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          На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007) и члана 30. 
Статута општине Књажевац, Скупштина општине Књажевац на седници одржаној дана ____. 2014. године, 

донела је 
 

 

ОДЛУКУ 
О НАЧИНУ ДРЖАЊА И ЗАШТИТЕ ДОМАЋИХ И ЕГЗОТИЧНИХ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДСКОГ И СЕОСКИХ НАСЕЉА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ       
 

Члан 1.  

             Овом Одлуком  прописују се ближи  услови за држање и заштиту домаћих и егзотичних  животиња 
у градском насељу и сеоским насељима на територији општине Књажевац.  

 
Члан 2. 

             Домаћим животињама у смислу ове одлуке  сматрају се: пси, мачке, копитари, папкари, живина, 

кунићи и голубови. 
              Егзотичне животиње у смислу ове одлуке су: голубови украсне, такмичарске и привредне расе. 

              Егзотичне птице у смислу ове одлуке су: папагаји (велике, средње и мале врсте), канаринци и 
друге егзотичне птице које нису аутохтоне на територији Републике Србије. 

             Украсне животиње у смислу ове одлуке су: украсна живина (велике, средње и мале врсте), и друге 
украсне животиње које се узгајају у изложбене сврхе.  

 Мале егзотичне животиње, у смислу става 2. овог члана су тераријумске и акваријумске животиње 

(змије, гуштери, пауци, корњаче, рибице, инсекти и ситни глодари) и друге животиње које нису аутохтоне 
на територији Републике Србије.  

 
Члан 3. 

              Власником животиња у смислу ове одлуке сматра се свако правно, физичко лице, или предузетник 

који је власник, корисник, чувар или узгајивач одређене врсте животиња (у даљем тексту држалац 
животиња). 

             Власник животиње не може бити лице млађе од 18 година. 
             Ако лице из претходног става поседује животињу, власником, односно држаоцем животиње сматра 

се његов родитељ или старалац. 

 
Члан 4. 

         Власник домаћих или егзотичних животиња дужан је да обезбеди чување и надзор, негу, исхрану, 
хигијенске услове и лечење домаћих и егзотичних животиња, као и да се држањем истих не загаћује 

околина и не узнемиравају трећа лица.  
          Власник је такође дужан да обезбеди: 

-одговарајући сигуран смештај животиње, као и микроклиматске услове, хигијену, довољно простора, 

слободу кретања, храну, а према врсти, раси, полу, старости и физичким, биолошким и производним 
потребама и потребама у понашању животиње, 

- заштиту животиње од штетног утицаја временских прилика као и од природног непријатеља, 
- одвојено држање животиња које узнемиравају једна другу или представљају опасност за друге животиње 

или људе, 

- одвојено држање болесних, повређених и изнемоглих животиња. 
 

Члан 5. 
           Власник, односно држалац животиње је дужан да спречи  настанак технопатије, односно поремећаја 

здравственог стања животиња проузрокован грешкама у процесу држања, односно репродукције која се 
испољава као физикопатија ( болести и повреде) и етопатија (поремећаји у понашању). 

 

Члан 6. 
            Власник, односно држалац животиње дужан је да у зависности од врсте животиња које држи, чува 

или узгаја, да исту храни и негује у складу са потребама и условима који су стандардизовани и прописани 
за одређене врсте животиња, као и да јој пружи сву потребну здравствену заштиту, да је редовно 
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вакцинише уколико је установљена таква обавеза, а у складу са одговарајућим законским прописима који 
регулишу ову област. 

 
Члан 7. 

            Власник, односно држалац животиња је дужан да исте држи у одговарајућим објектима или 

просторијама у којима је обезбеђено присуство дневне или вештачке светлости, прописна вентилација, који 
су саграђених од чврстих водоотпорних материјала, који су погодни за редовно одржавање (прање, 

чишћење и дезинфекцију) у санитарно хигијенским и другим условима прописаним законом и одредбама 
ове одлуке.  

 
Члан 8. 

