2.
На основу чланова 5. ,53. ,54. ,55. и 82. Закона о добробити животиња („Службени гласник РС“
бр. 41/2009), члана 85. став 1. тачка 22. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр.
88/2008 и 143/2016) и члана 14. став 1. тачка 20. Статута Градске општине Медијана („Службени
лист Града Ниша“ бр. 58/2017 - пречишћен текст),
Скупштина Градске општине Медијана, на седници одржаној 05.09.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин држања и заштита домаћих животиња и кућних
љубимаца на подручју Градске општине Медијана.
Члан 2.
Домаћим животињама у смислу ове одлуке сматрају се животиње које је човек одомаћио и чији
опстанак зависи од непосредне бриге човека, и то: кућни љубимци, копитари (коњи, магарци, мазге
и муле), папкари (говеда, овце, козе и свиње), живина (кокошке, ћурке, гуске, патке и друге пернате
животиње), кунићи и пчеле.
Кућни љубимци из става 1. овог члана су: пси, мачке, украсне птице, голубови, мали глодари,
тераријумске и акваријумске животиње, а који се држе ради дружења.
Члан 3.
Власник, односно држалац домаће животиње одговоран је за живот, здравље и добробит
животиње и мора да предузима све неопходне мере како би обезбедио да се животињи не наноси
непотребан бол, патња, страх и стрес, односно повреда, као и да се држањем домаћих животиња
не угрожавају људи и околина.
Члан 4.
Услови и начин држања домаћих животиња зависе од врсте објекта и подручја Града у коме се
објекат налази.
Врсте објеката, у смислу ове одлуке, су:
1) објекти са два или више станова (у даљем тексту: објекти вишепородичног становања),
на читавом подручју Градске општине Медијана;
2) објекти породичног становања на урбаном подручју Градске општине Медијана;
3) објекти породичног становања на подручју КО Брзи Брод;
4) пословне просторије у пословно-стамбеним и стамбено-пословним објектима (у даљем
тексту: пословне просторије) и пословни објекти.
ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 5.
У објектима вишепородичног становања у стану могу да се држе: пси, мачке, украсне птице,
мали глодари, тераријумске и акваријумске животиње, под условима и на начин прописан овом
одлуком.

Члан 6.
У објектима из члана 4. став 2. тачка 3) ове одлуке, у посебно изграђеном објекту, могу да се
држе, под условима и на начин прописан овом одлуком: папкари до три грла, а њихов подмладак
до четири месеца старости, до шест кунића, живина до 30 комада.
Члан 7.
У објектима из члана 4. став 2. тачке 2) и 3) ове одлуке, могу да се држе: пси, мачке, украсне
птице, голубови, мали глодари, тераријумске и акваријумске животиње, под условима и на начин
прописан овом одлуком.
Члан 8.
У пословним просторијама и пословним објектима могу да се држе акваријумске животиње и
украсне птице.
Изузетно, у пословним објектима у ограђеном дворишту могу да се држе и пси под условима и
на начин прописан овом одлуком.
Члан 9.
У објектима вишепородичног становања и пословним просторијама није дозвољено држање
домаћих животиња на балкону, тераси или лођи, на тавану, у подруму, гаражи, шупи, вртној башти,
заједничком дворишту или другој заједничкој просторији.
Дозвољено је увођење домаћих животиња из члана 5. ове одлуке у лифтове у објектима
вишепородичног становања, уколико су празни, а предност у коришћењу лифта имају станари и
грађани.
Изузетно, пси и мачке могу се уводити у средства јавног саобраћаја уз коришћење одговарајуће
опреме, у виду посебних транспортера.
Члан 10.
Држање копитара, папкара, кунића, живине и пчела није дозвољено на урбаном подрујчју
Градске општине Медијана.
На подручју КО Брзи Брод дозвољено је држање домаћих животиња у складу са чланом 6. ове
одлуке.
КУЋНИ ЉУБИМЦИ
1. Пси и мачке
Члан 11.
