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Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а                        B o s n a  i  H e r c e g o v i n a 
               БРЧКО ДИСТРИКТ                        BRČKO DISTRIKT 
          БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ                        BOSNE I HERCEGOVINE 

   СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТA                        SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA 
 
На основу члана 23 става 2 Статута Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник 

Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, 4/00, 7/04, 20/05 и 24/05) и члана 45 Пословника 
Скупштине Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст (“Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ” број 11/03), те Предлога одлуке градоначелника број: 01-014-009402/06 
од 13. јула 2006. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 35. сједници одржаној 20. 
јула  2006. године, донијела је   

 О Д Л У К У 
О ДРЖАЊУ ПАСА, РЕГИСТРАЦИЈИ И НАЧИНУ ПОСТУПАЊА С НЕУПИСАНИМ, 

НАПУШТЕНИМ И ИЗГУБЉЕНИМ ПСИМА КАО И УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ ПТИЦА  

 

 

I.   ПРЕДМЕТ  
 

Члан 1 

Овом одлуком регулише се: начин држања паса, регистрација паса у смислу 
њиховог држања, начин поступања с неуписаним, напуштеним и изгубљеним псима, 
њихово прикупљање и смјештај у склониште/азил за животиње, услови за држање 
птица у голубарницима, као и услови које правно или физичко лице мора да 
испуњава  за додјелу јавног овлашћења за обављање регистрације, прикупљање и 
смјештај нерегистрованих, напуштених и изгубљених паса. 
 
 

II.   ДЕФИНИЦИЈЕ ПОЈМОВА 
 

Члан 2 

Поједини појмови из ове одлуке имају сљедеће значење: 
1. »Одгајивачи» су физичка или правна лица регистрована код надлежног органа за 
дјелатности одгајања паса и подизања младунчади паса, који ту дјелатност 
обављају у регистрованим објектима. 
2. »Власник држалац» је физичко или правно лице које је власник пса што доказује 
извршеном регистрацијом пса на своје име и који фактички држи пса и води бригу о 
њему с намјером да се бави узгајањем, заштитом, дружењем, употребом, 
обучавањем или продајом паса. 
3. »Правно или физичко лице са јавним овлашћењем» је друштво, удружење 
грађана, фирма или појединац који су регистровани да се баве сакупљањем 
напуштених и изгубљених животиња и којима је законом додијељено јавно 
овлашћење за регистрацију паса и прикупљање нерегистрованих, напуштених и 
изгубљених паса и других животиња.  
4. »Нерегистровани пси» су пси који нису пријављени. 
5. »Напуштени пси» су пси који нису под контролом власника држаоца. 
6. »Изгубљени пси» су пси који нису под контролом власника држаоца, а које 
власник држалац тражи и има намјеру да се о њима и даље стара. 
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III.   ДРЖАЊЕ ПАСА 
 

Члан 3 

Дозвољен број паса, старости преко 4 мјесеца, које власници држаоци могу да држе 
у становима је два, а у кућама три пса. 
Власник држалац може поднијети захтјев Одјељењу за јавну безбједност Владе 
Брчко дистрикта БиХ за добијање одобрења за држање већег броја паса од оног 
предвиђеног ставом 1 овог члана, уколико за то посједује услове. 
Под условима за добијање одобрења из става 2 овог члана подразумијевају се, 
поред ветеринарско-санитарних услова и врста паса као и њихово понашање. Ове 
услове испитује надлежна инспекција и физичко или правно лице са јавним 
овлашћењем. 
Одгајивачи паса који држе већи број паса него што је то предвиђено ставом 1 овог 
члана, могу да држе псе у за то регистрованим објектима, а број паса који могу да 
држе зависи од величине и услова објекта у складу с ветеринарско-санитарним 
прописима. 
 
 

Члан 4 

Власник држалац пса је дужан да обезбиједи да пас не омета кућни ред и мир 
трећих лица, те се пас мора држати на начин да не угрожава личну безбједност и 
имовину трећих лица. 
 
 

Члан 5 

Опасан пас мора бити држан у простору или објекту из којег не може побјећи, а на 
улазу мора бити видљиво истакнуто упозорење «Опасан пас». Улазна врата морају 
бити закључана. 
Извођење опасног пса на јавне површине дозвољено је само са заштитном корпом и 
на поводцу, од стране пунољетног лица. 
Остали пси морају се изводити на јавне површине на поводцу и видно обиљежени 
привјеском који издаје правно или физичко лице са јавним овлашћењем. 
Под опасним псом у смислу ставова 1 и 2 овог члана подразумијевају се агресивни и 
уједљиви пси. 
Агресивност и уједљивост паса процјењује сам власник пса, на властиту 
одговорност. 
 
