РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 28. став 1. алинеја 15. и члана 39. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 26.
став 1. алинеја 15. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“,
број: 1/15), Скупштина општине Станари, на 04. редовној сједници, одржаној
24.03.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
о условима држања домаћих животиња
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови за држање домаћих животиња на подручју
општине Станари.
Члан 2.
Забрањено је држање домаћих животиња (говеда, коња, свиња, оваца, коза,
зечева и пернате живине) у зони, дефинисаној чланом 3. ове Одлуке.
Забрана, из претходног става, односи се и на сва дворишта објеката, у којима се
врше јавни послови или окупља већи број грађана, а нарочито здравствених установа,
школа и других објеката од општег интереса, као и на подрумске и пословне
просторије.
Члан 3.
Зона, у којој је забрањено држање домаћих животиња, обухвата подручје од
моста на путу Р474а код к.ч. 525/7 к.о. Остружња Доња и протеже се низводно током
ријеке Остружње, до к.ч. 548/1 к.о. Остружња Доња, наставља јужно рубом к.ч. 548/3,
547/2, 548/6 к.о. Остружња Доња, прелази некатегорисани пут Н25 (Р474-а-Коњић
обала-Каравлашко гробље), наставља се западно рубом к.ч. 549/1 к.о. Остружња Доња
до Каравлашког потока. Наставља јужно узводно уз Каравлашки поток до к.ч. 432/1 к.о.
Станари, те се простире западно рубом к.ч. 445, 442, 452, 469, 470, 467/1, 467/2 к.о.
Станари до локалног пута Л5, те наставља на запад преко к.ч. 383/6, 383/7, 383/8, затим
ивицом к.ч. 383/5, те се наставља западно границом к.ч. 399/1, 244, те према
сјеверозападу границом к.ч. 241 до ријеке Остружње, затим се наставља низводно
током ријеке Остружње и границом парцеле к.ч. 1822/1 до регионалног пута Р-474 и
настављајући ка сјеверу до укрштања са пругом Бањалука-Добој дуж пута кроз насеље
Секулићи. Пруга Бањалука-Добој чини сјеверну границу зоне све до к.ч. 474/1 к.о.
Остружња Доња, те наставља рубом ове парцеле на југ до ријеке Остружње, све до
моста на путу Р474а.
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Парцеле, означене катастарским честицама, у опису зоне, улазе у састав исте.

Члан 4.
У подручјима ван зоне, дефинисане чланом 3. ове Одлуке, дозвољено је држање
домаћих животиња, под сљедећим условима:
-

-

-

ако постоји ограђено двориште, одвојено од улице и других зграда,
ако за смјештај домаћих животиња постоје посебно изграђени објекти,
удаљени од стамбених објеката, пута и пруге најмање 20 м, а од водног
објекта, ријеке, рјечице и водног канала најмање 50 м низводно,
ако су уз свињце и штале изграђена и ђубришта, која морају бити
изграђена од непропусног материјала (бетона), укопана у земљи са
осочном јамом,
ако се објекти за држање домаћих животиња држе у чистом и уредном
стању.
Члан 5.

Убијене и угинуле животиње уклањају се са јавних пoврщина специјалним
возилима и покопавају на, за то одређена мјеста.
Ако је животиња угинула од заразне болести, мора бити покопана по посебним
прописима, а мјесто на коме се врщи укопавање такве, одређује ветеринарска
инспекција, чије укопавање се посебно плаћа. Одјељење, надлежно за просторно
уређење, ће одредити локацију за сточно гробље, из става 1. овог члана, у складу са
просторним плановима.
Члан 6.
Држање кућних љубимаца дозвољено је под условом да њиховим држањем нису
угрожени хигијенски, санитарни и други услови тих мјеста.
Држање кућних љубимаца у зградама дозвољено је под условом да не
узнемиравају остале станаре.
Члан 7.
Пси се морају држати у кућицама, удаљени од стамбених зграда и улица,
најмање три метра, у простору затвореном од улица и од водних објеката, према
посебним прописима.
Објекти за псе морају се држати у чистом стању и повремено дезинфиковати.
Забрањено је пуштање паса и мачака да се слободно крећу.
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Члан 8.
Збрњавање животиња луталица и животиња без власника врши правно лице
коме је повјерено обављање ових послова.
Члан 9.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одјељење за стамбено-комуналне и
инспекцијске послове.
Послове инспекцијске контроле врши комунална полиција и ветеринарска
инспекција, у склопу својих надлежности.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Новчаном казном, у износу од 50,00 KM до 200,00 КМ, казниће се физичко лице
за почињене прекршаје, односно ако поступи супротно одредбама сљедећих чланова: 2,
4, 5, 6. и 7.
Члан 11.
Новчаном казном, у износу од 200,00 КМ до 1000,00 КМ, казниће се самостални
привредник, односно подузетник, за почињене прекршаје, односно ако поступи
супротно одредбама сљедећих чланова: 2, 5. и 7.
Члан 12.
Новчаном казном, у износу од 500,00 КМ до 5000,00 КМ, казниће се за прекршај
правно лице, а у износу од 100,00 КМ до 500,00 КМ одговорно лице у правном лицу за
почињене прекршаје, односно ако поступи супротно одредбама сљедећих чланова: 2, 5.
и 7.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Лица, која држе домаће животиње, дужна су да у року 90 дана, од ступања на
снагу ове Одлуке, ускладе стање на терену са одредбама ове Одлуке.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Станари“.

Број: 01-020-39/17
Датум: 24.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
____________________________
Остоја Стевановић
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