
                                                                                                                          НАЦРТ   

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу члана 52.став.1 

тачка 1. Закона о локалној самоуправи(“ Службени гласник РС” 129/07) ,члана 68. 

став 1. тачка 1. Статута општине Кнић(“ Службени гласник општине Кнић“ бр.95/08 

), и члана 11.став 1. тачка 1. Одлуке о општинској управи општине Кнић(“ Службени 

гласник општине Кнић”, бр.1/08) 

п р е д л а ж е 

 

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од  _____________        

2015.године ,на основу члана 46. став 1.тачка 1.  Закона о локалној самоуправи 

(“сл.гласник РС “ бр.129/07) ,члана 59. став 1. тачка 1. Статута општине Кнић(“ 

Службени гласник општине Кнић“ 95/08) и члана 7.став 1. тачка 1. Одлуке о 

општинској управи општине Кнић(“ Службени гласник општине Кнић”, бр.1/08) 

донесе  

З а к љ у ч а к 

 

ПРЕДЛАЖЕ СЕ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ , да на седници од_____________         

2015.године , на основу члана 2. став 3. тачка 14. Закона о комуналним 

делатностима(“ Сл.гласник РС” 88/11) ,члана 46.Закона о ветеринарству(“  

Сл.гласник РС” 91/2005,30/2010 И 93/2012) ,члана 3. став 1. и 2. Закона о добробити 

животиња  ,(“ сл.гласник РС “бр.95/08), члана 35. став 1. тачка 7.  Статута општине 

Кнић,(“ сл.гласник РС “бр.95/08), донесе 

                           

О  Д  Л  У  К  У 

o држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца 

на територији општине Кнић 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

    Одлуком о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца на 

територији општине Кнић, у даљем тексту: Одлука, прописују се места и простори, 

заштита и услови за држање домаћих животиња и кућних љубимаца на територији 

општине Кнић, као и ближи услови за добробит, збрињавање и нешкодљиво уклањање 

угинулих животиња на територији општине Кнић,а у складу са Законом о ветеринарству. 

 

 Члан 2. 

                                                         

 Домаћим животињама у смислу ове Одлуке сматрају се животиње које је човек 

одомаћио и чији опстанак зависи од непосредене бриге човека. 

 

Члан 3. 

 

Кућни љубимци су животиње које се држе ради дружења, и то пси, мачке и украсне 

и егзотичне птице. 



Држање егзотичних и дивљих животиња као кућних љубимаца регулисано је 

законом којим се уређује добробит животиња. 

Одредбе ове Одлуке које се односе на број паса и мачака које се могу држати не 

примењују се на правна и физичка лица која су регистрована за обављање услуга у узгоју 

и чувању ових животиња. 

Члан 4. 

 

Држање животиње јесте смештај, чување, нега и брига о животињама. 

Држалац животиња јесте правно или физичко лице, односно, предузетник, које као 

власник, односно држалац, има право чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза, 

коришћења и продаје животиња и које је одговорно за живот, заштиту здравља и 

добробити животиња. 

Држалац животиње обавезан је да држи животињу на начин којим не угрожава 

њену добробит, да јој обезбеди адекватан смештај, неопходну негу, правилну исхрану, 

одговарајуће хигијенско-санитарне услове простора у ком борави и здравствену заштиту у 

складу са законом којим се уређује добробит животиња. 

 

II ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

 

Члан 5. 

 

Двориште у коме се држи домаћа животиња и кућни љубимац мора бити ограђено. 

 

Члан 6. 

 

 Економски објекти су објекти за гајење животиња: стаје за гајење коња, стаје за 

гајење говеда, објекти за гајење живине, коза, оваца и свиња, као и објекти за гајење 

голубова, кунића, украсне живине и птица. 

 Пратећи објекти за гајење домаћих животиња су: испусти за осоку, водонепропусне 

бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти – базени за складиштење осоке на 

пољопривредном газдинству. 

 За изградњу објеката из става 1. и 2. овог члана мора се прибавити акт надлежног 

органа за градњу, односно акт за извођење радова. 

