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3. 

На основу   Закона о добробити животиња («Службени Гласник РС» бр. 41/09),  Закона о 
ветеринарству («Службени Гласник РС» бр. 91/05 и бр. 30/2010), Правилника о условима за добробит 
животиња («Службени Гласник РС» бр. 6/10)и члана 68. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист 
општине Мали Иђош“ број 4/91) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 
05.03.2014. године доноси 
 

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ И ЗАШТИТУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком прописују се услови за држање и заштиту домаћих животиња на територији 
општине Мали Иђош.  
 Важећом просторном документацијом за сваку зону становања прописан је максималан број 
животиња које се могу држати у објектима за држање домаћих животиња, под условима прописаним 
овом Одлуком. 
 

Члан 2. 
 
 Домаћим животињама у смислу ове Одлуке сматрају се: копитари, папкари, перната живина, 
кунићи, домаћи голубови, пси и мачке, украсне и егзотичне птице и пчеле. 
 

Члан 3. 
 
 Држалац животиња из члана 2. ове Одлуке дужан је да им обезбеди исхрану, хигијенско 
санитарне услове и здравствену заштиту као и да обезбеди да се држањем животиња не загађује 
околина и не узнемиравају трећа лица. 
 

Члан 4. 
  
 Држалац животиња дужан је да у случају сумње да су животиње оболеле од заразне болести 
пријави постојање сумње најближој ветеринарској станици или органу управе надлежном за послове 
ветеринарске инспекције и да поступи по њиховом налогу. 
 
II ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА 
 

Члан 5. 
 
 У објектима или зградама колективног становања могу се држати следеће домаће животиње: 
пси и мачке, украсне и егзотичне птице и то под посебним условима и на начин прописан овом 
Одлуком. 
 

Члан 6. 
 
 У економским објектима и стајама за узгој животиња могу се држати домаће животиње, у 
складу са посебним условима прописаним овом Одлуком и са важећом просторном документацијом 
којом је прописан максимални капацитет објеката по зонама насеља. 
 

Члан 7. 
 
 Максималан број грла, тј.капацитет објеката за држање домаћих животиња по зонама насеља 
је следећи: 
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Укупно 5 условних грла 
 
Зона 1. 5 грла говеда 
  25 грла свиња 
  100 ком.живине, кунића 
  20 грла коза или оваца 
Укупно 20 условних грла 
 
Зона 2. 20 грла говеда 
  100 грла свиња 
  1000 ком.живине, кунића 
  150 коза или оваца 
Укупно 100 условних грла 
 
Зона 3. 100 грла говеда 
  500 грла свиња 
  2000 пилића 
  300 коза или оваца 
 

1. Пси и мачке 
 

Члан 8. 
 
 У објектима или зградама колективног становања једно домаћинство може држати у стану 
једног пса и једну мачку. 
 Подмладак животиња из става 1. овог члана домаћинство може држати најдуже до 2 месеца 
старости. 
 

Члан 9. 
 
 У објектима или зградама колективног становања једно домаћинство може у стану уз 
писмену сагласност већине станара односно скупштине зграде држати псе и мачке у броју већем од 
прописаног у члану 8. ове Одлуке. 
 

Члан 10. 
 
 У заједничком стану пси и мачке се могу држати под условима прописаним овом Одлуком 
само ако постоји сагласност сустанара. 
 

Члан 11. 
 
 У објектима или зградама колективног становања није дозвољено држање паса и мачака на 
балкону, тераси или лођи и заједничкој просторији. 
 
 
 

Члан 12. 
 
 У дворишту породичне стамбене зграде, могу се држати највише два пса, а њихов подмладак 
најдуже до 2 месеца старости.  
 Пси из става 1. овог члана морају се држати у ограђеном простору или везани на ланцу тако 
да не могу угрозити пролазнике и суседе. 
 Држалац пса је дужан да у дворишту за пса обезбеди одговарајућу кућицу. 
 Пас може слободно да се креће само у стану или у ограђеном простору у дворишту породичне 
стамбене зграде са више станова под условом да му је омогућен излазак, а у двориштима 
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индивидуалних стамбених објеката пас може бити слободан само ако не постоји могућност да 
напусти двориште или на други начин угрози или узнемири пролазнике. 
 Држалац пса је дужан да на улазним вратима – капији, на видном месту истакне натпис којим 
се упозорава на присуство пса. 
 

