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Бесплатан примерак

На основу члана 48. и 56. став 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 46. Статута општине Алексинац („Службени
лист општине Алексинац“, број 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина општине Алексинац, на
седници од 27.06.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ
ИВАНИ ДОЈЧИНОВИЋ
I
Потврђује се мандат одборници Ивани Дојчиновић из Алексиначког Бујмира са Изборне листе
Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић.
II
Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Нишу у року од 48 часова од дана
доношења одлуке.
III
Ову одлуку доставити: Именованој, Општинском одбору Социјалистичке партије Србије, Одељењу
за финансије и Архиви општине Алексинац.
IV
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Алексинац“.
I Број: 011-74
У Алексинцу, 27.06.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.

На основу члана 46. а у вези са члановима 27. и 28. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС”, број 72/09, 81/09 –исправка, 64/10 –УС, 24/11, 132/14 и 145/14) и члана 52.став 1. тачка 6. Статута
општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац”, број 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015)
Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 27.06.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
примарног фекалног колектора за насеља са леве обале реке Јужне Мораве
Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације примарног фекалног колектора за
насеља са леве обале реке Јужне Мораве (у даљем тексту план).
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Члан 2.
Оквирне границе обухвата планског документа са описом
Оквирна површина је површина која се односи на деоницу примарног колектора од границе КО
Моравац до спајања са примарним колектором за насеље Житковац и део Прћиловице дужина колектора
кроз радну зону Житковац и деоница колектора од моста на Јужној Морави до ППОВ за Алексинац и
приградска насеља, а обухвата парцеле у КО Житковац до границе са КО Моравац, КО Прћиловица и КО
Алексинац ван варош Плански основ за израду Плана детаљне регулације садржан је у одредницама
Просторног плана општине Алексинац (,,Службени лист општине Алексинац“ број 4/11).
Граница обухвата плана из претходног става је оквирна, а биће ближе утврђена у првој фази израде
нацрта плана.
Члан 3.
Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја и списак потребних подлога за
план
Подручје Плана детаљне регулације се налази у обухвату Просторног плана општине Алексинац у
одељку Секундарни центри – шеме насеља .
План детаљне регулације се ради на катастарско топографском плану као и на ажурним катастарским
и ортофото подлогама. Као основна подлога су графички прикази Просторног плана општине Алексинац.
Члан 4.
Визија и циљеви планирања, коришћења уређења и заштите планског подручја
Основни циљ израде Плана детаљне регулације јесте уређење и заштита простора. Основни принципи
за уређење и заштиту простора су: просторно решење адекватно планираној намени простора, дефинисање и
заштита општег друштвеног интереса, утврђивање основних критеријума просторног уређења и правила
изградње саобраћајница са атмосферским одводњавањем, уважавање стечених урбанистичких обавеза и
стварање нових могућности за инвестирање и решавање комуналних проблема ових насељених места и
радне зоне Житковац.
Циљ израде планa је рационалније и економичније коришћења земљишта и улагања у изградњу
инфраструктуре.
• Утврђивање јавних саобраћајница са планираном инфраструктуром, а све у циљу стварања услова за
економичну изградњу саобраћајне и друге инфраструктуре као и стварање услова за изградњу производних
објеката;
• Утврђивање намене земљишта на површинама јавне намене;
• Остваривање континуитета у урбанистичком планирању, водећи рачуна о суседним просторима који су
претходно обрађени урбанистичким плановима.
Члан 5.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора из важеће планске документације
На простору обухваћеном Одлуком о изради плана, планира се утврђивање површина за јавне и
остале намене у циљу формирања уличне мреже и стварања услова за изградњу инфраструктуре –
примарног фекалног колектора са саобраћајницама и атмосферским одводњавањем .
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, са предлогом основних намена простора и коришћења земљишта
Концепција организације и уређења простора утврђена је у складу са смерницама утврђеним у
Просторном плану општине Алексинац које се односе на прикупљање и одвођење отпадних вода из насеља:
Житковац са делом насеља Прћиловица, Моравац, Нозрина, Беља и Стублина, Лужане, Моравски
Бујмир,Тешица.
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Члан 7.
Начин финансирања израде планског документа, назив носиоца израде
и рок за израду
Носилац израде плана, по члану 47. Закона о планирању и изградњи, је Одељење за привреду, које
ће израду планског документа уступити привредном друштву, односно другом правном лицу које, у складу
са одредбама Закона о планирању и изградњи, испуњава услове за израду планских докумената. Уступање
израде планског документа врши се у складу са законом којим се уређују јавне набавке. Рок за израду плана
ће бити 180 дана од дана потписивања уговора. Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине
Алексинац.