            На територији општине Књажевац дозвољено је држање, чување и узгајање свих врста домаћих 

животиња за своје потребе чије поседовање или промет није забрањен законом и  овом одлуком, под 
условом да се њиховим држањем, чувањем или узгајањем не узнемиравају или угрожавају трећа лица 

изазивањем опасности по здравље и имовину људи, њиховим немарним и нехигијенским држањем, буком, 
ремећењем мира и спокојства суседа  и пролазника, ширењем тешких, оштрих и непријатних мириса, или 

на други начин.  

             Окућнице и дворишта на територији градског насеља не представљају економске објекте а држање 
регистрованих узгајивачница могуће је само на основу одобрења органа Општинске управе надлежног за 

послове инспекције за заштиту животне средине.  
 

Члан 9. 
           На територији сеоских насеља дозвољено је гајење свих врста животиња у смислу обављања 

пољопривредне производње, под условима из члана 4., 5. и 6. и 7. ове одлуке.  

          Стаје, обори, живинарници, свињци, козарници, овчарници и сл. за држање, чување и узгајање 
животиња морају бити одвојени од стамбеног објекта,окућнице оградом.       

          Објекти из става 2. овог члана морају бити снабдевени  инсталацијом за одвод отпадних вода и осоке 
и исте се не смеју изливати у суседна дворишта и на јавну површину. 

          Објекти из става 2. овог члана морају бити удаљени од суседних стамбених и других објеката и 

објеката водоснабдевања у складу са одредбама закона и одредбама ове одлуке. 
         Власник, односно држалац животиња у сеоским насељима обавезан је да поведе рачуна о спречавању 

непотребног мириса.  
 

УСЛОВИ И  НАЧИН ДРЖАЊА ДОМАЋИХ И ЕГЗОТИЧНИХ ЖИВОТИЊА  

 
Члан 10. 

Услови и начин држања домаћих и егзотичних животиња зависе од :  
1. врсте домаћих и егзотичних животиња  

2. врсте стамбеног објекта у којем или у чијем дворишту држалац домаће, односно егзотичне 
животиње држи домаће односно егзотичне животиње и  

3. подручја града у коме се стамбени објекат држаоца домаће, односно егзотичне  животиње налази.  

 
Члан 11. 

Зависно од врсте домаћих и егзотичних животиња, услови и начин држања се разликује у односу на:  
1. псе и мачке  

2. куниће 

3. живине 
4. копитаре и папкаре 

5. голубове 
6. пчеле  

7. егзотичне животиње  
 

Члан 12. 

        На подручју општине Књажевац које се граничи следећим улицама:  
Бранке Динић од Аутобуске станице, Иве Лоле Рибара, Џервинском, па поред пута са југоисточне стране 

гробља до дворишта ППК „Џервин“, потоком поред дворишта ППК „Џервин“, па преко Карађорђеве, па 
путем поред стоваришта Југопетрола, до моста на Грезанској реци, низводно Грезанском реком до ушћа у 
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Сврљишки Тимок, затим низводно до гвозденог моста у улици Његошевој, Његошевом, Ђуре Хорватовића, 
4. Септембром до вијадукта, Доситејевом, Стевана Синђелића, Петра Добрњца, Јована Јовановића Змаја до 

Дома за васпитање младежи, левом обалом Трговишког Тимока до ушћа са Сврљишким Тимоком па 
правцем на железничку пругу Књажевац – Зајечар, пругом у правцу железничке станице и завршно до 

Аутобуске станице, забрањено је чување копитара и папкара.  

         
        На подручју рубног дела општине Књажевца -градског насеља, изузев подручја описаног у ставу 1. 

овог члана, дозвољено је чување то:  
- највише до 2 комада крупне стоке или 4 ситне ( копитара и папкара), 

- највише до 50 кунића, 
- највише до 50 пернате живине. 

 

Члан 13. 
          Забрањено је на целој територији општине држати, чувати и узгајати и изводити на јавне површне 

опасне врсте дивљих или егзотичних животиња и предатора, отровне и агресивне животиње.  
          Опасним врстама се сматрају све животиње које могу директно да угрозе живот и здравље људи, као 

и недомицилне  врсте чије би неконтролисано размножавање могло да доведе до поремећаја природне 

равнотеже у овом поднебљу, истребљивања, неконтролисаног укрштања и мутација домицилних врста 
животиња, или економске штете.  