Члан 13. 
 
 У заједничком дворишту пас се може држати под условима прописаним чланом 12. ове 
Одлуке само ако постоји сагласност већине корисника заједничког дворишта. 
 

Члан 14. 
 
 Држалац пса може да изводи пса ван затвореног простора само на кратком поводнику и са 
заштитном корпом на њушци, осим паса малих раса као што су: пекинезери, пинчеви, јоркширски, 
шкотски, норвички, кокер шпанијер и слично, који се могу изводити без корпе на њушци, са 
одговарајућим поводником. 
 При извођењу пса на оковратнику мора бити причвршћена регистарска ознака, у складу са 
посебним прописом. 
 

Члан 15. 
 
 Пси се могу изводити са заштитном корпом на њушци на јавне површине и не могу се 
пуштати да се слободно крећу. 
 Велики пси (шарпланинци, добермани, доге, немачки овчари и сл.) могу се изводити на јавне 
површине само на кратком поводнику и са заштитном корпом на њушци. Могу слободно да се крећу 
под контролом држаоца пса и без заштитне корпе на њушци ловачки пси за време лова, овчарски пси 
за време чувања стоке, штенад до четири месеца старости и пси малих раса (пекинезери, чиваве и сл.) 
за време извођења на места из става 1.овог члана. 
 Изузетно од одредаба става 2. и 3. овог члана без заштитне корпе на њушци, а под 
непосредном контролом држаоца на одговарајућем поводнику могу да се изводе ради „истрчавања“ 
пси са родовником – расни пси у складу са одредбама става 1. овог члана. 
 На подручју општине Мали Иђош не могу се држати ни кретати пси расе питбул – теријер и 
стафордшир-теријер. 
 

Члан 16. 
 
 Општински орган управе надлежан за комуналне послове својим решењем може одредити 
места на која се могу изводити пси и кретати на начин прописан чланом 15. ове одлуке, уз 
прибављено мишљење органа месне заједнице.  
 

Члан 17. 
 
 Уколико пас или мачка, при извођењу из стана, загаде заједничко степениште или друге 
заједничке просторије, држалац животиње је дужан да без одлагања загађену површину очисти и 
опере. 
 Уколико пас или мачка загаде јавне површине, држалац животиње је дужан да их без 
одлагања очисти. 
 

Члан 18. 
 
 Држалац пса је дужан да региструје и трајно обележи пса на начин одређен посебним 
прописом. 
 

Члан 19. 
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 Држаоци паса и мачака обавезни су да прво вакцинисање ових животиња изврше након 
напуњена 4 месеца старости. 
 Држаоци паса и мачака обавезни су да једанпут годишње вакцинишу ове животиње против 
беснила и других заразних болести као и да изврше дехелметизацију. 
 

Члан 20. 
 
 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 21. 
 
 Држалац животиње је дужан да одмах, а најкасније у року од 24 часа пријави угинуће 
животиње надлежној ветеринарској служби ради утврђивања узрока угинућа. 
 

2. Украсне и егзотичне птице 
 

Члан 22. 
 
 У објектима колективног становања могу се у становима држати украсне и егзотичне птице у 
броју и на начин којим се други станари не ометају у мирном коришћењу станова.  
 У објектима индивидуалног становања свих типова, помоћним просторијама тих објеката или 
у двориштима у кавезима могу се држати украсне и егзотичне птице, а у циљу размножавања и 
продаје само под условом да се претходно прибави сагласност органа управе надлежног за послове 
ветеринарске инспекције. 
 
 
 
 

3. Кунићи 
 

Члан 23. 
 
 У 1.зони кунићи могу да се држе у економ.објектима, ограђеном простору или у кавезу. 
 У 2. и 3. зони кунићи могу да се држе у економским објектима који задовољавају 
ветеринарско-санитарне услове прописане Правилником о ветеринарско санитарним условима 
објеката за узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића. 
 Ако двориште, помоћни објекат или просторију користе више власника или корисник, кунићи 
се могу држати под условима прописаним овом Одлуком само ако се с тим сагласи већина власника, 
односно корисника дворишта, помоћног објекта или просторије. 
 

