ПРЕДЛОГ
На основу члана 20. став 1. тачка 26. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/2007), члана 31 став 1 тачка 5 Статута општине Кикинда
(„Сл.лист општине Кикинда бр. 4/06 - пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09,
18/09,7/10 и 39/12), Скупштина општине Кикинда, на седници одржаној дана ----------, донела је
ОДЛУКУ
О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком прописују се услови и начин држања домаћих животиња на
територији општине Кикинда, а у циљу заштите природних вредности животне
средине од загађивања из извора држања домаћих животиња и обезбеђења права
човека на здравље и здраву животну средину.
Домаће животиње, у смислу ове одлуке, су: копитари (коњи, магарци, мазге и
муле), папкари (говеда, овце, козе, свиње), кунићи, живина (кокошке, ћурке, гуске,
патке и друге пернате животиње), голубови, нојеви и пчеле.
Члан 2
Услови за држање домаћих животиња из ове Одлуке се не односе на узгој и држање
копитара, папкара, живине и кунића на фармама, осим начина одлагања стајњака.
Фарме за држање животиња морају бити изграђене ван грађевинског реона, а
услови и начин држања животиња регулисани су ветеринарским законима на снази.
Предмет ове Одлуке нису: пси и мачке, чије држање је регулисано посебном
одлуком нити дивље и егзотичне животиње као и кућни љубимци који се могу
држати на основу решења о одобрењу држања и репродукције дивљих и
егзотичних животиња као и кућних љубимаца који припадају заштићеним врстама
животиња у складу са чланом 58. Закона о добробити животиња.
Члан 3
Власник или држалац домаћих животиња, дужан је да обезбеди чување и надзор,
негу, исхрану, хигијенске услове и лечење домаћих животиња, као и да се држањем
домаћих животиња не загађује животна средину и не узнемиравају трећа лица.
Члан 4
Услови и начин држања домаћих животиња зависе од просторне функције у
насељеном месту општине Кикинда, као и од врсте објеката у којима се држе
животиње.
Члан 5
Простор за држање животиња мора да одговара условима који су прописани
Правилником којим се прописују ближи услови за добробит животиња у погледу
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простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којима се држе, донетим
на основу Закона о добробити животиња („Сл.гл.РС“, бр. 41/09), а који је у
надлежности ветеринарске инспекције.
Члан 6
Забрањено је држање домаћих животиња из члана 1. ове Одлуке, осим кућних
љубимаца у Кикинди у примарном центру, који према Генералном урбанистичком
плану општине Кикинда (" Сл.лист општине Кикинда", бр.4/10), обухвата следеће
улице: Масарикова (цела непарна страна), Хајдук Вељка (цела парна страна),
Семлачка (кућни бројеви 1-47 и 2-30), Војводе Путника (кућни бројеви 1-91, 2-66),
Војводе Мишића (кућни бројеви 1-71 и 2-72), Скопљанска (цела улица), Зорана
Ђинђића (цела улица), Немањина (кућни бројеви 1-171), Доситејева (кућни бројеви
1-65 и 2-68), Светосавска (кућни бројеви 1-95 и 2-196), Трг српских добровољаца,
Браће Татића (кућни бројеви 2-138), Генерала Драпшина (кућни бројеви 1-65 и 272), Краља Петра I (кућни бројеви 1-45 и 2-56), Угљеше Терзина (кућни бројеви 175 и 2-60), Светозара Милетића (кућни бројеви 1-73 и 2-70), Ђуре Јакшића (кућни
бројеви 1-71 и 2-74), Јована Јовановића Змаја (кућни бројеви 1-59 и 2-52), Моравска
(кућни бројеви 1-5 и 2-10), Михајла Пупина (кућни бројеви 1-9), Призренска (кућни
бројеви 1-3), Косовска (кућни бројеви 1-3 и 2-8), Жарка Зрењанина (кућни бројеви
1-13 и 2-16), Иве Лоле Рибара (кућни бројеви 1-21 и 2-26), Вука Караџића (кућни
бројеви 1-23 и 2-18), Ђоке Радака (кућни бројеви 1-13 и 2-24), Димитрија Туцовића
(кућни бројеви 1-11 и 2-8), Милоша Великог (кућни бројеви 1-11 и 2-26), Бранка
Радичевића (кућни бројеви 1-11 и 2-12), Саве Текелије (кућни бројеви 1-15 и 2-22),
Чанадска (кућни бројеви 1-19 и 2-32)
Члан 7
На подручју општине Кикинда на парцелама индивидуалног типа становања
могу се држати животиње из члана 1. под условима и на начин прописан овом
Одлуком и то:
1. На парцелама индивидуалног типа изградње без помоћних објеката:
кунићи, перната живина у кавезима, голубови у таванском простору,
украсне и егзотичне птице
2. На парцелама пољопривредног типа са издвојеним економским
двориштем све врсте животиња
Члан 8
Удаљеност парцела на којима се држе домаће животиње мора да буде најмање 100
m од здравствених и васпитно образовних установа, верских објеката, гробаља и
зона у којима Генералним планом Кикинде и Урбанистичким плановима
насељених места није предвиђена градња објеката за држање и узгој стоке.
II ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 9
У објектима колективног становања није дозвољено држање домаћих животиња у
смислу ове одлуке.
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У објектима породичног становања са економским двориштем могу се држати
домаће животиње под условима и на начин прописан овом одлуком.
У заједничким двориштима са више станова могу се држати домаће животиње из
члана 1. став 2 ове одлуке само уз писмену сагласност свих станара.
Члан 10
Објекти за смештај копитара, папкара, кунића и живине треба да испуњавају
следеће услове:
−да

