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На основу члана 28. став 1. тачка 15. и члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 29. 

став 1. тачка 17. Статута oпштине Прњавор („Службени гласник oпштине Прњавор“, 

број 15/17 и 12/18) и члана 161. став 1. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), 

Скупштина општине Прњавор, на _____ сједници, одржаној _______ године, донијела  

је 

 

 

О Д Л У К У 

О ПОДРУЧЈУ, НАЧИНУ, ЗООХИГИЈЕНСКИМ УСЛОВИМА ДРЖАЊА И 

ПРОМЕТУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

 Овом oдлукoм одређује се подручје, начин држања, зоохигијенски услови, 

држања домаћих животиња, те промет домаћих животиња на подручју општине 

Прњавор. 

 

Члан 2. 

 

Одредбе ове Одлуке примјењују се на подручје, начин и зоохигијенске услове 

држања: копитара, говеда (све врсте у оквиру потпородице Bovinae), свиња, оваца, коза, 

живине, кунића и пчела (гајене животиње) у узгоју намијењене за привредно 

искоришћавање и коришћење, као и за властите потребе. 

 

Члан 3. 

 

(1) Објекат за узгој главних врста гајених животиња jeстe чврсти oбjeкaт или скуп 

oбjeкaтa изграђен у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, кojи сe 

кoристe у сврху смјештаја, узгoja, исхрaнe, спрoвoђeњa зooтeхничких захвата, мјера и 

других узгojних пoступaкa, oсим oбjeкaтa и oпрeмe зa узгoj и држaњe пчeлa. 

(2) Гајење пчела врши се у кошницама на пчелињаку са покретним и непокретним 

саћем. 

(3) Пчелињак је скуп пчелињих заједница које су смјештене на слободном простору, 

односно у посебној стабилној или монтажној кућици, а може бити и уграђен у возило за 

превоз. Пчелињак може бити стационирани и покретни. 

 

Члан 4. 

 

(1) Обавезни пратећи објекти уз стајски објекат за гајење животиња су: бетонске 

писте за одлагање чврстог стајњака-ђубриште, испусти за стоку и објекти за 

складиштење осоке-осочара (изузев живинарника-пилићарника) те септичке јаме за 

објекте са измузиштима и санитарним чвором и сл. 

(2) Ђубриште јесте непропусно надземно или полунадземно/полуукопано 

складиште за чврсти стајњак, чисти или мијешани са сламом или остацима од хране, са 

обавезно уграђеним одводним системом за пријем течности као што су: оцједне 

течности из стаје и стајњака (осока), атмосферских вода са ђубришта (киша).  

(3) Септичка јама за потребе еконоског објекта за гајене животиње јесте чврсто 

грађено и водонепропусно подземно складиште за техничке воде настале прањем и 

дезинфекцијом објеката, као и за санитарне воде. 
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(4) Осочара (осочна јама) јесте водонепропусно надземно складиште за осоку, 

текуће дијелове отпадних вода из стаје са испуста за стоку, која има опрему за пуњење 

и пражњење осоке и опремљена је хомогенизационом опремом у сврху манипулације са 

течним стајњаком. 

 

II ПОДРУЧЈE ДРЖАЊА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И ПЧЕЛА 

 

Члан 5. 

 

      На подручју општине Прњавор дозвољено је држање копитара, говеда (све врсте 

у оквиру потпородице Bovinae), свиња, оваца, коза, живине, кунића и пчела у свим 

насељеним мјестима осим на подручју које је дефинисано чланом 6. ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

 

(1) На подручју општине Прњавор није дозвољено држати и узгајати животиње 

из члана 5. ове Одлуке унутар границе која почиње од моста на ријеци Вијака у улици 

Боже Татаревића и иде низводно ријеком Вијаком до мјеста гдје се у ријеку Вијаку 

улива поток Радуловац одакле наставља узводно потоком Радуловац до мјеста гдје пут 

Прњавор – Шибовска пресијеца поток (градски стадион), стим да обухвата извориште 

,,Добра водаˮ односно крај улице Владе Винчића, затим обухвата простор око Ловачког 