4. Перната живина 
 

Члан 24. 
 
 У зони 1. перната живина може да се држи у економ.објектима, ограђеном простору или у 
кавезу. 
 Објекти за држање пернате живине морају бити направљени од материјала који се може лако 
чистити и дезинфиковати. 
 Перната живина може да се држи и на отвореном простору у дворишту под условом да је 
ограђен тако да се спречава неконтролисан излазак живине и уређен тако да се може хигијенски 
одржавати. 
 Ако двориште или помоћни објекат или просторију користи више власника или корисника, 
перната живина се може држати под условима прописаним овом Одлуком само акосе са тим сагласи 
већина власника односно корисника дворишта, објекта или просторије. 
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5. Голубови 
 

Члан 25. 
 
 Голубови се могу држати у објектима изграђеним на парцелама индивидуалног становања у 
посебним просторијама на тавану или у посебно изграђеним одговарајућим објектима или кавезима у 
дворишту. 
 

Члан 26. 
 
 Подови сталних и привремених објеката за држање голубова морају бити изграђени од 
непропустљивог материјала који се може лако чистити и дезинфиковати. 
 Стално и привремени објекти за држање голубова морају се редовно чистити и по потреби, а 
најмање два пута годишње дезинфиковати. 
 

Члан 27. 
 
 Ако двориште, таван или помоћни објекат користи више власника или корисника, голубови 
се могу држати под условима прописаним овом Одлуком само ако се сатим сагласи већина власника 
односно корисника дворишта, тавана или помоћног објекта. 
 

6. Пчеле 
 

Члан 28. 
 
 Пчеле се могу држати на територији општине Мали Иђош под следећим условима: 

1. на изграђеним парцелама са објектима индивидуалног становања и породичним стамбеним 
зградама могу се у дворишту држати пчелињаци до 10 кошница, под условом да су удаљени 
најмање 10 метара од стамбених објеката, објеката за држање животиња и објеката за 
снабдевање водом, а улаз у кошницу не сме бити окренут према овим објектима, 

2. пчелињаци преко 10 кошница могу се држати односно потављати на отвореном простору тако 
да су удаљени најмање 50 метара од стамбених објеката, објеката за држање стоке и јавних 
путева, а улаз у кошнице не сме бити окренут према овим објектима. 

 
7. Копитари и папкари 

 
Члан 29. 

 
 Објекти за држање копитара и папкара морају бити изграђени од одговарајућег материјала, 
осветљени; и вратима и прозорима окренутим према дворишту. 
 У летњим месецима копитари и папкари се могу држати и испод надстрешнице под условом 
да се обезбеди одвођење нечистоће у складу са ставом 3. и 4. овог члана. 
 Стаје морају бити саграђене од тврдог материјала са подовима од непропустљивог материјала 
и нагибом према каналу за одвођење нечистоће и воде у прихватни базен или ђубриште. 
 Прихватни базен или ђубриште мора бити на таквом месту озидано односно изграђено тако 
да не дозвољава пропуштање и отицање нечистоће, загађење околине, земљишта, природних и 
изграђених извора водоснабдевања и мора се редовно празнити. 
 

Члан 30. 
 

Удаљеност објеката по зонама насеља 
 
1.зона: 

Објекти за држање домаћих животиња из чланова 23, 24 и 29 ове Одлуке морају бити удаљени од 
уличног фронта, од стамбеног објекта на суседној парцели најмање 15 м. 
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2.зона: 

Улични фронт – 15 м ; комшија – 20 м 
3.зона: 

Улични фронт – 25 м ; комшија – 40 м 
 Прихватни базен или ђубриште за одлагање и збрињавање чврстог и течног стајског ђубрива 
мора бити изграђен од водонепропусног материјала и удаљен најмање 50 м од уличног фронта и 
најближег суседног објекта. 
 
