
 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А К О Н 

О ПОТВРЂИВАЊУ ЕВРОПСКE КОНВЕНЦИЈE О ЗАШТИТИ 
КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 

Члан 1. 

Потврђује се Европска конвенција о заштити кућних љубимаца, 
сачињена  у Стразбуру, 13. новембра 1987. године, у оригиналу на енглеском и  
француском језику.  

Члан 2. 

Текст Европске конвенције о заштити кућних љубимаца, у оригиналу на 
енглеском језику  и у преводу на српски језик гласи: 
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EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF PET ANIMALS 

Strasbourg, 13.XI.1987 

Preamble 

The member States of the Council of Europe signatory hereto, 

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity 
between its members; 

Recognising that man has a moral obligation to respect all living creatures and 
bearing in mind that pet animals have a special relationship with man; 

Considering the importance of pet animals in contributing to the quality of life and 
their consequent value to society; 

Considering the difficulties arising from the enormous variety of animals which are 
kept by man; 

Considering the risks which are inherent in pet animal overpopulation for hygiene, 
health and safety of man and of other animals; 

Considering that the keeping of specimens of wild fauna as pet animals should not 
be encouraged; 

Aware of the different conditions which govern the acquisition, keeping, commercial 
and non-commercial breeding and disposal of and the trading in pet animals; 

Aware that pet animals are not always kept in conditions that promote their health 
and well-being; 

Noting that attitudes towards pet animals vary widely, sometimes because of limited 
knowledge and awareness;      

Considering that a basic common standard of attitude and practice which results in 
responsible pet ownership is not only a desirable, but a realistic goal,      

Have agreed as follows:  

Chapter I  

General provisions 

Article 1 

Definitions 

1. By pet animal is meant any animal kept or intended to be kept by man in 
particular in his household for private enjoyment and companionship.  

2. By trading in pet animals is meant all regular business transactions in substantial 
quantities carried out for profit which involve the change of ownership of pet 
animals.  

3. By commercial breeding and boarding is meant breeding or boarding mainly for 
profit and in substantial quantities.  

4. By animal sanctuary is meant a non-profit making establishment where pet 
animals may be kept in substantial numbers. If national legislative and/or 
administrative measures permit, such an establishment may accept stray 
animals.  
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5. By a stray animal is meant a pet animal which either has no home or is outside 
the bounds of its owner's or keeper's household and is not under the control or 
direct supervision of any owner or keeper.  

6. By competent authority is meant the authority designated by the Member State.   

Article 2 

Scope and implementation 

1. Each Party undertakes to take the necessary steps to give effect to the provisions 
of this Convention in respect of: 

a. pet animals kept by a person or legal entity in any household or in any 
establishment for trading, for commercial breeding and boarding, and in 
animal sanctuaries; 

b. where appropriate, stray animals.  

2. Nothing in this Convention shall affect the implementation of other instruments for 
the protection of animals or for the conservation of threatened wild species.  

3. Nothing in this Convention shall affect the liberty of the Parties to adopt stricter 
measures for the protection of pet animals or to apply the provisions contained 
herein to categories of animals which have not been mentioned expressly in this 
instrument. 

Chapter II 

Principles for the keeping of pet animals 

Article 3 

Basic principles for animal welfare 

1. Nobody shall cause a pet animal unnecessary pain, suffering or distress.  

2. Nobody shall abandon a pet animal.    

Article 4 

Keeping 

1. Any person who keeps a pet animal or who has agreed to look after it, shall be 
responsible for its health and welfare.  

2. Any person who is keeping a pet animal or who is looking after it shall provide 
accommodation, care and attention which take account of the ethological needs 
of the animal in accordance with its species and breed, in particular: 

 a give it suitable and sufficient food and water; 

 b provide it with adequate opportunities for exercise; 

 c take all reasonable measures to prevent its escape;  

3. An animal shall not be kept as a pet animal if:      

 a the conditions of paragraph 2 above are not met or if,     

 b in spite of these conditions being met, the animal cannot adapt itself to 
captivity.    
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Article 5 

Breeding 

Any person who selects a pet animal for breeding shall be responsible for having 
regard to the anatomical, physiological and behavioural characteristics which are 
likely to put at risk the health and welfare of either the offspring or the female parent.   