су изграђени од тврдог материјала; са подовима од непропустљивог
материјала и нaгибом према каналу за одвођење нечистоће у прихватну јаму
или ђубриште
−да

су удаљени од стамбених објеката најмање 15 m (минимално 5 m од
улице када је у питању парцела са нагибом терена од јавног пута навише), а
од регулационе линије најмање 20 m;

−да

имају изграђене санитарне уређаје за одвођење воде, осоке и других
нечистоћа,
−да

су осветљени, са природном вентилацијом, вратима окренутим према
дворишту и повезан са јамом за осоку

−да су смештени
−објекти

у економском делу грађевинске парцеле;

морају бити снабдевени водом из насељског водовода;

Члан 11
Објекти за одлагање стајњака, треба да испуњавају следеће услове:
−Прихватна јама (јама за осоку) мора да буде од бетона или другог
водонепропусног материјала са поклопцем и са дном испод нивоа ђубришта и не
може се прикључити на јавну канализацију,
−да

имају обезбеђено и озидано ђубриште које мора бити удаљено од
стамбених објеката и водозахватних бунара минимум 20 m;

−дно

ђубришта за стајњак мора да буде изграђено у нагибу ка сабирном
каналу за сакупљање оцедне воде из стајњака, а сабирни канал мора да се
улива у јаму за осоку;
Забрањено је испуштати осоку у посед суседа и на јавне површине.
Члан 12
Власници, односно држаоци животиња дужни су да:
1. у објектима у којима држе животиње одржавају чистоћу и најмање два
пута годишње дезинфикују.
2. јаму за осоку чисте редовно, чим се напуне до 2/3 своје запремине
3. озидано ђубриште празне редовно (једном месечно)
4. ђубре превозе транспортним средствима која онемогућавају просипање и
загађивање околине.
5. дубоку простирку мењају што чешће, минимум два пута годишње, и то
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нарочито у периоду од првог априла до тридесет првог октобра да би се иста
одржала чистом и сувом
Члан 13
У деловима насеља у којима није прописана забрана држање животиња, дозвољено
је држање:
− копитара – мање од 20 грла и њихов подмладак до 4 месеца старости,
− крупних папкара (говеда) - мање од 20 грла и њихов подмладак до 4 месеца
старости
− ситних папкара свиње - мање од 100 грла и њихов подмладак до 3 месеца
старости, а козе и овце - мање од 150 грла и њихов подмладак до 3 месеца
− кунића – мање од 350 комада
− живине мање од 350 комада или товних пилића мање од 500 комада
− нојева мање од 6 комада
− голубови – мање од 100 комада
− пчеле – мање од 20 кошница
Члан 14
У објектима породичног становања са двориштем власник или држалац животиња
из члана 3 ове одлуке дужан је да складишти: сламу, сено, кукурузовину и остале
биљне остатке, најмање 10метара од стамбеног или пословног објекта на суседној
парцели.
Члан 15
Простор за складиштење из члана 14. ове одлуке мора се најмање два пута
годишње дератизовати.
Власник објекта и простора из става 1 овог члана, мора да поседује потврду о
извршеној дератизацији.
III ДРЖАЊЕ КОПИТАРА И ПАПКАРА
Члан 16
Број грла копитара и папкара који могу да се држе у објектима за држање домаћих
животиња зависи од врсте копитара или папкара, у складу са чланом 13.
IV ДРЖАЊЕ ЖИВИНЕ
Члан 17
Перната живина – кокошке, ћурке, гуске, патке, морке и друга перната
живина морају се држати у живинарницима чији су зидови од тврдог материјала
или дасака.
Товни пилићи и коке носиље могу се гајити и у кавезима који су смештени у
адекватним објектима – од тврдог материјала са тврдим подом уз редовно
одржавање хигијене.
Кавези морају бити подигнути 0,5м изнад земље.
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V ДРЖАЊЕ ГОЛУБОВА
Члан 18
У стамбеним зградама колективног становања, голубови се могу држати у посебно
изграђеним просторијама или објектима на крову или таванима уз предходну
сагласност свих станара.
У породичним стамбеним зградама голубови се могу држати у посебно изграђеним
просторијама или објектима на тавану или тераси.
Објекти за држање голубова могу бити стални или привремени. За држање више од
10 голубова морају се изградити стални објекти удаљени од регулационе уличне
линије најмање 15m, а од стамбених објеката, бунара и другог објекта за
снабдевање водом 10m.
Привремени објекти за држање голубова морају бити кавези израђени од дасака,
жице или сличног материјала, уз услове из става 3. овог члана.
Кавези морају бити подигнути најмање 25 cm изнад земље.
Објекти и кавези за држање голубова морају се редовно чистити и по потреби, а
најмање 2 пута годишње дезинфиковати.
VI ДРЖАЊЕ НОЈЕВА
Члан 19
У објектима породичног становања зони прелазног режима до привођења намени и
зони у којој је дозвољено држање животиња у смислу ове одлуке, нојеви могу да се
држе у посебно изграђеним објектима.