У објектима вишепородичног становања, у стану могу да се држе пси и мачке у броју до две
одрасле јединке, два пса, две мачке или пас и мачка, на начин којим се обезбеђује њихова
добробит, под условом да се не угрожавају и узнемиравају људи и околина.
У заједничком стану власника, односно корисника објекта из става 1. овог члана, пси и мачке
могу да се држе само ако постоји сагласност сустанара.
У стану се може држати подмладак ових животиња најдуже до навршена четири месеца
старости.
лан 12.
Пси који се држе као кућни љубимци, а могу представљати опасност за околину, у смислу
посебног прописа, могу да се држе у објектима из члана 11. ове одлуке, само уз сагласност органа
управљања.

Члан 13.
Власник, односно држалац пса и мачке дужан је да обавести управника, односно
професионалног управника или скупштину стамбене заједнице, као орган управљања у објектима
вишепородичног становања о броју и врсти паса и мачака које држи у стану.
Орган управљања из става 1. овог члана дужан је да води евиденцију о броју и врсти паса и
мачака на основу обавештења власника, односно држаоца паса и мачака.
Члан 14.
У објектима из члана 4. став 2. тачке 2) до 4) ове одлуке, у дворишту, могу да се држе пси и
мачке у броју до две одрасле јединке, два пса, две мачке или пас и мачка и на начин којим се
обезбеђује њихова добробит, под условом да се не угрожавају и узнемиравају људи и околина.
У објектима из члана 4. став 2. тачке 2) до 4) ове одлуке се може држати подмладак ових
животиња најдуже до навршена четири месеца старости.
Члан 15.
У објектима из члана 4. став 2. тачке 2) до 4) ове одлуке, пси морају да се држе у ограђеном
простору у ограђеној кућици или у одговарајућој кућици везани на ланцу или на продуженој
водилици, тако да не могу прићи уличној огради, односно регулационој линији на удаљености од
најмање 1 m, као и најмање 1 m од граница суседних парцела.
Ограђени простор, односно простор по коме пси могу да се крећу мора да буде удаљен
најмање 4 m од најближег стамбеног или пословног објекта на суседној парцели.
Изузетно, у пословном објекту у ограђеном дворишту, ван радног времена пси могу да се
слободно крећу под контролом човека.
Члан 16.
У заједничком дворишту објеката из члана 4. став 2. тачке 2) до 4) ове одлуке, пси могу да се
држе под условима и на начин прописан у члану 15. ове одлуке, само ако постоји сагласност свих
корисника заједничког дворишта.
Члан 17.
Власник, односно држалац пса може да изводи пса само на поводнику.
Поводник из става 1. овог члана, не може да буде дужи од 2 m.
Пси раса из члана 12. ове одлуке, ако су старији од 4 месеца, могу да се изводе само на
поводнику који не може да буде дужи од 1 m и са брњицом.
Изузетно, пси водичи за слепа и слабовида лица, ловачки пси за време лова, службени пси у
току полицијске акције, потраге за изгубљеним лицима и слично и овчарски пси за време чувања
стоке могу да се изводе и да се слободно крећу, под контролом власника, односно држаоца пса,
без брњице.
Члан 18.
Власник, односно држалац пса из члана 14. ове одлуке, дужан је да, у објектима из члана 4.
став 2. тачке 2) до 4) ове одлуке, на улазу у двориште - капији, на видном месту, истакне натпис
„чувај се пса“.
Члан 19.
Лица млађа од 18 година не могу да изводе пса из члана 12. ове одлуке.
Члан 20.

Власник, односно држалац пса и мачке дужан је да обележи и региструје пса и мачку у складу
са посебним прописима о обележавању и регистрацији паса и мачака.
Члан 21.
Пси и мачке изводе се ради истрчавања у терминима и на јавним површинама, које су чланом
6. Одлуке о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавне површине на територији Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр. 10/2015) одређени за пуштање паса без поводника и у
тачно одређеним временским терминима.
Пси који се сматрају опасним, обавезно морају да имају заштитну корпу на њушци.