дома и улицу Милоша Обилића, у ширини од 100 метара са обе стране улице након 

чега се линија обухвата ломи и у правцу југа враћа улицом Владе Винчића према граду 

стим да са десне стране улице у односу на њену осу обухвата простор у ширини од 200 

метара, затим обухвата Повеличку улицу и улицу Славка Јењића у ширини од 200 

метара са десне стране гледано према улици Рајка Малешевића, одакле граница 

обухвата иде према сјеверу обухвата улицу Рајка Малешевића у ширини од 150 метара 

од осе улице са десне стране гледано према Маћином Брду све до скретања у 

Коњуховце након чега се линија полукружно окреће око осе улице и у правцу југа 

истом улицом враћа према граду стим да обухвата простор у ширини од 150 метара од 

осе улице са лијеве стране обухватајући цјелокупно насеље запад у ширини од 100 

метара од осе Јефимијине улице са јужне стране и ОШ „Никола Тесла“, гдје се граница 

ломи и скреће у правцу запада обухватајући улицу Војводе Синђелића у ширини од 100 

метара од осе улице са десне стране гледано према насељу ,,Слатина”, обухватајући 

горњу-сјеверну страну улице Десанке Максимовић и Николе Тесле идући у правцу 

потока Слатина затим граница ломи и иде јужно тј. низводно поменутим потоком до 

погона „Градип“ гдје граница прелази поток на десну страну и обухвата улице Василија 

Острошког у ширини од 100 метара гледано од осе улице са десне стране из правца 

града према западу до краја улице одакле граница креће у правцу југа обухватајући 

цјелокупну улицу Сердар Јола Пилетића у ширини од 100 метара од осе улице гледано 

са десне стране улице у правцу према магистралном путу М 16.1 Клашнице-Дервента, 

затим граница иде магистралним путем према истоку испод бензинске пумпе 

,,Душанић-Ратковац” након чега иста иде низводно лијевом обалом корита ријеке 

Лишње до водног тока поред пословног објекта ,,Енмон” те на ушћу истог у ријеку 

Лишњу правом линијом иде према југу обухватајући појас у ширини од 100 метара од 

осе Бањалучке улице све до трасе ауто-пута Бања Лука-Добој гледано у смјеру 

,,Радуњевца”, затим се линија спушта трасом ауто-пута до укрштања са улицом 

Живојина Прерадовића код ,,старе клаонице” обухватајући улицу Живојина 

Прерадовића у ширини од по 100 метара са десне стране улице гледано према сјеверу, 
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гдје се граница изнад куглане ,,Маркус” ломи и скреће у правцу истока обухватајући 

индустријску зону гдје су смјештени производни објекти „Топлинг“ и „Санино“ у 

ширини од 100 метара испод ових објеката затим обухвата улицу Војводе Степе 

Степановића у ширини од 100 метара од осе улице са западне стране након чега се на 

крају улице граница полукружно око осе улице окреће и иде до раскрснице са улицом 

Бранка Радичевића обухватајући простор у ширини од 100 метара од осе улице са 

источне стране до улице Мирка Бијелића гдје зона даље иде према истоку и обухвата 

ширину од 100 м од осе ове улице и то са јужне стране укључујући и улицу 14. 

СБНОУБ (до моста на неименованом водном току у ширини од 100 метара са обе 

стране улице) све до раскрснице са улицом Војводе Мишића гдје зона скреће према 

југу и обухвата ширину од 100 метара за западне стране улице након чега се линија 

полукружно ротира на мосту у овој улици на неименованом водном току и иде према 

сјеверу обухватајући источну страну улице до раскрснице са улицом Мирка Бијелића 

одакле зона у правцу истока скреће према ,,Млинпек-у”, затим испод ТЦ ,,Металекс” на 

удаљености од 100 метара од ових објеката и иде све до ријеке Вијаке и даље лијевом 

обалом ријеке до моста на магистралном путу М 16.1, одакле се граница протеже до 

раскрснице са регионалним путем Р474-3  након чега граница скреће према сјеверу у 

улицу Боже Татаревића до моста на ријеци Вијаци одакле и почиње граница.  