Члан 8.
Место и начин обављања јавног увида
Након доношења Одлуке о изради ПДР–а, носилац израде организује рани јавни увид у трајању од
петнаест дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања.
Нацрт плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана по, законом, прописаној процедури.
Нацрт плана садржи графички део и текстуално образложење са потребним нумеричким
показатељима.
Члан 9.
Одлука о изради или неприступању израде стратешке процене утицаја
Упоредо са одлуком и изради Плана, доноси се одлука о изради или неприступању изради
стратешке процене утицаја плана на животну средину у складу са Законом о стратешкој процени утицаја
Плана на животну средину (,,Службени гласник РС,, 135/04 и 88/10), а на основу претходног Мишљења
надлежног одељења Општинске управе општине Алексинац, Одељења за привреду, Одсека за урбанизам,
стамбено комуналну област и заштиту животне средине .
Члан 10.
Период забране градње
Овом Одлуком о изради планског документа не утврђује се период забране изградње у обухвату
тог планског документа.
Члан 11.
Број примерака плана који је потребно израдити у аналогном и дигиталном облику
Потребо је израдити по четири (4) примерка плана у аналогном и дигиталном облику.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине
Алексинац“.
I Број: 011-75
У Алексинцу, 27.06.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
На основу члана 46. а у вези са члановима 27. и 28. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС”, број 72/09, 81/09 –исправка, 64/10 –УС, 24/11, 132/14 и 145/14) и члана 52. став 1. тачка 6. Статута
општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац”, број 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015)
Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 27.06.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ЖИТКОВАЦ
Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације за радну зону Житковац (у даљем
тексту план).
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Члан 2.
Оквирне границе обухвата планског документа са описом
Оквирна површина је 137х, а обухвата парцеле у КО Житковац, КО Прћиловица и КО Моравац.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације садржан је у одредницама Просторног плана општине
Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 4/11).
Граница обухвата плана из претходног става је оквирна, а биће ближе утврђена у првој фази (фаза
раног јавног увида) израде плана.
Члан 3.
Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја и списак потребних подлога за
план
Подручје Плана детаљне регулације се налази у обухвату Просторног плана општине Алексинац у
одељку Секундарни центри – шеме насеља.
План детаљне регулације се ради на катастарско топографском плану као и на ажурним катастарским
и ортофото подлогама. Као основна подлога су графички прикази Просторног плана општине Алексинац.
Члан 4.
Визија и циљеви планирања, коришћења уређења и заштите планског подручја
Основни циљ израде Плана детаљне регулације за радну зону Житковац јесте уређење и заштита
простора. Основни принципи за уређење и заштиту простора су: просторно решење адекватно планираној
намени простора, дефинисање и заштита општег друштвеног интереса, утврђивање основних критеријума
просторног уређења и правила изградње, утврђивање критеријума и мера коришћења природних ресурса,
историјско археолошког наслеђа и заштите животне средине, дефинисање основних коридора
инфраструктурних система, активирање неизграђеног грађевинског земљишта, уважавање стечених
урбанистичких обавеза и стварање нових могућности за инвестирање.
Циљ израде планa је рационалније и економичније коришћења земљишта и улагања у изградњу
инфраструктуре.
• Утврђивање јавних саобраћајница са планираном инфраструктуром, а све у циљу стварања услова за
економичну изградњу саобраћајне и друге инфраструктуре као и стварање услова за изградњу производних
објеката;
• Утврђивање намене земљишта на површинама за остале намене и дефинисање правила грађења
(прецизније дефинисање правила изградње и регулације);
• Утврђивање намене земљишта на површинама јавне намене
• Остваривање континуитета у урбанистичком планирању, водећи рачуна о суседним просторима који су
претходно обрађени урбанистичким плановима.
Члан 5.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора из важеће планске документације
На простору обухваћеном Одлуком о изради плана, планира се усаглашавање простора са новонасталом
променом у статусу јавног и осталог земљишта.
 Утврђивање намене земљишта на површинама за остале намене и дефинисање правила грађења,
правила уређења, правила регулације;
 Утврђивање површина за јавне и остале намене у циљу формирања уличне мреже и стварање
услова за изградњу саобраћајне и друге инфраструктуре
 Стварање урбанистичког континуитета између простора који су претходно обрађени
урбанистичким плановима
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Члан 6.