Под обележавањем простора из става 1. овог члана подразумева се ограђивање жичаном
оградом, постављање реквизита за псе и мачке, као и табли којима се означава простор за
истрчавање паса и мачака.
На просторима из става 1. овог члана могу се поставити клупе и посуде за сакупљање отпада.
Површина и услови за уређивање простора из става 1. овог члана одређује решењем Градско
веће Града Ниша.
Члан 22.
Обележавање и одржавање зеленила на просторима из члана 21. ове одлуке, врши јавно
комунално предузеће основано за обављање комуналне делатности одржавања јавних зелених
површина.
Одржавање чистоће и хигијене на просторима из члана 21. ове одлуке, врши јавно комунално
предузеће основано за обављање комуналне делатности одржавања чистоће.
Члан 23.
Пси могу слободно, без поводника да се крећу под контролом власника, односно држаоца, на
површинама из члана 21. ове одлуке.
Члан 24.
Необележен пас без брњице и поводника, који се затекне на површини јавне намене сматра се
напуштеним псом.
Обележени пас који се затекне на површини јавне намене без присуства власника, односно
држаоца, сматра се изгубљеним псом.
Напуштеним псом сматраће се и пас чији власник, односно држалац одбије да се, на захтев
комуналног полицајца, легитимише и пружи доказ о власништву над псом, односно доказ да је
држалац пса.
Члан 25.
Ако пас или мачка запрљају степениште, заједничко двориште, лифт или друге заједничке
просторије у објектима вишепородичног становања, површину јавне намене, као и заједничко
двориште објеката, власник, односно држалац дужан је да, без одлагања, запрљану површину
очисти, а по потреби опере и дезинфикује, у складу са законом.
Члан 26.
Приликом извођења пса или мачке власник, односно држалац дужан је да код себе има
потврде о извршеном обележавању пса и о вакцинацији пса или мачке, као и PVC кесе за измет
пса и мачке који је настао приликом извођења.
Члан 27.

У случају губитка пса или мачке, власник, односно држалац дужан је да без одлагања, а
најкасније у року од три дана од дана губитка пријави нестанак правном лицу или предузетнику
коме је поверено обављање послова прикупљања, превоза и збрињавања напуштених и
изгубљених домаћих животиња и овлашћеној ветеринарској служби.
Пријава из става 1. овог члана мора да садржи време и место губитка пса или мачке, расу,
физички опис и име несталог пса или мачке, као и потврду о извршеном обележавању и
вакцинацији.
2. Украсне птице
Члан 28.
У објектима вишепородичног становања у стану, може да се држи највише пет украсних птица,
на начин којим се трећа лица не ометају у мирном коришћењу стана.
У објектима из члана 4. став 2. тачке 2) и 3) ове одлуке, у помоћним објектима или у кавезима у
дворишту, може да се држи највише 10 украсних птица, под условом да се не узнемиравају трећа
лица.
3. Голубови
Члан 29.
Голубовима се, у смислу ове одлуке, сматрају голубови писмоноше, голубови високолетачи и
украсни голубови.
Члан 30.
У објектима вишепородичног становања није дозвољено држање и храњење голубова.
Члан 31.
У објектима из члана 4. став 2. тачке 2) и 3) ове одлуке, може да се држи највише 50 голубова и
то, највише четири голуба по m³, у посебној просторији на тавану, ограђеном простору или кавезу у
дворишту, под условом да се не узнемиравају трећа лица.
Члан 32.
Изузетно, у објектима из члана 4. став 2. тачка 3) ове одлуке, у посебно изграђеном објекту
може да се држи више од 50 голубова, под условом да се не узнемиравају трећа лица.
Члан 33.
Објекти за држање голубова из члана 31. ове одлуке, морају бити изграђени од материјала који
се могу лако механички очистити, опрати и дезинфиковати.
Објекти из става 1. овог члана морају да се редовно чисте и дезинфикују.
Члан 34.
Ако објекте из члана 4. став 2. тачке 2) и 3) ове одлуке, користи више власника, односно
корисника, голубови могу да се држе под условом да постоји сагласност свих власника, односно
корисника објеката и под условом и на начин прописан овом одлуком.