             

Члан 7. 

 

            Економски објекат за узгој животиња, мора да буде осветљен, са природном 

вентилацијом, вратима окренутим према дворишту и повезан на јаму за одлагање стајског 

ђубрива и осоке, удаљен од најближег стамбеног или пословног објекта најмање 15 метара 

и најмање 20 метара од објеката водоснабдевања, а од међне линије минимум 3 метра. 

           Објекти у којима се држе или узгајају домаће животиње, као и пратећи објекти не 

смеју угрожавати стамбене, пословне, водне објекте, јавне површине, као и друге 

површине. 

 Објекти у којима се држе или узгајају домаће животиње морају се редовно чистити 

и дезинфиковати. 

 



Члан 8. 

 

         Базен ( јама) за прикупљање течног стајског ђубрива (осока) мора бити 

изграђен од водонепропусног материјала, удаљена најмање 15 метара од најближег 

стамбеног или пословног објекта и најмање 20 метара од објекта водоснабдевања и то 

само на нижој коти.                            

                  Базен (јама)за одлагање течног стајског ђубрива (осока) из претходног става, 

мора редовно да се чисти, чим се напуни до 2/3 своје запремине. 

                 Базен (јама) за одлагање стајског ђубрива не може да се прикључи на јавну 

канализацију. 

                

Члан 9. 

 

 Течно стајско ђубриво (осока) из базена, објеката мора се благовремено одвозити 

на обрадиве површине изван насеља или на депонију фекалних материја. 

 На обрадиве површине изван насеља се може изручивати само у количинама које 

земљиште може да упије и иста се мора заорати одмах, или најкасније у року од 72 часа од 

дана изручивања на обрадиву површину. 

 Ово ђубриво се не сме испуштати у водотокове, у путни јарак или на пут, нити у 

канализацију. 

  

Члан 10. 

 

 Писта за одлагање чврстог стајског ђубрива мора бити ограђена ради спречавања 

расипања ђубрива по околном терену. 

 Чврсто стајско ђубриво мора се одвозити благовремено на обрадиве површине. 

 Уколико се парцела налази у близини стамбених објеката чврст стајњак се мора 

заорати у земљу одмах, или најкасније у року од 72 часа од момента одлагања чврстог 

отпада. 

 Забрањено је одлагање стајског ђубрива у путном земљишту и на путу, као и 

изливање процедних вода од истог у путне јаркове и на пут, суседна дворишта и др. 

површине. 

ПСИ И МАЧКЕ 

 

Члан 11. 

 

Пси и мачке се могу држати у стану стамбене зграде, породичној кући и у 

двориштима породичних кућа. 

Пси и мачке се могу држати под условима и на начин да се не узнемиравају трећа 

лица, да им се обезбеди сигурност и хигијена. 

Власник, односно држалац пса и мачке је дужан да се о овим животињама брине, да 

их негује, храни, обезбеди им потребне санитарно-хигијенске услове, редовну 

вакцинацију против беснила и лечење. 

Власник, односно држалац пса је дужан да изврши упис и регистрацију пса на 

начин прописан законом, обележавање и вакцинацију. 



Вакцинацију паса и мачака врши ветеринарска станица и ветеринарске амбуланте у 

складу са Програмом мера и издају потврду о вакцинацији против беснила власницима 

односно држаоцима паса или мачака и о томе воде евиденцију. 

 

                                                                      Члан 12. 

 

Пас се мора држати у посебно ограђеном простору или везан на ланцу тако да не 

може угрозити пролазнике или суседе. 

            Власник или држалац пса је обавезан да онемогући његов слободан и 

неконтролисан излазак ван свог дворишта, као и да спречи његово скакање на капију  

и ограду и изазивање страха код трећих лица. 

Пас који се држи у индивидуалном ограђеном дворишту не мора бити везан, уз 

услов да ограда висином и чврстином онемогућава псу да изађе из дворишта и обезбеђује 

сигурност пролазника. 