Концептуални оквир планирања, са предлогом основних намена простора и коришћења земљишта
Концепција организације и уређења простора утврђена је у складу са смерницама утврђеним у
Просторном плану општине Алексинац. Планом ће се разрадити намена простора који ће обухватити
пословне као и производне објекте као преовлађајуће садржаје, а као комплементарне садржаје може
обухватити спорт, рекреацију, угоститељство и становање.
Члан 7.
Начин финансирања израде планског документа, назив носиоца израде
и рок за израду
Носилац израде плана, по члану 47. Закона о планирању и изградњи, је Одељење за привреду, које
ће израду планског документа уступити привредном друштву, односно другом правном лицу које, у складу
са одредбама Закона о планирању и изградњи, испуњава услове за израду планских докумената. Уступање
израде планског документа врши се у складу са законом којим се уређују јавне набавке. Рок за израду плана
ће бити 180 дана од дана потписивања уговора. Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине
Алексинац.
Члан 8.
Место и начин обављања јавног увида
Након доношења Одлуке о изради ПДР–а за радну зону Житковац, носилац израде организује рани
јавни увид у трајању од петнаест дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања.
Нацрт плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана по, законом, прописаној процедури.
Нацрт плана садржи графички део и текстуално образложење са потребним нумеричким
показатељима.
Члан 9.
Одлука о изради или неприступању израде стратешке процене утицаја
Упоредо са одлуком и изради Плана, доноси се одлука о неприступању изради стратешке процене
утицаја плана на животну средину у складу са Законом о стратешкој процени утицаја Плана на животну
средину (,,Службени гласник РС,, 135/04 и 88/10), а на основу претходног Мишљења надлежног одељења
Општинске управе општине Алексинац, Одељења за привреду, Одсека за урбанизам, стамбено комуналну
област и заштиту животне средине .
Члан 10.
Период забране градње
Овом Одлуком о изради планског документа не утврђује се период забране изградње у обухвату
тог планског документа у делу који је Просторним планом потврђен, осим у делу у коме се захват плана
проширује.
Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром које се граде у постојећој регулацији и
саобраћајнице за које је прибављено земљиште за изградњу, градиће се по одредницама Просторног плана
општине Алексинац.
Члан 11.
Број примерака плана који је потребно израдити у аналогном и дигиталном облику
Потребно је израдити по четири (4) примерка плана у аналогном и дигиталном облику.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине
Алексинац“ .
I Број: 011-76
У Алексинцу, 27.06.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу члана 46.а у вези са члановима 27. и 28. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС”, број 72/09, 81/09 –исправка, 64/10 –УС, 24/11, 132/14 и 145/14) и члана 52. став 1. тачка 6. Статута
општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац”, број 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015)
Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 27.06.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АЛЕКСИНЦА
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана генералне регулације Алексинца.
Измене и допуне плана генералне регулације Алексинца, у даљем тексту – Измене и допуне ПГР
Алексинца, односе се на преиспитивање подручја дефинисаних за потребу израде Планова детаљне
регулације, преиспитивање намена, дефинисаних грађевинских и регулационих линија саобраћајница.
Члан 2.
Оквирне границе обухвата планског документа са описом
Оквирна површина је 800 ха КО Алексинац варош и Алексинац ван варош а обухвата дефинисано
грађевинско подручје у Плану генералне регулације Алексинца.
Измена и допуна се односи на план регулације јавних површина – саобраћајница и пратећих садржаја
уз јавну саобраћајницу.
Граница обухвата плана из претходног става је оквирна, а биће ближе утврђена у првој фази (фаза
раног јавног увида) израде плана.
Члан 3.
Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја и списак потребних подлога за
план
Подручје Измене и допуне Плана генералне регулације Алексинца дато је на графичком приказу, који
је прилог уз ову Одлуку и чини њен саставни део.
Измене и допуне ПГР Алексинца раде се на катастарско топографском плану као и на ажурним
катастарским и ортофото подлогама. Као основна подлога су графички прикази Плана генералне
регулације.
Измене и допуне ПГР Алексинца, односе се на постојеће и планирано грађевинско подручје плана, на
саобраћајно решење и регулацију јавних површина саобраћајница, исправке техничких грешака из
графичког и текстуалног дела плана.
Члан 4.
Визија и циљеви планирања, коришћења уређења и заштите планског подручја
Основни циљ израде Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Алексинац јесте уређење и
заштита простора. Основни принципи за уређење и заштиту простора су: просторно решење адекватно
планираној намени простора, дефинисање и заштита општег друштвеног интереса, утврђивање основних
критеријума просторног уређења и правила изградње, утврђивање критеријума и мера коришћења
природних ресурса, историјско археолошког наслеђа и заштите животне средине, дефинисање основних
коридора инфраструктурних система, активирање неизграђеног грађевинског земљишта, уважавање
стечених урбанистичких обавеза и стварање нових могућности за инвестирање.