4. Мали глодари, тераријумске и акваријумске животиње
Члан 35.
У објектима из члана 4. став 2. ове одлуке, могу да се држе мали глодари, тераријумске и
акваријумске животиње.

5. Копитари и папкари
Члан 36.
На подручју Градске општине Медијана није дозвољено чување копитара.
У објектима из члана 4. став 2. тачка 3) ове одлуке, папкари могу да се држе у посебно
изграђеним објектима само на подручју КО Брзи Брод.
Дозвољено је чување максимално три одрасле јединке и подмлатка до четири месеци
старости.
Члан 37.
Посебно изграђен објекат из члана 36. ове одлуке, 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.
6. Кунићи
Члан 38.
У објектима из члана 4. став 2. тачка 3) ове одлуке - КО Брзи Брод, у дворишту, у посебном
објекту, ограђеном простору или кавезу, могу да се држе кунићи, под условом да се не
узнемиравају трећа лица.
Посебан објекат, ограђен простор или кавез из става 1. 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. Максимални број јединки је 20 комада.
Ако објекте из става 1. овог члана, користи више власника или корисника, кунићи могу да се
држе под условима и на начин прописан овом одлуком, само ако се с тим сагласе сви власници,
односно корисници објеката.
7. Живина
Члан 39.
У објектима из члана 4. став 2. тачка 3) ове одлуке - КО Брзи Брод, у дворишту, у посебном
објекту, ограђеном простору или кавезу, може да се држи живина, под условом да се не
узнемиравају трећа лица.
Посебан објекат, ограђен простор или кавез из става 1. 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 1. овог члана, може да се држи
највише 20 одраслих јединки. Број комада живине по m² је четири комада.
Ако објекте из става 1. овог члана, користи више власника или корисника, живина може да се
држи под условима и на начин прописан овом одлуком, само уз сагласност свих власника, односно
корисника објеката.
8. Пчеле
Члан 40.
На урбаном подручју Градске општине Медијана није дозвољено чување пчела.
У објектима из члана 4. став 2. тачка 3) ове одлуке - КО Брзи Брод, у дворишту могу да се држе
пчелињаци до 5 кошница на удаљености од најмање 15 m од уличне ограде, односно регулационе

линије, као и најмање 10 m од граница суседних парцела.
Прихватилиште за животиње на територији Града Ниша, организује јавно предузеће коме су
поверени послови зоохигијене по Одлуци о обављању комуналне делатности зоохигијене на
територији Града („Службени лист Града Ниша“ бр. 10/2015).
МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 41.
Забрањено је:
1) напајање домаћих животиња на јавним чесмама намењеним за водоснабдевање
грађана;
2) храњење напуштених и изгубљених домаћих животиња на површини јавне намене, у
заједничким просторијама и двориштима објеката вишепородичног становања;
3) шишање и чешљање паса на површини јавне намене и одлагање псећих длака на
површини јавне намене;
4) увођење паса и мачака у средства јавног саобраћаја без коришћења одговарајуће
опреме, у виду посебних транспортера;
5) увођење домаћих животиња у службене просторије, средства јавног саобраћаја, на
дечија игралишта или на друга јавна места одређена посебним прописом;
6) увођење куја у терању и болесних паса;
7) коришћење јавне површине ради обуке паса;
8) уношење и остављање хране у парковима и на другим јавним површинама;
9) парење паса;
10) вршење других радњи, супротно одредбама ове одлуке.
НАДЗОР
Члан 42.
Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове одлуке и аката донетих на основу
ове одлуке, врши комунална инспекција Градске општине Медијана.
Kомунално-полицијске послове врши Комунална полиција Града Ниша.
Комунално-полицијске и друге послове на одржавању комуналног реда уређеног овом одлуком
и контролу примене одредаба ове одлуке врши комунална полиција у складу са Законом о
комуналној полицији и другим прописима.