III ХВАТАЊЕ НАПУШТЕНИХ И САХРАЊИВАЊЕ УГИНУЛИХ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 
 

Члан 31. 
 
 Хватање напуштених и сакупљање угинулих домаћих животиња вршиће се прео за те намене 
овлашћеног и регистрованог лица. 
 Сахрањивање угинулих домаћих животиња врши се на посебно уређеном простору за те 
намене – гробљу животиња које одржава надлежни орган Скупштине општине. 
 Место за гробље животиња одредиће својим решењм општински орган управе надлежан за 
комуналне послове. 
  
IV МЕРЕ ЗАБРАНЕ 
 

Члан 32. 
 
 Забрањено је у складу са овом Одлуком: 

1. злостављање и напуштање домаћих животиња, 
2. хватање и уништавање домаћих животиња, осим од стране овлашћене организације или 

службе у складу са поступком и начном прописаним овом Одлуком, 
3. остављање лешева угинулих животиња и њихових делова, 
4. сахрањивање угинулих животиња и њихових делова ван места одређеног за ту сврху, 
5. хушкање једне животиње на другу, 
6. организовање борби животиња и учешће животиња у тим борбама, 
7. увођење паса и мачака и других животиња у службене просторије, средства јавног саобраћаја, 

на јавна купалишта и шеталишта или на друга јавна места где се окупља већи број грађана, 
8. шишање паса у парковима и на другим јавним површинама, 
9. појење животиња на јавним чесмама и бунарима намењеним водоснабдевању грађана 

 
V НАДЗОР 
 

Члан 33. 
 
 Надзор над применом ове Одлуке врши општински комунални инспектор. 
 Општински инспектор обавезан је да понесе решење о забрани држања животиња, уколико се 
исте држе супротно одредбама ове Одлуке, као и у случајевима из члана 40. тачка 6. ове Одлуке. 
 Општински инспектор овлашћен је да власницима или држаоцима животиња решењем 
наложи да у одређеном року уклоне недостатке или неправилности у погледу држања животиња, у 
смислу одредаба ове Одлуке, односно да решењем забрани држање животиња супротно одредбама 
ове Одлуке уколико не поступе по решењу за отклањање недостатака или неправилности у држању 
животиња. 
 
 
 

Члан 34. 
 
 Општински инспектор покренуће поступак за принудно извршење – уклањање животиња, 
уколико власник или држалац животиње не поступи у складу са решењем о забрани држања 
животиња из члана 41. став 2. и 3. ове Одлуке, односно ако животињу не отуђи у остављеном року. 
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Члан 35. 
 
 Уклањање животиња у поступку принудног извршења извршиће се на терет власника или 
држаоца и то тако што ће се уклоњена животиња предати одговарајућој организацији или 
предузетнику (задруга или други одгајивач, кланица и сл) уз накнаду, од које власнику или држаоцу 
припада износ накнаде умањен за трошкове принудног извршења. 
 
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 36. 
 
 Новчаном казном од 1.000 – 5.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. у случају постојања сумње о оболењу животиње о томе одмах не обавести најближу 
ветеринарску службу или орган управе надлежан за послове ветеринарске инспекције и не 
поступи по њиховом налогу (члан 4.Одлуке) 

2. на парцелама – објектима индивидуалног становања градског типа, где не постоје помоћни 
објекти, држи копитаре и папкаре (члан 6. став 1. тачка 1. Одлуке) 

3. ако поступи супротно члану 15. став 4. ове Одлуке 
4. најмање једанпут годишње не приведе пса или мачку надлежној ветеринарској служби ради 

цепљења против беснила и других заразних болести и не изврши дехелметизацију (члан 19. 
Одлуке) 

5. држи животиње на начин о и у броју супротно одредбама члана 23. до 31. ове Одлуке 
6. неовлашћено обавља послове хватања, превоза, сахрањивања или уништавања домаћих 

животиња супротно одредбама члана 32. ове Одлуке 
За прекршај из става 1. тачке 1. до 6.овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 500 – 
2.500 динара. 
За прекршај из става 1. тачка 1. до 6. овог члана казниће се одговорно лице  у правном лицу 
новчаном казном од 2.000 динара. 
 

