
УГОВОР О УДОМЉАВАЊУ ЖИВОТИЊЕ 

  

            Закључен дана _________________године, у___________________ , између: 

  

1.     ____________________________, из ____________________ 

ул.___________________________________________ бр __ ,   

контакт телефон: ____________________________________, 

са матичним бројем  _____________________ са једне стране, као лице које даје животињу на 

удомљавање,  и 

  

2.     ____________________________, из ____________________ 

ул.___________________________________________ бр __ ,   

контакт телефон: ____________________________________, 

са матичним бројем  _____________________са друге стране,  као лице које усваја животињу 

( у даљем тексту: удомитељ). 

  

Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора дефинисање обавеза удомитеља 

према лицу које даје животињу на удомљавање: 

врсте ____________имена ______________,  пола: Ж / М ,  старости _____________, 

боје  ____________, бр. чипа _____________________,  стерилисана / кастриран:  ДА / НЕ , 

обележја___________________________. 

  

Члан 2. 

Удомитељ је одговоран за живот, здравље и добробит животиње и дужан је да предузима све 

неопходне мере како би обезбедио да се животињи не наноси непотребна бол, патња, страх, 

стрес,  односно повреда. 

Удомитељ је дужан да: 

-се према животињи односи са пажњом и бригом, 

- храни животињу адекватно њеним потребама и да јој омогућава сталан приступ свежој води, 

- обезбеди да животиња не буде изолована, 

- обезбеди да животиња има свакодневне активности сходно њеним потребама, 

- животињу не држи везану, 

- обезбеди благовремену и адекватну ветеринарску негу, као и да врши редовно чишћење 

животиње од екто и ендо паразита, 

- се придржава свих законских норми, а нарочито одредаба Закона о добробити животиња, 

- омогући лицу које даје животињу на удомљавање увид и контролу испуњавања одредби овог 

Уговора, што подразумева усмено информисање, посету, позив ветеринара, станодавца и 

друге мере, 

 - у случају немогућности даљњег држања животиње о истоме одмах обавести лице од којег 

је  удомило животињу, те да ће у договору и уз сагласност лица које даје животињу на 

удомљавање, удомљењој животињи пронаћи нови дом или јој осигурати привремени смештај 

до новог удомљавања, 



- да о свакој промени која је у вези са животињом (промена пребивалишта, угинуће и сл.) 

обавести лице које од којег је удомио животињу одмах по наступању промене. 

  

Члан 3. 

Животиња се удомљава у виђеном стању, а удомитељ потврђује да је упознат са тим да 

давалац животиње на удомљавање, нема било каква сазнања у вези са 

претходним болестима или стањима животиње, њеним понашањем и темпераментом, те да у 

том смислу давалац животиње на удомљавање не сноси никакву одговорност, нити било шта 

гарантује, нити је дужан да по удомљавању сноси било какве трошкове у вези 

са здравственим стањем или понашањем животиње у виду накнаде штете трећим лицима, 

накнаде штете удомитељима, или било који други вид накнаде штете и трошкова. 

Стране уговорнице су сагласне да давалац животиње на удомљавање даном потписивања 

овог Уговора нема надаље било какву материјалну или другу одговорност у вези 

са држањем животиње, њеним лечењем и исхраном, те да све обавезе прелазе на 

удомитеља заједно са обавезом стерилисања тј. кастрирања животиње. 

  

Члан 4. 

Стране уговорнице су сагласне да се животиња која се даје на удомљавање мора 

стерилисати тј. кастрирати најкасније до _________________  године. 

Стране уговорнице су сагласне да се животиња која се даје на удомљавање мора 

вакцинисати најкасније до ________________ године. 

Стране уговорнице су сагласне да се животиња која се даје на удомљавање мора чиповати 

најкасније до _________________ године. 

  

Члан 5. 

Стране уговорнице су сагласне да удомитељ не може без сагласности даваоца животиње на 

удомљавање да отуђи животињу. 

  

Члан 6. 

У случају кршења одредаба овог Уговора, давалац животиње на удомљавање задржава право 

на једнострани раскид уговора и враћање животиње. 

  

Члан 7. 

У случају спора надлежан је Основни суд у Зрењанину. 

  

Члан 8. 

Овај уговор сачињен је у два истоветна примерка, од којих обе уговорне стране задржавају по 

један. 

  

 

 

----------------------------------------                                                                               ---------------------------------------- 


