одлуке, окончаће се према одредбама одлуке која је важила у моменту покретања
поступка.
Члан 75.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о условима за држање и
заштиту домаћих животиња, објављена у „Службеном листу општине Сремски
Карловци“ број 8/2007.године.
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Члан 76.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Сремски Карловци“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 501-4/2019-I/1
Дана: 28.марта 2019.године
Сремски Карловци

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Александар Цвјетковић,c.p.
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На основу члана 98. став 4. Закона о ветеринарству ("Службени гласник РС", бр.
91/2005, 3/2010-Одлука УС РС., 30/2010 и 93/2012.), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,83/2014др.закон,101/2016-др.закон, 47/2018),Одлуке о одређивању комуналних делатности од
локалног интереса и поверавању обављања комуналних делатности од локалног
интереса на територији Општине Сремски Карловци („Службени лист општине
Сремски Карловци“, бр. 24/2017) и чланa 44. став 1. тачка 8. Статута Општине
Сремски Карловци ("Службени лист Општине Сремски Карловци", бр. 7/2019),
Скупштина Општине Сремски Карловци, на 28. седници одржаној дана 28.марта 2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ КАРАНТИНА ЗА СМЕШТАЈ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Члан 1.
Овом одлуком се, у складу са законом, уређују услови за обезбеђивање карантина за
смештај домаћих животиња на територији Општине Сремски Карловци (у даљем
тексту: Општина).
Члан 2.
Под карантином, у смислу ове одлуке, подразумева се објекат у којем се држе
животиње, репродуктивни материјал и јаја за приплод под условима поптуне
изолације, а ради провере и утврђивања њиховог здравственог стања.
Члан 3.
Послови карантинирања су послови који се врше у карантину ради спровођења
дијагностичког испитивања, вакцинације, према потреби обележавања необележених
домаћих животиња и лечења. Уколико је власник домаћих животиња непознато лице,
или уколико не жели након спроведеног карантинирања да преузме домаће животиње,
исте се упућују на продају или на клање.
Члан 4.
Карантин за смештај домаћих животиња (у даљем тексту: карантин) обезбеђује се за
смештај домаћих животиња које се набављају у земљи, а за које министар надлежан за
послове ветеринарства нареди да се сместе у карантин ради спровођења
дијагностичког испитивања и вакцинације.
Члан 5.
Домаће животиње у унутрашњем промету морају да се сместе у карантин ради
испитивања или упуте на клање ако:
1) животиња није обележена и ако је не прати одговарајући идентификациони
документ;
2) држалац животиње нема уверење о здравственом стању животиње или је уверење
неважеће (због истека рока, непотпуних података или других недостатака);
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3) за пошиљку животиње не постоји потврда о њеном здравственом стању;
4) постоји сумња или је утврђено да животиња болује од заразне болести;
5) животиња потиче из зараженог или угроженог подручја;
6) није могуће утврдити порекло животиње, власника, односно држаоца животиње.
Члан 6.
Карантин мора да испуњава следеће услове:
1) да је ван насеља;
2) да је ограђен;
3) да има основне услове за смештај и исхрану животиња, односно за смештај особља
запосленог у карантину.
Члан 7.
Избор пружаоца услуге - послова карантинирања извршиће се у складу са законом који
уређује јавне набавке.
Члан 8.
За време карантинирања улаз у карантински круг забрањен је свим лицима која нису
запослена у карантину, изузев ветеринарских инспектора и стручњака који су
овлашћени да у карантину спроводе дијагностичка испитивања, вакцинацију или према
потреби врше обележавање необележених домаћих животиња и лечење, те упуте
домаће животиње на продају или клање.
Члан 9.
За функционисање карантина средства се обезбеђују из:
1. буџета Општине,
2. накнаде које плаћају власници односно држаоци домаћих животиња за трошкове
карантина,
3. других извора, у складу са законом.
Члан 10.
Трошкове карантина сноси власник, односно држалац домаће животиње плаћањем
накнаде.
Висину накнаде трошкова карантина одређује Општинско веће.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
Општине Сремски Карловци".
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