На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(“Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала
("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 10.03.2017. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се Предлог одлуке о изменама Одлуке о местима и начину
извођења кућних љубимаца на јавне површине на територији Града Ниша.
II
Предлог одлуке о изменама Одлуке о местима и начину извођења
кућних љубимаца на јавне површине на територији Града Ниша, доставља се
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице
Скупштине Града.
III
За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша, одређује се Владислава Ивковић, Градскa управа града Ниша –
Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Број: 311-4/2017-03
Нишу, 10.03.2017.године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

На основу члана 54. став 2. Закона о добробити животиња („Службени гласник Републике
Србије", број 41/2009) и члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008
и 143/2016),
Скупштина Града Ниша, на седници од _____________. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МЕСТИМА И НАЧИНУ ИЗВОЂЕЊА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
НА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
Члан 1.
У Одлуци о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавне површине на територији
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 10/2015), у члану 7 и 12 речи „управа надлежна“ у
одређеном падежу замењују се речима:“Градска управа града Ниша-секретаријат надлежан“ у
одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 12. став 3 алинеја 2 мења се и гласи:
„-у складу са законом издаје прекршајни налог за прекршаје прописане овом
одлуком.“
Члан 3.
У члану 13 став 2 мења се и гласи:
„Када комунални полицајац установи повреду ове одлуке, поред овлашћења која су
утврђена законом, овлашћен је да, у складу са законом:
-издаје прекршајни налог за прекршаје прописане овом одлуком;
-подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело и
-обавести други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.“
Члан 4.
Члан 14 мења се и гласи:

„Члан 14.

Новчаном казном у износу од 6.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1.
2.
3.
4.

опасног пса изводи на јавне површине лице које није пунолетно, ако изводи опасног пса без
поводника, заштитне корпе на њушци и потврде за псе (члан 5);
поступа супротно забрани из члана 6. став 2. и 3. ове одлуке;
уводи псе и мачке у објекте из члана 10. став 1. ове одлуке;
поступа супротно забрани из члана 11. ове одлуке.“
Члан 5.
Члан 15 мења се и гласи:

„Члан 15.
Новчаном казном у износу од 60.000 динара, казниће се за прекршај јавно комунално
предузеће, ако:
1. у парку и на јавној зеленој површини не постави видне ознаке на којима је назначено у којим
деловима и у ком временском периоду је дозвољено слободно кретање паса (члан 6. став 4);
2.на улазу у парк за псе не постави табле са ознаком „парк за псе";
3.на улазу у парк за псе, односно парк и јавне зелене површине из члана 6. не постави видне
ознаке са забранама из члана 8 става 2. ове одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у јавном комуналном
предузећу, новчаном казном од 6.000 динара.“
Члан 6.
Члан 16. мења се и гласи:
„Члан 16.
Новчаном казном у износу од 6.000 динара, казниће се физичко лице ако поступа супротно
одредбама члана 4. став 1, члана 6. став 1, члана 8. став 1, 3 и 4 и члана 9 став 1 ове одлуке.“

Члан 7.
Ниша.“

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града

Број:
У Нишу,

. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Мр Раде Рајковић

Образложење

Одлуком о изменама Одлуке о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавне
површине на територији Града Ниша врши се усклађивање исте са Законом о прекршајима („Сл.
гласник РС“, број 65/2013 и 13/2016 и 98/2016-одлука УС) којим је у члану 39 став 3 прописано да
се одлукама скупштине града могу прописати новчане казне само у фиксном износу, и то од
минималног до половине највишег фиксног износа новчаних казни прописаних у ставу 2 истог
члана, односно у фиксном износу од 1.000 до 25.000 динара за физичко и одговорно лице, од
5.000 до 75.000 динара за предузетника, а за правно лице од 10.000 до 150.000 динара.
Такође, изменама наведене одлуке извршено је усаглашавање исте са Одлуком о градској
управи Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 143/2016), образованој као јединствени
орган, са организационим јединицама у саставу.
Доношењем ове одлука обезбеђује се сврсисходнији, ефикаснији и економичнији поступак
за изрицање и наплату новчаних казни, посредством прекршајног налога као знатно ефикаснијег
средства од досадашњег прекршајног поступка пред судовима за прекршаје, као и у
уједначавање регулативе у овој области.
Наиме, прекршајни суд је до сада, осим незнатног броја издатих прекршајних налога, у
прекршајном поступку одмеравао и изрицао новчане казне за прекршаје прописане актима
јединице локалне самоуправе у распону, што је доводило до дисфункцоналности прекршајног
поступка, као и до неуједначености у изрицању новчаних казни за исте или сличне прекршаје.
У смислу претходно наведеног, израђен је нацрт Одлуке о изменама Одлуке о местима и
начину извођења кућних љубимаца на јавне површине на територији Града Ниша.
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

