На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08 и 28/08) и члана
51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 12/08), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној дана 01.07.2011. године, донела је

Члан 3.
У члану 9. ст. 1. Одлуке мења се и гласи:
''Голубови се не могу држати у становима, на
балконима, подрумима, таванима и у заједничким просторијама
стамбених зграда''.

РЕШЕЊЕ

Члан 4.

Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни
Статута ЈКП ''Паркинг Ћуприја''.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

Члан 10. Одлуке мења се и гласи:
''Држање и репродукција дивљих егзотичних
животиња као кућних љубимаца може се обављати само на
основу Решења о одобрењу држања и репродукције дивљих и
егзотичних животиња, као кућних љубимаца, које доноси
министарство, на основу претходно прибављене сагласности
министра надлежног за послове животне средине''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-54/2011-02 ОД 01.07.2011.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић, дипл.инг.пољ.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и члана 38. Статута општине
Ћуприја (''сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08), Закона о
добробити животиња (''Сл.гласник РС'',бр.41/09) и Закона о
ветеринарству (''Сл.гласник РС'',бр.91/05 и 30/10), Скупштина
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 01.07.2011.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ И
ЧУВАЊУ ЖИВОТИЊА
Члан 1.
У Одлуци о држању и чувању животиња (''Сл.гласник
општине Ћуприја'',бр.12/04) у даљем тексту: Одлука чл. 1. ст. 2.
мења се и гласи:
''Животиња у смислу ове Одлуке, а у складу са
Законом о добробити животиња Законом о ветеринарству је
сваки кичмењак који је у стању да осети бол., патњу, страх и
стрес односно копитари (коњи, магарци, мазге и музле), папкари
(говедо, овце, козе и свиње) живина (кокошке, ћурке, гуске,
патке и друге пернате животиње), украсне и егзотичне птице и
животиње, укључујући и животиње у зоолошком врту, пси,
мачке, кунићи, пчеле, свилена буба, дивљач, дивље животиње,
лабораторијске животиње, гмизавци, пужеви, рибе, мекушци,
љускари из објеката, аквакултуре и водене животиње из дивљине
намењене за узгајање или пуштање у водено окружење''.
''Услови и начин држања паса и мачака на територији
општине Ћуприја регулишу се посебном Одлуком''.
После ст. 2. додаје се став 3. који гласи:
''Власник животиње у смислу ове Одлуке, а у складу са
Законом о добробити животиња, јесте правно или физичко лице
односно предузетник који има право чувања, држања, узгоја,
репродукције, превоза, коришћења и продаје животиње и које је
одговорно за живот, заштиту здравља и добробити животиња.
Држалац животиња јесте правно или физичко лице, односно
предузетник, које има право чувања, држања, узгоја,
репродукције, превоза и коришћења животиње, као и право
продаје животиње на основу писменог одобрења власника и које
је одговорно за живот, заштиту здравља и добробити животиња.
Власник односно држалац животиња не може бити лице млађе
од 18 година. Ако лице млађе од 18 година поседује животињу
власник односно држаоцем животиње сматра се његов родитељ
или старатељ''.
Члан 2.
У чл. 4. ст. 2. Одлуке мења се и гласи:
''Објекти, просторије из претходног става морају
испуњавати ветеринарско-санитарне услове за држање
животиња.
У члану 4. ст. 3. Одлуке уместо речи: ''надлежни орган
управе за пољопривреду'' треба да стоји:
''Републички ветеринарски инспектор.

