На основу чл. 20. став 1. тачка 26. и члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07), чл. 3. Закона о добробити животиња (''Сл.гласник РС'', бр. 41/09), чл.
35. Закона о прекршајима (''Сл.гласник РС'', бр.105/05, 116/08, 111/09) и чл.15. тачка 27. и члана 40.
Статута Града Лознице (''Сл лист града Лознице'', бр.19/08 ), Скупштина града Лозницe, на својој
17. седници одржаној дана 16. септембра 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
о држању домаћих животиња
I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом Одлуком уређују се
територији града Лознице.

ближи услови за држање и заштиту домаћих животиња на
Члан 2.

Домаћим животињама у смислу ове Одлуке сматрају се: копитари, папкари, перната живина,
голубови, украсне и егзотичне птице, пси, мачке, кунићи и нутрије.
Члан 3.
У погледу држања домаћих животиња из члана 2. ове Одлуке подручје града Лознице се
дели на три зоне.
У првој зони могу се држати регистровани пси, мачке, украсне и егзотичне птице.
У другој зони могу се држати регистровани пси, мачке, украсне и егзотичне птице, кунићи,
нутрије, голубови и живина.
У трећој зони могу се држати регистровани пси, мачке, украсне и егзотичне птице, кунићи,
нутрије, голубови, живина, папкари, копитари (свиње, овце, козе, говеда и коњи) и др.
У сеоским насељима града Лознице могу се држати све домаће животиње из члана 2. ове
Одлуке.
Зоне су следеће:
ПРВА ЗОНА ОБУХВАТА: Полазна тачка прве зоне је крај улице Кнеза Милоша, затим
иде железничком пругом до реке Штире, реком Штиром узводно до улице С. Пенезића, улицом С.
Пенезића до Бањске улице, Бањском улицом до Трга Анте Богићевића, Тргом Анте Богићевића,
Змај Јовином до Солунске са Гагариновом улицом, Солунском до Мајор Јаше Ђурђевића, Мајор
Јаше Ђурђевића до Трга Анте Богићевића, улицом Васе Чарапића, Кнез Михаиловом до
Карађорђеве, до Учитељске улице, Учитељском до Краља Петра II, од ул. Краља Петра II до
Партизанске, Партизанском до Бакал Милосава, Бакал Милосава до Николе Тесле, од Болничког
потока до 27. марта и Бакал Милосава, иде улицом Бакал Милосава до ул. Војводе Путника, ул. В.
Путника до Трга Вука Караџића, Тргом Вука Караџића до ул. Кнеза Милоша, Кнез Милошевом до
Булевара Доситеја Обрадовића, Владисава Броњевског до Др. Марина, ул. Др. Марина до стадиона
ФК ’’Лозница’’, излази на железничку пругу, железничком пругом до полазне тачке, односно до
краја улице Кнеза Милоша, насеље Градилиште.
Улице којима је описана граница прве зоне припадају првој зони.
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ДРУГА ЗОНА ОБУХВАТА: Полазна тачка је место где се секу улице Мајор Јаше
Ђурђевића и Солунска,Солунском до ул. Марије Бурсаћ, ул. Марије Бурсаћ до ул. Карађорђева,
затим исту пресеца и иде ул. Здравка Јовановића до Кнез Михаилове, Кнез Михаиловом до
Нушићеве, до ул. Вука Караџића и извора Гушавац, затим ул. Краља Петра II до Душанове,
Душановом до Бакал Милосава, Бакал Милосављевом до Николе Тесле, даље иде границом прве
зоне до Болничког потока, затим од Болничког потока улицом Николе Тесле до Станоја Главаша,
улицом Станоја Главаша до В. Путника, улицом Војводе Путника до Болничке, до ул. Др. Марина,
ул. Др. Марина до Владислава Броњевског и даље границом прве зоне до полазне тачке друге
зоне, а у ову зону поред датог описа спада и део ул. Бањске од улице Булевара Д.Обрадовића до
Слободана Пенезића.
Улице којима је описана граница друге зоне припадају другој зони.
ТРЕЋА ЗОНА ОБУХВАТА све остале улице које нису обухваћене првом и другом зоном, а
налазе се у границама грађевинског земљишта.
Члан 4.
За насеље Бања Ковиљача држање домаћих животиња: живине, копитара и папкара,
забрањено је и то у реону и простору који почиње од укрштања железничке пруге са путем који
води ка водној станици, иде тим путем до улице М. Тита, затим улицом М. Тита до Јањића
потока, овим потоком до улице 24. септембра, затим улицом 24. септембра до ул. Војводе
Путника, иде овом улицом до ул. М. Глишића, овом улицом до Церске, Церском улицом до улице
Народног Фронта, ул. Н. Фронта до испод зграде Уједињених нација и Санаторијума, пресеца
Гучевски пут, наставља улицом Ф. Кљајића до ул. Г. Принципа, иде овом улицом до улице 1.