(2) Граница описана у ставу 1. овог члана приказана је на прегледној карти која 

је саставни дио ове Одлуке. 

Члан 7. 

 

Одредба члана 6. ове Одлуке не примјењује се на правна лица, предузетнике и 

физичка лица која у вршењу своје редовне дјелатности користе животиње или којима је 

предмет пословања промет животиња (ветеринарске службе, клаонице, сточне пијаце и 

слично). 

Члан 8. 

 

(1) У подручју гдје је дозвољен узгој домаћих животиња минимално растојање 

између стамбеног објекта и нових објеката зa глaвнe врстe гajeних живoтињa односно 

економског oбjeкта или скупа oбjeкaтa (у даљем тексту економски објекти за смјештај 

гајених животиња) зa смјештај копитара, говеда (све врсте у оквиру потпородице 

Bovinae), свиња, оваца, коза износи минимално 15 метара. 

(2) Минимално растојање између економских објеката за смјештај гајених 

животиња и стамбених зграда за колективно становање и пословних објеката мора бити 

најмање 15 метара.  

(3) Минимална удаљеност економских објеката за смјештај гајених животиња од 

сусједних парцела износи најмање 5 метара, с тим да улазно-излазна страна објекта 

буде окренута супротно од најближе сусједне парцеле. 

(4) Минимално растојање између економских објеката за смјештај гајених 

животиња и објеката који служе за снабдијевање становништва водом за пиће (дубоко 

бушени бунари или каптирана изворишта) мора бити минимално 80 метара, с тим да 

економски објекат буде постављен на нижој коти. 

(5) Минимално растојање између економског објекта за смјештај гајених животиња 

и бунара, односно живог извора воде износи најмање 20 метара, с тим да економски 

објекат буде постављен на нижој коти.  

(6) Минимално растојање између економских објеката за смјештај гајених 

животиња и сталних водних токова мора бити минимално 50 метара. 
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(7) У односу на друга извориша воде за водоснабдијевање становништва 

укључујући и акумулације, економски oбjeкти за смјештај гајених животиња морају 

бити смјештени изван зоне шире заштите која се дефинише у складу са Правилником о 

мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и обиљеживања зона санитарне 

заштите („Службени гласник РС“, број 76/16). 

 

Члан 9. 

 

(1) На парцели са нагибом терена од прилазног пута наниже, у случају изградње 

нових економских објеката за смјештај гајених животиња, стамбени дио парцеле 

поставља се на највишој коти уз прилазни пут, с тим што најмања ширина приступног 

економског пута на парцели износи 3 метра, а дио парцеле за изградњу економских 

објеката за смјештај гајених животиња поставља се иза стамбеног дијела (наниже) и 

мора се одвојити посебном унутарњом оградом. 

(2) На парцели са нагибом терена према прилазном путу навише, у случају 

изградње нових економских објеката за смјештај гајених животиња, стамбени дио 

парцеле поставља се на највишој коти и мора се одвојити посебном унутарњом 

оградом, с тим да најмања ширина приступног пута износи 2,50 метра, а економског 3 

метра. 

(3) Парцела у сеоском насељу може се преграђивати у функционалне цјелине 

(стамбени дио, економски дио, економски приступ, стамбени приступ и окућница), 

унутрашњом оградом с тим да висина унутрашње ограде не може бити већа од висине 

спољне ограде. 

 

Члан 10. 

 

(1) Минимална удаљеност пчелињака од индивидуалних стамбених објеката, 

стамбених зграда, пословних просторија, објеката за стоку, јавних путева и туђих 

земљишта мора бити већа од 20 метара ваздушне линије, осим ако се ради о властитим 

објектима пчелара гдје ова удаљеност може бити и мања. 

(2) Минимална удаљеност пчелињака од предшколске или школске установе, 

интерната-дома и игралишта мора бити већа од 100 метара ваздушне линије, а излазна 

страна при смјештају пчелињака не смије бити окренута према стамбеним зградама, 

пословним просторијама, предшколским и школским установама и интернатима-

домовима. 