Члан 37. 
 
 Новчаном казном од 2.000 динара казниће се за прекршај грађанин ако:  
1. држи псе и мачке у објектима – зградама колективног становања у броју и на начин супротно 

одредбама члана 8. Одлуке 
2. у објектима колективног становања у случају држања већег броја паса и мачака од 

прописаног не прибави писмену сагласност већине станара односно скупштине зграде (члан 
9. Одлуке) 

3. ако не прибави сагласност сустанара за држање животиња, у складу са чланом 10. Одлуке 
4. у зградама колективног становања држи псе и мачке у просторијама супротно одредбама 

члана 11.Одлуке 
5. у дворишту породичне стамбене зграде држи псе и њихов подмладак у броју и на начин 

супротан одредбама члана 12.Одлуке 
6. у заједничком дворишту држи пса без сагласности већине корисника дворишта (члан 

13.Одлуке) 
7. изводи пса ван затвореног простора супротно одредбама чланова 14. и 15. ове Одлуке 
8. ако поступи супротно члану 15. став 4. Одлуке 
9. без одлагања не опере и не очисти загађено степениште, заједничке или друге просторије или 

јавну површину (члан 17.Одлуке) 
10. најмање једанпут годишње не приведе пса или мачку надлежној ветеринарској служби ради 

цепљења против беснила и других заразних болести и не изврши дехелметизацију (члан 
19.Одлуке) 

11. у случају да пас или мачка озледе неко лице, одмах о томе не обавести орган надлежан за 
послове ветеринарске инспекције и не поступи по налогу тог органа (члан 20. Одлуке) 

12. не пријави угинуће домаћих животиња на начин и у року из члана 21. Одлуке 
13. држи украсне и егзотичне птице супротно одредбама члана 22.Одлуке  
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14. држи куниће супротно одредбама члана 23.Одлуке 
15. држи пернату живину супротно одредбама члана 24.Одлуке 
16. држи голубове супротно одредбама чланова 25-27.Одлуке 
17. држи пчеле супротно одредбама члана 28.Одлуке 
18. држи копитаре и папкаре у објектима и санитарно-хигијенским условима супротно члану 

29.Одлуке 
19. држи животиње из члана 29. став 1. и 2. Одлуке о објектима који су лоцирани од стамбеног 

објекта супротно одредбама члана 31. став 1. и 2. Одлуке 
20. држи животиње из члана 29. став 1. и 2. Одлуке у објектима који су лоцирани од стамбеног 

објекта супротно одредбама члана 31. став1. и 2. Одлуке 
21. ако је прихватни базен смештен и изграђен супротно условима прописаним у Одлуци о 

одржавању чистоће (члан 31. став 3. Одлуке) 
22. поступа са домаћим животињама супротно одредбама члана 40. Одлуке 

 
Члан 38. 

 
 Новчаном казном од 2.000 динара казниће се грађани на лицу места ако изводи пса супротно 
одредбама чланова 14. и 15. став 1., 2. и 3. Одлуке. 
 
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 39. 
 
 Одредбе ове Одлуке које се односе на број и врсту животиња које се могу држати не односе 
се на правна и физичка лица којима је предмет пословања чување и узгој односно промет животиња, 
у складу са посебним прописима. 
 

Члан 40. 
 
 Одредбе ове Одлуке које се односе на број и расу паса који се могу држати не односе се на 
правна и физичка лица која у вршењу своје редовне делатности користе пса у циљу физичког 
обезбеђења службених просторија у објектима – погона, складишта и слично (службени пси). 
 

Члан 41. 
 
 Општински орган управе надлежан за комуналне послове у року од 3 месеца, од дана ступања 
на снагу ове Одлуке, дужан је да реализује обавезе прописане чланом 16. ове Одлуке. 
 

Члан 42. 
 
