
 
На основу члана 85. став 1. тачка 15. Статута града Ниша (''Службени лист'' града 

Ниша број 88/2008), члана 26. Статута Градске општине Пантелеј ("Службени лист Града 
Ниша" број 123/08) члана 3. став 2. Закона о добробити животиња, ("Службени гласник РС" 
број 41/09) и члана 59.  Закона о сточарству ("Службени гласник РС" број 41/09),  

Скупштина градске општине Пантелеј, на седници одржаној дана 07.06.2010. године, 
донела је  
 
 
 

О Д Л У К У 
 

О ДРЖАЊУ И ЗАШТИТИ  ДОМАЋИХ И ЕГЗОТИЧНИХ 
ЖИВОТИЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ 

 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком прописују се услови за држање домаћих и егзотичних животиња на 

подручју Градске општине Пантелеј. 
 

Члан 2. 
Домаће животиње, у смислу ове Одлуке, су животиње које је човек одомаћио и чији 

опстанак зависи од непосредне бриге човека. 
Домаће животиње се могу чувати као кућни љубимци (које човек чува ради дружења) 

или као животиње које се чувају и репродукују у производне сврхе. 
Егзотичне животиње су дивље животиње које нису аутохтоне на овим просторима. 
 
Домаћим и егзотичним животињама сматрају се копитари, папкари, перната живина, , 

голубови, украсне и егзотичне птице, економски и расни кунићи, пси, мачке и пчеле. 
У економске расе живине спадају расе за производњу јаја, меса као и расе 

комбинованих способности. 
У украсне расе живине спадају крупна, средња и патуљаста живина, борци, фазани, 

паунови, пловуше, гуске и препелице. 
 
 

Члан 3. 
На урбаном подручју Градске општине Пантелеј забрањено је држање копитара, 

папкара, економских раса пернате живине, економских раса кунића и пчела. 
Урбаним подручјем Градске општине Пантелеј у смислу ове Одлуке, сматра се 

подручје месних заједница Бранко Мишић-Каменко, Виник, Ратко Павловић, Моша Пијаде и 
Доња Врежина.  
 На подручју Градске општине Пантелеј забрањено је држање паса пит бул теријер. 
 
 

Члан 4. 
 Копитари, папкари, економске расе пернате живине, економских раса кунића пчела 
могу се држати на подручју Градске општине Пантелеј које није обухваћено чланом 3. ове 
одлуке, под условом да се држе у прописано изграђеним и уређеним објектима. 

Изградња објеката за држање животиња врши се по Закону о планирању и изградњи 
уз обавезу испуњавања ветеринарско-санитарних услова по нормативима за одређену 
врсту. 
 



Члан 5. 
На подручју Градске општине Пантелеј могу се у складу са одредбама ове Одлуке 

држати: 
- пси и мачке у становима и двориштима породичних стамбених зграда ;  
- голубови у стамбеним породичним стамбеним зградама и двориштима 

породичних  стамбених зграда ; 
- украсна живина регистрована код овлашћених удружења ,ако се чува искључиво 

ради излагања на изложбама и за потребе такмичења, као и 
- расни кунићи. 
 
                                       

Члан 6. 
Одредбе ове Одлуке о броју и врсти животиња које се могу држати не односе се на 

правна и физичка лица којима је предмет пословања производња и држање животиња у 
складу са посебним прописима. 
 

Члан 7. 
Одредбе ове Одлуке о броју и раси паса који се не могу држати ,не односе се на 

правна и физичка лица која у вршењу своје редовне делатности користе псе у циљу 
физичког обезбеђења службених просторија и објекта ( службени пси ). 
 
 

II  ЗАШТИТА ДОБРОБИТИ  ЖИВОТИЊА 
 

 
Члан 8. 

Забрањено је злоупотребљавати или мучити животиње. 
Власници и држаоци животиња морају се односити према својим животињама са 

пажњом доброг домаћина и обезбедити услове којима се задовољавају животне потребе 
животиње, као што су: довољна количина квалитетне хране и воде, простор за кретање, 
исхрану и заклон. 

Објекти у којима се држе животиње морају бити уређени и опремљени на начин којим 
се обезбеђује задовољавање биолошких потреба животиња у зависности од врсте и 
категорије животиња. 

Забрањено је организовати, финансирати или бити домаћин борбе између животиња 
исте или различитих врста.  
  