Маја, где се укршта са Карађорђевом улицом, иде Карађорђевом улицом до укрштања са улицом
В. Караџића, продужава улицом В.Караџића, пресеца улицу М. Тита и иде до железничке пруге,
затим иде левом страном железничке пруге све до полазне тачке где се Јањића поток укршта са
железничком пругом где се ова граница завршава.
Члан 5.
У сеоским насељима животиње се могу држати у објекту, ограђеном простору, али и на
отвореном простору у мерним односима из члана 8. ове Одлуке, уз услов да је спречен
неконтролисан излазак животиња на јавне површине и угрожавање животне средине или људи,
као и пуштање и напасање животиња на јавним површинама.
Члан 6.
Одредбе ове Одлуке које се односе на врсту и број животиња које се могу држати не
примењују се на правна лица, предузетнике и физичка лица која у вршењу своје редовне
делатности користе животиње и којима је предмет пословања узгој или чување животиња.
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Члан 7.
Држалац животиња је дужан да животињама које држи обезбеди одговарајућу исхрану,
хигијенско-санитарне услове, лечење и негу, као и да обезбеди да се држањем животиња не
узнемиравају трећа лица и загађује околина.

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1) Копитари, папкари и живина
Члан 8.
Објекти у којима се држе копитари, папкари и живина (у даљем тексту: објекти) морају бити
удаљени од стамбеног објекта суседа (мерено од најистуренијих делова објекта) и од регулационе
линије најмање 10 метара, од објекта за снабдевање водом 20 метара, а од суседне парцеле на
којој је изграђен стамбени објекат 1 метар.
Копитари, папкари и живина се могу држати у ограђеном простору на отвореном који мора
бити удаљен од стамбеног објекта суседа, регулационе линије и објекта за водоснабдевање
најмање 10 метара.
Члан 9.
Објекти из члана 8. ове Одлуке морају бити изграђени као стални објекти од тврдог
материјала са подовима од непропустивог материјала са нагибом према каналу за одвођење
нечистоће и воде у јаму за осоку.
Објекти из којих се врши течно изђубравање морају имати канал за одвођење осоке, урађен
од чврстог и непропустивог материјала са заобљеним угловима и са решеткама на улазу у осочну
јаму.
Члан 10.
Јама за осоку мора бити од бетона или другог непропустивог материјала, са дном испод
нивоа ђубришта.
Садржај из осочне јаме се мора благовремено празнити (када се напуни 2/3 укупне
запремине), одвозити на пољопривредне површине ван насеља и заорати.
Осочна јама се не може прикључити на објекат јавне канализације
Забрањено је испуштање осоке у посед суседа и на јавне површине.
Члан 11.
Објекат за одлагање органског ђубрива тј. ђубриште, у насељеном месту мора бити
изграђено од тврдог материјала у мерним односима који важе за објекте из члана 8. ове Одлуке.
Ђубриште се мора редовно празнити, одвозити на пољопривредне површине и заорати.
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Члан 12.
Објекти у којима се држи живина у насељеним местима морају бити изграђени од
материјала који обезбеђују одржавање одговарајућих хигијенских услова. Подови у
живинарницима морају бити изграђени од непропустивог материјала.
2) Пси и мачке
Члан 13.
Дозвољено је држање пса који је вакцинисан, уписан у регистар паса и означен ознаком у
складу са прописом о ветеринарству.
Неуписане и неозначене псе забрањено је држати.
Члан 14.
Власник пса мора имати прописану исправу о псу, коју је на захтев овлашћеног лица дужан
да покаже.
Члан 15.
Пси и мачке могу се држати под условима и на начин да се не узнемиравају трећа лица и да
се обезбеди сигурност и хигијена.
Држалац пса или мачке је дужан да се о животињама брине, да их негује, храни и да им
обезбеди санитарне и хигијенске услове.
Члан 16.
У стану и дворишту породичне стамбене зграде могу се држати два одрасла пса и њихов
подмладак најдуже до 3 месеца старости и две мачке.
У становима и 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 кад исти истовремено не користе станари и грађани.
Члан 17.
У заједничком дворишту стамбене зграде и пословно-стамбеног објекта, пси и мачке се могу
држати само уколико постоји сагласност свих сустанара, односно свих корисника заједничког
дворишта.
Члан 18.
У дворишту породичне стамбене зграде или заједничком дворишту пас се мора држати у
посебно ограђеном простору са кућицом за псе или везан ланцем, тако да не може угрозити
пролазнике и суседе.
Ограђени простор са кућицом за псе или пас везан ланцем мора бити удаљен најмање 10
метара од улице и најистуренијег дела стамбеног објекта суседа.
