2.
На основу члана 85. став 1. тачка 22) Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број
88/2008 и 143/2016) и члана 14. став 1. тачка 20) Статута Градске општине Медијана („Службени
лист Града Ниша“ број 58/2017 - пречишћен текст),
Скупштина Градске општине Медијана, на седници одржаној 02.11.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА
Члан 1.
У Одлуци о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на подручју Градске општине
Медијана („Службени лист Града Ниша“, број 82/2018), у члану 11. став 3. ставља се запета уместо
тачке и иза запете додају речи: „уколико се ради о директном подмладку одраслих јединки у
власништву држаоца, односно подмладак до четири месеца старости и до четири младе јединке,
уколико се ради о подмладку јединки које нису у власништву држаоца.“
Члан 2.
У члану 12. став 1. речи: „у смислу посебног прописа“ бришу се.
После става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Под опасним псом се, у складу са Правилником о начину држања паса који могу представљати
опасност по околину („Службени гласник РС“ број 65/10) сматра било која јединка те врсте, изузев
службеног пса, која је без очигледног повода напала човека или другог пса и нанела му телесне
повреде или смрт, јединка која је узгајана, односно дресирана за борбе паса или нађена у
организованој борби са другим псом, јединка намењена за чување имовине или као телесни чувар,
расе пит бул теријер или мешанац те расе, који не потиче из контролисаног узгоја, као и расе бул
теријер, стафорд теријер, амерички стафорд теријер и мини бул теријер или мешанац тих раса.“
Члан 3.
У члану 14. став 2. ставља се запета уместо тачке и иза запете додају речи: „уколико се ради о
директном подмладку одраслих јединки у власништву држаоца, односно подмладак до четири
месеца старости и до четири младе јединке, уколико се ради о подмладку јединки које нису у
власништву држаоца, на начин којим се обезбеђује њихова добробит, под условом да се не
угрожавају и узнемиравају људи и околина.“.
Члан 4.
У члану 15. став 1. речи: „на ланцу или“ бришу се, а после речи: „на продуженој водилици“
додају се речи: „или да се крећу слободно под непосредном контролом власника, сем у заједничком
дворишту где је потребна сагласност свих држаоца, односно власника дворишта“.
У ставу 2. раздаљина: „4 m“ замењује се раздаљином „2 m“.
Члан 5.
У члану 21. став 2. речи: „који се сматрају опасним“ замењују се речима: „из члана 12. ове
одлуке“.
Члан 6.
У члану 36. став 1. речи: „копитара“ замењују се речима: „и употреба копитара, осим у случају

припадника коњичке јединице МУП Републике Србије и коњичких клубова уз одобрење Градске
општине Медијана“.
Члан 7.
У члану 37. додају се ставови 2. и 3. који гласе:
„Објекат из члана 36. ове одлуке, мора бити изграђен од материјала који се могу лако
механички очистити, опрати и дезинфиковати.
Објекти из члана 36. ове одлуке морају да се редовно чисте и дезинфикују.“
Члан 8.
У члану 38. додаје се нови став 1. који гласи:
„У објектима из члана 4. став 2. тачке 1), 2) и 4) ове одлуке дозвољава се држање кунића, до
две јединке и подмладка до четири месеца старости, у кавезу посебне намене.“
Досадашњи ставови 1. 2. и 3. постају ставови 2. 3. и 4.
Члан 9.
У члану 39. став 1. после речи: „живина“ додају се речи: „и украсна живина“.
У ставу 4. после речи: „живина“ додају се речи: „и украсна живина“.
после става 4. додају се ставови 5. до 9. који гласе:
„У објектима из члана 4. став 2. тачка 2) ове одлуке , у дворишту, у посебном објекту, ограђеном
простору или кавезу, може да се држи украсна живина, под условом да се не узнемиравају трећа
лица.
Посебан објекат, ограђен простор или кавез из става 5. овог члана, мора да буде удаљен
најмање 10 m од најближег стамбеног или пословног објекта на истој парцели, најмање 15 m од
најближег стамбеног или пословног објекта на суседној парцели и најмање 15 m од уличне ограде,
односно регулационе линије.
У посебном објекту, ограђеном простору или кавезу из става 5. овог члана, може да се држи
највише 10 одраслих јединки. Број комада живине по m² је четири комада.
Објекти из ставова 1. и 5. овог члана, мора бити изграђен од материјала који се могу лако
механички очистити, опрати и дезинфиковати.
Објекти из ставова 1. и 5. овог члана морају да се редовно чисте и дезинфикују.“
Члан 10.
У члану 41. став 1. тачка 2) после речи: „становања“ додају се речи: „у смислу континуираног
окупљања већег броја јединки на наведеним површинама ради редовног храњења“.
У тачки 6) реч: „увођење“ замањује се речју: „вођење“.
У тачки 9) после речи: „паса“ додају се речи: „на површинама јавне намене“.
Члан 11.
У члану 47. став 1. додаје се нова тачка 16) која гласи:
„поступа у супротности са мерама забране из члана 41. ове одлуке;“
Досадашње тачке 16) и 17) постају тачке 17) и 18).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“.
Број: 06-147/2018-03
У Нишу, 02.11.2018. године
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