Објекат за држање пса,бокс,кућица морају бити удаљени  најмање 10 (десет) метра 

од суседовог стамбеног или пословног објекта и најмање 2 ( два ) метра од међе са 

суседним парцелама. 

Држалац пса дужан је да на улазним вратима-капији, на видном месту истакне 

натпис : '' ЧУВАЈ СЕ ПСА ''. 

Члан 13. 

 

 

Власник, односно држалац пса, дужан је да пса изводи на поводцу и сноси пуну 

одговорност за његово понашање на јавној површини. 

Сваки власник или држалац је дужан да одговорно поступа уколико одлучи да свог 

пса пусти са поводца. 

Извођење опасног пса обавезно је на кратком поводцу и са заштитном корпом на 

њушци. 

Псе из претходног става могу да изводе само пунолетна лица и то искључиво у 

складу са Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност за 

околину ( '' Сл.гласник'' РС бр. 65 /2010 ). 

Изузетно, ловачки пси за време лова, потраге за изгубљеним лицима и слично и 

овчарски пси за време чувања стоке, могу слободно да се крећу, под контролом власника 

или држаоца пса, без заштитне корпе на њушци. 

 

Члан 14. 

 

 

Уколико пас приликом извођења и кретања запрља јавне површине, власник или 

држалац животиње је дужан да их без одлагања очисти. 

Уколико пас или мачка при извођењу из стана запрља заједничко степениште или 

друге заједничке просторије, власник или држалац животиње је дужан да загађену 

површину очисти и опере а по потреби и дезинфикује. 

 

 

 



Члан 15. 

 

Ако пас или мачка озледе неко лице, држалац животиња дужан је да о томе одмах 

обавести ветеринарског  инспектора и да по налогу инспектора доведе животињу на 

преглед. 

Члан 16. 

 

            Необележен пас, без заштитне корпе и поводца, који се затекне на јавној површини, 

сматра се псом луталицом. 

            Обележени пас који се затекне на јавној површини без присуства власника или 

држаоца, сматра се напуштеним псом. 

           Напуштеним псом сматраће се и пас чији власник или држалац одбије да се, на 

захтев комуналног инспектора, легитимише и пружи доказ о власништву над псом, 

односно доказ да је држалац пса. 

 Држалац животиња дужан је да одмах, а најкасније у року од 24 часа, пријави 

угинуће животиња ветеринарској станици ради утврђивања узрока угинућа. 

 

ПЕРНАТА ЖИВИНА 

 

Члан 17. 

 

                   У објектима породичног становања, у дворишту – у економским објектима, у 

ограђеном простору или кавезу, може да се држи перната живина, под условима из члана 

4. ове Одлуке. 

                 Економски 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. 

                 Под , мора бити од водонепропусног материјала, са нагибом према каналу за 

одвођење воде и нечистоћа у јаму за одлагање стајског ђубрива. 

                Економски или помоћни објекат, ограђен простор или кавез, који садржи до 100 

јединки врсте, мора бити удаљен 10 метара од најближег стамбеног или пословног 

објекта. 

                Економски или помоћни објекат, ограђен простор или кавез, који садржи преко 

100 јединки врсте, мора бити удаљен најмање 20 метара од најближег стамбеног 

или пословног објекта. 

                

КОПИТАРИ И ПАПКАРИ 

 

                                                           Члан 18. 

 

                 У објектима породичног становања копитари и папкари, могу да се држе у 

посебним објектима изграђеним од чврстог материјала погодног за прање, дезинфекцију и 

одржавање.  

               

 

 

 



УКРАСНЕ И ЕГЗОТИЧНЕ ПТИЦЕ 

 

                                                             Члан 19. 

 

У колективним стамбеним зградама, у становима, могу да се држе украсне и 

егзотичне птице у броју и на начин којим се станари не ометају у мирном коришћењу 

станова. 

 

ГОЛУБОВИ 

 

Члан 20. 

 

Голубовима се, у смислу ове Одлуке, сматрају голубови писмоноше, голубови 

високолетачи и украсни голубови. 