 

Члан 6 

Забрањено је изводити псе на јавна мјеста као што су државне канцеларије, 
здравствене установе, продавнице, пијаце, позоришта и биоскопи, вјерске установе, 
гробља, јавни превоз, као и на јавне скупове, свечаности и приредбе, дјечја 
игралишта, те угоститељске објекте на којима је видљиво истакнута забрана 
увођења паса. 
Забрана из става 1 овог члана не односи се на псе водиче слијепих лица као и 
службене псе. 
Власници држаоци паса могу псе пустити без поводца, да се слободно крећу, на 
мјестима која су за то одређена и видно обиљежена. 

 

 
Члан 7 

Забрањено је напуштање пса, а у случају да се пас изгуби власник држалац пса 
дужан је о томе да обавијести правно или физичко лице са јавним овлашћењем у 
року од 24 часа од момента његовог нестанка. 
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Члан 8 

Власник држалац пса дужан је да носи прибор за чишћење пасјих фекалија и да 
чисти површине које служе као заједнички дијелови зграда, стубиште, улаз у 
двориште и јавне површине, ако их је његов пас загадио. 
 

 
Члан 9 

Власник  који држи пса у ограђеном дворишту или ограђеном простору заједничког 
дворишта на видљиво мјесто мора да стави ознаку која упозорава на пса (оштар 
пас, чувај се пса и сл.), те да има исправно звоно на улазним дворишним вратима. 
Ако је пас везан у дворишту ланац не смије бити краћи од три (3) метра и мора 
омогућавати псу хоризонтално кретање путем висеће жице, а псећа кућица мора 
бити заштићена од влаге и хладноће и по величини мора бити примјерена величини 
пса. 
Када пас није везан ланцем него је смјештен у боксу, површина бокса мора износити 
најмање 3 м2. 
У неограђеном дворишту пас мора бити везан а у заједничким просторијама зграде 
пас се не смије држати нити остављати. 
 
 
IV.   ДРЖАЊЕ ПТИЦА 

 
Члан 10 

Држање голубова и других  птица, осим заштићених и угрожених врста, дозвољено 
је у голубарницима или кавезима под сљедећим условима: 
1. Голубарник мора бити затвореног типа изграђен од чврстог материјала. 
2. Улаз у голубарник као и испусти за голубове не могу бити окренути према 
сусједним објектима. 
3. Прозори или свјетларници голубарника окренути према сусједном објекту морају 
бити затворени. 
4. Голубарник мора посједовати посебан канализациони одвод или затворени 
спремник за одлагање измета. 
5. Голубарник мора задовољавати и остале опште ветеринарско-санитарне услове. 
 
Птице не смију бити пуштене ван голубарника без надзора власника или лица које је 
власник ангажовао за одржавање тренинга. 
 

 

 
V.   РЕГИСТРАЦИЈА ПАСА 
 

 

Члан 11 

Регистрација паса у смислу пријаве за њихово држање је обавезна и води се ради 
контроле популације паса, а власник држалац пса је обавља код правног или 
физичког лица којем је додијељено јавно овлашћење у року од 7 дана од дана 
набавке пса. Регистрација паса подразумијева уношење података о власнику пса, 
микрочиповању, нестанку пса, односно његовом брисању из евиденције. 
Приликом регистрације паса власници држаоци паса плаћају годишњу таксу у износу 
од 5 КМ која се уплаћује на рачун буџета Брчко дистрикта БиХ. Средства 
прикупљена од такси користе се искључиво за контролу популације паса.  
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VI.   САКУПЉАЊЕ ПАСА И ДРУГИХ ЖИВОТИЊА 
 

 
Члан 12 

Нерегистроване, напуштене и изгубљене псе и друге животиње сакупљају 
овлашћени радници правног или физичког лица са јавним овлашћењем уз употребу 
савремене опреме и на начин да животињи не наносе бол или уколико је то нужно, 
да га наносе у најмањој могућој мјери, и смјештају их у склониште/азил за животиње 
на подручју Брчко дистрикта БиХ.  
 