          Животиње које не потичу са овог поднебља није могуће држати, чувати и узгајати без посебног 
сертификата надлежног министарства, одобрења за њен увоз, и уверења да је животиња прошла 

одговарајући медицински третман. 
 

Члан 14. 

         У објектима породичног становања са двориштем, уколико у дворишту не постоје објекти за држање 
домаћих и егзотичних животиња могу да се држе пси, мачке, голубови и егзотичне животиње под условима 

и на начин прописан овом одлуком. У објектима вишеспратног становања могу да се држе пси мачке и 
егзотичне животиње, под условима и на начин прописан овом одлуком. 

 

 
ДРЖАЊЕ, ЧУВАЊЕ И УЗГАЈАЊЕ ПАСА И МАЧАКА 

 
Члан 15. 

        На територији градског насеља, у зградама за индивидуално становање, као и у њиховим двориштима,  

могу се држати највише два пса и две мачке, као и остале врсте домаћих животиња које према одредбама 
ове одлуке спадају у категорију кућних љубимаца, а под условима наведеним у члановима 4.,5. и 6. ове 

одлуке.  
         Подмладак животиња из става 1. овог члана може се држати у индивидуалном објекту најдуже до 4. 

месеца старости.  
         У објектима за индивидуално становање са двориштем пси морају да се држе у ограђеном простору у 

одговарајућој кућици или на начин који ће спречити неконтролисани излазак из дворишта на јавне 

површине и у суседно двориште. Ограђени простор, односно кућица за држање пса мора да буде удаљен од 
стамбеног објекта у суседном дворишту најмање 5 (пет) м.  

         Дворишта  у којима се налазе индивидуални стамбени објекти морају бити обезбеђена на начин да 
пас не може неконтролисано да напушта двориште, излази на јавну површину, нити да на било који начин 

изазива препаст и узнемирава пролазнике и суседе. 

 
Члан 16. 

           У објектима вишеспратног становања без дворишта може се у једном стану уз писмену сагласност 
свих суседа или скупштине зграде, држати највише два пса и две мачке и њихов подмладак најдуже до два 

месеца старости.  
        У објектима вишеспратног становања без дворишта није дозвољено држање паса и мачака на балкону, 

тераси или лођи, на тавану, у подруму, шупи и вртној башти или другој заједничкој просторији као и 

увођење паса и мачака у лифтове.  
       У објектима са заједничким двориштем пси могу да се држе под условима и на начин прописан у члану 

14. ове одлуке само ако постоји сагласност свих суседа и свих непосредних суседа са којима се стамбена 
јединица граничи.  
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        Испред и око зграда за колективно становање у ходницима и заједничким просторијама забрањено је 
хранити псе и мачке луталице и правити им станишта на јавним и неограђеним површинама (кућице и сл.). 

 
Члан 17. 

         Забрана из чл. 15. ове одлуке односи се на држање паса и мачака у објектима вишепородичног 

становања са заједничким двориштем.  
 

Члан 18. 
         Власник или држалац пса је дужан да на објектима породичног становања на улазним вратима 

односно на капији на видном месту истакне обавештење о присуству пса. 
 

Члан 19. 

        По извођењу паса на јавну површину и неограђене просторе држалац животиња је дужан да ову у 
потпуности контролише и онемогућава њен контакт са трећим лицима. 

 
Члан 20. 

        Пас изведен на јавне површине и неограђене просторе мора бити на кратком поводнику до 1м, пси као 

што су на пример:  Немачки овчар, Ротвајлер, Доберман, Чау-чау, Мастиф, Стафордширски теријер, Пит-бул 
Теријер, Данска дога, Шарпланинац и др. морају бити извођени искључиво са заштитном корпом на њушци. 

         На јавним местима на којима се скупља већи број грађана пси се морају водити на кратком поводнику  
дужине до 1м. 

         Заштитна корпа на њушци није обавезна за неагресивне псе или украсне врсте паса као и за штенад 
до 4 месеца старости под условом да име је онемогућен слободан контакт са трећим лицима. 

 

Члан 21. 
         Пси и мачке не могу се доводити у јавна купатила, на јавна купалишта, у јавне просторије, 

продавнице прехрамбене робе, школске и предшколске установе болничке кругове гробља и зелене пијаце. 
 

Члан 22. 