Голубови се могу држати у колективним стамбеним зградама, у посебно 

изграђеним објектима или просторијама на проходном крову или тавану и уз претходно 

прибављену сагласност свих станара зграде и под условом да се не узнемиравају суседи и 

не прља околина. 

Голубови се могу држати у породичним стамбеним зградама, у посебно изграђеним 

објектима, на тавану или тераси, под условом да су удаљени најмање 5 метара од 

најближег стамбеног објекта или пословног објекта на суседној парцели и не узнемиравају 

суседе и не прљају околину. 

У заједничком дворишту стамбене зграде голубови се могу држати само уколико 

постоји сагласност свих власника и корисника станова са заједничким двориштем. 

 

Члан 21. 

 

За држање више од 10 голубова морају се користити за то наменски објекти 

(голубарници, односно волијери као и таван), а за држање до 10 голубова могу се 

користити и преносни објекти, као што је кавез од дасака, жице или сличног материјала. 

Стални и привремени објекти за држање голубова морају бити ограђени. 

Објекти за држање голубова морају се редовно чистити и дезинфиковати.  

 

КУНИЋИ 

 

Члан 22. 

 

На подручју општине Кнић кунићи се могу држати у дворишту породичне куће, 

заједничком дворишту породичне куће и заједничком дворишту са већим бројем 

породичних кућа. 

Кунићи се могу држати у заједничком дворишту породичне куће и дворишту са 

већим бројем породичних кућа по претходно прибављеној сагласности свих сувласника 

породичне куће, односно власника породичних кућа. 

Кунићи се морају држати у посебно ограђеном објекту и исти се мора редовно 

чистити и дезинфиковати. 

 



ПЧЕЛЕ 

 

Члан 23. 

 

Постављање кошница дозвољено је на отвореном простору изван насељеног места, 

односно на удаљености најмање 100 метара од најближег стамбеног објекта, објекта за 

држање домаћих животиња и јавних путева, при чему улаз у кошнице не сме бити окренут 

према овим објектима. 

Пчелињаци до 10 кошница могу се држати у дворишту породичне стамбене зграде, 

под условом да су удаљени најмање 20 метара од стамбених објеката, објеката за држање 

животиња и објеката за снабдевање водом. 

Пчелињаци, на паши, морају имати видно истакнуто име и презиме и пуну адресу 

пчелара, а кошнице морају бити обележене редним бројем. 

Пчелар је физичко или правно лице које се бави узгојем пчела ради добијања 

пчелињих производа. 

Није дозвољено постављање кошница са пчелама у дворишту колективног 

стамбеног објекта и у зони ширег центра насељених места. 

 

 

III ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА, ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА НАПУШТЕНЕ 

ЖИВОТИЊЕ,САКУПЉАЊЕ И ПОСТУПАЊЕ СА ЖИВОТИЊСКИМ 

ЛЕШЕВИМА,ТРАНСПОРТ ИЛИ ОРГАНИЗОВАЊЕ ТРАНСПОРТА 

 

Члан 24. 

 

Локална самоуправа на својој територији организује зоохигијенску службу која 

обавља следеће послове: 

1. Хвата и збрињава напуштене животиње у прихватилишта за животиње. 

2. Нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних површина и објеката за узгој, 

држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња. 

3. Транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и 

објеката из тачке 2. овог члана до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада 

животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или 

животну средину. 

             Послове организованог хватања напуштених и изгубљениих животиња на 

територији општине,обавља зоохигијенска служба савременим методама и на хуман 

начин, уз примену одговарајуће опреме и превозних средстава, на начин да се са 

животињом мора поступати тако да се проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и 

стреса у складу са законом којим се уређује добробит животиња. 

 

                                                Члан 25. 

 

                     Напуштена животиња је она 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. 

                     Изгубљена животиња је она животиња која је напустила држаоца без његове 

воље и коју он тражи. 



        Трошкови збрињавања  животиња из става 1. и 2. ове одлуке (хватање, превоз, 

смештај, стерилисање, обележавање, исхрана,нега) падају на терет власника, односно 

држаоца, под претњом принудне наплате. 