Циљ израде Измена и допуна ПГР Алексинац је доношење рационалнијег и економичнијег
коришћења земљишта и улагања у изградњу инфраструктуре.
• Уређење планираних саобраћајница (дефинисаних ПГР-ом), са преиспитивањем ширине регулације, а све у
циљу стварања услова за економичну изградњу саобраћајне и друге инфраструктуре као и стварање услова
за озакоњење објеката;
• Утврђивање намене земљишта на површинама за остале намене и дефинисање правила грађења
(прецизније дефинисање правила изградње и регулације);
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• Утврђивање намене земљишта на површинама јавне намене – постојећа аутобуска станица, могућности
изградње новог објекта уз претходно уклањање постојећег и изградње евентуално нових објеката на истој
локацији са решавањем прикључка на јавну саобраћајницу;
• Остваривање континуитета у урбанистичком планирању, водећи рачуна о суседним просторима који су
претходно обрађени урбанистичким плановима.
Члан 5.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора из важеће планске документације
На простору обухваћеном Изменама и допунама плана, планира се усаглашавање простора са
новонасталом променом у статусу јавног и осталог земљишта, редефинисање постојећих планских решења и
исправљање уочених техничких недостатака у тексту и у графичким приказима.
Преиспитивање правила уређења и грађења простора у зони мешовитог становања.
Поред конкретних локација, уочени су недостаци и неусаглашености на читавом грађевинском
подручју, тако да ће се преиспитати правила грађења на земљишту осталих намена, усагласити
терминологија, ажурирати законска регулатива, aжурирати стање комуналне инфраструктуре и све измене
адекватно приказати на графичким прилозима.
Циљ доношења ове Одлуке је стварање прецизнијих планских и урбанистичких услова за изградњу
објеката у појединим зонама, као и преиспитивање саобраћајног решења са планираним регулационим
линијама.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, са предлогом основних намена простора и коришћења земљишта
Концепција организације и уређења простора утврђена је у складу са смерницама утврђеним у
Плану генералне регулације Алексинца. Анализом планираног и постојећег стања израдити спроводив план .
Измене и допуне Плана генералне регулације Алексинца садрже:
- прецизнија правила уређења и грађења у оквиру дефинисаних правила за зоне из Плана генералне
регулације, дефинисање нових регулационих линија уз израду претходне анализе саобраћајног
решења;
- евентуалне промене намене простора;
- регулационе линије јавних површина и саобраћајница као и грађевинске линије са елементима за
обележавање на геодетској подлози;
- нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
- трасе саобраћајне, енергетске, комуналне и другу инфраструктуре;
- правила уређења и правила грађења, зоне забрањене градње.
Члан 7.
Начин финансирања израде планског документа, назив носиоца израде и рок за израду
Носилац израде Измене и допуне плана, по члану 47. Закона о планирању и изградњи, је Одељење за
привреду, које ће израду планског документа уступити привредном друштву, односно другом правном лицу
које, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, испуњава услове за израду планских
докумената. Уступање израде планског документа врши се у складу са законом којим се уређују јавне
набавке. Рок за израду плана ће бити 180 дана од дана потписивања уговора. Средства за израду Плана
обезбедиће се из буџета општине Алексинац.
Члан 8.
Место и начин обављања јавног увида
Након доношења Одлуке о изради и допуни ПГР Алексинца, носилац израде организује рани јавни
увид у трајању од петнаест дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања.
Нацрт плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана по, законом, прописаној процедури.
Нацрт плана садржи графички и текстуално образложење са потребним нумеричким показатељима.
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Члан 9.
Одлука о изради или неприступању израде стратешке процене утицаја
Упоредо са одлуком и изради Плана, доноси се одлука о неприступању изради стратешке процене
утицаја плана на животну средину у складу са Законом о стратешкој процени утицаја Плана на животну
средину (,,Службени гласник РС“ 135/04 и 88/10), а на основу претходног Мишљења надлежног одељења
Општинске управе општине Алексинац, Одељења за привреду, Одсека за урбанизам, стамбено комуналну
област и заштиту животне средине .
Члан 10.
