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 На основу члана 5 Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима за држање домаћих 
животиња на територији града Ниша, (''Службени лист града Ниша'', број 12/2002),  
 

Секретаријат за скупштинске послове градске управе града Ниша сачинио је и објављује 
пречишћен текст Одлуке о условима за држање домаћих животиња на територији града Ниша. 
 Пречишћен текст Одлуке о условима за држање домаћих животиња на територији града 
Ниша, обухвата: Одлуку о условима за држање домаћих животиња на територији града Ниша 
(''Службени лист града Ниша'', број 23/95) Одлуку о изменама Одлуке о условима за држање 
домаћих животиња на територији града Ниша (''Службени лист града Ниша'', број 22/97), Одлуку о 
измени Одлуке о условима за држање домаћих животиња на територији града Ниша (''Службени 
лист града Ниша'', број  2/99), Одлуку о изменама и допунама Одлуке о условима за држање 
домаћих животиња на територији града Ниша (''Службени лист града Ниша'', број 12/2002) и Одлуку 
о  допунама Одлуке о условима за држање домаћих животиња на територији града Ниша 
(''Службени лист града Ниша'', број 32/2002). 
 У пречишћен текст Одлуке није унет члан 31 о престанку важења одредаба Одлуке о 
комуналном уређењу (''Међуопштински службени лист - Ниш'', број 4/74) и Одлуке о држању, 
регистрацији, цепљењу и тамањењу паса (''Службени лист општине Ниш'', број 33/69); члан 32 о 
ступању на снагу Одлуке као и члан 5 Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима за 
држање домаћих животиња на територији града Ниша (''Службени лист града Ниша'', број 12/2002), 
којим је овлашћен Секретаријат за скупштинске послове градске управе да сачини пречишћен 
текст. 
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О Д Л У К А 
О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

 
(Пречишћен текст) 

 
 
 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1 
 

 Овом Одлуком прописују се услови за држање домаћих животиња на територији града 
Ниша. 

 
Члан 2 



 
 Домаћим животињама, у смислу ове одлуке, сматрају се: копитари, папкари, перната 
живина, голубови, украсне и егзотичне птице, пси и мачке, кунићи и пчеле. 
 

 Члан 3 
 
 На урбаном подручју града Ниша и Нишке Бање забрањено је држање копитара, папкара, 
пернате живине и кунића, осим расних кунића, украсне и расне живине. 
  Урбано подручје града Ниша и Нишке Бање одређује Извршни одбор Скупштине града. 
 

Члан 4 
 
 Изградња објеката за држање животиња врши се по прописима о изградњи сталних или 
привремених објеката уз обавезу испуњавања ветеринарско-санитарних услова по нормативима за 
одређену врсту. 
 

Члан 5 
 

 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 6 
 
 Одредбе ове одлуке о броју и раси паса који се 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 објеката ("службени пси" ). 
 
 
 

II ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА 
 
 

Члан 7 
 

 Копитари и папкари за потребе домаћинства могу се држати у објектима изграђеним у те 
намене, а у летњим месецима и под настрешницама, с тим да се обезбеди одвођење нечистоће и 
воде у прихватни базен или ђубриште. 

 
Члан 8 

 
 Прихватни базен или ђубриште мора бити уређено да не дозвољава отицање нечистоће и 
загађивање околине. 
 Прихватни базен или ђубриште мора редовно да се празни. 
 

Члан 9 

 
 Пернате живине могу се држати у живинарнику, у ограђеном простору који мора бити тако 
уређен да се може хигијенски одржавати, као и на отвореном простору у дворишту под условом да 
је ограђен, тако да се спречава неконтролисан излазак живине. 
 

Члан 10 
 
 Пси и мачке се могу држати под условима и на начин да се не узнемиравају трећа лица и 
обезбеди сигурност и хигијена. 



 
Члан 11 

 
 Пас се може држати у дворишту породичне стамбене зграде, ако је двориште ограђено, или 
у боксу или на ланцу са огрлицом са покретном кариком. Овако везаном псу се може наместити 
жица са вођицом ради кретања по дворишту. 
 На улазној капији мора бити на видном месту истакнут знак псеће главе и натпис  "Чувај се 
пса". 
 Пас се може пуштати са везе ако не постоји могућност да напусти двориште или да 
узнемирава суседе и пролазнике. 
 