        Ако је власник или држалац животиња, непознат, трошкови из става 1. и 2. 

овог члана обезбеђују се из буџета Општине. 

       Трошкове хватања и збрињавања из става 3. овог члана, утврђује зоохигијенска 

служба. 

                                                                Члан 26. 

 

        Власник, односно држалац животиње дужан је да одмах, а најкасније у року од 

12 часова, пријави угинуће животиње надлежном ветеринару. 

       Када је животиња угинула под околностима које се не сматрају уобичајеним, 

леш животиње може бити уклоњен само по налогу ветеринарског инспектора. 

      Уклањање лешева угинулих животиња са јавних површина врши јавно 

комунално предузеће или друга лица одговорна за одржавање чистоће јавних површина. 

 

                                                                Члан 27. 

             

              Транспорт или организовање транспорта лешева животиња до објеката за 

сакупљање лешева и од обејеката за сакупљање лешева животиња до објекта за прераду 

или уништавање отпада животињског порекла врши се на начин који не представља ризик 

по друге животиње,људе или животну средину у складу са посебним прописима. 

 

 

IV  ЗАБРАНЕ У ПОГЛЕДУ ДРЖАЊА, ХВАТАЊА  

И ПОСТУПАЊА СА ДОМАЋИМ ЖИВОТИЊАМА 

 

Члан 30. 

 

Забрањено је: 

1. злостављање и напуштање домаћих животиња; 

2. хватање домаћих животиња, осим од стране овлашћеног предузећа; 

3. увођење домаћих животиња у дечја игралишта или на друга јавна места која су 

истакла знак који указује да је забрањено увођење животиња; 

4. шишање паса на јавним површинама; 

5. појење домаћих животиња на јавним чесмама и бунарима намењеним за 

водоснабдевање грађана; 

6. држање паса и мачака на ходницима и другим заједничким просторијама 

колективне стамбене зграде, балконима и терасама, као и на јавним површинама; 

7. држање опасних паса у заједничком дворишту стамбене зграде; 

8. држање паса који лајањем и завијањем ометају мир у стамбеној згради и 

суседству; 

9. хушкати једног пса на другог, хушкати пса на човека, као и организовати борбе 

паса; 

10. држање голубова на терасама, балконима  и заједничким терасама колективних 

стамбених зграда; 



11. убијање пса; 

12. остављање леша угинуле животиње на јавним површинама или у објектима за 

узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња као и 

закопавање од стране неовлашћеног лица. 

13. истицање кожа закланих животиња испред угоститељских објеката. 

 

V НАДЗОР 

 

Члан 31. 

 

Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши комунална инспекција и  

инспекција за заштиту животне средине Општинске управе општине Кнић. 

 

Члан 32. 

 

Комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине у вршењу надзора 

над применом и спровођењем ове Одлуке имају овлашћења да: 

- нареде решењем отклањање недостатака и неправилности у погледу услова и 

начина држања као и заштите животиња у примереном року 

- подносе захтев за покретање прекршајног поступка 

- предузимају друге мере утврђене овом одлуком.  

Комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине  овлашћенни су да 

власнику односно држаоцу који се не придржава услова за држање домаћих животиња 

прописаних овом Одлуком, решењем наложе успостављање хигијенских и других услова 

прописаних за њихово држање, забране држање животиња или наложе уклањање 

животиња, као и да одреде рок за његово извршење. 

Уколико држалац животињане не поступи по решењу из става 2. овог 

члана,уклањање паса и мачака вршиће зоохигијенска служба или друга овлашћена служба 

којој је поверено да на територији општине Кнић обавља послове хватања животиња. 

Против решења комуналниг инспектора и  инспектора за заштиту  животне средине 

држалац животиње може изјавити жалбу Општинском већу општине Кнић, у року од 15 

дана  од дана достављања решења. 

Жалба не одлаже извршење решења којим се наређује уклањање пса-опасних паса, 

раса дефинисаних Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност 

за околину ( '' Сл.гласник'' РС бр. 65 /2010 ). 

