
 

На основу члана  26. став 1. Статута Градске општине Пантелеј ("Службени  
лист Града Ниша" број 53/17 - пречишћен текст ),  Скупштина Градске Општине 
Пантелеј на седници одржаној 20.12.2017. године донела је  
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ И ЗАШТИТИ   

ДОМАЋИХ И ЕГЗОТИЧНИХ ЖИВОТИЊА  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ 

 
Члан 1. 

У  Одлуци о  држању и заштити  домаћих и егзотичних животиња на 
подручју Градске општине Пантелеј (``Службени лист Града Ниша`` број 43/2010 ), 
члан 41.  се мења и гласи: 

 
Новчаном казном у износу од 50.000 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 10.000   динара 
- Предузетник новчаном казном од 20.000 динара 
- Грађанин, новчаном казном од 10.000  динара 

 
Члан 2. 

Члан 42 Одлуке мења се и гласи : 
 
Новчаном казном у износу од 50.000,00 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 Одлуке о  држању и 

заштити  домаћих и егзотичних животиња на подручју Градске општине 
Пантелеј  

- 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 10.000  динара; 
- предузетник, новчаном казном од 15.000 динара; 
-  грађанин, новчаном казном од 6.000 динара; 

 
Члан 3. 

Члан 43 Одлуке мења се и гласи : 
 

- Новчаном казном у износу од 15.000 динара, казниће се за прекршај 
правно лице ако држи пса супротно члану 15 и члану 16 став 1 Одлуке о  
држању и заштити  домаћих и егзотичних животиња на подручју Градске 
општине Пантелеј  

 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се: 

 
- одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у износу од 7.000 

динара; 
- предузетник, новчаном казном од 10.000 динара; 
- грађанин, новчаном  казном од 6.000 динара. 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Ниша“. 
 
Број: 80-4 /17-01 
Датум: 20.12.2017.  

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ 
 
          ПРЕДСЕДНИК 

            Срђан Нешић 
 