         У случајевима организовања разних изложби по одобрењу надлежног органа, дозвољено је да у 
просторе које одреди организатор, доводити и излагати одређене врсте домаћих животиња и кућних 

љубимаца за све време трајања изложбе, уз одговарајуће обезбеђење за које сноси одговорност 
организатор. 

Члан 23. 

        Забрањено је пуштање паса са поводника и њихово слободно кретање, осим на деловима јавних 
површина које су посебно одређене и обележене за ту намену. 

       Агресивни пси се не могу пуштати са поводника, укључујући и делове јавних и неограђених површина 
из става 1 овог члана. 

        Делови јавних површина на којима се пси могу слободно шетати, без поводника али уз пратњу 
држаоца односно власника утврђују се  посебним решењем надлежног органа општинске управе, а на 

основу прибављеног мишљења предузећа надлежног за послове урбанизма и јавног комуналног предузећа, 

другог предузећа или предузетника коме су поверени послови одржавања јавних зелених површина. 
 

 
Члан 24. 

          Уколико пас и мачка приликом извођења из стана, загаде заједничко степениште или друге 

заједничке површине, власник односно држалац је дужан да без одлагања, загађену површину очисти и 
опере а по потреби и дезинфикује. Уколико пас или мачка приликом извођења и кретања, загаде јавне 

површине, држалац је дужан да их без одлагања очисти.  
 

Члан 25. 
          Власник је дужан да региструје пса на начин одређен посебним прописом. 

 

Члан 26. 
           Ако пас и мачка озледе неко лице, власник односно држалац животиње је дужан да о томе одмах 

обавести орган управе надлежан за послове ветеринарске инспекције и комуналног инспектора и да, по 
налогу тог органа, приведе животињу на преглед. 
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Члан 27. 

          Пси, мачке и остали кућни љубимци у градском насељу се не могу слободно кретати без пратње 
држаоца на јавним површинама и у том случају ће се сматрати животињама без старања господара 

(луталицама) са свим последицама које из таквог статуса произилазе.  

 
КУНИЋИ 

Члан 28. 
          Кунићи могу да се држе у економским објектима, као и у економском делу парцеле индивидуалне 

стамбене изградње у ограђеном простору или  кавезу. 
          Економски објекат, ограђен простор или кавез, морају да буду изграђени од чврстог материјала који 

се може лако чистити и дезинфиковати. 

          Економски објекти или просторије у којима се држе кунићи: 
- до 100 животиња морају бити удаљени најмање 50 метара од стамбених објеката 

- до 1000 животиња морају бити удаљени најмање 150 метара од стамбених објеката. 
- преко 1000 животиња морају бити удаљени најмање 1000 метара од стамбених објеката 

          У двориштима породично стамбених кућа једно домаћинство може да држи куниће у објектима који 

су удаљени од најближих стамбених објеката најмање 10 метара и то до 15 животиња. Уколико власник 
прибави сагласност станара може да држи и већи број животиња. Уколико објекат користи више корисника 

власник односно  држалац је дужан да прибави њихову сагласност. 
          Ђубриште из става 3. тачке 1. овог члана морају бити удаљени најмање 50 метара од суседних 

стамбених објекта, чесми, бунара или других извора водоснабдевања а за објекте из става 3. тачке 2. и 3. 
овог члана морају бити удаљени најмање 50 метара од суседних стамбених објеката, чесми, бунара и 

других извора водоснабдевања. 

           Објекти из овог члана морају бити снабдевени  инсталацијом за одвод отпадних вода и осоке. 
Власник је у обавези да спречи изливање отпадних вода и осоке  у суседна дворишта и на јавну површину. 

 
 

ПЕРНАТА ЖИВИНА 

Члан 29. 
        Перната живина може да се држи у економски објектима, као и у двориштима индивидуалне изградње  

у ограђено простору или у кавезу. 
        Помоћни објекат или просторија, ограђени простор или кавез за држање пернате живине морају бити 

израђени од чврстог материјала који се може лако чистити и дезинфиковати. 