Период забране градње
Овом Одлуком о изради измена и допуна планског документа не утврђује се период забране
изградње у обухвату тог планског документа, осим у делу реализације инвестиција за изградњу
саобраћајница са инфрастуктуром за које није утврђен јавни интерес и прикључка постојеће аутобуске
станице на регионални правац и то не дуже од дванаест месеци од дана доношења ове одлуке.
Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром које се граде у постојећој регулацији и
саобраћајнице за које је прибављено земљиште за изградњу, градиће се по одредницама Плана генералне
регулације Алексинца.
Члан 11.
Број примерака плана који је потребно израдити у аналогном и дигиталном облику
Потребно је израдити по четири (4) примерка плана у аналогном и дигиталном облику.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине
Алексинац,, .
I Број: 011-77
У Алексинцу, 27.06.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.

На основу члана 20.став 1. тачка 26. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 3. Закона о добробити животиња
(„Службени гласник РС“, број 41/2009), члана 59. Закона о сточарству („Службени гласник РС“, број
41/09, 93/12 и 14/16) и члана 52. став 1. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службeни лист општине
Алексинац“, бр. 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној
дана 27.06.2018.године, донела је
ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се ближи услови и начин држања и заштите домаћих
територији општине Алексинац.

животиња на

Члан 2.
Домаћим животињама у смислу ове Одлуке сматрају се животиње које је човек одомаћио и чији
опстанак зависи од непосредне бриге човека, а то су: кућни љубимци, пчеле, голубови, копитари, папкари и
перната живина.
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II ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 3.
Домаће животиње, у смислу ове Одлуке, могу се држати на територији oпштине Алексинац с тим
што се на територији катастарске општине Алексинац у првој и другој зони у складу са Одлуком о
одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац“, број 15/13), не могу држати копитари, папкари и перната живина.
Члан 4.
На територији oпштине Алексинац, а у складу са чланом 3. ове Одлуке, домаће животиње
се могу држати под условом да не угрожавају личну сигурност и имовину грађана, јавни ред и мир и
животну средину, при чему услови и начин њиховог држања морају бити у складу са прописима о
добробити животиња, ветеринарству, заштити природе, јавном реду и миру, својинско-правним односима и
одредбама ове Одлуке.
Члан 5.
Држалац животиње је обавезан да домаћу животињу држи на начин којим не угрожава
њену добробит, да предузима све неопходне мере како би обезбедио да се животињи не наносу непотребан
бол, патња, страх, да јој обезбеди адекватан смештај, неопходну негу, правилну исхрану, одговарајуће
хигијенско-санитарне услове простора у којем борави и здравствену заштиту у складу са законом.
Држалац животиње је дужан да домаћу животињу држи на начин којим не угрожава физички и
психички интегритет суседа.
III КУЋНИ ЉУБИМЦИ
Члан 6.
Кућни љубимци, у смислу ове одлуке су животиње које се држе ради дружења.
Власник односно држалац кућног љубимца дужан је да обезбеди кућном љубимцу бригу, негу
и смештај у складу са врстом, расом, полом, старошћу, као и физичким и биолошким специфичностима и
потребама у понашању и здравственом стању кућног љубимца
Пси који се држе као кућни љубимци, а који могу представљати опасност за околину, морају се
држати на начин који прописује надлежни министар.
Кућни љубимци обележавају се и евидентирају у складу са Законом.
Ако власник односно држалац кућних љубимаца није у могућности да се даље брине о њима,
дужан је да им обезбеди орговарајући смештај.
Држање и репродукција дивљих и егзотичних животиња као кућних љубимаца може се обављати
само на основу решења о одобрењу држања и репродукције дивљих и егзотичних животиња као кућних
љубимаца, које доноси надлежни министар.
ПСИ И МАЧКЕ
Члан 7.
Пси и мачке се могу држати у становима и двориштима породичних стамбених зграда под
условима и начин да не угрожавају људе и околину.
Власник односно држалац пса или мачке је дужан да се о овим животињима брине, да их негује и да
им обезбеди потребне санитарне и хигијенске услове као и лечење.
Власник односно држалац пса је дужан да изврши, регистрацију, обележавање и евиденцију свог
пса на начин прописан Законом.
Члан 8.
У стану у стамбеној згради могу се држати највише један пас и једна мачка само ако постоји
писана сагласност више од половине станара стамбене заједнице, оверена од стране овлашћеног
представника стамбене заједнице.
Члан 9.
У заједничком дворишту породичне стамбене зграде могу се држати два пса и две мачке, само
ако постоји писана сагласност корисника заједничког дворишта.
Члан 10.
У дворишту породичне стамбене зграде могу се држати највише два пса и две мачке као и
подмладак животиња ове врсте старости до 3 месеца.
