
         Н   А   Ц   Р   Т 
  
 
 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 3. став 1. Закона о прекршајима 
РС („Службени гласник Републике Српске“, број:34/06, 1/09, 29/10 и 109/11) и члана 28. 
Статута Општине Козарска Дубица („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, 
број: 5/06 – пречишћен текст, 6/07, 12/07, 2/08, 5/12 и 12/12), Скупштина општине 
Козарска Дубица је, на ___. сједници, одржаној дана__.__. 2013.године, д о н и ј е л а 

 
О Д Л У К У  

 о  условима и начину држања домаћих животиња и кућних љубимаца 
 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком прописује се обухват подручја у којима је дозвољено држање 
домаћих животиња и услови држања кућних љубимаца. 
  
II - ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

 
Члан 2. 

На подручју општине могу се држати домаће животиње, под условима  
одређеним законом и правилницима којима се уређује ова област и у складу са 
одредбама ове Одлуке. 

Члан 3. 
 

 Домаће животиње (крупну и ситну стоку) није дозвољено држати у урбаном 
подручју градског карактера Козарска Дубица у обухвату од III до V зоне, изузев дијела 
V зоне, који се налази уз регионални пут Козарска Дубица-Моштаница. 

 
Члан 4. 

 
 На подручју Општине Козарска Дубица, које није обухваћено одредбама члана 
3. ове Одлуке, за држање домаћих животиња потребно је обезбједити да: 
 1. објекти у којима ће се држати домаће животиње морају бити удаљени 20 м од 
стамбеног или пословног објекта  на сусједној парцели и 
 2. објекти у којима се држе домаће животиње морају имати непропусан под, 
одводне канале и непропусну јаму за осоку и уређено ђубриште. 
  

Члан 5. 
 

Држање домаћих животиња, као и испуштање, храњење и напасање, није 
дозвољено на следећим мјестима: 

 1. Око извора, резервоара за воду, јавних бунара и јавних чесми на удаљености 
мањој од 50 метара; 

 2. Око здравствених и школских установа на удаљености мањој од 40 метара; 
 3. Око објеката за производњу и ускладиштење животних намирница на 

удаљености мањој од 30 метара; 
 4. У стамбеним и пословним зградама, гаражама, шупама, подрумима, таванима 

и сличним мјестима. 
 
 



Члан 6. 
 

 Садржајем ђубришта и осочних јама није дозвољено угрожавати јавне и сусједне 
површине на начин да се садржај из истих излијева или износи на те површине. 
 У случајевима ђубрења осоком пољопривредних површина које се граниче са 
изграђеним грађевинским земљиштем обавезно је заоравање нађубрене површине 
одмах по извршеном ђубрењу. 
  
III – ДРЖАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 

 
Члан 7. 

  
 У циљу спречавања и сузбијања заразних болести животиња и заштите здравља 
и безбједности грађана, овом Одлуком прописује се број кућних љубимаца који се могу 
држати на  подручју општине Козарска Дубица. 
 

Члан 8. 
 
 Држаоци пернатих кућних љубимаца могу исте држати на парцелама 
индивидуалног становања у посебно изграђеним одговарајућим објектима или 
кавезима, који морају бити удаљени од стамбеног објекта на сусједној парцели најмање 
10 м. Изузетно, удаљеност може бити и мања ако је власник сусједног објекта дао 
писану сагласност. 
 У дијелу општине Козарска Дубица обухваћеним урбанистичким планом 
дозвољено је држање пернатих кућних љубимаца и то: 
 1. Голубова до 10 комада, 
 2. Паунова до 2 комада и 
 3. Препелице до 10 комада. 
 

Члан 9. 
 

Власник или ималац кућних љубимаца (у даљем тексту ималац) може у 
стамбеној згради, у свом стану,  држати једног пса или двије мачке, уз претходну 
сагласност заједнице етажних власника или свих власника станова. 

Писмена сагласност из претходног става није потребна ако се ради о држању 
паса - водича слијепог лица. 

Члан 10. 
 

Пси и мачке се не могу држати у стубиштима стамбених зграда, на балкону, 
терасама, нити уводити у лифтове, као ни на припадајућем земљишту зграде без 
писмене сагласности заједнице етажних власника, односно свих власника станова. 

 
Члан 11. 

 
 Грађани који посједују објекте индивидуалног становања- куће, у свом 
дворишту могу држати једног пса и двије мачке. 
 Ако је пас ловачки или расни, у објектима  из става 1. овог члана, може се 
држати највише 2 пса. 

Члан 12. 
 

 Више од два пса могуће је држати само у одгајивачницама или псетарницама 
паса, а у складу са прописима који ближе уређују ову област. 

 
 



Члан 13. 
 