Article 6 

Age limit on acquisition 

No pet animal shall be sold to persons under the age of sixteen without the express 
consent of their parents or other persons exercising parental responsibilities. 

Article 7 

Training 

No pet animal shall be trained in a way that is detrimental to its health and welfare, 
especially by forcing it to exceed its natural capacities or strength or by employing 
artificial aids which cause injury or unnecessary pain, suffering or distress.   

Article 8 

Trading, commercial breeding and boarding, animal sanctuaries 

1. Any person who, at the time of the entry into force of the Convention, is trading in 
or is commercially breeding or boarding pet animals or is operating an animal 
sanctuary shall, within an appropriate period to be determined by each Party, 
declare this to the competent authority. 

 Any person who intends to engage in any of these activities shall declare this 
intention to the competent authority.  

2. This declaration shall stipulate:      

 a the species of pet animals which are involved or to be involved; 

 b the person responsible and his knowledge;      

 c a description of the premises and equipment used or to be used. 

3. The above-mentioned activities may be carried out only: 

 a if the person responsible has the knowledge and abilities required for the 
activity either as a result of professional training or of sufficient experience 
with pet animals and 

 b if the premises and the equipment used for the activity comply with the 
requirements set out in Article 4. 

4. The competent authority shall determine on the basis of the declaration made 
under the provisions of paragraph 1 whether or not the conditions set out in 
paragraph 3 are being complied with. If these conditions are not adequately met, 
it shall recommend measures and, if necessary for the welfare of the animals, it 
shall prohibit the commencement or continuation of the activity. 

5. The competent authority shall, in accordance with national legislation, supervise 
whether or not the above-mentioned conditions are complied with.  
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Article 9 

Advertising, entertainment, exhibitions, competitions and similar 
events 

1. Pet animals shall not be used in advertising, entertainment, exhibitions, 
competitions and similar events unless: 

 a the organiser has created appropriate conditions for the pet animals to be 
treated in accordance with the requirements of Article 4, paragraph 2, and 

 b the pet animals' health and welfare are not put at risk. 

2. No substances shall be given to, treatments applied to, or devices used on a pet 
animal for the purpose of increasing or decreasing its natural level of 
performance: 

 a during competition or 

 b at any other time when this would put at risk the health and welfare of the 
animal.    

Article 10 

Surgical operations 

1. Surgical operations for the purpose of modifying the appearance of a pet animal 
or for other non-curative purposes shall be prohibited and, in particular: 

 a the docking of tails; 

 b the cropping of ears; 

 c devocalisation; 

 d declawing and defanging; 

2. Exceptions to these prohibitions shall be permitted only: 

 a if a veterinarian considers non-curative procedures necessary either for 
veterinary medical reasons or for the benefit of any particular animal; 

 b to prevent reproduction. 

3. a Operations in which the animal will or is likely to experience severe pain 
shall be carried out under anaesthesia only by a veterinarian or under his 
supervision. 

 b Operations for which no anaesthesia is required may be carried out by a 
person competent under national legislation.    

Article 11 

Killing 

1. Only a veterinarian or another competent person shall kill a pet animal except in 
an emergency to terminate an animal's suffering when veterinary or other 
competent assistance cannot be quickly obtained or in any other emergency 
covered by national legislation. All killing shall be done with the minimum of 
physical and mental suffering appropriate to the circumstances. The method 
chosen, except in an emergency, shall either: 

 a cause immediate loss of consciousness and death, or 



- 6 - 

 

 b begin with the induction of deep general anaesthesia to be followed by a 
step which will ultimately and certainly cause death. 

The person responsible for the killing shall make sure that the animal is dead 
before the carcass is disposed of.  

2. The following methods of killing shall be prohibited: 

 a drowning and other methods of suffocation if they do not produce the effects 
required in sub-paragraph 1.b; 

 b the use of any poisonous substance or drug, the dose and application of 
which cannot be controlled so as to give the effect mentioned in 
paragraph l; 

 c electrocution unless preceded by immediate induction of loss of 
consciousness.  