 
 

III  УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ И ЕГЗОТИЧНИХ ЖИВОТИЊА 
 

1. Пси и мачке 
 

Члан 9. 
Пси и мачке могу се држати под условима и на начин да се не узнемиравају трећа 

лица и обезбеди сигурност и хигијена. 
Држалац пса или мачке дужан је да се о овим животињама брине, да их негује, храни 

и да им обезбеди неопходне санитарно-хигијенске услове и лечење. 
 

 
Члан10. 

У стану се могу држати два пса или две мачке или један пас и једна мачка уз 
сагласност већине власника станова. 

У стану се може држати подмладак ових животиња најдуже до навршена 4 месеца 
старости. 



У стану се може држати пас под условом да не загађује животну средину и да не 
узнемирава остале станаре лајањем, завијањем или цвиљењем. 
 

 
Члан 11. 

Држалац пса дужан је да трајно обележи и изврши упис и регистрацију свог пса на 
начин прописан законом. 

Држалац паса и мачака је дужан да врши редовну вакцинацију животиња против 
беснила и дугих заразних болести и да о томе поседује одговарајућу документацију. 

 
 

Члан 12. 
Пси и мачке не смеју се: 

 
- чувати у подрумским и заједничким просторијама, у ходницима, на терасама, 
   лођама и балконима вишеспратних стамбених зграда; 
- уводити у средства јавног саобраћаја, шеталишта и друга јавна места где се  
   окупља већи број грађана; 
- појити и купати на јавним чесмама и бунарима намењеним водоснабдевању 
   грађана ; 
- шишати у парковима и другим јавним површинама ; 
- хушкати у парковима и другим јавним површинама 
- сахрањивати и остављати ван места одређеног за ту сврху. 
 
                                                      

Члан 13. 
Уколико пас или мачка при извођењу из стана загади лифт, заједничко степениште 

или друге заједничке просторије зграде, држалац животиња је дужан да без одлагања опере 
и очисти загађену површину. 
 

Члан 14. 
У дворишту породичне стамбене зграде могу се држати највише два пса а подмладак 

најдуже до навршена четири месеца старости. 
Уколико двориште користи више домаћинстава, може се чувати највише један пас по 

домаћинству уз сагласност свих корисника дворишта. 
 

Члан 15. 
У дворишту породичне стамбене зграде, пас се може држати под условом да је 

двориште ограђено а пас везан ланцем за огрлицу са покретном кариком. 
Ланац не може бити дужи од три метра. Овако везаном псу може се наместити жица 

са вођицом, ради кретања по дворишту, а  која је дугачка толико да не узнемирава станаре 
и пролазнике. 

У ограђеном дворишту породичне стамбене зграде пас се може држати и у боксу 
саграђеном од жице или чврстог грађевинског материјала са бетонираним подом. Одвод 
нечистоће и воде мора бити цевима спроведен у простор држаоца пса. 

Бокс мора бити удаљен најмање један метар од ограде суседног дворишта а на 
улазној капији мора бити на видном месту истакнут натпис „Чувај се пса“. 

Пас се може пуштати са везе ако не постоји могућност да напусти двориште или да 
узнемирава суседе и пролазнике. 
 

Члан 16. 
Власник односно држалац може изводити великог или опасног пса само на кратком 

повоцу и са заштитном корпом на њушци, а малог пса и подмладак до навршена четири 
месеца старости на кратком повоцу без заштитне корпе на њушци. 



Изузетно, без заштитне корпе на њушци, а под непосредном контролом држаоца, на 
одговарајућем поводнику, могу да се изводе њуфаундлендери, ирски вучји хртови, 
бернардинци и пси у тренутку истрчавања-физичког тренинга уз бицикл или мотоцикл. 

Лица млађа од 16 година не могу бити водичи великих и опасних паса. 
 
 

Члан 17. 
Пси из члана 15. став 1. ове Одлуке се могу пуштати са поводника и са заштитном 

корпом на њушци да се слободно крећу, искључиво на јавној површини коју својом одлуком 
Веће градске општине Пантелеј опрредели за ову намену, с тим што та површина  мора 
бити ограђена жичаном оградом и обележене натписом „Простор за шетање пса“. 
 
 

Члан 18. 
Уколико пас приликом извођења и кретања загади јавне површине, држалац је дужан 

да их без одлагања очисти. 
 
 

Члан 19. 
Ако пас или мачка озледе неко лице, држалац животиња је дужан да одмах одведе 

пса или мачку до најближе ветеринарске станице-амбуланте и о томе обавести орган 
управе надлежан за послове ветеринарске инспекције. 
 