 Власници постојећих стаја и других објеката за држање животиња, који не испуњавају 
просторне услове прописане овом Одлуком, дужни су да их ускладе у року од једне године, од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 43. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Мали Иђош“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ        Председник Скупштине општине 
Број:06-2-4/2014-02 
Дана:05.03.2014. г.       Халгато Имре, с.р.  
Мали Иђош 

____________________.___________________ 
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4. 
 

На основу члана 12. става 1. тачке 33. и члана  31.став 1. тачка 7. Статута Општине Мали 
Иђош („Сл.лист Општине Мали Иђош“ број 13/08-пречишћен текст и 7/2010) Скупштина општине 
Мали Иђош на седници одржаној дана 05.03.2014. године доноси: 
 
ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
  

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1  

Служба правне помоћи грађанима на територији Општине Мали Иђош (у даљем тексту: 
Служба) пружа правну помоћ лицима на територији општине Мали Иђош. 

Овом одлуком уређује се право на правну помоћ (бесплатну или уз плаћање накнаде), 
делокруг рада Службе и облици остваривања правне помоћи, услови остваривања правне помоћи, 
корисници правне помоћи, унутрашња организација и рад службе и финансирање.  

Члан 2  

Право на правну помоћ представља право сваког лица да тражи и добије од Службе 
остваривање права на правну помоћ, у складу са овом одлуком.  

Члан 3  

Служба пружа правну помоћ у границама свог овлашћења, које се састоји у обавези пружања 
правне помоћи корисницима, у обиму и облицима предвиђеним одлуком.  

Систем правне помоћи, установљен овом одлуком, заснива се на следећим принципима:  
 

а) доступност услуга правне помоћи;  
б) усмереност ка потребама корисника услуга правне помоћи;  
ц) заштите података личности и заштите приватности корисника услуга правне помоћи;  
д) равноправност у коришћењу бесплатне правне помоћи и забрани дискриминације корисника 
услуга правне помоћи;  
е) подстицање општег правног информисања и саветовања од стране органа за пружање правне 
помоћи  
ф) подстицање мирног решавања спорова;  
г) ефикасност и одрживост система правне помоћи;  
х) очување и унапређење постојећих ресурса у области пружања правне помоћи;  
и) подстицање партнерства и координације рада пружалаца услуга правне помоћи;  
ј) стварање услова за специјализацију пружалаца услуга правне помоћи за одређену правну област;  
к) јавност свих облика рада у управљању, руковођењу и одлучивању у систему правне помоћи;  
л) ефикасно праћење, контрола и унапређење квалитета услуга правне помоћи.  
 
 

II ДЕЛОКРУГ РАДА СЛУЖБЕ И ОБЛИЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ  

Члан 4  

Служба своју функцију у пружању правне помоћи остварује кроз следеће облике пружања 
правне помоћи, односно права на:  
а) опште информације о правима и обавезама,  
б) правни савет и помоћ у попуњавању образаца,  
ц) правну помоћ у састављању одређених врста писмена (молбе, захтеви, предлози, приговори, 
тужбе, жалбе и др),  
д) састављање писмена из области: породичног права, радног права, наследног права, својинско-
правних односа, управног права, предлога из ванпарничног поступка, писмена из парничног 
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поступка и извршног поступка, и др. осим писмена из области кривичног права, привредних 
преступа, прекршајних поступака и састављање уговора. 
 

III УСЛОВИ ОСТВАРИВАЊА БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ И КОРИСНИЦИ БЕСПЛАТНЕ 
ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

Члан 5  

Право на бесплатни правни савет  имају сва лица која су становници Општине Мали Иђош и 
уколико су жртве насиља у породици. 

Физичко лице стиче статус корисника права на бесплатну правну помоћ на основу следећих 
критеријума:  
 

1. да има стално пребивалиште или боравиште или избеглички статус на територији општине 
Мали Иђош- фотокопија личне карте 

2. да је носилац социјалне карте- решење или потврда Центра за социјални рад за општине 
Бачка топола и Мали Иђош 
  
Ако лице нема доказ да је носилац социјалне карте или потврду да је, као социјални случај 
евидентиран код надлежног локалног органа, а позива се на право на бесплатно правно 
заступање,  уз захтев треба да подноси: 
 

1. фотокопију личне карте 
2. доказ о висини примања за све чланове породичног домаћинства (сви видови материјалних 

примања и прихода)-да укупна материјална примања не прелазе имовински цензус одређен за 
минимум социјалне сигурности по члану породичног домаћинства односно корисници чија су 
примања испод утврђене минималне зараде у Републици Србији 

3. уверење о пореском задужењу 
4. у случају незапослености, уверење из Националне службе за запошљавање 
5. потписану изјаву да гарантује под грађанском и материјалном одговорношћу да су сви 

подаци које је дала Служби тачни. 
 