Овлашћено лицепо овлашћењу в.д. начелника
Градске управе града Ниша
Владислава Ивковић

ОДЛУК A
О МЕСТИМА И НАЧИНУ ИЗВОЂЕЊА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
(''Службени лист Града Ниша'', број 10/2015)
-преглед чланова Одлуке који се мењају Члан 7.
Јавне површине на којима ће бити омогућено неограничено слободно кретање паса, без
повоца, и под контролом власника (у даљем тексту: ,,парк за псе"), одредиће се решењем Градског
већа Града Ниша, на предлог управе надлежне за послове комуналних делатности и управе
надлежне за послове планирања.
Решењем из става 1. могу се одредити и јавне површине на којима је забрањено извођење
паса ( спомен гробља и површине уз споменичка обележја, засебни високодекоративни партери
испред значајних јавних установа и сакралних објеката и сл.)
Предузеће је дужно да у парку за псе постави табле са видном ознаком: "Парк за псе."
Парк за псе мора бити ограђен, о чему се стара предузеће.
Предузеће је дужно да се стара о одржавању чистоће и хигијене у парку за псе, уколико се
он налази на јавној зеленој површини.
Јавно комунално предузеће, коме је Град поверио обављање комуналне делатности
одржавања чистоће на површинама јавне намене дужно је да се стара о одржавању чистоће и
хигијене у парку за псе, уколико се он не налази на јавној зеленој површини.
II- НАДЗОР
Члан 12.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши управа надлежна за комуналне делатности.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши комунални инспектор.
Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу инспекцијског надзора:
-нареди лицу извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање
недостатака,
- предузима друге мере у складу са законом и прописима града (издаје прекршајни налог,
односно подноси захтев за покретање прекршајног поступка).
Члан 13.
Комунални полицајац је овлашћен да у вршењу комунално-полицијских послова присуством
на лицу места:
- спречава нарушавање реда прописаног овом одлуком;
- контролише 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 ове одлуке, поред овлашћења која су утврђена
законом, овлашћен је да:
- издаје прекршајни налог;
- подноси захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје утврђене овом одлуком;
подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело и
- обавести други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

III- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
ако:

Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 30.000,00 казниће се за прекршај физичко лице

опасног пса изводи на јавне површине лице које није пунолетно, ако изводи опасног пса без
поводника, заштитне корпе на њушци и потврде за псе (члан 5);
2. поступа супротно забрани из члана 6. став 2. и 3. ове одлуке;
3. уводи псе и мачке у објекте из члана 10. став 1. ове одлуке;
4. поступа супротно забрани из члана 11. ове одлуке;
1.

Члан 15.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 500.000,00 динара, казниће се за прекршај јавно
комунално предузеће, ако:
1. у парку и на јавној зеленој површини не постави видне ознаке на којима је назначено у којим
деловима и у ком временском периоду је дозвољено слободно кретање паса (члан 6. став 4);
2.на улазу у парк за псе не постави табле са ознаком „парк за псе";
3.на улазу у парк за псе, односно парк и јавне зелене површине из члана 6. не постави видне
ознаке са забранама из члана 8 става 2. ове одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у јавном комуналном
предузећу, новчаном казном од 5.000,00 до 30.000,00 динара.
Члан 16.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара, казниће се физичко лице за прекршаје из
члана 4. став 1, члана 6. став 1, члана 8. став 1, 3 и 4 и члана 9 став 1 ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана, комунални инспектор, односно комунални полицајац
издаје прекршајни налог у складу са законом.