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Пас се може пуштати ван ограђеног простора, односно са ланца само ако је двориште
потпуно ограђено и ако на други начин не угрожава и узнемирава пролазнике и суседе.
На уласку у двориште мора бити на видном месту истакнут натпис: ''Чувај се пса''.
Члан 19.
Држалац пса може да изводи пса на јавне површине, само на кратком поводнику и са
заштитном корпом на њушци.
Изузетно од предходног става, пси малог раста или штенад до 3 месеца старости могу се
изводити и без заштитне корпе на њушци.
Члан 20.
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 и слично.
Члан 21.
Простор у коме се држе пси мора се редовно чистити и одржавати, а повремено и
дезинфиковати.
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 загаде заједничко степениште или друге
заједничке просторије стамбене зграде, држалац је дужан да загађену просторију очисти и опере, а
по потреби и дензификује.
Члан 22.
Пси расе ''пит бул теријер'' не могу се држати ни кретати на територији града Лознице.
3) Голубови
Члан 23.
Голубови се могу држати у стамбеним зградама у посебно изграђеним просторијама или
објектима на крову или тавану уз претходно прибављену сагласност скупштине станара, под
условом да се не узнемиравају суседи и не загађује околина.
Голубови се могу држати у дворишту породичних стамбених зграда у посебно изграђеним
објектима на тавану или тераси, под условом да не узнемиравају суседе и не загађују околину.
Објекти из става 2. овог члана морају бити удаљени најмање 10 метара од регулационе
линије, најистуренијег дела стамбеног објекта најближег суседа и објекта за снабдевање водом.
Члан 24.
За држање више од 10 (десет) голубова морају се изградити стални објекти, док се за
држање до 10 голубова могу користити кавези од дасака, жице или сличног материјала.
Подови сталних и привремених објеката за држање голубова морају бити изграђени од
непропустивог материјала, са нагибом према каналу за одвођење нечистоће и воде у прихватни
базен или ђубришта.
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Стални објекти за држање голубова морају бити ограђени, морају се редовно чистити, а
најмање два пута годишње и дезинфиковати.
Члан 25.
У заједничком дворишту у коме је изграђено више стамбених објеката, голубови се могу
држати само уколико постоји сагласност корисника заједничког дворишта.
4) Украсне и егзотичне птице
Члан 26.
У становима се могу држати украсне и егзотичне птице на начин и у броју 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 у циљу размножавања и продаје само под условом да се
претходно прибави сагласност ветеринарске инспекције.
5) Хватање и смештај паса и мачака луталица
Члан 27.
Пси и мачке који се затекну на јавној површини без власника, односно држаоца - пси
луталице, односно пси и мачке који се држе супротно одредбама ове Одлуке смештају се у
посебно изграђен простор (у даљем тексту: прихватилиште).
Пси и мачке који се не држе у складу са одредбама ове Одлуке могу бити по налогу
комуналног инспектора одузети од власника или држаоца.
Послове хватања, превоза и смештаја паса и мачака из става 1. овог члана на територији
града Лознице обавља КЈП “Наш дом“ из Лознице.
Начин и методе хватања и збрињавања паса и мачака из става 1. овог члана биће регулисани
посебним правилником које ће донети предузеће које обавља послове хватања, превоза и смештаја
паса и мачака.
Члан 28.
Над псима и мачкама који се смештају у прихватилиште мора се обавити здравствени
преглед, дезинсекција и дехелминтизација.
Пси и мачке смештени у прихватилиште морају редовно да се хране и поје.
Члан 29.
Пси и мачке који се смештају у прихватилиште морају бити обележени на одговарајући
начин у складу са посебним прописима о чему се води посебна евиденција за сваког пса и мачку о
датуму и месту хватања, здравственом стању и даљем поступку са ухваћеним псом и мачком.
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Члан 30.
Ухваћени пси који су обележени у складу са посебним прописима, односно пси који имају
на себи евиденциону-регистарску ознаку, смештају се у прихватилиште одвојено од паса који
нису обележени.
Члан 31.
У случају нестанка пса или мачке власник, односно држалац дужан је да у року од 24 сата
пријави нестанак КЈП “Наш дом“ из Лознице.
Пријава из става 1. овог члана мора да садржи време и место нестанка пса или мачке, расу,
физички опис и име, као и потврду о извршеном обележавању и податке о извршеној вакцинацији.
Члан 32.
Уколико власник или држалац не преузме пса или мачку, или је исти непознат, ухваћени
пси или мачке могу да се уступе правним или физичким лицима (удомљавање) или може бити
уступљено научно–истраживачким или другим сличним установама.
Члан 33.
