
Скупштина Градске општине Сопот, на седници одржаној 2. ју на 2020. године, на основу члана 13. тачка 18. и
члана 18. Статута Градске општине Сопот („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 36/13 и 88/19), члана 7. став
2. Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији град а Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 37/11, 55/11, 34/14, 114/16 – други пропис, 19/17 и 109/18), донела је

Одлуку о држању домаћих животиња на територији Градске
општине Сопот

Одлука је објављена у "Службеном листу града Београда", бр. 55/2022 од 30.5.2022. године, а ступила је
на снагу 7.6.2022.

Члан 1.

Овом одлуком ближе се одређују места, односно делови подручја градске општине Сопот, као и простори и услови
под којим се могу држати домаће животиње.

Место у смислу ове одлуке је део подручја градске општине, односно насељено место, катастарска општина, улица
и слично у којима се могу држати домаће животиње.

Члан 2.

Домаћим животињама у смислу ове одлуке сматрају се животиње које је човек одомаћио и чији опстанак зависи од
непосредне бриге човека, и то:

1) копитари и папкари;
2) живина и
3) кунићи.
Домаће животиње (у даљем тексту: животиње) из става 1. овог члана могу се држати у следећим просторима:
1) копитари и папкари у дворишту породичне куће, заједничком дворишту породичне куће;
2) живина у дворишту породичне куће, заједничком дворишту породичне куће, заједничком дворишту са већим

бројем породичних кућа;
3) кунићи у дворишту породичне куће, заједничком двориш ту породичне куће, заједничком дворишту са већим

бројем породичних кућа.

Члан 3.

Двориште у смислу ове одлуке је преостали део грађевинске парцеле ограђен или неограђен који припада стамбеној
згради, односно породичној кући.

Двориште из става 1. овог члана које се налази уз површину јавне намене и површину у јавном коришћењу, а у
коме се држе домаће животиње, мора бити ограђено.

Члан 4.

Држалац домаће животиње је свако лице које као власник, односно држалац (у даљем тексту: држалац животиње)
одговорно за живот, заштиту здравља и добробит животиња.

Члан 5.

Држалац животиње обавезан је да држи животињу на начин који не угрожава њену добробит, да јој обезбеди
адекватан смештај, неопходну негу, одговарајуће хигијенско-санитарне услове простора у коме борави и здравствену
заштиту у складу са законом којим се уређује добробит животиње.

Домаће животиње се могу држати у броју и на начин којим се обезбеђује њихова добробит, под условом да се не
угрожавају и не узнемиравају људи и околина и не наноси материјална штета.

Држаоцу животиње је забрањено да домаћу животињу остави без надзора ван објекта у коме се држи.

Члан 6.

Копитари, папкари, живина и кунићи могу се држати у свим насељеним местима на територији градске општине
Сопот, изузев:

1) у зони ширег центра насељеног места Сопот, оивиченој улицама и катастарским парцелама почев од:
– раскрснице улица Космајске и Народних хероја, односно лева страна Улице народних хероја идући од кп. бр.

3436/1 и 3436/2 до међе са некатегорисаним путем кп. бр. 2909 КО Сопот, даље идући наведеном парцелом до међе
са кп. бр. 2764 укључујући наведене парцеле, идући међом са кп. бр. 2760, 2811, 2817, затим до међе са
некатегорисаним путем означеним са кп. бр. 2826, укључујући и парцелу, међом са кп. бр. 2827 и 2832, затим до
међе са некатегорисаним путем означеним са кп. бр. 2832, укључујући и наведене парцеле;



– до раскрснице са Улицом Јована Жујевића означеном са кп. бр. 3427, до раскрснице са Улицом Сењском,
означеном са кп. бр. 3426/1 КО Сопот;

– даље идући Улицом Сењском у правцу ка Ђуринцима дуж кп. бр. 3426/1, 6232 до крака Сењске означеним са кп.
бр. 6375 КО Сопот, затим до сопотске реке означене са кп. бр. 2029/1 КО Ђуринци;