(3) Минимална удаљеност пчелињака од произвођачких и прерађивачких погона и 

туристичких објеката током туристичке сезоне мора бити већа од 300 метара ваздушне 

линије. 

(4) Минимална удаљеност пчелињака од аутопута и жељезничке пруге мора бити 

већа од 50 метара ваздушне линије, а излазна страна на кошници не смије бити 

окренута према аутопуту и жељезничкој прузи. 

 

 

III НАЧИН И ЗООХИГИЈЕНСКИ УСЛОВИ ДРЖАЊА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

 

Члан 11. 

 

Домаће гајене животиње се могу држати у економским објектима за смјештај 

гајених животиња са системом узгоја: на дубокој простирци, на косом поду са нагибом 

од 4% до 10% и смјером пада ка крмном ходнику, боксу у објекту намијењеном за једну 

животињу или више њих који је величином прилагођен држаној врсти, пасмини и 

категорији животиња, спољном појединачном боксу са три затворене стране без 

регулисања климе-надстрешнице, испусту, кавезу једноспратном или вишеспратном, 

стабилном или покретном, за држање живине, у којој је омогућена исхрана, напајање, 
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чишћење, одговарајуће провјетравање и по потреби сакупљање јаја и обогаћеном 

кавезу за држања живине за производњу конзумних јаја.  

 

Члан 12. 

 

(1) Економски објекат за смјештај гајених животиња положајем у простору, 

техничким и технолошким рјешењем мора обезбиједити квалитетно животно 

окружење, добробит, заштиту од лоших климатских услова, максимум кретања, 

освјетљење и додатно вјештачко освјетљење по потреби, вентилацију и доток свјежег 

ваздуха, гријање у зависности од врсте гајене животиње (перад), опрему или отворе за 

умањење емисионог амонијака и неугодних мириса, могућност надзора и приступа 

гајеној животињи уз обезбјеђење довољних количина здравствено и хигијенски 

исправне хране и воде. 

(2) Економски објекти за смјештај гајених животиња морају се редовно чистити, 

дезинфиковати и минимално једном годишње кречити средствима на бази вапна. 

(3) У економским објектима за гајење копитара, говеда (све врсте у оквиру 

потпородице Bovinae), свиња, оваца и коза обавезно је обезбиједити крмни ходник, 

крмни сто, јасле, односно површину за приметање хранива, доток воде, као и 

решеткасти под који омогућава пропадање балеге и мокраће у канале за изђубравање.  

 

Члан 13. 

 

(1) Живина се осим у намјенским стајским објектима (живинарницима-

пилићарницима) може држати и у помоћним објектима или просторијама, као и у 

двориштима индивидуалне стамбене изградње, у ограђеним просторима на отвореном у 

дворишту под условом да је овај простор ограђен на такав начин да се спречава 

неконтролисан излазак живине и уређен тако да се може хигијенски одржавати и 

чистити.  

(2) Помоћни објекти, просторије за држање пернате животиње морају бити 

удаљени најмање 5 метара од стамбених објекта на истој парцели као и најмање 10 

метара од објеката на сусједним парцелама, односно најмање 5 метара од границе 

сусједне парцеле. 

 

Члан 14. 

 

(1) Помоћни објекат или просторија, ограђени простор или кавез за држање кунића 

морају бити изграђени од чврстог материјала који се може лако чистити и 

дезинфиковати.  

(2) Објекат, просторија, или кавез за држање кунића мора бити удаљен најмање 5 

метара од стамбеног објекта изграђеног на истој парцели, а најмање 10 метара од 

стамбеног објекта на сусједној парцели, односно најмање 5 метара од границе сусједне 

парцеле. 

 

Члан 15. 

 

(1) Складишни капацитети ђубришта, јаме и резервоари за складиштење чврстог и 

течног стајњака и осоке морају бити изграђени од чврстог водонепропусног материјала 

чија се запремина одређуе у односу на укупан број животиња, врсту и категорију 

гајених животиња, производњу отпадних вода и систем узгоја. 