        Помоћни објекти или просторије у којима се држи перната живина: 
- до 100 животиња морају бити удаљени најмање 50 метара од стамбених објеката 

- до 1000 животиња морају бити удаљени најмање 150 метара од стамбених објеката. 
- Преко 1000 животиња морају бити удаљени најмање 1000 метара од стамбених објеката 

           У наведеним типовима објеката може се држати до 5 животиња по 1 м2. 
           У двориштима породично стамбених кућа са више станова и у двориштима са већим бројем 

породично стамбених кућа,  једно домаћинство може да држи пернату живину у објектима који су удаљени 

од најближих стамбених објеката најмање 15 метара и то уколико власник односно држалац прибави 
сагласност станара. Уколико објекат користи више корисника власник односно  држалац је дужан да 

прибави њихову сагласност. 
            Ђубриште из става 3. тачке 1. овог члана морају бити удаљени најмање 50 метара од суседних 

стамбених објекта, чесми, бунара или других извора водоснабдевања а за објекте из става 3. тачке 2. и 3. 

овог члана морају бити удаљени најмање 50 метара од суседних стамбених  објеката, чесми , бунара и 
других извора водоснабдевања. 

           Објекти из овог члана морају бити снабдевени  инсталацијом за одвод отпадних вода и осоке. 
Власник је у обавези да спречи изливање отпадних вода и осоке  у суседна дворишта и на јавну површину. 

 
 

КОПИТАРИ И ПАПКАРИ 

Члан 30. 
           На изграђеним парцелама индивидуалног становања могу се држати копитари, папкари и нојеви у 

економским објектима који морају да испуњавају стандарде прописане посебним законима и подзаконским 
актима 
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           Објекти за држање стоке морају бити изграђене од тврдог материјала (и затворени и отворени 
објекти), са подовима  од непропустљивог материјала и нагибом према каналу за одвођене осоке и ђубрива 

у прихватни базен, односно ђубриште. 
            Прихватни базен за осоку и ђубриште морају бити изграђени од непропустљивог материјала тако да 

не може доћи до загађења земљишта, вода и подземних вода тј. осока и друге воде ( нпр. киша) које се 

сливају са ђубришта, не смеју се слободно разливати по околини. 
            Објекти за држање животиња из претходног члана ове одлуке морају бити удаљени од суседних 

стамбених објеката: 
- до 10 комада крупне стоке(говеда и коњи) или 40 ситне стоке (свиње, овце, козе и нојеви) 

најмање 50 метара уколико су затворени објекти или 25 уколико су отворени објекти 
- до 100 комада крупне стоке(говеда и коњи) или 400 ситне стоке (свиње, овце, козе и нојеви) 

најмање 50 метара уколико су затворени објекти или 75 уколико су отворени објекти 

- преко 1000 комада крупне стоке(говеда и коњи) или 400 ситне стоке (свиње, овце, козе и 
нојеви) најмање 500 метара уколико су затворени објекти или 1500 уколико су отворени 

објекти. 
 

            Прихватни базен за осоку и ђубриште за објекте из става 1. тачке 1. овог члана  морају бити 

удаљени најмање 50 метара од суседних стамбених објеката чесми, бунара или других извора 
водоснабдевања а за објекте из става 3. тачке 2. и 3. овог члана морају бити удаљени најмање 50 метара 

од суседних стамбених  објеката, чесми , бунара и других извора за водоснабдевање. 
           Објекти из овог члана морају бити снабдевени  инсталацијом за одвод отпадних вода и осоке. 

Власник је у обавези да спречи изливање отпадних вода и осоке  у суседна дворишта и на јавну површину. 
 

ГОЛУБОВИ 

Члан 31. 
           Голубови се могу држати у објектима изграђеним на парцелама индивидуалног становања у 

посебним просторијама или објектима или кавезима у дворишту. 
           За држање више од 10 голубова мора се изградити привремени објекат. 

           У објектима колективног становања голубови могу да се држе у кавезима на тавану само уз 

сагласност свих станара. 
           Помоћни објекат или просторија или кавез за држање голубова морају да буду изграђени од чврстог 

материјала који се лако може чистити и дезинфиковати. 
           Ако двориште користи више власника или корисника, голубови могу да се држе под условима 

прописаним овом одлуком само уз сагласност свих власника или корисника. 

