
 
На основу члана 27 став 1 тачка 24 и члана 38 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи 
(“Службени лист ЦГ”, бр. 02/18, 34/19, 38/20), члана 27 став 7 Закона о заштити добробити 
животиња (“Службени лист ЦГ”, бр. 14/08, 40/11, 47/15), члана 36 став 1 тачка 2 Статута 
Општине Беране (“Службени лист ЦГ- општински прописи”, бр. 42/18), Скупштина Општине 
Беране, на сједници одржаној дана, 30. и 31. маја 2020. године, донијела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
 о измјенама и допунама Одлуке о условима и начину држања кућних љубимаца, начину 

поступања са напуштеним и изгубљеним живoтињама(кућним љубимцима), начину 
збрињавања и контроле размножавања кућних љубимаца  

 
 

Члан 1 
У Одлуци о условима и начину држања кућних љубимаца, начину поступања са напуштеним и 
изгубљеним животињама(кућним љубимцима), начину збрињавања и контроле размножавања 
кућних љубимаца (“Службени лист Црне Горе – Општински прописи“, бр 54/19), члан 7 став 2 
мијења се и гласи: 
“Комунална инспекција ће у сарадњи са Комуналном полицијом и другим надлежним органима 
у складу са законом установити да ли власници испуњавају услове држања кућних љубимаца из 
става 1 овог члана.“ 
  

Члан 2 
У члану 10 после става 1 додаје се нови став 2 који гласи: „У  једном стану стамбене зграде 
може се држати највише један пас или друга животиња из члана 2 ове Одлуке, а подмладак те 
животиње може се држати најдуже до 6 месеци старости на начин којим се обезбјеђује његова 
добробит”. 
Досадашњи ставови 2, 3 и 4 постају ставови 3, 4 и 5. 
 

Члан 3 
У члану 11 у ставу 1 иза ријечи „држати“ додају се ријечи „највише 2 “. 
 

Члан 4 
У члану 11 после става 1 додају се 3 нова става која гласе: 
„У дворишту породичне стамбене зграде дозвољено је држати највише 2 животиње из члана 2 
ове Одлуке.“ 
„У дворишту из става 1 и 2 овог члана може се држати подмладак пса или подмладак друге 
животиње из члана 2 ове Одлуке и то најдуже до 6 мjесеци старости на начин којим се 
обезбjеђује његова добробит”. 
 



 
 
“За територију општине Беране ван Генералне урбанистичке разраде, односно гдје није 
предвиђена израда детаљних урбанистичких планова, у дворишту породичне стамбене зграде 
дозвољено је држање највише 3  пса или друге животиње из члана 2 ове Одлуке, а подмладак 
тог пса или друге животиње може се држати најдуже до 6 месеци старости на начин којим се 
обезбјеђује његова добробит. 
 
Досадашњи ставови 2,3,4,5 и 6 постају ставови 5,6,7, 8 и 9. 
 

Члан 5 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Црне Горе – 
Општински прописи''. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
 
 
Број: 0-016/20-125                                                                            Предсједник Скупштине 
Беране, 01. 06. 2020. године                                                                  Новица Обрадовић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 
I Правни основ за доношење одлуке 
Правни основ за доношење Одлуке о Измјенама и допунама Одлуке о условима и начину 
држања кућних љубимаца, начину поступања са напуштеним и изгубљеним 
животињама(кућним љубимцима), начину збрињавања и контроле размножавања кућних 
љубимаца, садржан је у члану 27 став 1 тачка 24 и члана 38 став 1 тачка 2 Закона о локалној 
самоуправи којим је прописано да општина у складу са законом и другим прописима уређује 
начин и услове држања кућних љубимаца, начин поступања са напуштеним и изгубљеним 
животињама, обезбјеђује услове за њихово збрињавање и спроводи мјере контроле њиховог 
размножавања, односно да Скупштина доноси прописе и друге опште акте, члану 27 став 7 
Закона о заштити добробити животиња којим је прописано да услове и начин држања кућних 
љубимаца, начин поступања са напуштеним и изгубљеним животињама(кућним љубимцима), 
начин збрињавања и контроле њиховог размножавања прописује надлежни орган локалне 
самоуправе, члану 36 став 1 тачка 2 Статута Општине Беране којим је прописано да Скупштина 
доноси прописе и друге опште акте. 
 
II Разлози за доношење одлуке 
Чланом 27 став 7 Закона о заштити добробити животиња прописано је да услове и начин 
држања кућних љубимаца, начин поступања са напуштеним и изгубљеним животињама (кућним 
љубимцима), начин збрињавања и контроле њиховог размножавања прописује надлежни орган 
локалне самоуправе. Општина Беране донијела је у децембру 2019. године Одлуку  како би 
уредила ово питање. Након доношења Одлуке пристигле су бројне пријаве од стране грађана 
Секретаријату за инспекцијске послове и Комуналној полицији на појединце који и поред 
прописаних одредби држе већи број паса и других животиња у својим двориштима, који 
представљају опасност по грађане и јавни ред и мир. Још једна од новина је давање 
надлежности Комуналној полицији и Комуналној Инспекцији (члан 7 Предлога Одлуке), тако да 
заједно спроводе Одлуку и у сарадњи са другим органима ефикасније спроведу исту на терену.  
 
III Финансијска средства потребна за реализацију ове одлуке 
За реализацију ове Одлуке нису потребна посебна финансијска средства. 
 
Полазећи од горе наведеног, предлаже се Скупштини општине Беране да донесе Одлуку о 
Измјенама и допунама Одлуке о условима и начину држања кућних љубимаца, начину 
поступања са напуштеним и изгубљеним животињама(кућним љубимцима), начину збрињавања 
и контроле размножавања кућних љубимаца, као у Предлогу Одлуке. 