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Пас се мора држати у посебно ограђеном простору (бокс) или везан на ланцу дужине најмање 3
метра, али тако да не угрози пролазнике и суседе. Одговарајућа кућица за пса,односно место на коме пас
мора бити везан на ланцу,мора бити удаљена најмање 5 метара од суседне стамбене зграде,а ако то услови
дизвољавају удаљеност може бити и већа.
Пас се може пуштати ван ограђеног простора (бокс) односно са ланца ако не постоји
могућност да напусти двориште или на други начин угрози и узнемирава пролазнике и суседе.
На уласку у двориште мора бити на видном месту истакнут натпис „Чувај се пса".
Члан 11.
Пси се могу пуштати са поводника да се слободно крећу само на одређеним зеленим површинама и
са заштитном корпом на њушци.
Власник односно држалац пса је дужан да пса изводи на кратком поводнику (до једног метра) и са
заштитном корпом на њушци.
Малолетна лица не могу изводити псе нити их пуштати са поводника.
Члан 12.
Уколико пас приликом извођења загади јавне површине, власник односно држалац је дужан да
их без одлагања очисти.
Уколико пас или мачка при извођењу из стана загади заједничко степениште, друге заједничке
просторије или делове туђег стана, држалац је дужан да загађену површину очисти, опере и по потреби
дезинфикује.
Члан 13.
Уколико пас или мачка озледе неко лице, власник односно држалац животиња је дужан да о томе
одмах обавести орган надлежан за послове ветеринарске инспекције и да по налогу тог органа приведе
животињу на преглед.
Пас који се држи као кућни љубимац, јесте било која јединка те врсте:
Опасан пас у смислу ове Одлуке је:
- који без очигледног повода нападне човека и нанесе му телесне повреде или смрт;
- без очигледног повода нападне другог пса и нанесе му тешке телесне повреде или смрт,
- узгајан, односно дресиран за борбе паса или нађен у организованој борби са другим псом,
- намењен за чување имовине или као телесни чувар,
- расе пит бут териер или мешанац те расе, који не потиче из контрлисаног узгоја,
- расе бул теријер, стафорд теријер, амерички стафорд теријер, и мини бул теријер или мешанац тих раса.
Власник опасног пса мора пса да држи у простору, односно објекту који је одговајуће величине и из кога
пас не може да побегне.
На улазу у простор односно објекат у коме се држи опасан пас мора да буде видљиво истакнуто
упозорење:
„ОПАСАН ПАС"
Више паса или мачака могу држати привредни субјекти којима је предмет пословања одгој, обука,
чување, ван насеља уз прибављено одобрење надлежног органа.
Члан 14.
Власник односно држалац животиња је дужан да најкасније у року од 24 часа пријави
угинуће животиње ветеринарској инспекцији ради утврђивања разлога угинућа.

Члан 15.
Власник односно држалац паса и мачака дужни су да једанпут годишње приведу ове
животиње надлежној ветеринарској служби на вакцинисање ради предузимања превентивних мера, у циљу
спречавања појаве заразних болести животиња.
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IV ПЧЕЛЕ
Члан 16.
Пчелињак је скуп кошница са припадајућим пчелињим друштвима.
Гајење пчела се врши у пчелињаку, који може да се налази на отвореном простору, на превозном
средству и у објекту изграђеном од чврстог материјала.
Пчелињак може бити:
- стационирани пчелињак;
- селећи пчелињак.
Члан 17.
Гајење пчела може се вршити у стационираном пчелињаку под условом да је постављен на
удаљености која мора бити најмање:
- 500 метара од произвођачких и прерађивачких погона, који врше прераду пољопривредних производа,
односно 100 метара од осталих погона,
- 20 метара од објеката за боравак људи или гајења животиња,
- 100 метара од предшколске или школске установе, игралишта и других спортских терена за децу и одрасле,
- 15 метара од категорисаног пута, односно најмање 5 метара ако између пчелињака и категорисаног пута
постоји препрека висине 2,20 метра (зид, објекат, густо засађена стабла, жива ограда и др.)
- 500 метара од суседног пчелињака који има најмање 21 кошницу или 200 метара од суседног пчелињака
који има до 20 кошница, а који се налази ван насељеног места,
- 300 метара као и бочно 150 метара од суседног пчелињака у правцу излета пчела, на паши ратарских,
воћарских и индустријских медоносних култура, који се налазе ван насељеног места,
- 50 метара од првог суседног пчелињака, који се налази у насељеном месту.