– преко реке међом са кп. бр. 2018/2, 2018/1, 1911/1 и 1895 КО Ђуринци, до раскрснице са Улицом Карађорђева,
означеном са кп. бр. 1902/1 КО Ђуринци укључујући и парцеле, до железничке пруге означене са кп. бр. 1901/1 КО
Ђуринци и 5887/3 КО Сопот, идући у смеру ка Сопоту, лева страна, не укључујући ову парцелу;

– до границе са кп. бр. 6085/1, 6084/2, 6083/3, 6083/2 и 6083/1 КО Сопот, укључујући и ове парцеле;
– до асфалтног пута означеног са кп. бр. 6129/2 и 6056 КО Сопот, укључујући и ове парцеле, до раскрснице са

Улицом Милосава Влајића означеном са кп. бр. 3425/1 КО Сопот;
– идући Улицом Милосава Влајића у смеру ка Сопоту до међе са кп. бр. 1328/1КО Сопот укључујући и ову парцелу

до Улице капетана Драгића означене са кп. бр. 1328/2 и 3424 КО Сопот, лева и десна страна улице идући у смеру ка
Сопоту до раскрснице са Улицом првог маја кп. бр. 3411, идући у смеру ка Ропочеву лева страна улице дуж наведене
парцеле све до међе са кп. бр 1230 укључујући и ову парцелу, затим до потока означеног са кп. бр. 3399 КО Сопот
идући парцелом све до моста у улици Двадесет деветог новембра означеној са кп. бр. 3414/1 КО Сопот;

– идући наведеном парцелом у смеру ка Сопоту до раскрснице са некатегорисаним путем означеним са кп. бр. 3415
КО Сопот, идући границом парцеле лева страна улице, до Улице Ратка Јевића, затим Улицом Ратка Јевића до
раскрснице са Улицом Рада Маричића означеном са кп. бр. 3416, затим Улицом Његошевом означеном са кп. бр. 3421,
све до раскрснице са Улицом Јована Цвијића означеном са кп. бр. 3422 КО Сопот, затим идући улицом до раскрснице
са Улицом краља Петра Првог означеном са кп. бр. 3417/1 КО Сопот, идући наведеном улицом у смеру ка Сопоту,
лева страна улице, до раскрснице са Улицом Николе Пашића означеном са кп. бр. 3431 КО Сопот, све до раскрснице
са Улицом Теслином означеном са кп. бр. 3432/1, затим Теслином у смеру ка Сопоту до раскрснице са
некатегорисаним путем кп. бр. 1915/1 КО Сопот укључујући и ову парцелу, преко сопотске реке означене са кп. бр.
3400/1 КО Сопот, границом парцела укључујући и кп. бр. 2194/1, 2198, 6732 до Улице Алексе Жујовића означене са
кп. бр. 3224/1, затим границом ове пар целе укључујући и кп. бр. 3228, 3227, 3240/1, 3245/4, 3245/5, 3251/2, 3253,
3245/6, 3252, 3245/7, 3256/2, 3257/1, 3258, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 7798/5, 7797/4, 7796/2 , 7796/1, 7795,
7801/1, 7801/2, 7804, 7786/1, 7786/2, 7785, 7784, 7776, 7773, 7770, 7766, 7765 КО Сопот, све до Улице кнеза Милоша
означене са кп. бр. 5459 КО Неменикуће, лева страна улице идући у смеру ка Сопоту;

– идући Улицом кнеза Милоша до раскрснице са Улицом Љубе Давидовића означеном са кп. бр. 5459 КО
Неменикуће укључујући леву и десну страну улице, затим до раскрснице са Космајском означеном са кп. бр. 3429/2
КО Сопот, лева страна улице, закључно до раскрснице са Улицом народних хероја.