Посебно изграђени објекат из става 1. овог члана, мора да буде изграђен од тврдог
материјала који може да се чисти и дезинфикује, као и да буде осветљен, са
природном вентилацијом и вратима окренутим према дворишту.
Посебно изграђен објекат за држање нојева мора да буде удаљен најмање 10 метара
од суседне парцеле.
VII ДРЖАЊЕ ПЧЕЛА
Члан 20
Пчелињаци до 20 кошница могу се држати у двориштима породичног становања, с
тим да морају бити удаљени најмање 20m од стамбеног објекта на истој и суседној
парцели, објеката за држање животиња и 20m од регулационе уличне линије и
објеката за снабдевање водом.
Кошнице са пчелама морају бити удаљене 100m од туристичких објеката,
угоститељских објеката и објеката у којима су смештене установе у области
здравства, васпитања и образовања и др.
Остали услови гајења пчела и броја кошница регулисани су прописима из области
пољопривреде и нису предмет ове одлуке.
у зимском периоду, пчеле се могу налазити у зимовнику на територији насељеног
места, под условима из става 1 овог члана.
VIII ДРЖАЊЕ КУНИЋА
Члан 21
У објектима породичног становања у помоћном објекту, ограђеном простору или
кавезу, могу да се држе кунићи.
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Помоћни објекат, као и под у ограђеном простору или кавезу из става 1. овог члана,
мора да буде изграђен од тврдог материјала који може да се чисти и дезинфикује.
Објекти за држање кунића морају се редовно чистити и по потреби, а најмање 2
пута годишње дезинфиковати.
IX МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 22
Забрањено је:
1. Држање и узгајање домаћих животиња у примарном центру Кикинде, према
члану 6. ове Одлуке
2. Држање и узгајање домаћих животиња у смислу ове одлуке у броју већем од
наведеног у чланом 13.ове Одлуке
3. Држање домаћих животиња у смислу ове одлуке у заједничким двориштима
без писмене сагласности свих станара
4. Држање животиња у објектима и на парцелама чије удаљености нису у
складу са удаљеностима из чл.8, 10, 11, 14, 18, 19. и 20. ове Одлуке
X НАДЗОР
Члан 23
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Секретаријат за заштиту животне
средине Општинске управе општине Кикинда, а инспекцијски надзор врши
инспекција за заштиту животне средине.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор и контролор за заштиту животне
средине овлашћен је да контролише:
1. испуњеност услова и начин држања домаћих животиња у зависности од врсте
објекта и подручја у коме се објекти налазе
2. број домаћих животиња у зависности од врсте објеката у којима се држе
3. испуњеност других услова у складу са овом Одлуком
Члан 24
У вршењу инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине овлашћен
је да:
1. донесе решење о отклањању недостатака и неправилности у погледу броја,
услова, начина држања и заштите животиња, или решење о забрани држања
домаћих животиња, када се недостаци и неправилности не могу отклонити; као и да
решењем забрани држање домаћих животиња када је то предвиђено чланом 22 ове
Одлуке
2. покрене прекршајни поступак против власника или држаоца домаће животиње
уколико не поступи у складу са решењем из тачке 1 овог става; односно не поступи
у складу са мерама и условима из ове Одлуке
3. обавља и друге послове у складу са овом Одлуком и другим прописима.
Жалба на решење из става 1. тачка 1 овог члана, не одлаже извршење решења.
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XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25
Новчаном казном у износу од 5.000 до 75.000 динара казниће се физичко лице, ако
не поступи у складу, или поступи супротно одредбама члана: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17 ,18, 19, 20, 21 и 22..
Ако не поступи складу са решењем инспектора за заштиту животне средине
казниће се за прекршај физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 8.000
динара.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26
Власници и држаоци домаћих животиња дужни су да у року од 60 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке начин држања домаћих животиња ускладе са
одредбама ове Одлуке:
Члан 27
Предмети у поступку инспекцијског надзора, започети пре ступања на снагу ове
Одлуке, окончаће се према одредбама одлуке која је важила у моменту покретања
поступка.
Члан 28
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о држању животиња и
нешкодљивом начину уклањања животињских лешева (''Сл. лист општине
Кикинда'', бр. 8/94, 3/02, 7/10 и 5/11-др.одлука).
Члан 29
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Кикинда".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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