(2) Дно ђубришта мора бити изграђено од бетонско челичне конструкције или 

другог водонепропустног материјала у складу са правилима грађевинске струке, да има 

подужни нагиб у распону од 1,5% до 3%, према одводној јами. Подужно-попречни 

нагиб на манипулационим површинама изводи се тако да осока, односно течни стајњак 

и контаминирана падавинска вода као и техничке воде из објекта отичу према збирном 

каналу или каналу који води до осочне јаме. 
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(3) Осочна јама за пријем течних остатака из економских објеката за гајене 

животиње и ђубришта мора бити изграђена од водонепропусне бетонско челичне 

конструкције. 

(4) Резервоари и јаме за течни стајњак морају бити изграђени од водонепропусне 

бетонско челичне конструкције, опремљена справама за пражњење и хомогенизацију 

стајњака, односно да се обезбиједи хомогенизација другим начином.  

(5) Површине на којима се врши преузимање (утовар) као саставни дио резервоара 

и јама за течне материје израђују се као армирано бетонске водонепропусне површине 

у ширини и дужини колосијека довољног за кретање транспортних средстава која се 

користе за њихово преузимање.  

 

Члан 16. 

 

(1) Ђубришта, јаме и резервоари за складиштење чврстог и течног стајњака и осоке 

као и осочне јаме морају бити удаљене од других сусједних економских објеката на 

фарми најмање 5 метара и редовно се морају празнити, а садржај превозити 

транспортним средствима која онемогућавају просипање и загађивање околине.  

(2) Ђубришта, јаме и резервоари за складиштење чврстог и течног стајњака и осоке 

и осочне јаме које служе за потребе економских објеката за гајене животиње морају 

бити удаљене и од свих других објеката на минималној удаљености као што је то 

наведено за економске објекте за смјештај гајених животиња које се наводе у члану 8., 

13. и 14. ове Одлуке. 

(3) Садржајем ђубришта и осочних јама није дозвољено угрожавати јавне и 

сусједне површине на начин да се садржај из истих излијева или износи на те 

површине. 

(4) У случајевима ђубрења пољопривредних површина (осим пашњака и ливада) 

које се граниче са изграђеним грађевинским земљиштем обавезно је заоравање 

нађубрене површине одмах по извршеном ђубрењу, као и обавјештавање власника 

сусједне грађевинске парцеле најмање 24 часа прије почетка ђубрења. 

 

IV ПРОМЕТ ГАЈЕНИМ ЖИВОТИЊАМА НА СТОЧНИМ ПИЈАЦАМА И 

ИЗЛАГАЊЕ НА ИЗЛОЖБАМА 

 

Члан 17. 

 

(1) Промет гајених животиња на сточним пијацама и њихово излагање на 

изложбама, може се вршити само ако су исте означене на прописан начин, потичу из 

објекта или регистрованог имања, са пратећим идентификационим документом и 

увјерењем о здравственом стању животиње издатим од стране ветеринарске 

организације која је спровела Програм мјера или ветеринарског инспектора. 

(2) Превоз животиња врши се возилима која испуњавају техничке и хигијенске 

услове у складу са прописима о добробити животиња. 

(3) Квалитетно приплодне животиње могу се излагати на изложбама ако поред 

услова из става 1. овог члана, имају педигре за уматичену животињу, рјешење о упису у  

регистар узгајивача квалитетно приплодне стоке. 

(4) Рјешење о одобрењу за одржавање изложби доноси надлежни орган јединице 

локалне самоуправе на захтјев организатора. 

(5) Промет животиња на сточним пијацама као и њихово излагање на изложбама из 

ст. 1. и 3. овог члана врши се на зато предвиђеним просторима који испуњавају 

минимум техничких услова у складу са потребама и добробити животиња, као и на већ 

постојећим сточним пијацама у Прњавору, Хрваћанима и Кулашима. 
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V НАДЗОР 

 

Члан 18. 

