
Страна 516 Број 39. „Сл.лист општине Кикинда“ 28.12.2012.године 
 
На основу члана 71. Закона о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр.36/09 и 88/10) и 
Решења Покрајинског завода за заштиту природе број 03-333/2 од дана 01.06.2011. године, 
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 и 7/10), Скупштина општине Кикинда, на 
седници одржаној дана 28.12.2012. донела је 

 
ОДЛУКУ 

О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ЗИМОВАЛИШТА СОВА УТИНА (Asio otus) 
Члан 1 
Проглашава се заштита зимовалишта сова утина (Asio otus) у центру Кикинде на подручју 
пешачке зоне. 
 
Члан 2 
Под зимовалиштима сова утина подразумевају се стабла на којима зимују утине на 
подручју из члана 1. ове Одлуке, у периоду од 1. септембра до 15. априла. 
 
Члан 3 
Забрањује се: 
- оштећивање или уништавање гнезда и легла сове утине, као и подручја њиховог 
размножавања 
- узнемиравање нарочито у време размножавања и подизања младих 
- орезивање и сеча стабала на којима је регистровано зимовање утине, у периоду од 1. 
септембра до 15. априла 
- инсталирање светлосних уређаја на удаљености мањој од 5m од стабала на којима је 
регистровано зимовање утине 
- постављање позорнице за јавне догађаје као и организација јавних скупова на 
удаљености мањој од 20m од стабала на којима је регистровано зимовање утине. 
 
Члан 4 
О мерама заштите сове утине грађани и посетиоци Кикинде биће обавештени на 
одговарајући начин и на јавно видљивом месту. 
 
Члан 5 
Правно лице или предузетник коме су поверени послови одржавања зеленила и на 
подручју обухваћеним овом Одлуком, дужно је да се придржава одредби члана 3. ове 
Одлуке. 
 
Члан 6 
Инспекцији за заштиту животне средине поверава се вршење инспекцијског надзора над 
применом одредаба ове Одлуке. 
 
Члан 7 
За поступање супротно одредбама чланова 3. и 5. казниће се за прекршај: 
- од 2.500,00 до 75.000,00 динара физичко лице или одговорно лице у правном лицу 
- од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара правно лице 
- од 5.000,00 до 250.000,00 динара предузетник. 
За поступање супротно одредбама члана 3. на месту извршења прекршаја наплатиће се 
новчана 
казна у фиксном износу од 250,00 до 2.500,00 динара за физичка лица а за правна лица и 



предузетнике у фиксном износу од 1.000,00 до 10.000,00 динара. 
 
Члан 8 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 
Кикинда“. 
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