 
ЕГЗОТИЧНЕ ЖИВОТИЊЕ 

Члан 32. 
          У објектима колективног становања могу се у становима држати украсне и егзотичне птице  

(канаринци, папагаји, сенице и др.) у броју којим се други станари не ометају. 
Украсне и егзотичне птице могу се чувати на начин прописан законом и  овом одлуком. 

            У објектима индивидуалног становања свих типова, помоћним просторијама изграђеним у 

двориштима, у кавезима, могу се држати украсне и егзтичне птице а у циљу размножавања и продаје само 
под условом да се претходно прибави сагласност органа управе надлежног за послове ветеринарске 

инспекције. 
 

ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ И МАЧКЕ 

Члан 33. 
         Напуштени пси и мачке, односно пси и мачке који се затекну ван стана, односно сви пси и мачке који 

се затекну ван дворишта, односно на начин и на подручјима супротно одредбама ове одлуке, смештају се на 
посебно уређеном простору( у даљем тексту: прихватилиште). 

         Трошкови хватања, превоза и смештаја животиња из става 1. овог члана падају на терет власника, 
односно држаоца животиње. 

         Ако је власник, односно држалац животиње из става 1 овог члана непознат, трошкови хватања, 

превоза и смештаја животиња из става 1. овог члана падају на терет буџета општине Књажевац. 
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Члан 34. 
     Животиње које се смештају у прихватилиште морају се очистити и дезинфиковати, те им мора бити 

пружена потребна здравствена заштита. 
        Животиње смештене у прихватилиште морају се редовно хранити и појити. 

 

 Члан 35. 
        Ухваћени пси и мачке који имају на себи евиденциону (регистарску ) ознаку смештају се у посебне 

објекте, а под истим условима као и друге животиње. 
Трошкови хватања, превоза и смештаја, исхране и неге животиња из претходног става сноси власник 

односно држалац животиње. 
      О ухваћеним Животињама из става 1 овог члана, одмах, а најкасније у року од 24 часа, обавештава се 

ветеринарски инспектор, општински инспектор заштите животне средине и комунални општински 

инспектор.  
 

Члан 36. 
      Послове хватања, превоза и смештаја напуштених животиња у прихватилиште врши предузеће или 

предузетник коме буде поверено обављање ових послова, путем јавном набавком а у складу са Програмом 

контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Књажевац.   
 

Члан 37. 
       Сахрањивање угинулих домаћих животиња врши се на посебно уређеном простору за те намене- 

гробљу животиња које одржава надлежно предузеће ( ЈКП „Стандард“, Књажевац). 
 

МЕРЕ ЗАБРАНЕ 

Члан 38. 
            У складу са овом одлуком забрањено је: 

-злостављање и напуштање животиња, 
- хватање и уништавање домаћих животиња, осим од стране овлашћене организације или службе у складу 

са прописаним  са поступком и начином, 

- остављање лешева угинулих животиња и њихових делова, 
- сахрањивање лешева угинулих животиња и њихових делова ван места одређеног за ту сврху, 

- хушкање једне животиње на другу, 
- организовање борби животиња и учешће животиња у тим борбама, 

- увођење паса и мачака и других животиња у службене просторије, средства јавног саобраћаја, на јавна 

купалишта и шеталишта или на друга јавна места где се скупља већи број грађана, 
- појење животиње на јавним чесмама и бунарима намењеним водоснабдевању грађана, 

- самостално збрињавање и храњење паса и мачака луталица на јавним површинама у заједничким 
просторијама и двориштима објеката вишеспратног становања, 

- одливање осоке у канализацију, суседна дворишта и на јавну површину, 
- и др. у складу са законом и овом одлуком. 

 

НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. надзор 
Члан 39. 

        Надзор над применом ове одлуке врши општински инспектор за заштиту животне средине, општински 

комунални инспектор и општински грађевински инспектор. 
 

Члан 40. 
       У вршењу инспекцијског надзора  над одредбама ове одлуке, општински инспектор за заштиту животне 

средине је овлашћен да: 
- утврђује да ли се животиње држе и да ли се са њима поступа на начин прописан одредбама ове одлуке;  

- налаже мере из области своје надлежности који се тичу услова држања животиња 

- у случајевима предвиђеним одредбама ове Одлуке налаже уклањање животиња 
- врши надзор над поступањем  према ухваћеним животињама  смештеним у карантин или азил, 

- врши надзор над уклањањем животињских остатака 
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- издаје у оквирима својих надлежности одговарајућа одобрења и налоге по правилима општег управног 
поступка 

-изриче мандатне казне и подноси предлоге за покретање прекршајних поступака у свим случајевима 
поступања супротно одредбама ове Одлуке над чијим испуњењем врши надзор 

-предузима остале радње из области својих надлежности. 