Chapter III 

Supplementary measures for stray animals 

Article 12 

Reduction of numbers 

When a Party considers that the numbers of stray animals present it with a problem, 
it shall take the appropriate legislative and/or administrative measures necessary to 
reduce their numbers in a way which does not cause avoidable pain, suffering or 
distress.  

 a Such measures shall include the requirements that: 

  i if such animals are to be captured, this is done with the minimum of 
physical and mental suffering appropriate to the animal; 

  ii whether captured animals are kept or killed, this is done in accordance 
with the principles laid down in this Convention; 

 b Parties undertake to consider:      

  i providing for dogs and cats to be permanently identified by some 
appropriate means which causes little or no enduring pain, suffering or 
distress, such as tattooing as well as  recording the numbers in a 
register together with the names and addresses of their owners; 

  ii reducing the unplanned breeding of dogs and cats by promoting the 
neutering of these animals; 

  iii encouraging the finder of a stray dog or cat to report it to the competent 
authority. 

Article 13 

Exceptions for capture, keeping and killing 

Exceptions to the principles laid down in this Convention for the capture, the keeping 
and the killing of stray animals may be made only if unavoidable in the framework of 
national disease control programmes. 



- 7 - 

 

Chapter IV 

Information and education 

Article 14 

Information and education programmes 

The Parties undertake to encourage the development of information and education 
programmes so as to promote awareness and knowledge amongst organisations and 
individuals concerned with the keeping, breeding, training, trading and boarding of 
pet animals of the provisions and the principles in this Convention. In these 
programmes, attention shall be drawn in particular to the following subjects:   

 a the need for training of pet animals for any commercial or competitive 
purpose to be carried out by persons with adequate knowledge and ability;  

 b the need to discourage:      

  i gifts of pet animals to persons under the age of sixteen without the 
express consent of their parents or other persons exercising parental 
responsibilities;      

  ii gifts of pet animals as prizes, awards or bonuses; 

  iii unplanned breeding of pet animals; 

 c the possible negative consequences for the health and well-being of wild 
animals if they were to be acquired or introduced as pet animals; 

 d the risks of irresponsible acquisition of pet animals leading to an increase in 
the number of unwanted and abandoned animals.  

Chapter V 

Multilateral consultations 

Article 15 

Multilateral consultations 

1. The Parties shall, within five years from the entry into force of the Convention and 
every five years thereafter, and, in any case, whenever a majority of the 
representatives of the Parties so request, hold multilateral consultations within the 
Council of Europe to examine the application of the Convention and the 
advisability of revising it or extending any of its provisions. These consultations 
shall take place at meetings convened by the Secretary General of the Council of 
Europe.  

2. Each Party shall have the right to appoint a representative to participate in these 
consultations. Any member State of the Council of Europe which is not a Party to 
the Convention shall have the right to be represented by an observer in these 
consultations.  

3. After each consultation, the Parties shall submit to the Committee of Ministers of 
the Council of Europe a report on the consultation and on the functioning of the 
Convention including, if they consider it necessary, proposals for the amendment 
of Articles 15 to 23 of the Convention.  

4. Subject to the provisions of this Convention, the Parties shall draw up the rules of 
procedure for the consultations. 
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Chapter VI 

Amendments 

Article 16 

Amendments 

1. Any amendment to Articles 1 to 14 proposed by a Party or the Committee of 
Ministers shall be communicated to the Secretary General of the Council of 
Europe and forwarded by him to the member States of the Council of Europe, to 
any Party, to any State invited to accede to the Convention in accordance with the 
provisions of Article 19.  

2. Any amendment proposed in accordance with the provisions of the preceding 
paragraph shall be examined at a multilateral consultation not less than two 
months after the date of forwarding by the Secretary General where it may be 
adopted by a two-thirds majority of the Parties. The text adopted shall be 
forwarded to the Parties.  

3. Twelve months after its adoption at a multilateral consultation any amendment 
shall enter into force unless one of the Parties has notified objections.  

Chapter VII 

Final provisions 

Article 17 

Signature, ratification, acceptance, approval 

This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of 
Europe. It is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, 
acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council 
of Europe. 

Article 18 

Entry into force 

1. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the 
expiration of a period of six months after the date on which four member States of 
the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the 
Convention in accordance with the provisions of Article 17. 