У зони катастарске општине Сопот дозвољено је држање животиња из члана 2. став 1. ове одлуке на кп. бр. 3170,
3375/1, 3375/2, 3381, 3086, 3087, 3050, 2664, 2665, 2822, 2823, 2824, 1397, 2739, 2740/1.

2) у зони катастарске општине Ђуринци од пруге до Сопотске реке, Карађорђевом улицом;
У зони катастарске општине Ђуринци дозвољено је држање животиња из члана 2.став 1. ове одлуке на кп.

бр.1054/1, 1055, 1059/1, 2004/1, 2002/1, 1063/1 и 1063/2;
3) у зони целе катастарске општине Раља;
У зони катастарске општине Раља дозвољено је држање животиња из члана 2. став 1. ове одлуке на кп. бр. 143,

144, 151 и 152, као и у делу ограниченог улицама Чеде Милосављевић и Војвођанском до међе са кп. бр. 307/1, 307/3,
304/3, 305/9 и 294/1 не укључујући ове парцеле;

4) у зони катастарске општине Поповић од међе кп. бр. 1197/13 КО Поповић и улице.
Шумадијска у Раљи означене са кп. бр. 3336 КО Поповић, идући Улицом Шумадијском у правцу ка Поповићу, лева

страна улице до границе са кп. бр. 1259/2, 1256/2, 1253/4, 1253/6, 1761, 1248/1, 1248/3, 1249/1 и 1249/2 КО Поповић,
укључујући наведене парцеле, затим до Улице Карађорђеве означене са кп. бр. 1140/1 КО Поповић, лева страна
улице све до раскрснице са улицом Милене Павловић Барили означене са кп. бр. 1002/6 КО Поповић, идући парцелом
до међе са кп. бр. 1001/1 КО Поповић, укључујући и ову парцелу, затим међом са кп. бр. 1000, 981/1 укључујући и
ове парцеле, затим раљском реком означеном са кп. бр. 703/1 у смеру ка Раљи до кп. бр. 1189/1 укључујући и ову
парцелу, све до кп. бр. 381 КО Раља;

5) у зони викенд насеља утврђених просторним планом градске општине Сопот.

Члан 7.

Копитари у смислу ове одлуке су: коњи, магарци, мазге и муле. Папкари у смислу ове одлуке су: говеда, овце, козе
и свиње.

Копитари и папкари се могу држати у дворишту породичне куће и у заједничком дворишту породичне куће, у
посебним објектима, који могу бити изграђени као стални објекти од тврдог материјала.

Копитари и папкари се могу држати у заједничком дворишту породичне куће по претходно прибављеној сагласности
свих сувласника породичне куће.

Објекти из става 2. овог члана морају бити удаљени најмање 15 m од најближег стамбеног или пословног објекта на
суседној парцели, 20 m од бунара или другог објекта за снабдевање водом, а 25 m уколико је терен под нагибом и 3 m
од границе суседне парцеле.

Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче растојање нових објеката за држање домаћих
животиња од границе парцеле не може бити мање од једног метра.

Члан 8.

Живина се може држати у дворишту породичне куће, заједничком дворишту породичне куће, заједничком дворишту
са већим бројем породичних кућа, у посебном објект у.

Живина се може држати у заједничком дворишту породичне куће и дворишту са већим бројем породичних кућа по
претходно прибављеној сагласности свих сувласника породичне куће, односно власника породичних кућа.



Објекти из става 1. овог члана морају бити удаљени најмање 15 m од најближег стамбеног или пословног објекта на
суседној парцели, 20 m од бунара или другог објекта за снабдевање водом, а 25 m уколико је терен под нагибом и 3 m
од границе суседне парцеле

Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче растојање нових објеката за држање домаћих
животиња од границе парцеле не може бити мање од једног метра.

Члан 9.