Лета свих кошница, нуклеуса и оплодњака не смеју бити директно окренута према:
- вратима и прозорима стамбених и пословних зграда, прешколских и школских установа, стаја за
стоку и категорисаним путевима,
- међу суседних имања, ако је пчелињак на удаљености мањој од 5 метара од међе.
Изузетно од одредаба из става 1. овог члана удаљеност од суседног пчелињака, може бити и мања ако се
пчелари суседних пчелињака или власници објеката за боравак људи и гајење животиња о томе писано
сагласе.
Стационирани пчелињак се не може постављати у густо насељеној градској зони, осим уз сагласност
јединице локалне самоуправе.
Гајење пчела може се вршити у селећем пчелињаку ако је:
- Селећи пчелињак удаљен од суседног селећег пчелињака најмање 200 метара ваздушне линије, односно
најмање 500 метара од стационираног пчелињака осим ако се пчелари суседних пчелињака о томе нису
другачије писано сагласили.
IV ГОЛУБОВИ И КУНИЋИ
Члан 18.
Голубови се могу држати у породичним стамбеним зграда у посебно изграђеним објектима под
условом да су редовно вакцинисани и да не узнемиравају суседе и не загађују околину.
Голубови се могу држати и у двориштима породичне стамбене зграде у посебно изграђеним
објектима под условом да су удаљени најмање 5 метара од регулационе линије стамбеног објекта и објекта
за снабдевање водом.
Члан 19.
Голубови се могу држати у сталним или повременим објектима.
За држање више од 10 голубова морају се изградити стални објекти а за држање до 10
голубова могу се изградити и привремени објекти као што је кавез од дасака, жице или сличног материјала.
Подови сталних и привремених објеката за држање голубова морају бити изграђени
од
непропустивог материјала са нагибом према каналу за одвођење нечистоће и воде у канализацију или
ђубриште.
Стални и привремени објекти за држање голубова морају бити оргађени и морају се редовно
чистити по потреби, а најмање два пута годишње дезинфиковати
У заједничком дворишту продичне стамбене зграде голубови се могу држати само уколико
постоји писмена сагласност корисника заједничког дворишта.
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Узаједничким просторијама стамбених зграда забрањено је држање голубова.
Кунићи се морају држати у објектима са одговарајућим подом или у жичаним кавезима довољно
удаљеним од стамбених зграда с тим што се морају редовно чистити и дезинфиковати.
Уколико има више од 20 кунића,објекти за негу и држање морају бити удаљени најмање 10 метара
од стамбених зграда и регулационе линије.
VI ПАПКАРИ, КОПИТАРИ И ПЕРНАТА ЖИВИНA
Члан 20.
Забрањено је држање копитара, папкара и пернате живине у првој и другој зони у складу са Одлуком о
одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац“, број 15/13).
Изузетно за потребе домаћинства у осталим зонама насељеног места Алексинац и Ал.Рудник могу се
држати свиње,овце, козе, али укупно највише два грла стоке, и живина највише до 15 комада, под условом
да су обезбеђени хигијенски објекти за држање животиња.
Држање копитара, папкара и пернате живине у двориштима стамбених зграда које имају више од
3стана није дозвољено.
Објекти за држање животиња и живине из чл.20.став 2. морају бити удањени од регулационе линије и
стамбених зграда најмање 10 метара, а од објеката за снабдевање водом за пиће најмање 20 метара.
Држање копитара, папкара и пернате живине у осталим насељеним местима може се вршити у
економским објектима.
Копитари, папкари и перната живина морају се држати у економским објектима за гајење
домаћих животиња, који испуњавају прописане зоотехничке услове у складу са
Законом и
ветеринарскосанитарне услове у складу са прописима којима се уређује здравствена заштита животиња и
изградња објеката. Ови објекти морају бити удаљени од регулационе линије стамбених објеката најмање 15
метара а од објеката за снабдевање водом за пиће најмање 20 метара.
Члан 21.
Ђубришта за објекте у којима се гаје животиње из чл.20 морају бити укопана у земљу и од
водонепропусног материјала, а морају се уредно празнити. Прихватни базен/осочна јама/ од стајњака не сме
бити понирући, већ израђен од водонепропусног материјала.
Из прихватног базена садржај се мора благовремено извозити на пољопривредне површине ван
граница насељеног места.
Члан 22.
Економски објекти и ђубришта морају бити изграђени од материјала који обезбеђује одговарајуће
хигијенске услове и постављена на довољној удаљености од стамбених објеката и објеката за снабдевање
водом за пиће у складу са ставом 6.члана 20 ове Одлуке.