2. In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be 
bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month 
following the expiration of a period of six months after the date of the deposit of 
the instrument of ratification, acceptance or approval.  

Article 19 

Accession of non-member States 

1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the 
Council of Europe may invite any State not a member of the Council to accede to 
this Convention, by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of 
the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the 
representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of 
Ministers.  
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2. In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first 
day of the month following the expiration of a period of six months after the date 
of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the 
Council of Europe. 

Article 20 

Territorial clause 

1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories 
to which this Convention shall apply.  

2. Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary 
General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to 
any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the 
Convention shall enter into force on the first day of the month following the 
expiration of a period of six months after the date of receipt of such declaration by 
the Secretary General.  

3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any 
territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to 
the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of 
the month following the expiration of a period of six months after the date of 
receipt of such notification by the Secretary General.   

Article 21 

Reservations 

1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of one 
or more reservations in respect of Article 6 and Article 10, paragraph 1, 
sub-paragraph a. No other reservation may be made. 

2. Any Party which has made a reservation under the preceding paragraph may 
wholly or partly withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary 
General of the Council of Europe. The withdrawal shall take effect on the date of 
receipt of such notification by the Secretary General.  

3. A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention 
may not invoke the application of that provision by any other Party; it may, 
however, if its reservation is partial or conditional, invoke the application of that 
provision in so far as it has itself accepted it. 

Article 22 

Denunciation 

1. Any Party may at any time denounce this Convention by means of a notification 
addressed to the Secretary General of the Council of Europe.  

2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following 
the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification 
by the Secretary General.  
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Article 23 

Notifications 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the 
Council of Europe and any State which has acceded to this Convention or has been 
invited to do so, of: 

 a any signature; 

 b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession; 

 c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 18, 
19 and 20; 

 d any other act, notification or communication relating to this Convention. 

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this 
Convention. 

 

Done at Strasbourg, on 13 November 1987, in English and French, both texts being 
equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the 
Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit 
certified copies to each member State of the Council of Europe, and to any State 
invited to accede to this Convention.  
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ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА O ЗАШТИТИ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 

Преамбула 

Државе чланице Савета Европе, потписнице ове Конвенције, 

Имајући у виду да је циљ Савета Европе да постигне веће јединство између 
својих чланова; 

препознавајући моралну обавезу човека да поштује сва жива бића и имајући на 
уму да кућни љубимци имају посебан однос са човеком; 

имајући у виду значај који кућни љубимци имају у доприносу квалитету живота и 
отуда њиховoj вредности за друштво; 

имајући у виду потешкоће које проистичу из велике разноврсности животиња 
које човек држи; 

имајући у виду ризике по хигијену, здравље и безбедност човека и других 
животиња, који проистичу из превелике популације кућних љубимаца;  

имајући у виду да не треба охрабривати држање дивљих животиња као кућних 
љубимаца; 

свесни различитих услова који утичу на набавку, држање, комерцијални и 
некомерцијални узгој, располагање и траговину кућним љубимцима; 

свесни да се љубимци не држе увек у условима оптималним за њихово 
здравље и добробит; 

запажајући да се односи према кућним љубимцима веома разликују, понекада 
због ограниченог знања и свести; 

имајући у виду да је основни заједнички стандард односа и праксе, који 
резултира у одговорном власништву кућних  љубимаца не само пожељан, већ и 
реалан циљ, 

договориле су се о следећем: 

Поглавље I 

Oпште одредбе 

Члан 1. 

Дефиниције 

1. Под појмом кућни љубимац подразумева се свака животиња коју човек држи  
или намерава да држи нарочито у свом домаћинству ради властитог 
уживања и дружења. 

2. Под појмом трговина кућним љубимцима подразумевају се све редовне 
пословне трансакције у значајним количинама које се обављају у циљу 
остваривања профита а које укључују промену власништва над кућним 
љубимцима. 

3. Под појмом комерцијални узгој и смештај подразумева се узгој или смештај 
углавном из профита и у значајним количинама.   