 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33. 

 

Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 

лице ако: 

1. поступи супротно члану 4. став 3., члану 5, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 

21,22,23, и 24; 

2. ако врши радње које су забрањене чланом 30; 

 



                                                        Члан 34. 

 

 

Новчаном казном од 25.000,00 до 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако: 

1. истиче коже закланих животиња испред угоститељских објеката; 

2. не поступи по решењу овлашћеног лица из члана 32. ове Одлуке; 

3. не омогући комуналном инспектору или инспектору за заштиту животне средине 

да изврши инспекцијски надзор у складу са одредбама ове Одлуке. 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 35. 

 

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. 

Члан 36. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Кнић “. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 2. став 3. 

тачка 14. и члана 4. Закона о комуналним делатностима(“ Сл.гласник РС” 88/11) ,члана 

46.Закона о ветеринарству (“  Сл.гласник РС” 91/2005,30/2010 И 93/2012) ,члана 3. Закона 

о добробити животиња  (“Сл.гласник РС”, бр.41/09)  , члана 35. став 1. тачка 7.  Статута 

општине Кнић,(“ Сл.гласник РС “бр.95/08). 

Чланом 2. Закона о комуналним делатоностима (“ Сл.гласник РС” 88/11) прописано 

је да комуналне делатности у смислу овог закона су делатности пружања комуналних 

услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је 

јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег 

квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим 

вршењем.Комуналне делатности су делатности од општег значаја у које спада и делатност 

зоохигијене. 

Чланом 46. Закона о ветеринарству (“  Сл.гласник РС” 91/2005,30/2010 И 93/2012)  

Локална самоуправа дужна је да на својој територији организује зоохигијенску службу која 

обавља следеће послове: 1)хвата и збрињава напуштене животиње у прихватилишта за животиње; 

2)нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, 

излагање, одржавање такмичења или промет животиња; 3)транспорт или организовање транспорта 

лешева животиња са јавних површина и објеката из тачке 2) овог члана до објекта за сакупљање, 

прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по 

друге животиње, људе или животну средину.Локална самоуправа је дужна да за послове из става 

1. тачка 2) овог члана има изграђен објекат за сакупљање лешева животиња.У објекту из става 2. 

овог члана локална самоуправа може сакупљати и друге споредне производе животињског 

порекла. 



Локална самоуправа која није организовала зоохигијенску службу дужна је да до њеног 

организовања обезбеди финансирање уклањања лешева.Када је животиња угинула под 

околностима које се не сматрају уобичајеним, леш животиње може бити уклоњен само по налогу 

ветеринарског инспектора. 

Чланом 3.став 1. Закона о добробити животиња,(“ сл.гласник РС “бр.95/08)прописано 

је да државни органи, научноистраживачке организације, установе у области образовања, 

ветерине, пољопривреде, здравства, информисања, културе, као и друге установе и организације и 

правна и физичка лица, односно предузетници, који обављају делатности, односно послове у вези 

са животињама, дужни су да обезбеђују, усмеравају и подстичу јачање свести о значају добробити 

животиња. 

Лица из претходног  става , органи јединица локалне самоуправе, као и грађани и 

удружења дужни су да брину о животу и заштити здравља и добробити животиња и међусобно 

сарађују, координирају и усклађују доношење и спровођење одлука у области добробити 

животиња. 

Чланом 35.став 1. Тачка 27. Статута општине Кнић (“ сл.гласник РС “бр.95/08) 

прописано је да скупштина општине осим послова набројаних у овом члану обавља и 

друге послове утврђене законом и статутом. 

Разлози за доношење ове Одлуке налазе се у  неопходности усаглашавања начина 

држања и заштите животиња и кућних љубимаца  на територији општине Кнић са 

законском процедуром. 

 

 

 

Брoj 501-1329/2015-03 

У Книћу,13.10.2015.године                                        

                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                   Сузана Илић,дипл.правник 

 

 

 