 

Члан 13 

Правно или физичко лице са јавним овлашћењем може на захтјев власника  да 
преузме и смјести у склониште/азил и животињу о којој власник не може  да се 
брине. 
У случају из става 1 овог члана, власник животиње мора, поред личних података, 
дати и изјаву којом се одриче власништва над животињом, те предати сву 
документацију о животињи. 
 
 
VII.   ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ СА ЈАВНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ 

 
 

Члан 14 

Поступак избора правног или физичког лица ради додјеле јавног овлашћења врши 
се путем јавног огласа који расписује градоначелник Брчко дистрикта БиХ у року од 
тридесет (30) дана од дана доношења ове одлуке. 
Јавно овлашћење из става 1 овог члана, додјељује се законом. 
 
 

Члан 15 

Правно или физичко лице да би добило јавно овлашћење мора да  испуњава опште 
и посебне услове: 
 
 
1. Општи услови: 
а)  да је регистровано за обављање дјелатности заштите животиња код надлежног 
органа;  
б)  да има сједиште/пребивалиште у БиХ; 
ц)  да се против њега не води кривични поступак или прекршајни поступак који је у 
вези са обављањем дјелатности заштите животиња. 
 
2. Посебни услови: 
а)   да посједује регистрован објекат за збрињавање паса;  
б) да посједује савремену опрему за хватање паса, мачака и других животиња 
(мрежа, транспортни кавези, замке, и сл. а за дивље и агресивне животиње: 
пиштољи, пушке и дуваљке за омамљивање); 
ц) да је оспособљен за вођење базе података о псима и власницима држаоцима 
паса. 
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VIII.   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 16 

Новчаном казном у износу од 100,00 до 1.000,00 конвертибилних марака казниће се 
за прекршај власник држалац животиња: 
 

1. Ако опасног пса не држи у простору или објекту или га изводи на јавне 
површине без заштитне корпе и поводца на начин предвиђен  чланом 5 
ставовима 1 и 2 ове одлуке;  

2. Ако држи пса на начин који угрожава личну безбједност и имовину грађана 
(члан 4); 

3. Ако напусти пса или не пријави изгубљеног пса (члан 7). 
 
 

Члан 17 
Новчаном казном на лицу мјеста (мандатном казном) у износу од 50,00 
конвертибилних марака, казниће се власник држалац животиња за прекршај: 
 
1.  Ако држи већи број паса  од броја предвиђеног чланом 3 Одлуке; 
2.  Ако његов пас омета кућни ред и мир трећих лица (члан 4); 
3.  Ако изводи пса на јавна мјеста из члана 6 Одлуке; 
4.  Ако не чисти површине које је његов пас загадио (члан 8); 
5. Ако не држи пса у ограђеном дворишту или простору уз истакнуту ознаку којом 
упозорава на пса или у неограђеном дворишту не држи пса везаног или држи пса у 
заједничким просторијама зграде (члан 9); 
6. Ако држи голубове и друге птице у голубарнику који не испуњава услове из члана 
10 Одлуке; 
7.  Ако не изврши регистрацију пса у смислу члана 11 Одлуке. 
 
 
IX.   НАДЗОР 
 

Члан 18 

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке утврдиће градоначелник Брчко 
дистрикта БиХ посебним актом. 
 

 

 

X.-  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 19 

Примјена казнених одредаба из чланова 16 и 17 ове одлуке започиње  деведесет 
(90) дана по ступању на снагу ове одлуке. 
У периоду од ступања на снагу ове одлуке до почетка примјене казнених одредаба,  
градоначелник Брчко дистрикта БиХ ће организовати јавну кампању чији је циљ 
упознавање грађанства са садржајем ове одлуке. 
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Члан 20 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Брчко 
дистрикта БиХ". 
 
 
Број: 0-02-022-106/06    
Брчко, 20.  јула  2006. године                                                                                           
                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                    СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                       

                                                                                    Проф. др Милан Томић 
ДОСТАВЉЕНО: 
1. Градоначелнику; 
2. Предсједнику Скупштине; 
3. Потпредсједнику Скупштине; 
4. Шефу Одјељења за пољопривреду; 
5. Шефу Одјељења за јавну безбједност; 
6. Шефу Одјељења за комуналне послове; 
7. Правној служби; 
8. Архиви. 