Члан 5.
У чл. 11. ст. 2. тачка 7. Одлуке брише се.
Члан 6.
У чл. 12. Одлуке став 2. брише се
Члан 7.
У чл. 14. ст. 1. Одлуке уместо:
''500 до 50.000,00 динара, треба да стоји:
''2.500,00 динара до 75.000,00 динара''.
Члан 14. ст. 2. Одлуке мења се и гласи:
''Новчаном казном од 2.500,00 динара до 75.000,00
динара казниће се физичко лице ако не поступи по Решењу
комуналног инспектора''.
''Новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00
динара казниће се правно лице ако не поступи по Решењу
комуналног инспектора''.
Члан 14. ст. 3. мења се и гласи:
''Новчаном казном од 2.500,00 динара до 75.000,00
динара казниће се физичко лице ако омета или онемогућава
комуналног инспектора у вршењу инспекцијског надзора
новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара
казниће се правно лице ако омета или онемогућава комуналног
инспектора у вршењу инспекцијског надзора.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-54/2011-02 од 01.07.2011.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ксенија Милошевић,дипл.инж.пољ.
На основу члана 32. а у вези са чл. 20. ст. 1. тачка 26.
Закона о локалној самоуправи ('Сл.гласник РС'', бр. 129/07) и
члана 38. а у вези са чл. 15. ст. 1. тачка 25. Статута општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08), Скупштина
оппштине Ћуприја, на седници одржаној дана 01.07.2011.године,
донела је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДРЖАЊА ПАСА И МАЧАКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин држања
паса и мачака на територији општине Ћуприја, забране,
прекршаји и казне за прекршаје као и надлежни органи за надзор
над спровођењем одлуке.
Члан 2.
На територији општине Ћуприја пси и мачке као
кућни љубимци могу се држати на начин којим се не
узнемиравају други грађани, којим се спречава настајање
заразних болести животиња, штити здравља грађана и обезбеђује
заштита и добробит животиња.

Члан 3.
На начин и услове држања паса примењују се и
одредбе Правилника о начину држању паса који могу
представљати опасност по околину („Сл.гласник РС“, бр.
65/2010).
Члан 4.
На чување, држање или узгој паса и мачака у
комерцијалне и сличне сврхе, примењују се посебни прописи о
условима и начину узгоја, држања и чувања, као и одредбе ове
Одлуке које се односе на извођење паса и мачака, заштиту
околине и заштиту од узнемиравања других лица.
Члан 5.
Ограничење броја животиња не односе се на овчарске псе и
остале псе који се користе за чување стада.
Члан 6.
Власник, односно држалац паса и мачака одговоран је
за њихов живот, здравље и добробит.
Власник, односно држалац је дужан да предузима све
неопходне мере како би обезбедио да се животињи не наноси
непотребан бол, патња, страх и стрес, односно повреда, као и да
се њиховим држањем не угрожавају људи и околина.
2. ДРЖАЊЕ ПАСА КОЈИ МОГУ ПРЕДСТАВЉАТИ
ОПАСНОСТ ПО ОКОЛИНУ
Члан 7.
Под псом који може представљати опасност по
околину сматра се: пас који је без очигледног разлога напао
човека или другог пса и нанео му телесне повреде или смрт који
је узгајан односно дресиран за борбе паса или нађен у
организованој борби са другим псом; који је намењен за чување
имовине или као телесни чувар; пас расе питбул теријер или
мешанац те расе, који не потиче из контролисаног узгоја; пас
расе бул теријер, стафорд теријер, амерички стафорд теријер и
мини бул теријер или мешанац тих раса.
Члан 8.
Пса који може представљати опасност по околину
може држати само пунолетно лице (власник не и држалац) које
није кажњавано и против којег није покренут поступак за дела
прописана
Правилником из члана 3. ове Одлуке и под условом да
поседује потврду да је пас прошао обуку из социјализације.
Пас који после провере степена социјализације не
постигне задовољавајућу оцену односно ако и даље представља
опасност, лишава се живота у складу са Законом о добробити
животиња.
Члан 9.
Пас који може представљати опасност по околину не
може се држати у стану и заједничким двориштима објеката
вишепородичног становања, не може се уводити у јавне објекте
и возила јавног превоза, нити изводити и пуштати да се слободно
креће на јавним површинама из члана 19. ове Одлуке.
Пас који може представљати опасност по околину не
може се држати на ланцу, већ се мора држати у ограђеном
простору чија конструкција онемогућава да побегне.
Ограђени простор, власник мора држати под кључем, а на улазу
у простор мора бити
истакнуто упозорење „Опасан пас“.
Члан 10.
Пас који може представљати опасност по околину,
може се изводити на јавне површине уколико је са успехом
прошао обуку из социјализације.
Извођење може да врши искључиво власник, на
кратком поводцу са заштитном корпом.
У току извођења пас мора бити под сталним
непосредним надзором власника.
Пас који је ,због напада на човека или другог пса или због тога
што је дресиран за борбе или нађен у организованој борби са
другим псима, категорисан као „Опасан пас“ не може се
изводити на јавне површине.