                                                                  

2. Украсне егзотичне животиње и голубови 
 

Члан 20. 
Украсне и егзотичне птице могу се држати у кавезима: 
- у становима и објектима колективног становања у броју и на начин којим се други  
станари не ометају у мирном коришћењу стану ; 
- у становима, помоћним објектима и у двориштима индивидуалног становања у броју 
и на начин којим се не узнемиравају суседи и пролазници 

 
                       

Члан 21. 
Голубови се могу држати: 

 
- у помоћним објектима (кавезима) ; 
- на крову или тавану и 
- у дворишту објеката индивидуалног становања. 

 
Голубови се могу држати у броју и на начин којим се не узнемиравају суседи и 

пролазници. 
 

Члан 22. 
Власник или држалац голубова мора да поседује потврду овлашћене ветеринарске 

службе о редовној вакцинацији голубова у складу са посебним прописом. 
 

 
Члан 23. 

Објекти за држање голубова морају редовно да се чисте и најмање два пута 
годишње дезинфикују. 

Власник или држалац голубова мора да поседује потврду овлашћене ветеринарске 
службе о редовној дезинфекцији објекта. 
 



Подови објеката за држање голубова морају да буду изграђени од водонепропусног 
материјала. 

 
Члан 24. 

У објектима колективног становања није дозвољено држање и храњење голубова. 
 
 

 
3. Копитари и папкари 

 
 

Члан 25. 
Копитари и папкари за потребе домаћинства могу се држати у објектима изграђеним 

за те намене, удаљеним најмање 10 метара од стамбеног објекта на истој парцели и 15 
метара од стамбених објеката на суседним парцелама с тим да се обезбеди одвођење 
течне нечистоће и отпадних вода цевима до прихватног базена и одлагање чврстог стајског 
отпада на ђубриште. 
 

Члан 26. 
Прихватни базен или ђубриште мора бити урађен тако да не дозвољава отицање 

нечистоће и загађивање околине и удаљен најмање 20 метара од стамбеног објекта, бунара 
односно живог извора воде и то само на нижој коти. 

Прихватни базен или ђубриште мора редовно да се празни. 
Јама за осоку мора да буде од бетона или другог водонепропусног материјала, са 

поклопцем и са дном испод нивоа ђубришта. 
Власник или корисник објекта мора да изгради ђубриште за чврст стајњак од бетона 

или другог водонепропусног материјала. 
Дно ђубришта за стајњак мора да буде изграђено у нагибу ка сабирном каналу за 

сакупљање оцеђене воде из стајњака, а сабирни канал мора да се улива у јаму за осоку. 
У летњим месецима копитари и папкари могу да се држе испод надстрешнице, под 

условом да се обезбеди одвођење нечистоће и воде у јаму за осоку. 
 
 
 

Члан 27. 
Јама за осоку мора да буде удаљена од чесме, бунара или другог извора 

водоснабдевања најмање 20 метара и не сме да се прикључи на јавну канализацију. 
 
 
                                                                     

4. Перната, украсна живина и расни кунићи 
                                                            

Члан 28. 
Економска перната живина може се држати у живинарнику или ограђеном простору 

који спречава неконтролисан излазак живине и који се мора хигијенски одржавати. 
 

 
 

Члан 29. 
Украсна живина и расни кунићи могу се држати искључиво у жичаним кавезима 

смештеним у дворишту или у помоћном објекту, на начин којим се не узнемиравају суседи уз 
и уз обавезно одржавање хигијене. 

Власник може чувати највише 10 расних кунића и подмладак ових животиња до 
навршена 3 месеца старости или 10 примерака украсне живине. 
 



                                                   
Члан 30. 

Помоћни објекат као и под у ограђеном простору или кавезу за чување пернате 
живине и кунића мора да буде изграђен од тврдог материјала који може да се чисти и 
дезинфикује, са нагибом према каналу за одвођене воде и нечистоће. 

Помоћни објекат, ограђени простор или кавез из става 1. овог члана мора да буде 
удаљен најмање 10 метара од најближег стамбеног или пословног објекта на истој парцели 
и 15 метара од најближег стамбеног или пословног објекта на суседној парцели. 
                                                                

 
Члан 31. 

Ако објекте породичног становања користи више корисника, живина може да се држи 
под условима и на начин прописан овом одлуком, само ако се са тим сагласе сви власници 
односно корисници. 
 

Члан 32. 
Украсна живина мора бити алкирана алкама по Правилнику Савеза одгајивача 

ситних животиња Републике Србије. 
Расни кунићи морају бити уматичени у матичну књигу, тетовирани са родовником 

по Правилнику Савеза одгајивача ситних животиња Републике Србије. 
 