Кунићи се могу држати у дворишту породичне куће, заједничком дворишту породичне куће, заједничком дворишту
са већим бројем породичних кућа, у посебном објекту.

Кунићи се могу држати у заједничком дворишту породичне куће и дворишту са већим бројем породичних кућа по
претходно прибављеној сагласности свих сувласника породичне куће, односно власника породичних кућа.

Објекти из става 1. овог члана морају бити удаљени најмање 15 m од најближег стамбеног или пословног објекта на
суседној парцели, 20 m од бунара или другог објекта за снабдевање водом, а 25 m уколико је терен под нагибом и 3 m
од границе суседне парцеле.

Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче растојање нових објеката за држање домаћих
животиња од границе парцеле не може бити мање од једног метра.

Члан 10.

Држање домаћих животиња на подручју природног добра Космај, као пределу изузетних одлика, забрањено је у
складу са посебним прописима.

Члан 11.

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши организациона јединица Управе Градске општине
Сопот надлежна за послове комуналне инспекције.

Држалац животиње дужан је да комуналном инспектору омогући неометано вршење послова, омогући приступ
објектима и животињама, стави на увид сва потребна документа и у остављеном року достави потребне податке и
поступи по налогу.

Члан 12.

Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу инспекцијског надзора:
1) нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака;
2) држаоцима животиња наложи да недостатке и неправилности у погледу услова за држање животиња прописаних

овом одлуком отклоне у року који одреди комунални инспектор;
3) наложи уклањање, односно измештање животиње или објекта за смештај када се они држе противно одлуци, а

не постоји могућност да се њихово држање усклади са одлуком или држалац не отклони решењем утврђене
недостатке;

4) предузме друге мере у складу са законом и прописима града, изда прекршајни налог, поднесе захтев за
покретање прекршајног поступка и друго.

Члан 13.

Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара казниће се за прекршај свако лице које држи животиње противно чл.
5. и 6. ове одлуке.

Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај свако лице које:
1) држи копитаре и папкаре ван простора прописаних ставом 2. члана 7. ове одлуке;
2) за држање копитара и папкара није прибавило сагласност свих сувласника породичне куће (члан 7. став 3.);
3) објекат у коме држи копитаре и папкаре није прописно удаљен од најближег стамбеног или пословног објекта на

суседној парцели (члан 7. став 4).
Новчаном казном у износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај свако лице које:
1) држи живину ван простора прописаних ставом 1. члана 8. ове одлуке;
2) за држање живине није прибавило сагласност свих сувласника, односно власника (члан 8. став 2.);
3) објекат у коме држи живину није прописно удаљен од најближег стамбеног или пословног објекта ка суседној

парцели (члан 8. став 3).
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај свако лице које:
1) држи куниће ван простора прописаних ставом 1. члана 9. ове одлуке;
2) за држање кунића није прибавило сагласност свих сувласника, односно власника (члан 9. став 2);
3) објекат у коме држи куниће није прописно удаљен од најближег стамбеног или пословног објекта на суседној

парцели (члан 9. став 3).
Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара казниће се за прекршај свако лице које не омогући инспектору

неометано вршење послова , односно приступ објектима и животињама, не стави на увид сва потребна документа и у
остављеном року не достави потребне податке и не поступи по налогу (члан 11. став 2).

Новчану казну на лицу места наплаћује комунални инспектор.

Члан 14.

На питања у вези са држањем животиња која нису уређена овом одлуком, сходно томе ће се примењивати одредбе



Oдлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда.

Члан15.

Субјекти на које се односи одлука дужни су да, у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке,
ускладе услове и начин држања животиња са одредбама ове одлуке.

Члан 16.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о условима и начину држања животиња на територији
општине Сопот („Службени лист Града Београда”, бр. 2/87, 17/94, 15/01 и 32/07).

Члан 17.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сопот
Број 323-1/2020-IV, 2. јуна 2020. године

Заменик председника
Данијела Петровић, с.р.