 

(1) Надзор над спровођењем ове Одлуке врши комунална полиција, ветеринарска и 

пољопривредна инспекција.  

 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

 

(1) Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 2.000,00 КМ казниће се за прекршај 

правно лице ако поступи супротно одредбама члана 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. и 

17. ове Одлуке. 

(2) За прекршај из става 1. овога члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у износу од 100,00 КМ до 500,00 КМ. 

(3) За прекршај из става 1. овога члана казниће се предузетник новчаном казном у 

износу од 300,00 КМ до 1.500,00 КМ. 

(4) За прекршај из става 1. овога члана казниће се физичко лице новчаном казном у 

износу од 100,00 КМ до 500,00 КМ. 

 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

 

 Предмети започети прије ступања на снагу ове одлуке, окончаће се према 

одредбама одлуке која је повољнија за странку. 

  

Члан 21. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о условима и начину 

држања и узгоја домаћих животиња на подручју општине Прњавор (,,Службени 

гласник општине Прњавор”, број 9/06). 

 

Члан 22. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор”. 

 

 

 

 

 

Број:_____________/18                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:___________/2018.                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор:         Жељко Симић, мастер политикологије 

     

    _______________________________ 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

УЗ ПРИЈЕДЛОГ О Д Л У К Е 

О ПОДРУЧЈУ, НАЧИНУ, ЗООХИГИЈЕНСКИМ УСЛОВИМА ДРЖАЊА И 
ПРОМЕТУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 

 

I - ПРАВНИ ОСНОВ  

 

 Чланом 28. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр 97/16) прописано је између осталог да Јединица локалне 

самоуправе у области заштите природних добара и животне средине  одређује и 

обезбјеђује одређене услове за држање и заштиту домаћих животиња. 

Чланом 39. став 2.  тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр 97/16), прописано је да скупштина између осталих доноси 

одлуке и друге опште акте и даје њихово аутентично тумачење. 

Чланом 29. став 1. тачка 17. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) је прописано да у области заштите животне 

средине, општина одређује и обезбјеђује одређене услове за држање и заштиту домаћих 

животиња и утврђује мјере за њихово организовано и нешкодњиво уклањање, 

обезбјеђује услове карантина за животиње у унутрашњем промету. 

Чланом 161. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17) прописано је да у 

вршењу својих права и дужности Скупштина доноси: опште, појединачне и остале акте. 

Ставом 2. истог члана прописано је да су општи акти: Статут општине Прњавор, 

Пословник о раду Скупштине општине Прњавор, одлуке, кодекс о етичким 

понашањима изабраних представника општине Прњавор, програми, стратегије и 

планови. 

 

        

II - РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

 На приједлог Начелника општине Прњавор, Одјељење за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство је израдило Приједлог ове Одлуке уз сугестије Одјељења за 

инспекцијске послове. 

 Одлуком о условима и начину држања и узгоја домаћих животиња на подручју 

општине Прњавор (,,Службени гласник општине Прњавор”, број 9/06), била су 

регулисана ова питања у претходном периоду. Обзиром на чињеницу да је у 

међувремену донесена нова законска и подзаконска регулатива односно Закон о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), Статут 

Општине Прњавор („Службени гласник Општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), 

Пословник о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Закон о сточарству („Службени гласник 

Републике Српске“, број 44/15), као и чињенице да је поједина питања овом одлуком 

требало детаљније регулисати указала се оправдана потреба да се донесе ,,нова” одлука 

која ће дефинисати ову област. 

Приједлогом одлуке је наново дефинисано подручје држања домаћих животиња 

и пчела, зоохигијенски услови држања као и промет домаћих животиња на подручју 

општине Прњавор,  

  

 

III - ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

 За провођење ове одлуке нису потребна финансијска средства. 
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ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К А 

О ПОДРУЧЈУ, НАЧИНУ, ЗООХИГИЈЕНСКИМ УСЛОВИМА ДРЖАЊА И 

ПРОМЕТУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

                                                                        ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за пољопривреду,                          

                                                                                                 водопривреду и шумарство 

 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, децембар  2018. године                                                                                
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