 
Члан 41. 

         У вршењу инспекцијског надзора  над одредбама ове одлуке, општински комунални инспектор је 
овлашћен да: 

- врши надзор над испуњењем мера забране држања одређених врста животиња, како по територијалним 
ограничењима, тако и по броју и врстама, 

- врши надзор над мерама забране које се тичу коришћења јавних површина у вези испуњења одредби ове 

одлуке 
- налаже мере из области својих надлежности које се тичу извођења  животиња на јавне површине, 

- у случајевима предвиђеним одредбама ове одлуке налаже се уклањање животиња и животињских 
остатака са јавних површина, 

- издаје у оквирима својих надлежности одговарајуће налоге по правилима општег управног поступка, 

- изриче мандатне казне и подноси предлоге за покретање прекршајних поступака у свим случајевима 
поступања супротно одредбама ове одлуке над чијим испуњењем врши надзор 

- предузима остале радње из области својих надлежности. 
 

Члан 42. 
         У вршењу инспекцијског надзора над одредбама ове одлуке, општински грађевински инспектор је 

овлашћен да: 

- врши надзор да испуњењем услова за постављање објеката за држање, чување или узгој животиња 
предвиђених овом одлуком 

- налаже мере из области својих надлежности које се тичу уклањања појединих грађевинских објеката, у 
случајевима предвиђеним одредбама ове одлуке, 

- издаје у оквирима својих надлежности одговарајућа одобрења и налоге по правилима општег управног 

поступка 
-изриче мандатене казне и подноси предлоге за покретање прекршајних поступака у свим случајевима 

поступања супротно одредбама ове одлуке над чијим испуњењем врши надзор 
-предузима остале радње из области својих надлежности. 

 

Члан 43. 
         По жалби на решење инспекције одлучује Општинско Веће општине Књажевац. 

 
 

 
Члан 44. 

        Надлежна иснспекција покреће поступак за принудно извршење-уклањање животиња уколико 

власник, односно држалац животиње не поступи у складу са решењем о забрани држања животиње 
односно ако животињу не отуђи у остављеном року. 

 
Члан 45. 

       Уклањање животиња у поступку принудног извршења извршиће се на терет власника, односно 

држаоца и то тако што ће се уклоњена животиња предати одговарајућем правном или физичком лицу уз 
накнаду.  

          Уклањање животиње у поступку принудног извршења обавља предузеће или предузетник коме су 
поверени ови послови. 

 
2. Казнене одредбе 

Члан 46. 

Новчаном казном у износу од 75.000,000 динара до 1.000.000,00 динара казниће се правно лице 
уколико поступи супротно одредбама ове Одлуке. 

 За прекршаје одредби из става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу ће бити кажњено у 
износу од 30.000,00 до 75.000,00 динара уколико поступи супротно одредбама ове Одлуке. 
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 Новчаном казном у износу од 30.000,00 до 75.000,00 динара казниће се физичко лице уколико 
поступи супротно одредбама ове Одлуке. 

Инспектор Одељења за инспекцијске послове Општинске управе Књажевац приликом вршења 
инспекцијског надзора је овлашћен да за прекршаје одредби из ставова 1, 2. и 3. овог члана на лицу места 

наплати мандатну казну физичком лицу у износу од 10.000,00 динара, правном лицу 75.000,00 а 

предузетнику 50.000,00 динара. 
 

  Члан 47. 
       Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука  о начину држања и заштите домаћих и 

егзотичних животиња на територији градског насеља и сеоских насеља општине Књажевац, („Сл. лист 
општина“, број 3/2006). 

 

Члан 48. 
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Књажевац“. 

 
 

 

 
Број ______/2014-01 

Дана __________2014. године 
Књажевац                                                                                             ПРЕДСЕДНИК СО, 

                                                                                                             Драган Манчић                                
 

 

 
 