Члан 23.
Објекти из члана 22. ове Одлуке морају се редовно чистити и дезинфиковати.
VII МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 24.
Забрањено је:
1. држање паса и мачака у броју већем од прописаног овом Одлуком;
2. држање паса и мачака на балконима, терасама и заједничким просторијама (таван, степеништа и сл.)
стамбених зграда;
3. увођење паса и мачака у јавне просторије и средства јавног саобраћај, или друга јавна места на којима се
окупља велики број грађана;
4. пуштање паса са поводника у парковима и другим јавним и зеленим површинама осима ако су одређени
или обележени за ту сврху;
5. држање голубова на терасама, балконима, лођама и заједничким терасама стамбених зграда;
6. злостављање животиња;
7. организовање борби животиња и учешће животиња у тим борбама;
8. напуштање животиња;
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9. убијање животиња осим у случајевима одређеним одредбама Закона;
10. остављање лешева угинулих животиња и њихових делова;
11. хушкање једне животиње на другу;
12. шишање паса у парковима и на другим јавним површинама.
13. појење животиња на јавним чесмама.
14.испаша животиња на јавним површинама
VIII НАДЗОР
Члан 25.
Надзор над применом и спровођењем ове Одлуке врши комунална инспекција.
Члан 26.
Комунални инспектор ће решењем забранити држање животиња у броју већем од прописаног и на
подручју на коме је Одлуком забрањено држање животиња.
Уколико држалац животиња не поступи по решењу комуналног инспектора и не усклади држање
животиња са одредбама ове Одлуке доноси се решење о забрани држања животиња.
Уколико држалац животиња не поступи по решењу о забрани држања животиња, принудно
уклањање животиња извршиће се преко овлашћене службе са којом је Општинсака управа општине
Алексинац закључила Уговор, а о трошку држаоца животиња.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако
држи животиње противно члану 2.ове Одлуке или ако поступи противно одредбама чл.20, 21, 22, 23 и 24.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у фиксном износу од 20.000,00 динара
За прекшај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од
50.000,00 динара.
За прекршај из става 1.овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од
20.000,00 динара.
Члан 28.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. псе и мачке држи противно условима из члана 7. ове Одлуке или не изврши упис паса и регистрацију.
2. држи више паса и мачака противно члану 8. и 9.ове Одлуке.
3. држи подмладак паса дуже од 3 месеца противно члану 10. ове Одлуке.
4. у заједничком стану и заједничком дворишту поред стамбене зграде држи псе и мачке без
сагласности, корисника заједничког дворишта (члан 8. и 9.)
5. у дворишту породичне стамбене зграде држи пса противно условима из чл. 10 ове Одлуке
6. пас при извођењу или кретању уплаши, озледи, уједе или на други начин повреди треће лице.
7. не поступи по одредбама чл.10, 11, 12, 13, 14 и 15.
8. држи голубове противно чл. 18,19.
9.држи голубове у заједничком дворишту породичне стамбене, зграде без сагласности корисника
заједничког дворишта или у стамбеној згради.
10. држи пчеле противно члана 16 и 17.
11. поступи противно одредбама чл. 20, 21, 22, и 23.
12. поступи противно мерама забране из члана 24.
13.држи егзотичне животиње на територији општини Алексинац без одобрења надлежног
Министарства а противно одредби чл.6 став 6.
Члан 29.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице које:
1. изводи пса без кратког поводника или без корпе на њушци (чл.11.ове Одлуке)
2. пушта пса да се слободно креће противно одредбама (чл. 11. ове Одлуке)
3. допусти малолетном лицу да изводи пса (чл. 11. ове Одлуке)
4. не очисти јавне површине које пас загади приликом извођења (члан 12. ове Одлуке)
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5. не очисти, не опере или не дезинфикује заједничко степениште или друге заједничке просторије које
животиња упрља (члан 12. ове Одлуке),
6. хушка једну животињу на другу,
7. шиша пса у парку или на другој јавној површини,
8. врши појење животиње на јавним чесмама.
Члан 30.
За прекршаје из члана 27, 28 и 29. ове Одлуке, комунални инспектор издаје прекршајни налог у
складу са одредбама Закона о прекршајима.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Алексинац“.
Члан 32.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о држању домаћих животиња („Службени
лист Општине Алексинац“, број 1/96, 8/02 и 5/03)
I Број:011-78
У Алексинцу, 27.06.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
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Издавач Општина Алексинац – Одељење за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 018/809-005,
факс: 018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине Алексинац.