4. Под појмом азил за животиње се подразумева непрофитабилна установа 
где се кућни љубимци могу држати у значајном броју. Уколико то 
дозвољавају законодавне и/или административне мере, таква установа 
може да прихвата и луталице. 
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5. Под појмом луталица се подразумева кућни љубимац који нема дом или је 
изван граница домаћинства свог власника или држаоца и није под 
контролом или директним надзором власника или држаоца. 

6. Под појмом надлежни орган подразумева се орган именован од стране  
државе чланице. 

Члан 2. 

Област и примена 

1. Свака уговорна страна преузима обавезу предузимања неопходних корака 
за спровођење одредби ове Конвенције у погледу: 

а. кућних љубимаца, које држи физичко или правно лице у било ком 
домаћинству или било ком објекту за промет, комерцијални узгој и смештај, 
и у азилима за животиње; 

б.  луталица, тамо где  је то одговарајуће. 

2. Ништа у овој Конвенцији неће утицати на примену других инструмената 
заштите животиња или очувања угрожених дивљих врста. 

3. Ништа у овој Конвенцији неће утицати на слободу уговорних страна да 
усвоје строжије мере заштите кућних љубимаца или да примене овде 
садржане одредбе на категорије животиња које нису изричито наведене у 
овом документу. 

Поглавље II 

Принципи држања кућних љубимаца 

Члан 3. 

Основни принципи добробити животиња 

1. Нико неће нанети кућном љубимцу непотребан бол, патњу, страх и стрес. 

2. Нико неће напустити кућног љубимца. 

Члан 4. 

Држање 

1. Свако лице које држи кућног љубимца или које је пристало да се брине о 
њему, биће одговорно за његово здравље и добробит. 

2. Свако лице које држи кућног љубимца или које се брине о њему обезбедиће 
му смештај, негу и пажњу узимајући у обзир етолошке потребе животиње у 
складу са  њеном врстом или расом,  а нарочито: 

а.   дати јој одговарајућу храну и воду у довољним количинама; 

б.   обезбедити могућност кретања; 

ц.   предузети све расположиве мере да спречи њен бег; 

3. Животиња се неће држати као кућни љубимац уколико: 

а.   нису испуњени услови из става 2 или уколико, 

б. упркос томе што су ови услови испуњени, животиња не може да се 
прилагоди на заточеништво. 
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Члан 5. 

Узгој 

Свако лице које одабере кућног љубимца за узгој биће одговорно за анатомске, 
физиолошке карактеристике и особине у понашању, а које би могле да 
представљају ризик по здравље и добробит било потомства, било женског 
родитеља. 

Члан 6. 

Старосна граница при набавци љубимца 

Ниједан кућни љубимац неће бити продат лицима млађим од 16 година без 
изричите сагласности родитеља или старатеља.  

Члан 7. 

Обука 

Ниједан кућни љубимац неће бити обучаван на начин штетан по његово 
здравље и добробит, нарочито присиљавањем животиње да прекорачи своје 
природне способности или снагу или кориштењем вештачких помагала која 
изазивају повреде или непотребан бол, патњу или стрес. 

Члан 8. 

Промет, комерцијални узгој и смештај, азили 

1. Свако лице које, у време ступања на снагу ове Конвенције, тргује, или 
комерцијално узгаја или држи кућне љубимце, или води азил за животиње, 
ће у одговарајућем року, који утврди свака уговорна страна, пријавити то 
надлежном органу. 

      Свако лице које има намеру да се ангажује у горе наведеним активностима 
пријавиће своју намеру надлежном органу. 

2. Ова пријава садржи: 

а.   врсту кућних љубимаца о којима се ради; 

б.   одговорно лице и његово знање; 

ц.   опис просторија и опреме која се користи или ће се користити. 

3. Горе наведене делатности могу се обављати само: 

а. ако одговорно лице поседује знање и способности потребне за дату 
делатност, било као резултат професионалне обуке или довољног искуства у 
раду са кућним љубимцима и 

б. ако су просторије и опрема који се користе за дату делатност у складу са 
захтевима наведеним у члану 4. 

4. Надлежни орган ће, на основу пријаве дате према одредбама параграфа 1 
утврдити да ли су услови наведени у параграфу 3 испуњени или не. Уколико 
ови услови нису на одговарајући начин испуњени, препоручиће мере а, 
уколико је неопходно за добробит животиња, забраниће започињање или 
наставак дате делатности. 