Држалац животиње дужан је да комуналном инспектору и комуналном полицајцу омогући
неометано вршење послова, омогући приступ објектима и животињама, стави на увид сва потребна
документа и у остављеном року достави потребне податке и поступи по налогу.
Члан 43.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је дужан и овлашћен да контролише:
1) испуњеност услова и начин држања домаћих животиња у зависности од врсте објекта и
подручја Града у коме се објекат налази;
2) број домаћих животиња у зависности од врсте објекта у којима се држе;
3) држање папкара, кунића, живине и пчела на подручју месне заједнице Брзи Брод;
4) поступање са напуштеним и изгубљеним домаћим животињама и
5) испуњеност других услова у складу са овом одлуком.
Члан 44.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да:
1) нареди отклањање недостатка у погледу услова и начина држања домаћих животиња у
зависности од врсте објекта и подручја Града у коме се објекат налази, као и броја
домаћих животиња, или донесе решење о забрани држања и уклањања домаћих
животиња када се недостаци не могу отклонити под претњом принудног извршења;
2) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка против власника, односно држаоца

домаће животиње уколико не поступи у складу са наредбом из тачке 1. овог става;
3) забрани држање домаће животиње, под претњом принудног извршења уколико се ради
о животињи чије држање није дозвољено на подручју Градске општине Медијана,
односно месне заједнице Брзи Брод, у складу са одредбама ове одлуке и поднесе
захтев за покретање прекршајног поступка против власника, односно држаоца
животиње;
4) предузима и друге мере у складу са овом одлуком и прописима донетим на основу ове
одлуке.
Жалба на решење комуналног инспектора не одлаже извршење решења.
За прекршаје прописане овом одлуком комунални инспектор овлашћен је да изда прекршајни
налог односно поднесе захтев за покретање прекршајног поступка. Уколико власник, односно
држалац пса или мачке приликом инспекцијског надзора одбије да прикаже доказ о редовној
вакцинацији пса или мачке против беснила, комунални инспектор обавестиће одмах о томе
надлежну инспекцију.
Уколико комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, уочи повреду прописа из
надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган.
Члан 45.
Комунални полицајац је овлашћен да у вршењу комунално-полицијских послова, присуством на
лицу места:
⋅
спречава нарушавање реда прописаног овом одлуком;
⋅
контролише извршење обавеза прописаних овом Одлуком у погледу места и простора
у којима се држе животиње, придржавање прописаних обавеза држалаца паса и
мачака приликом њиховог извођења на јавну површину;
⋅
успоставља нарушени ред, применом својих овлашћења утврђених законом.
Када комунални полицајац установи повреду одредаба ове одлуке, поред овлашћења која су
утврђена законом, овлашћен је да:
⋅
поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и изда прекршајни налог за
прекршаје прописане овом одлуком;
⋅
изриче и наплаћује новчану казну на лицу места у складу са одредбама ове одлуке.
Уколико комунални полицајац, у обављању комунално-полицијских послова, уочи повреду
прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган.
О наплаћеној новчаној казни на лицу места комунални инспектор и комунални полицајац су
дужни да учиниоцу прекршаја издају потврду.
Потврда из става 4. овог члана обавезно садржи: податке о учиниоцу прекршаја, означење
прекршаја, време и место извршења прекршаја и износ наплаћене новчане казне.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 46.
Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај јавно комунално
предузеће основано за обављање комуналне делатности одржавања јавних зелених површина ако
не одржава зеленило на просторима из члана 22. става 1. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у јавном комуналном предузећу
основаном за обављање комуналне делатности одржавања јавних зелених површина новчаном
казном у износу од 25.000,00 динара.
Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај јавно комунално
предузеће основано за обављање комуналне делатности одржавања чистоће ако не одржава
чистоћу и хигијену на просторима из члана 22. става 2. ове одлуке.
За прекршај из става 3. овог члана, казниће се одговорно лице у јавном комуналном предузећу
основаном за обављање комуналне делатности одржавања чистоће новчаном казном у износу од
25.000,00 динара.
Члан 47.