Члан 12 
 

 Власник односно држалац може изводити великог пса (шарпланинац, доберман, дога, 
немачки овчар и сл. ) и опасног пса (теријер, пит-бул теријер и сл.) само на кратком поводнику и са 
заштитном корпом на њушци, а малог пса (пекинезери, пинчеви, јокширски, шкотски, норвички, 
кокер шпанијел и сл.) на кратком поводнику без заштитне корпе на њушци. 
 Изузетно од става 1 овог члана, 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 опасних паса. 

 
Члан 13 

 
 Пси се могу изводити на одређене јавне површине  и кретати у њима на за то обележеним 
деловима и стазама, а пуштати да се слободно крећу само на одређеним јавним површинама. 
 Пси се могу кретати на одређеним јавним површинама под  условима из члана 12 став 1 
ове одлуке. 
 Под контролом држаоца пси се могу пуштати да се слободно крећу само на одређеним 
јавним површинама и то: 
 - велики и агресивни пси са заштитном корпом на њушци  
 - мали пси без заштитне корпе на њушци. 
 Под контролом држаоца и без заштитне корпе на њушци могу слободно да се крећу ловачки 
пси за време лова, овчарски пси за време чувања стоке и штенад до девет месеци. 
  

Члан 14 
 
 Градска управа-орган надлежан за комуналне делатности у сарадњи са органом 
надлежним за заштиту животне средине, а на предлог предузећа коме је поверено држање јавних 
зелених површина, одређује јавне површине у које се могу изводити пси  и прописати ближе услове 
кретања паса на начин из члана 13 ове одлуке. 
 

Члан 15 
 
 Уколико пас или мачка при извођењу из стана загади лифт, заједничко степениште или 
друге заједничке просторије зграде, држалац животиње је дужан да без одлагања загађену 
површину очисти и опере. 
 Уколико пас или мачка загаде јавну површину, држалац животиње дужан је да је без 
одлагања очисти. 

 
Члан 16 

 
 Држалац пса је дужан да региструје пса на начин одређен посебним прописом. 
 

Члан 17 
 



Ако пас или мачка озледе неко лице, држалац животиње је дужан да о томе одмах обавести 
орган управе надлежан за послове ветеринарске инспекције и да по налогу тог органа приведе 
животињу на преглед. 

 
Члан 18 

  
 Начин хватања и уништавања паса и мачака луталица уређује се посебном одлуком. 
 

Члан 19 
 
 Голубови се могу држати: 

 - у помоћним објектима (кавезима) на крову или тавану и у дворишту вишестамбене зграде, 
уз сагласност сопственика станова, 

 - у помоћним објектима (кавезима) на крову или тавану и у дворишту породичне стамбене 
зграде, 

 - у посебно изграђеним помоћним објектима (кавезима). 
 

Члан 20 
 
 Кунићи се могу држати у помоћним објектима породичне стамбене зграде и у жичаним 
кавезима. 
 Ови објекти се морају редовно чистити. 
 

Члан 21 
 
 Начин постављања пчелињака и услови држања пчела уређују се посебном одлуком. 

 
Члан 22 

 
 Украсне и егзотичне птице могу се држати: 

 - у становима вишестамбених зграда у броју и на начин којим се други станари не ометају у 
мирном коришћењу стана, 

 - у становима и у помоћним објектима или кавезима у дворишту породичних стамбених 
зграда у броју и на начин којим се не узнемиравају суседи и пролазници. 

 
Члан 23 

 
 
 Расни кунићи, расна и украсна живина, може се држати у жичаним кавезима смештеним у 
помоћном објекту или просторији, као и у дворишту породичне стамбене зграде, на начин којим се 
не узнемиравају суседи. 
 

Члан 24 
 
 Расни кунићи морају да буду уматичени у матичну књигу, тетовирани и са родовником, по 
Правилику Савеза одгајивача ситних животиња Југославије.  
 Живина, расна и украсна, мора бити алкирана савезним алкама по Правилнику Савеза 
одгајивача ситних животиња Југославије. 
 
 
 



III  МЕРЕ  ЗАБРАНЕ 
 
 
 

Члан 25 
 
 Забрањено је: 

1.) држање домаћих животиња под условима и на начин којим се узнемиравају трећа лица, 

2.) држање домаћих животиња под условима и на начин којим није обезбеђена сигурност и 
хигијена. 