Члан 11.
Власник пса који може представљати опасност по
околину има и друге посебне обавезе утврђене Правилником из
члана 3. ове одлуке и то:
- да пријави држање пса који може представљати опасност по
околину,
- да у прописаним случајевима стерилише пса,
3. ДРЖАЊЕ ОСТАЛИХ ПАСА И МАЧАКА
1. Број животиња и објекти у којим се могу држати
Члан 12.
У стану се могу држати највише два пса или две мачке
или један пас и једна мачка.
Подмладак животиња из става 1. овог члана може се
држати у стану најдуже до 3 месецa старости.
У заједничком стану пси и мачке могу се држати само
ако постоји писана сагласност сустанара.
Члан 13.
У дворишту индивидуалног породичног стамбеног
објекта у дворишту пословног објекта могу се држати највише
два пса.
Изузетно, по одобрењу надлежног инспекцијског
органа, у дворишту индивидуалног породичног стамбеног
објекта и дворишту пословног објекта могу се држати више од
два пса, уколико су обезбеђени сви услови из члана 2. ове
Одлуке и Закона о добробити животиња.
Подмладак животиња из става 1. овог члана може се
држати у дворишту најдуже до 4 месеца старости.
Члан 14.
У заједничком доворишту објеката више породичног
становања, може се држати један пас и то само ако постоји
писана сагласност власника, односно корисника заједничког
дворишта.
У
заједничким
просторијама
випепородичног
становања (хол, степениште, таван, подрум и др.), као и на
балконима, терасама и др. не могу се држати пси и мачке.
Члан 15.
Пас мора да се држи у ограђеном простору са
одговарајућом кућицом или везани на ланцу
или на продуженој водилици са одговарајућом кућицом, тако да
не могу прићи уличној огради,
односно регулационој линији на удаљености мањој од 2м.
Ограђени простор, односно простор по коме пси могу
да се крећу мора да буде удаљен најмање 4м од најближег
стамбеног или пословног објекта на суседној парцели.
Ланац не може бити краћи од два ни дужи од три метра.
Пас се мора свакодневно пуштати ван ограђеног
простора предвиђеног за његово држање, односно са ланца, ако
је двориште потпуно ограђено и ако на други начин не угрожава
и узнемирава пролазнике и суседе.
Ако двориште није потпуно ограђено или ако би се
пуштањем ван ограђеног простора, односно са ланца угрозили
пролазници и суседи, пас мора бити везан на продужену
водилицу.
Простор у коме се држе животиње мора се редовно
чистити и одржавати, а повремено и дезинфиковати.
Члан 16.
Власник или држалац пса је дужан да на улазним
вратима, односно капији,на видном месту, истакне натпис „чувај
се пса“.
2. Извођење на јавне површине
Члан 17.
Власник, односно држалац, пса може да изводи на
поводцу, дужине до 2м.
Пси раса немачки овчар, белгијски овчар (сви
варијетети), ротвајлер,
доберман немачки боксер (оба варијетета), шнауцер-велики (оба
варијетета), црни теријер, аргентински пас, бул мастиф, мастиф,
напуљски мастиф,пиринејски мастиф, шарпланинац, кавкаски
овчар, ердел теријер; пси других великих раса и средњих раса