5. Надлежни орган ће, у складу са националним законодавством, вршити 
надзор над испуњавањем горе наведених услова. 
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Члан 9. 

Рекламирање, забава, изложбе, такмичења и сличне 
активности 

1. Кућни љубимци се неће користити за рекламирање, забаву, изложбе, 
такмичења и сличне активности ако: 

а. организатор није обезбедио одговарајуће услове за кућне љубимце како  
би се са њима поступало у складу са захтевима из члана 4, параграф  2, и 

   б. се здравље и добробит  љубимаца доводе у ризик. 

2. Никакве супстанце се неће давати кућним љубимцима, примењивати 
терапија или употребљавати средства у циљу побољшања или смањења 
природног нивоа перформансе дотичног љубимца: 

а. током такмичења или 

б. у било које друго време када би то угрозило здравље и добробит 
дотичне животиње. 

Члан 10. 

Хируршке операције 

1. Хируршке операције у циљу промене изгледа љубимца или у неке друге 
нетерапеутске сврхе су забрањене, а нарочито: 

а.   скраћивање  репова; 

б.   скраћивање ушију; 

ц.   девокализација; 

д.   уклањање канџи и зуба; 

2. Изузеци од ових забрана биће дозвољени само: 

а. ако ветеринар сматра да су некуративне процедуре неопходне било из 
ветеринарско- медицинских разлога или због добробити саме животиње; 

б.   ради спречавања репродукције. 

3. а. Операције током којих ће животиња трпети јак бол, или постоји 
вероватноћа за то, изводиће се под анестезијом и то датом од стране 
ветеринара или под његовим надзором. 

 б. Операције за које није неопходна анестезија могу се обављати од стране 
надлежног лица, у складу са  националним законодавством. 

Члан 11. 

Убијање 

1. Само ветеринар или друго надлежно лице ће убити кућног љубимца, осим у 
хитним случајевима када је неопходно окончати патњу дотичне животиње, а 
када ветеринарска или друга компетентна помоћ нису брзо доступни или у 
било којем другом хитном случају утврђеном националним законодавством. 
Свако убијање ће се обавити уз минимум  физичке и менталне патње 
сходно датим околностима. Изабрани метод, осим у хитним случајевима, ће: 

а. изазвати тренутни губитак свести и смрт, или 
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б. започети са увођењем дубоке опште анестезије коју прати поступак који 
доводи до коначне и сигурне смрти. 

      Лице одговорно за убијање ће, пре уклањања леша проверити да ли је 
дотична животиња мртва. 

2. Следеће методе убијања ће бити забрањене: 

а.  дављење и друге методе гушења уколико се не постижу ефекти 
наведени у потпараграфу 1.б;  

б. употреба било које отровне супстанце или лека, чије се дозирање и 
примена не могу контролисати да би се постигао ефекат наведен у  
параграфу 1; 

ц.  убијање електричном струјом, осим уколико томе не претходи тренутни  
губитак свести. 

Поглавље III 

Додатне мере за луталице 

Члан 12. 

Смањење броја 

       Када уговорна страна сматра да јој број луталица представља проблем,  
она ће предузети одговарајуће законодавне и/или административне мере 
неопходне да се смањи њихов број на начин који неће изазвати бол, патњу 
или стрес, који се иначе могу избећи. 

a. Ове мере ће укључити захтеве да: 

i. ако такве животиње ухвате, то буде обављено уз минимум физичке 
и менталне патње за дату животињу; 

ii. било да се ухваћене животиње задржавају или убијају, ово буде 
обављено у складу са принципима наведеним у овој Конвенцији; 

б. Уговорне стране  се обавезују да размотре: 

i. обезбеђивање трајне идентификације паса и мачака одговарајућим 
средствима која изазивају минималан или никакав трајни бол, 
патњу или непријатност, као што је тетовирање, као и уношење у 
регистар бројева заједно са именима и адресама власника; 

ii. смањење непланског размножавања паса и мачака и то 
промовисањем стерилизације ових животиња; 

iii. подстицање налазача пса или мачке луталице да то пријаве 
надлежном органу. 

Члан 13. 