 

5. Пчеле 
 
 

Члан 33. 
 Одгајивач пчела дужан је да постави пчелињак тако да пчеле не сметају суседима и 
пролазницима. 
 Пчелињак мора бити постављен на одређеној удаљености од стамбених зграда и 
објеката у којима се држе домаће животиње, јавних путева, као и суседних парцела на 
којима се узгајају пољопривредне културе. 
 На пчелињаку се мора поставити табла са подацима о власнику. 
 

Члан 34. 
            Ради коришћења пчелиње паше, одгајивач пчела може пчелињак пресељавати са 
сталног места на друго место држања. 
 Пчеле се могу превозити ако су кошнице затворене, ако имају пратиоца и уверење о 
њиховом здравственом стању. 
 

Члан 35. 
 У насељеним местима пчелињак мора бити удаљен најмање 15 метара од 
регулационе линије и најмање 20 метара од стамбених зграда и објеката у којима се држе 
домаће животиње, као и јавних путева. 
 

Члан 36. 
 Пчелињаци се могу постављати ван насељених места, ако су удаљени најмање 10 
метара од јавних путева и најмање 5 метара од осталих путева, с тим што кошнице морају 
бити окренуте на супротну страну од стране пута. 
 Пчелињаци се могу постављати и на пољопривредно земљиште, ако се кошнице 
поставе најмње 15 метара од парцеле суседних власника на којима се узгајају ратарске 
културе, а 20 метара за остале културе, изузев шума. 
 На пољопривредном земљишту размак између пчелињака по боку не може бити 
мањи од 50 метара, а по дубини (у правцу прелета пчела) не може бити мањи од 100 
метара. 
 



 
IV. MЕРЕ ЗАБРАНЕ  

 
Члан 37. 

 Забрањено је: 
 

- Држање копитара, папкара, економске пернате живине, економских кунића, пчела 
и паса расе пит бул теријер на урбаном подручју Градске општине Пантелеј; 

- Држање домаћих животиња под условима и на начин којим се узнемиравају 
трећа лица 

- Лишавање живота, злостављање, напуштање животиња, као и сваки други облик 
поступања супротан одредбама о заштити добробити животиње из ове одлуке; 

- Држање домаћих животиња ван предвиђених простора и објеката; 
- Држање пернате и украсне живине и расних кунића ван помоћних објеката и 

кавеза; 
- Држање голубова на терасама, балконима и лођама; 
- Држање пчелињих кошница супротно одредбама 33-36 ове одлуке; 
- Држање више од два пса или две мачке, или једног пса и једне мачке у стану 

зграде, као и подмладак тих животиња старијих од 4 месеца; 
- Држање више од два пса у дворишту и једног пса по домаћинству у заједничком 

дворишту породичне стамбене зграде и њиховог подмладка  старијег од 4 
месеца; 

- Држање паса или мачака на терасама, балконима, лођама, заједничким 
просторијама, подрумима и ходницима зграда; 

- Увођење паса, мачака или других животиња у јавне просторије, средства јавног 
превоза, јавна купалишта или друга затворена јавна места где се окупља већи 
број грађана; 

- Пуштање паса са поводца у парковима, школским двориштима и на другим 
јавним површинама које нису предвиђене и обележене у смислу члана 17. ове 
одлуке; 

- Појење и купање домаћих и егзотичних животиња на јавним чесмама и бунарима; 
- Шишање паса у парковима и другим јавним површинама; 
- Организовање борби животиња или омогућавање  учешћа животиња њима; 
- Остављање лешева угинулих животиња и њихових делова и њихово 

сахрањивање ван места одређеног за ту сврху; 
- Свако друго чињење које је супротности са одредбама ове одлуке. 

 
 
 
 

V   НАДЗОР 
 
 

Члан 38. 
Надзор над применом и спровођењем ове одлуке врше комунални инспектори 

Градске општине Пантелеј. 
 
 

Члан 39. 
 

У вршењу инспекцијског надзора на подручју где је дозвољено чување домаћих 
животиња, комунални инспектор дужан је да: 
                    -нареди  уклањање недостатака и испуњење прописаних услова за држање 
домаћих животиња у року од 15 дана; 



                    -нареди уклањање животиња ако се држе супротно условима прописаним овом 
одлуком; 
                    - да податке о држаоцу паса или мачака који не поседују документацију о 
вакцинацији проследи ветеринарској инспекцији; 

Уколико власник или држалац животиња не поступи по решењу инспектора из 
претходног става овог члана,животиње ће бити уклоњене о трошку власника или држаоца 
од стране трећег лица. 

Против учинилаца прекршаја прописаних овом одлуком надлежни инспектор дужан је 
да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка надлежном органу за прекршаје. 

