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Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 30. маја 2013. године, на основу члана 15.
став 1. тачка 17. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, бр. 45/08, 17/10, 44/10,
6/12, 35/12 и 44/12) у т в р д и л а
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И
КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда
(„Службени лист града Београда“, бр. 37/11 и 55/11), у члану 19. после става 1. додаје се нови став 2.
који гласи: „Држалац животиње, као и лице које изводи пса или мачку на јавну површину, у обавези је
да уз себе носи сопствену опрему за уклањање животињских фекалија. Минималном опремом за
уклањање фекалија сматра се кеса.“
Досадашњи став 2. постаје став 3. и мења се тако да гласи: „Држалац животиње, као и лице које
изводи пса или мачку на јавну површину сноси пуну одговорност за њихово понашање на јавној
површини.“
Члан 2.
У члану 23. мења се став 1. тако да гласи:
„Уколико пас или мачка, приликом извођења, на било који начин испрља јавну површину,
држалац животиње, односно лице које изводи пса или мачку, у обавези је да испрљану површину без
одлагања очисти опремом из члана 19. став 2. одлуке.“
Члан 3.
У члану 34. став 1. иза тачке 21. додаје се нова тачка 21а. која гласи:
„уз себе не носи сопствену опрему за уклањање животињских фекалија (члан 19. став 2.)“.
Образложење
Градској општини Врачар обратили су се грађани који су незадовољни што се на улицама Врачара и
града Београда често налази измет (фекалије) кућних љубимаца. Градска општина Врачар разуме
потребе грађана за чистијим Београдом и сматра да је оправдана потреба да се на детаљнији начин
регулише обавеза власника паса и мачака приликом извођења тих кућних љубимаца на јавне површине.
Запрљаност јавних површина изметом кућних љубимаца засигурно је комунални проблем који треба
решити уз ангажовање не само комуналних предузећа која се баве хигијеном града, него и сопственика
кућних љубимаца.
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Циљ који се изменама Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града
Београда жели постићи јесте развијање осећаја личне одговорности држалаца кућних љубимаца (паса и
мачака) за одржавање хигијене на јавним површинама.
Оваквом формулацијом појединих чланова Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на
територији града Београда обавезују се лица која изводе кућне љубимце да са собом носе сопствену
опрему којом ће очистити јавну површину коју испрља њихов љубимац, а за непоступање по одредбама
члана 19. став 2. и члана 23. став 1. прописују се казне.
За спровођење предложене Одлуке није потребно ангажовање средстава из буџета града Београда.
Чланом 140. Статута града Београда прописано је да право предлагања прописа и других општих аката
из надлежности Скупштине града имају: сваки одборник Скупштине града, Градско веће, скупштина
градске општине и 500 бирача са пребивалиштем на територији града, а чланом 110. став 1. Пословника
Скупштине града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 15/09, 14/10 и 32/10) прописано је да су
скупштине градских општина овлашћени предлагачи одлука и других аката које доноси Скупштина
града Београда.
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