3.) напуштање, злостављање или свирепо поступање са домаћим животињама, 

4.) држање копитара, папкара, пернате живине и кунића изван објеката, 

5.) држање домаћих животиња ван предвиђених простора и објеката, 

6.) увођење и пуштење паса у паркове и на друге јавне површине, које су обележене 
видним знацима изричите забране, 

7.) увођење паса и мачака и других животиња у јавне просторије, средства јавног 
саобраћаја, на јавним купалиштима или на друга јавна места где се окупља већи број грађана, 

8.) шишање паса у парковима и на другим јавним површинама, намењеним 
водоснабдевању грађана, 

9.) појење домаћих животиња на јавним чесмама и бунарима, намењеним водоснабдевању 
грађана, 

10.) остављање лешева угинулих животиња и њихових делова или њихово сахрањивање 
ван места одређеног  за ту сврху, 

11.) држање копитара, папкара, пернате живине и кунића на урбаном подручју Ниша и 
Нишке Бање. 

 
 
 

IV  НАДЗОР 
 
 
 

Члан 26 
 
 Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши градски инспектор за заштиту 
животне средине. 
 У вршењу инспекцијског надзора градски инспектор за заштиту животне средине дужан је 
да нареди уклањање животиња ако се држе супротно условима прописаним овом одлуком. 
 Уколико власник или држалац животиња не поступи по решењу инспектора из претходног 
става овог члана, животиње ће бити уклоњене о његовом трошку од стране трећих лица. 
 Жалба на решење инспектора не одлаже његово извршење. 

 
Члан 27 

 
 Градски инспектор за заштиту животне средине у случају држања копитара, папкара, 



пернате живине и кунића на урбаном подручју Ниша и Нишке Бање, је дужан да власнику, односно 
држаоцу, нареди уклањање животиње и обавести ветеринарску инспекцију ради предузимања 
мера из њихове надлежности. 
 Ако лице из претходног става не поступи по датом налогу, градски инспектор за заштиту 
животне средине изршиће уклањање животиња из става 1 овог члана на терет власника, односно 
држаоца, преко другог лица. 
 Уклоњене животиње из става 1. овог члана, над којима су спроведене наређене мере 
здравствене заштите по налогу ветеринарске инспекције, предају се овлашћеном правном лицу за 
производњу и прераду меса, на основу уговора који у име града закључује Секретаријат за 
инспекцијске послове. 
 Уколико, над уклоњеним животињама из става 1. овог члана нису спроводене наређене 
мере здравствене заштите, предају се овлашћеној  организацији ради уништавања. 
 Жалба на решење инспектора из става 1. овог члана не одлаже његово извршење. 
 
 
 

V  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 28 
 
 Казном предвиђеном  Законом о заштити животне средине казниће се за прекршај правно 
лице, одговорно лице у правном лицу и грађанин ако изврши забрањене радње или држи домаће 
животиње супротно одредбама члана 25 тачка 1-3 ове Одлуке. 

 
Члан 29 

 
 Новчаном казном од 1.000 до 10.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако изрши 
забрањене радње из члана 25 тачке 4 - 11 ове Одлуке. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се: 

 - одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 100 до 1.000 динара,  

- предузетник новчаном казном од 1.000 до 6.000 динара, 

 - грађанин, новчаном казном од 100 до 500 динара. 
 
 
 
 

VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 
 

Члан 30 
 
 Извршни одбор Скупштине града Ниша ће у року од месец дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке утврдити урбана подручја града Ниша и Нишке Бање. 
 До доношења акта из става 1. овог члана  примењиваће се  Наредба о одређивању 
подручја у Нишу и Нишкој Бањи у којима је забрањено чување крупне и ситне стоке и пернате 
живине (ІМеђуопштински  службени лист - НишІ, број 13/77 и 39/77). 

 
Члан 31 

 
 Градска управа - орган надлежан за комуналне делатности у сарадњи са органом 
надлежним за заштиту животне средине ће у року од месец дана од дана ступања на снагу ове 



одлуке одредити јавне површине у које се могу изводити пси и прописати ближе услове кретања 
паса на овим површинама. 
 
 
 