Средства за трошкове хватања, превоза и смештаја паса и мачака и за остале трошкове
настале у вези са чувањем у прихватилишту, као и за уклањање лешева обезбеђују се у буџету
града Лознице.
Трошкове из става 1. овог члана сноси власник односно држалац, уколико је познат.
III МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 34.
Забрањено је:
1. увођење паса и мачака у јавне просторије, средства јавног саобраћаја, јавна купалишта
или на друга јавна места на којима се окупља велики број грађана;
2. увођење и пуштање паса у паркове и на друге зелене површине, осим ако су одређене за
ту сврху од стране надлежних органа;
3. држање паса, мачака и голубова на терасама, балконима, лођама и заједничким терасама
стамбених зграда;
4. напуштање и остављање животиња;
5. остављање лешева угинулих животиња и њихових делова на јавним површинама;
6. шишање и купање паса на јавним површинама, парковима, поред река, водотока, на
плажама и базенима отвореног типа;
7. храњење паса и мачака на јавним површинама;
8. злостављање домаћих животиња.
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IV НАДЗОР
Члан 35.
Инспекцијски надзор над применом и спровођењем одредаба ове Одлуке врши комунална
инспекција, инспекција за заштиту животне средине .
Члан 36.
Орган надлежан за инспекцијски надзор ће решењем забранити држање животиња у броју
већем од прописаног и на подручјима на којима је то забрањено, као и наложити држаоцима
животиња да недостатке и неправилности у погледу услова и начина држања и заштите животиња,
прописаних овом Одлуком, отклоне у примереном року.
Уколико држалац животиња не поступи по решењу из става 1. овог члана, орган надлежан за
инспекцијски надзор ће донети решење о забрани држања животиња.
Члан 37.
Орган из чл. 36. ове Одлуке покренуће поступак за принудно извршење - уклањање
животиња, уколико држалац животиња не поступи у складу са издатим решењем из члана 36. став
2. ове Одлуке.
Члан 38.
Уклањање животиња у поступку принудног извршења, извршиће се на терет држаоца
животиња, тако што ће се животиња предати служби којој је поверено хватање и збрињавање
животиња, или тако што ће се животиња (стока, живина, кунићи) предати одговарајућој
организацији или предузетнику (одгајивачи, кланице и сл.) уз надокнаду, од које држаоцу припада
износ накнаде умањен за трошкове принудног извршења.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Новчаном казном од 10.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице
ако:
поступи противно одредбама члана 3. и 4. ове Одлуке,
држи врсту пса из члана 22. ове Одлуке,
поступа супротно одредбама члана 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 27, 28, 29, 30 и 31. ове Одлуке,
4. поступа противно мерама забране из члана 34. ове Одлуке.
За прекршај из претходног става казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 5.000,00 до 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 10.000,00
до 100.000,00 динара.
1.
2.
3.
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Члан 40.
Новчаном казном од 10.000,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице
ако:
1. држи животиње противно члану 3. и 4. ове Одлуке,
2. поступи противно одредбама члана 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16. ове Одлуке,
3. у заједничком стану и заједничком дворишту породичне стамбене зграде држи псе и
мачке без сагласности сустанара, односно корисника заједничког дворишта,
4. ако поступи противно одредбама члана 18. ове Одлуке,
5. изводи пса без поводника, односно без заштитне корпе на њушци,
6. не очисти јавне површине које пас загади приликом извођења,
7. не очисти и не опере а по потреби и дезинфикује заједничко степениште или друге
заједничке просторије које је животиња упрљала,
8. држи врсту пса “пит бул теријер“,
9. држи голубове противно члану 23, 24, 25. ове Одлуке,
10. држи украсне и егзотичне птице противно члану 26. ове Одлуке,
11. не пријави у року од 24 сата нестанак пса или мачке КЈП “Наш дом“ из Лознице,
12. поступа противно мерама забране из члана 34. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана тачке 5, 6, 7 и 8. новчана казна у износу од 3.000,00
динара може се наплатити на лицу места од стране комуналног инспектора или инспектора за
заштиту животне средине.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Држаоци животиња дужни су да држање животиња ускладе са одредбама ове Одлуке у року
од 7 дана од дана ступања на снагу исте.
Члан 42.
Скупљање, превоз и сахрањивање угинулих животиња, као и отпадака животињског порекла
врши КЈП “Наш дом“ из Лознице у складу са важећим прописима.
Члан 43.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о држању домаћих животиња (’’Сл.
лист општине Лозница“, бр. 5/96) и Одлука о измени и допуни Одлуке о држању домаћих
животиња бр.06-26/2001 од 16. 11. 2001. године (’’Сл. лист општине Лозница“, бр.07/01).

9

Члан 44.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Лознице''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-14/10-17-12
Датум: 16. септембар 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

10

