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Na temelju članka 40. točka b) Zakona o zaštiti i dobrobiti
životinja  ("Službeni  glasnik  BiH",  broj  25/09),  Ministarstvo
vanjske  trgovine  i  ekonomskih  odnosa,  na  prijedlog  Ureda  za
veterinarstvo  Bosne  i  Hercegovine,  donijelo  je

PRAVILNIK
O ZAŠTITI PASA KOJI SE DRŽE KAO KUĆNI

LJUBIMCI
Članak 1.
(Predmet)

(1) Ovim  se  Pravilnikom  regulira  zaštita  pasa  koji  se  drže
kao  kućni  ljubimci  (Canis  lupus  f.  familiaris).

(2) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na:
a) prijevoz i
b) veterinarsko liječenje.

Članak 2.
(Opći uvjeti za čuvanje)

(1) Svakom psu koji se čuva u kućici ili na uzici treba osi-
gurati adekvatno kretanje na otvorenom i društveni kon-
takt s njegovim vlasnikom.

(2) Ako se u objektu drži više od jednog psa, životinje tre-
baju  živjeti  u  skupini.  Neprilagođeni  psi  smiju  doći  u
kontakt s drugim psima iz skupine samo pod nadzorom.

(3) Štenad  trebaju  ostati  s  majkom najmanje  do  uzrasta  od
osam tjedana.

Članak 3.
(Uvjeti za čuvanje na otvorenom)

(1) Ako se psi čuvaju na otvorenom, vlasnik treba osigurati:
a) toplotno izoliranu kućicu koja pruža zaklon i može se

zagrijati tjelesnom toplinom psa;
b) mjesto  gdje  pas  može  leći  izvan  kućice,  koje  štiti  od

nepovoljnih  vremenskih  prilika.
Članak 4.

(Uvjeti za čuvanje u boksovima)
(1) Boks za čuvanje psa:

a) mora  imati  površinu  od  najmanje  6  m²  na  raspolaga-
nju psu, dok svaka strana boksa mora imati duljinu od
najmanje 2 m;

b) ako  se  u  boksu  drži  više  pasa,  svaki  drugi  pas  pored
površine prostora iz  točke a)  ovog stavka mora imati
još  najmanje 3 m²;

c) stranice  boksa  moraju  biti  napravljene  od  materijala
koji  su neškodljivi za zdravlje,  nesavladivi i  ne uzro-
kuju povrede;

d) pod mora biti čvrste građe, ne smije izazivati povrede
i bol i treba biti jednostavan za čišćenje i sušenje;

e) pregradni  zidovi  trebaju  biti  postavljeni  na  način  da
isključuju  međusobno  ujedanje  pasa;

f) najmanje  jedna  strana  boksa  treba  pružati  slobodan
pogled;

g) ukoliko se boks nalazi unutar zgrade, psu treba osigu-
rati slobodan pogled prema vani.

(2) Ukoliko se u boksovima čuva više pasa, boksovi se tre-
baju postaviti tako da se psi mogu međusobno vidjeti.

(3) Nije dopušteno pse u boksovima držati na lancu.
Članak 5.

(Uvjeti za čuvanje na lancu)
(1) Lanac za čuvanje psa:

a) treba biti opremljen na način da može slobodno kliza-
ti najmanje 6 m;

b) treba  biti  takvih  dimenzija  koje  omogućavaju  kreta-
nje  u  stranu  najmanje  5  m;

c) mora biti postavljen na način da pas može ući u svoju
kućicu, leći u njoj i okretati se u njoj neometano.

(2) U području predviđenom za kretanje psa ne smiju se na-
laziti  predmeti  koji  ograničavaju  kretanje  ili  izazivaju
povrede.

(3) Pod mora biti čvrste građe, ne smije izazivati povrede i
bol i treba biti jednostavan za čišćenje i sušenje.

(4) Ogrlice  i  orme  koje  se  koriste  ne  smiju  sputavati  psa  i
izazivati  povrede.

(5) Lance  je  dopušteno  koristiti  samo ukoliko  se  postave  s
okretnim kolutom, ako su male težine i ako ne izazivaju
povrede.