Жалба на решење инспектора не одлаже његово извршење. 
 
 

Члан 40. 
 

У вршењу инспекцијског надзора над држањем копитара, папкара, економске и 
пернате живине, економских кунића и пчела на урбаном подручју  градске општине 
комунални инспектор дужан је: 
 

- да нареди власнику односно држаоцу уклањање истих и обавести Ветеринарску 
инспекцију ради предузимања мера из њихове надлежности; 

- да изврши уклањање животиња на терет власника односно држаоца а преко 
трећег лица уколико власник односно држалац не поступи по решењу  из алинеје 
1 овог члана. 

 
Уклањање животиње из става 1. овог члана, над којима су спроведене наређене 

мере здравствене заштите по налогу ветеринарске инспекције продају се правном или 
физичком лицу ради чувања и даље прераде, у складу са законом. 

Новчана средства стечена продајом животиња из претходног става, враћају се 
власнику умањена за трошкове спроведеног поступка, 

Уколико су трошкови поступка већи од вредности одузетих животиња, власник је 
дужан да изврши доплату трошкова поступка за шта ће комунални инспектор донети 
посебно решење. 
 
 
 

VI   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 41. 
Новчаном казном у износу од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако: 
 

- држи копитаре, папкаре, економску пернату живину, економске куниће и пчеле на 
урбаном подручју Градске општине Пантелеј ; 

- држи домаће животиње под условима и на начин којим се узнемиравају трећа 
лица; 

- држи домаће животиње под условима и на начин којим није обезбеђена хигијена  
- држи домаће животиње ван предвиђених простора и објеката. 
 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се. 

 
- одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 2.000 до 25.000 динара; 
- предузетник, новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара; 
-     грађани, новчаном казном од 2.000 до 20.000 динара 

 



 
Члан 42. 

Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара, казниће се за прекршај правно 
лице ако: 
 

- држи пернату украсну живину и расне куниће, који су као такви регистровани код 
Савеза одгајивача животиња Републике Србије по посебном пропису, ван 
помоћних објеката и кавеза;    

- држи голубове на терасама, балконима и лођама; 
- држи пчелиње кошнице супротно одредбама чл. 33. ове Одлуке; 
- држи више од два пса или две мачке или једног пса или једне мачке у стану 

вишестамбене зграде, као и подмладак тих животиња старији од четири месеца; 
- држи више од два пса у дворишту и једног пса по домаћинству у заједничком 

дворишту породичне стамбене зграде и њихов подмладак старији од четири 
месеца; 

- држи псе који лајањем или завијањем ометају мир у стамбеној згради или 
суседству; 

- држи псе и мачке на терасама, балконима, лођама, заједничким просторијама, 
подрумима и ходницима вишеспратних зграда; 

- уводи псе и мачке и друге животиње у јавне просторије и средства јавног 
саобраћаја, јавна купалишта и шеталишта или на друга јавна места где се 
окупља већи број грађана; 

- пушта псе са поводника у парковима, школским двориштима, двориштима вртића 
и на другим јавним површинама које нису предвиђене и обележене за ту сврху; 

- напушта, злоставља и свирепо поступа са домаћим животињама; 
- поји и купа домаће животиње на јавним чесмама и бунарима намењеним 

водоснабдевању грађана; 
- шиша псе у парковима и другим јавним површинама; 
- хушка псе у парковима и другим јавним површинама; 
- организује борбе животиња и учешће животиња у тим борбама; 
- оставља лешеве угинулих животиња и њихове делове и сахрањује их ван места 

одређеног за ту сврху. 
 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се: 
 

- одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 2.000 до 20.000  динара; 
- предузетник, новчаном казном од 5.000 до 20.000 динара; 
-  грађанин, новчаном казном од 2.000 до 10.000 динара; 
 

 
                                                                      
 

Члан 43. 
 

Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара, казниће се за прекршај правно 
лице ако држи пса супротно члану 15 и члану 16 став 1 ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се: 
 

- одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у износу од 2.000 до 10.000 
динара; 

- предузетник, новчаном казном од 2.500 до 15.000 динара; 
-     грађанин, новчаном  казном од 2.000 до 10.000 динара. 
 

 
 



 
 

VII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
                                                                          

Члан 44. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Ниша“. 
 

Члан 45. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о условима за држање 
домаћих животиња на подручју Градске општине Пантелеј ("Службени лист Града Ниша" 
број 101/06). 
 
 
 
Број: 50-3/10-01                                              
Датум:07.06.2010. године 
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