Изузеци за хватање, држање и лишавање живота 

       Изузеци од принципа наведених у овој Конвенцији, а који се тичу хватања, 
држања, и убијања луталица могу се правити само ако је то неизбежно у 
оквиру националних програма контроле обољења. 
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Поглавље IV 

Информисање и образовање 

Члан 14. 

Програми информисања и образовања 

Уговорне стране преузимају обавезу да подстичу развој информационих и 
образовних програма, како би се промовисали свест  и знање међу 
организацијама и појединацима који се баве држањем, узгојем, обуком, 
прометом и смештајем кућних љубимаца о одредбама и принципима ове 
Конвенције. У овим програмима посебна пажња ће се посвети следећем: 

а. потреби да обуку љубимаца у комерцијалне и такмичарске сврхе 
обављају лица са одговарајућим знањима и способностима; 

б. потреби да се спречи: 

i. поклањање кућних љубимаца лицима млађим од шеснаест година 
без изричите сагласности родитеља или старатеља; 

ii. поклањање кућних љубимаца у виду награда, или  бонуса; 

iii. непланско размножавање кућних љубимаца; 

ц. могућим негативним последицама по здравље и добробит дивљих 
животиња ако се оне набављају или уводе као кућни љубимци; 

д. ризицима од неодговорне набавке љубимаца која доводи до повећања 
броја нежељених и напуштених животиња. 

Поглавље V 

Мултилатералне консултације 

Члан  15. 

Мултилатералне консултације 

1. Уговорне стране ће у року од пет година након ступања на снагу Конвенције  
и сваких следећих пет година, и у свакој прилици, када већина представника 
уговорних страна тако захтева, одржавати мултилатералне консултације 
унутар Савета Европе у циљу  преиспитивања примене Конвенције и 
препоручљивости њеног ревидирања или проширења било које од њених 
одредби. Ове консултације ће се одржавати на састанцима које сазива 
Генерални секретар Савета Европе. 

2. Свака уговорна страна ће имати право да именује једног представника који 
ће учествовати у овим консултацијама. Свака држава чланица Савета 
Европе, а која није  уговорна страна Конвенције ће имати право да на овим 
консултацијама буде представљена преко посматрача. 

3. Након сваке консултације, уговорне стране ће поднети извештај Комитету 
министара Савета Европе о консултацијама и о функционисању Конвенције 
укључујући, уколико то сматрају за потребно, предлоге за амандмане на 
чланове 15. до 23. ове Конвенције. 

4. У складу са одредбама ове Конвенције, уговорне стране ће припремити 
пословник за консултације. 
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Поглавље VI 

Амандмани 

Члан 16. 

Амандмани 

1. Сваки амандман на чланове од 1. до 14. који предложи уговорна страна или 
Комитет министара ће бити достављен Генералном секретару Савета 
Европе, а који ће он проследити државама чланицама Савета Европе, 
свакој уговорној страни, свакој држави позваној да приступи Конвенцији у 
складу са одредбама члана 19. 

2. Сваки амандман предложен у складу са одредбама претходног параграфа 
биће преиспитан на мултилатералним консултацијама не касније од два 
месеца од датума прослеђивања од стране Генералног секретара и када 
може бити усвојен двотрећинском већином страна. Усвојени текст биће 
прослеђен уговорним странама. 

3. Дванаест месеци након његовог усвајања на мултилатералним 
консултацијама амандман ће ступити на снагу, осим уколико једна од 
уговорних страна не уложи приговор. 

Поглавље VII 

Завршне одредбе 

Члан 17. 

Потписивање, ратификација, усвајање, одобравање 

       Ова Конвенција ће бити отворена за потписивање од стране држава 
чланица Савета Европе. Она подлеже ратификацији, прихватању или 
одобравању. Инструменти ратификације, прихватања или одобравања 
биће депоновани код Генералног секретара Савета Европе. 

Члан 18. 

Ступање на снагу 

1. Ова Конвенција ступа на снагу првог дана у месецу након истека периода од 
шест месеци након датума када су четири државе чланице Савета Европе 
изразиле своју сагласност да буду обавезане Конвенцијом, у складу са 
одредбама члана 17. 