(6) Zabranjeno je vezati lancem:
a) pse uzrasta do dvanaest mjeseci;
b) kuju tijekom zadnje trećine gravidnosti;
c) kuju tijekom laktacije;
d) bolesnog psa ukoliko vezanje uzrokuje bol,  patnju ili

povredu.
Članak 6.

(Prehrana i njega)
(1) Vlasnik  treba  osigurati  da  pas  u  svom  svakodnevnom

prostoru  ima  pristup  vodi  u  dovoljnoj  količini  i  u  bilo
koje vrijeme. Čuvar treba psu osigurati hranu adekvatne
količine i kvalitete.

(2) Vlasnik psa treba:
a) gajiti psa i pružati mu zdravstvenu zaštitu;
b) svakodnevno kontrolirati  smještaj  psa i  odmah otklo-

niti  nedostatke;
c) osigurati  dotok  svježeg  zraka  i  adekvatnu  temperatu-

ru ukoliko se pas ostavi u vozilu bez nadzora. Pas se
bez nadzora smije ostaviti u vozilu najdulje 10 minu-
ta;

d) prostor  koji  pas  svakodnevno  koristi  držati  čistim  i
slobodnim  od  štetnika.  Izmet  se  mora  svakodnevno
uklanjati.

Članak 7.
(Veličina prostora)

Minimalna veličina prostora za pse koji se drže kao kućni
ljubimci mora udovoljavati niže navedenim zahtjevima:

Minimalna  površina ograđenih prostora za pse
Masa psa (kg) Minimalna površi-

na (m²)
Minimalna visina (nat-

kriveni, m)
Minimalna širi-

na (m)
do 24 kg 6,0 1,8 2,0
25-28 kg 7,0 1,8 2,0
29-32 kg 8,0 1,8 2,0

od 32 kg i više 8,5 1,8 2,0
Minimalna  površina ograđenih prostora (m²) u kojim boravi veći broj pasa
Broj pasa u prosto-

ru
Min. površina - psi

težine do 16 kg
Min. površina - psi
težine od 17 do 28

kg

Min. površina - psi
teži od 28 kg

2 7,5 10 13
3 10,0 13 17
4 12,0 15 20
5 14,0 18 24
6 16,0 20 27
7 17,5 22 29
8 19,5 24 32
9 21 26 35
10 23 28 37

U slučaju da je u ograđenom prostoru veći broj pasa razli-
čitih tjelesnih masa, veličina može biti manja za 15% od propi-
sane uzevši da je veličina vezana uz životinju najveće tjelesne
mase.
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Veličina  pseće kućice (širina x dubina x visina) u cm
Veličina psa - visina pleća  u cm Veličina kućice

do 55 cm 100 x 60 x 55
od 56 do 65 cm 150 x 100 x 70
od 65 cm i više 170-180 x 120 x 85

Članak 8.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana obja-
ve u "Službenom glasniku BiH".

Broj 07-02-151/12
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Sarajevo
Ministar

Mirko Šarović, v. r.

На  основу  члана  40.  тачка  б)  Закона  о  заштити  и  до-
бробити животиња ("Службени гласник БиХ", број 25/09),
Министарство  спољне  трговине  и  економских  односа,  на
приједлог Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцего-
вине, донијело је

ПРАВИЛНИК
О ЗАШТИТИ ПАСА КОЈИ СЕ ДРЖЕ КАО КУЋНИ

ЉУБИМЦИ
Члан 1.

(Предмет)
(1) Овим  Правилником  се  регулише  заштита  паса  који

се  држе  као  кућни  љубимци  (Canis  lupus  f.
familiaris).

(2) Овај Правилник не примјењује се на:
а) превоз и
б) ветеринарско лијечење.

Члан 2.
(Општи услови за чување)

(1) Сваком псу који се чува у кућици или на узици тре-
ба  обезбиједити  адекватно  кретање  на  отвореном  и
друштвени  контакт  са  његовим  власником.

(2) Ако се у  објекту држи више од једног пса,  животи-
ње требају да живе у групи. Неприлагођени пси сми-
ју доћи у контакт са другим псима из групе само под
надзором.

(3) Штенад  требају  остати  са  мајком  најмање  до  узра-
ста  од  осам  седмица.