Новчаном казном у износу од 25.000,00 динарa, казниће се за прекршај физичко лице као
власник, односно држалац домаће животиње, ако:
1) у објектима породичног становања из члана 4. став 2. држи домаће животиње супротно
одредбама чланова 7., 8. и 11. ове одлуке,
2) у објектима породичног становања из члана 4. став 2. држи домаће животиње супротно
одредбама члана 9. ове одлуке,
3) држи папкаре, куниће, живину и пчеле на урбаном подручју месних заједница на којима
то није дозвољено (члан 10.),
4) у објектима вишепородичног становања држи псе и мачке супротно одредбама члана
11. ове одлуке,
5) у дворишту објекта из члана 14. држи већи број паса или мачака,
6) у двориштима објеката из члана 4. став 2. тачке од 2) до 4) ове одлуке, држи псе или
мачке супротно одредбама чланова 15. и 16. ове одлуке,
7) као власник или држалац пса не спречи лице млађе од 18 година да изводи пса у
шетњу (члан 19.),
8) не поступи у складу са одредбом чланова 20. и 21. ове одлуке,
9) не поступи у складу са чланом 27. ове одлуке,
10) држи украсне птице, супротно одредби члана 28 ове одлуке,
11) држи голубове, супротно одредбама чланова 30. до 35. ове одлуке,
12) чува копитаре, супротно одредбама члана 36. ове одлуке,
13) држи куниће, супротно одредби члана 38. ове одлуке,
14) држи живину, супротно одредби члана 39. ове одлуке,
15) држи пчеле, супротно одредби члана 40. ове одлуке,
16) не поступи по решењу комуналног инспектора (члан 44. став 1. тачке 1) и 3)),
17) спречава комуналног инспектора и комуналног полицајца да изврши надзор у складу са
одредбама ове одлуке.
За прекршај из става 1. тачка 3) овог члана казниће се правно лице новчаном казном у износу
од 150.000,00 динара.
За прекршај из става 1. тачка 3) ово члана, казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 25.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240
сати.
За прекршај из става 1. тачка 3) овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у износу
од 75.000,00 динара.
Члан 48.
Физичко лице као власник, односно држалац домаће животиње казниће се за прекршај
новчаном казном у износу од 50.000,00 динара, ако:
1) поступа са домаћим животињама супротно члану 3. ове одлуке,
2) у објектима вишепородичног становања држи домаће животиње супротно одредби
члана 11. став 1. ове одлуке,
3) не обавести управника, односно професионалног управника или скупштину стамбене
заједнице, као орган управљања у објектима вишепородичног становања о броју и
врсти паса и мачака које држи у стану (члан 13.),
4) не прибави сагласност свих корисника заједничког дворишта за држање паса (члан 16.),
5) изводи и шета пса супротно одредби члана 17. ове одлуке,
6) не истакне натпис „чувај се пса“ на месту одређеном у члану 18. ове одлуке,
7) изводи пса на јавне зелене површине супротно одредби члана 21. ове одлуке,
8) приликом извођења пса или мачке код себе нема потврде о извршеном обележавању
пса, о вакцинацији пса или мачке, као и PVC кесе за измет пса и мачке (члан 26.).
Правно лице казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 150.000,00 динара, ако се:
1) у пословним просторијама и пословним објектима из члана 4. став 2. тачка 4) ове
одлуке, држе домаће животиње супротно члану 9. став 1. ове одлуке и
2) у пословним просторијама држе домаће животиње супротно одредби члана 10.
За прекршаје из става 2. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 25.000,00 динара.

За прекршаје из става 2. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од
20.000,00 динара.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49.
Поступци инспекцијског надзора, започети пре ступања на снагу ове одлуке, окончаће се према
одредбама одлуке која је важила у моменту покретања поступка.
Члан 50.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о држању и заштити домаћих и
егзотичних животиња на подручју Градске општине Медијана ("Службени лист Града Ниша", бр.
108/08 и 48/17 - Одлука УС).
Члан 51.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“.
Број: 06-131/2018-03
У Нишу, 05.09.2018. године
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Жарко Ранковић, с.р.