Осим субјеката из члана 12. ове Одлуке, власник стада оваца и коза, у 
зависности од величине стада, може држати највише три овчарска пса. 
 

Члан 14. 
 

 Ималац паса и мачака може држати подмладак од њих до 2 мјесеца старости. 
 

Члан 15. 
 
 Ималац паса и мачака дужан је бринути да животиње лајањем, мјаукањем, 
завијањем или на други начин не ометају кућни ред и мир, односно ноћни мир 
оближњих станара. 

Члан 16. 
 

 Ималац мора пса држати под надзором и то: 
 - у стамбеној згради у затвореном простору (стану), 
 - у индивидуалној стамбеној згради у затвореном кућном простору или у 
ограђеном дворишту, под условом да му је онемогућен излазак и угрожавање 
пролазника и других лица. Ако двориште није безбједно ограђено, пас се мора држати у 
посебном ограђеном простору (боксу), или везан на ланцу, тако да не може угрозити 
пролазнике и друга лица. Пас мора имати објекат (бокс,кућицу) који га штити од 
временских непогода. 

На улазу у двориште у којем се држе пси, мора, на видном мјесту стајати табла 
са натписом „ЧУВАЈ СЕ ПСА“. 

Члан 17. 
 

 Кућице и боксови који се налазе у дворишту, не могу бити постављени у 
близини бунара, чесме или другог објекта за снабдијевање водом, те морају бити 
постављени на удаљености најмање 10 м од стамбеног објекта на сусједној парцели. 
 Изузетно, удаљеност од стамбеног објекта може бити и мања под условим да је 
власник сусједног објекта дао писану сагласност. 

 
Члан 18. 

 
  Уколико пас при извођењу из стана запрља или загади степениште, стазу, пут, 
зелену површину или други простор, ималац пса је дужан да загађену површину очисти 
и опере, а по потреби и дезинфикује. 

Члан 19. 
 

 Имаоци  паса патуљастог раста или штенади до 2 мјесеца старости, те паса који 
не спадају у категорију опасних, могу их водити по улици и по другим јавним 
површинама, са повоцем без заштитне корпе на њушци, уз услов да не угрожавају 
пролазнике. 

Члан 20. 
 

 Имаоци паса расе: пит бул теријери, добермани, амерички стафордски теријери, 
доге, мастифи, шарпланинци, бул теријери, и сви остали опасни пси (пси који су по 
својој природи агресивни), дужни су да своје љубимце изводе и шетају на кратком 
поводнику дужине 1,5 м, и са заштитном корпом. 
  
 
 



Члан 21. 
 

 Забрањено је увођење паса и мачака, те осталих кућних љубимаца у возила 
приградског саобраћаја и продајне објекте, дјечија и спортска игралишта, купалишта, 
школска дворишта, у пословне просторије предузећа и установа (осим у ветеринрске 
амбуланте) у гробља, спомен-подручја, угоститељске објекте, осим хотела који имају 
одређене просторије за смјештај паса, спортске објекте и на јавне скупове (осим 
службених паса), на сајмове и изложбе, као и на друга јавна мјеста на којима се 
одржавају различите манифестације. 
 
 IV - Н А Д З О Р 

Члан 22. 
 

 Надзор над провођењем одредби ове Одлуке вршиће Комунална полиција. 
 
V - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23. 
 

 Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ казниће се за прекршај 
правно лице ако: 
 - поступи супротно одредбама члана 3, 4, 5, 6, и 20. ове Одлуке, 
 За прекршај из става 1. овога члана казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу од  200,00 КМ до 1.000,00 КМ. 
 За прекршај из става 1. овога члана казниће се предузетник – физичко лице 
новчаном казном у износу од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ. 
 За прекршај из става 1. овога члана казниће се физичко лице  новчаном казном у 
износу од 100,00 КМ до 400,00 КМ. 

Члан 24. 
 

 Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ казниће се за правно 
лице ако: 
 - поступи супротно одредбама члана 8, 9,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и  21. 
 За прекршај из става 1. овога члана казниће се одговорно лице у правном лицу  
новчаном казном у износу од 100,00 КМ до 500,00 КМ. 
 За прекршај из става 1. овога члана казниће се предузетник – физичко лице  
новчаном казном у износу од 100,00 КМ до 500,00 КМ. 
 За прекршај из става 1. овога члана казниће се физичко лице  новчаном казном у 
износу од 50,00 КМ  до 300,00 КМ. 
  
VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 25. 
  

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о држању, регистрацији 
и цјепљењу домаћих животиња и кућних љубимаца („Службени гласниик Општине 
Козарска Дубица“, бр.8/05). 

Члан 26. 
  

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику Општине Козарска Дубица. 
 
                          ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана:                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица              Небојша Миловчевић, дипл. инж. 