Члан 3.
(Услови за чување на отвореном)

(1) Ако  се  пси  чувају  на  отвореном,  власник  треба  да
обезбиједи:

а) топлотно  изоловану  кућицу  која  пружа  заклон  и
може  се  загријати  тјелесном  топлотом  пса;

б) мјесто гдје пас може лећи изван кућице, које шти-
ти од неповољних временских прилика.

Члан 4.
(Услови за чување у боксовима)

(1) Бокс за чување пса:
а) мора да има површину од најмање 6 м²  на распо-

лагању  псу,  док  свака  страна  бокса  мора  да  има
дужину  од  најмање  2  м;

б) ако  се  у  боксу  држи  више  паса,  сваки  други  пас
поред  површине  простора  из  тачке  а)  овог  става
мора  да  има  још  најмање  3  м²;

ц) странице бокса морају да буду направљене од ма-
теријала који су нешкодљиви за здравље, несавла-
диви и не узрокују повреде;

д) под мора да буде чврсте грађе,  не смије да изази-
ва  повреде  и  бол  и  треба  да  буде  једноставан  за
чишћење  и  сушење;

е) преградни  зидови  требају  да  буду  постављени  на
начин  да  искључују  међусобно  уједање  паса;

ф) најмање једна страна бокса треба да пружа слобо-
дан поглед;

г) уколико  се  бокс  налази  унутар  зграде,  псу  треба
обезбиједити  слободан  поглед  према  вани.

(2) Уколико се у боксовима чува више паса, боксови се
требају поставити тако да се пси могу међусобно ви-
дјети.

(3) Није допуштено псе у боксовима држати на ланцу.
Члан 5.

(Услови за чување на ланцу)
(1) Ланац за чување пса:

а) треба да буде опремљен на начин да може слобод-
но клизати најмање 6 м;

б) треба  да  буде  таквих  димензија  које  омогућавају
кретање  у  страну  најмање  5  м;

ц) мора да буде постављен на начин да пас може ући
у своју кућицу, лећи у њој и окретати се у њој нео-
метано.

(2) У подручју предвиђеном за кретање пса не смију се
налазити  предмети  који  ограничавају  кретање  или
изазивају  повреде.

(3) Под мора да  буде чврсте грађе,  не  смије  да  изазива
повреде и бол и треба да буде једноставан за чишће-
ње и сушење.

(4) Огрлице  и  орме  које  се  користе  не  смију  спутавати
пса  и  изазивати  повреде.

(5) Ланце је  допуштено користити само уколико се по-
ставе са окретним колутом, ако су мале тежине и ако
не изазивају повреде.

(6) Забрањено је везати ланцем:
а) псе узраста до дванаест мјесеци;
б) кују током задње трећине гравидности;
ц) кују током лактације;
д) болесног  пса  уколико везање узрокује  бол,  патњу

или повреду.
Члан 6.

(Исхрана и њега)
(1) Власник  треба  обезбиједити  да  пас  у  свом  свакод-

невном  простору  има  приступ  води  у  довољној  ко-
личини  и  у  било  које  вријеме.  Чувар  треба  псу  да
обезбиједи  храну  адекватне  количине  и  квалитета.

(2) Власник пса треба:
а) гајити пса и пружати му здравствену заштиту;
б) свакодневно  контролисати  смјештај  пса  и  одмах

отклонити  недостатке;
ц) обезбиједити  доток  свјежег  ваздуха  и  адекватну

температуру  уколико  се  пас  остави  у  возилу  без
надзора. Пас се без надзора смије оставити у вози-
лу најдуже 10 минута;

д) простор који пас свакодневно користи држати чи-
стим  и  слободним  од  штеточина.  Измет  се  мора
свакодневно  уклањати.

Члан 7.
(Величина простора)

Минимална величина простора за псе који се држе као
кућни љубимци мора удовољавати ниже наведеним захтје-
вима:

Минимална  површина  ограђених  простора за  псе
Маса  пса  (кг) Минимална  повр-

шина (м²)
Минимална  висина

(наткривени,  м)
Минимална  ши-

рина (м)
до 24 кг 6,0 1,8 2,0
25-28 кг 7,0 1,8 2,0
29-32 кг 8,0 1,8 2,0

од 32 кг  и ви-
ше

8,5 1,8 2,0