2. Што се тиче било које државе чланице, која накнадно изрази своју 
сагласност да буде њоме обавезана, Конвенција ће ступити на снагу првог 
дана у месецу након истека периода од шест месеци након датума 
депоновања инструмента ратификације, прихватања или одобравања.   

Члан 19. 

Приступање  држава које нису чланице Европске уније 

1. Након ступања на снагу ове Конвенције, Комитет министара Савета Европе 
може позвати било коју државу која није чланица Савета да приступи овој 
Конвенцији, на основу одлуке коју донесе већина, предвиђена у члану 20.d. 
Статута Савета Европе и то, једногласним гласањем представника 
уговорних држава које имају право да заседају у Комитету министара. 
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2. Што се тиче било које државе која приступа, Конвенција ступа на снагу првог 
дана у месецу након истека периода од шест месеци од датума депоновања 
инструмента приступања код Генералног секретара Савета Европе. 

Члан 20. 

Територијална клаузула 

1. Свака држава може, у време потписивања или депоновања инструмента 
ратификације, прихватања, одобравања или приступања, да одреди 
територију или територије на којима ће се примењивати ова Конвенција. 

2. Свака страна може, у свако време после, путем изјаве упућене Генералном 
секретару Савета Европе, проширити примену ове Конвенције на било коју 
другу територију одређену у изјави. Што се тиче дотичне територије 
Конвенција ступа на снагу  првог дана у месецу након истека периода од 
шест месеци након датума примитка такве изјаве од стране Генералног 
секретара. 

3. Свака изјава припремљена у складу са два претходна параграфа може се, у 
погледу било које територије наведене у таквој изјави, повући путем 
обавештења упућеног Генералном секретару. Повлачење ступа на снагу 
првог дана у месецу након истека периода од шест месеци након датума 
примитка таквог обавештења од стране Генералног секретара. 

Члан 21. 

Изузећа 

1. Свака држава може, у време потписивања или депоновања свог 
инструмента  ратификације, прихватања, одобравања или приступања, 
изјавити да користи  једно или више изузећа у погледу члана 6. и члана 10, 
параграф 1, потпараграф а.  Никаква друга изузећа се не могу правити. 

2. Свака уговорна страна која је направила изузећа, у складу са претходним 
параграфом, може да иста потпуно или деломично повуче путем 
обавештења упућеног Генералном секретару Савета Европе. Повлачење 
ступа на снагу на дан примитка  таквог обавештења од стране Генералног 
секретара. 

3. Уговорна страна која је направила изузећа у погледу неке одредбе ове 
Конвенције не може се позвати на примену дотичне одредбе  од било које 
друге уговорне стране; она може, међутим, уколико је њено изузеће 
делимично или условно, да се позове на  примену дате одредбе у мери у 
којој ју је и сама прихватила. 

Члан 22. 

Отказивање 

1. Свака уговорна страна може, у било које време отказати ову Конвенцију 
путем обавештења упућеног Генералном секретару Савета Европе. 

2. Такво отказивање ступа на снагу првог дана у месецу након истека периода 
од шест месеци после датума примитка  таквог обавештења од стране 
Генералног секретара. 
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Члан 23. 

Обавештења 

       Генерални секретар Савета Европе ће обавестити државе чланице Савета 
Европе и  сваку државу која је приступила Конвенцији или је позвана да то 
уради, о: 

a. сваком потпису; 

б.  депоновању инструмента ратификације, прихватања, одобравања или  
приступања; 

ц. сваком датуму ступања на снагу ове Конвенције у складу са  члановима 
18, 19. и 20; 

д. сваком другом акту, пријавама или обавештењу који се односе  на ову 
Конвенцију. 

 

       У потврду овога, доле потписани, прописно овлашћени, потписали су ову 
Конвенцију. 

 

       Сачињено у Стразбуру, 13. новембра 1987, на енглеском и француском  
језику, оба текста будући подједнако аутентична, у једном примерку  ће бити 
депонована у архиву Савета Европе. Генерални секретар Савета Европе 
доставиће оверене копије свакој држави чланици Савета Европе и свакој 
држави позваној да приступи овој Конвенцији. 
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Члан 3. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије - Међународни уговори“. 