У поступку стицања права на пружање правне помоћи корисник подноси захтев овлашћеном 

лицу које пружа правну помоћ, у слободној форми, на одштампаном формулару у коме подносилац 
захтева, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, попуњава податке о себи, свом 
имовном стању и приходима, као и врсти правне заштите коју тражи. 

Права на опште информације о правима и обавезама и помоћ у попуњавању образаца имају 
сва лица без обзира на услове за остваривање бесплатне правне помоћи. Ова се правна помоћ може 
пружити на информационим пултовима у згради Општинске управе Општине Мали Иђош. 

Утврђивање припадности категорији лица која имају право на бесплатну правну помоћ врши 
се на основу решења, потврде, одлуке, извода, легитимације или на основу изјаве корисника или 
другог доказног средства, којима се може доказати одговарајући статус корисника.  

 
Служба сарађује са Центром за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош. 
 
 
Правна помоћ неће се одобрити лицу у следећим случајевима:  
 

а) се из самог захтева, доказа и чињеница на којима се заснива захтев очигледно може закључити да 
је такав захтев неоснован,  
б) ако је реч о неоправданом вођењу поступка (када је подносилац захтева у очигледном несразмеру 
са стварним изгледом на успех или када жели да води поступак ради постизања сврхе која је 
супротна начелима поштења и морала.  
ц) Ако би пружање правне помоћи било штетно по интересе подносиоца захтева 
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д) да у предмету, за који подноси захтев за бесплатно заступање, странка  пре обраћања Служби, већ 
ангажовала адвоката. 
 
 

IV КОРИСНИЦИ КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ПРАВНУ ПОМОЋ УЗ ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ  

Члан 6  

Грађанима који немају статус корисника бесплатне правне помоћи Служба ће пружити 
правну помоћ уз обавезу корисника на плаћање одговарајуће новчане накнаде. 

 Висина накнаде одређује се према важећој Адвокатској тарифи у Републици Србији, важећој 
у време обављања услуга од стране ове Службе, умањене за 50%. 

 Новчана накнада се уплаћује у корист буџета Општине Мали Иђош.  

V. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД СЛУЖБЕ  
 

Члан 7 

На унутрашњу организацију и рад Службе примењују се важећа  Одлука о општинској управи 
и Правилник за унутрашњу организацију и систематизацију радних места у Општинској управи 
Општине Мали Иђош. 

Члан 8  

У погледу степена и врсте стручне спреме, послове пружања правне помоћи у Служби могу 
обављати лица која имају стечену високу стручну спрему и стручни назив:  
а) дипломирани правник са положеним правосудним испитом  
б) дипломирани правник са положеним стручним испитом за рад у државним органима 
ц) дипломирани правник - мастер са положеним стручним испитом за рад у државним органима 
 
 

VI ПРАВА И ДУЖНОСТИ РАДНИКА У СЛУЖБИ  

Члан 9  

Овлашћено лице у Служби је самостално  у пружању правне помоћи и одлучује која ће 
правна средства употребити у корист странке.  

Овлашћено лице у Служби на свако израђено писмено треба да стави заглавље са следећим 
текстом: Република Србија- АП Војводина- Општина Мали Иђош- Општинска управа-Служба правне 
помоћи. 

Свако писмено се озаначава са бројем и датумом. 
Документација Службе се води у складу са важећим актима о канцеларсијком пословању. 

Члан 10  

Овлашћено лице у Служби дужно је да савесно пружа правну помоћ у складу са законом и 
Кодексом професионалне адвокатске етике.  

Овлашћено лице је дужно да чува као тајну оно што му је странка поверила.  

Члан 11  

Овлашћено лице је дужно да пружа правну помоћ странци која му се за такву помоћ обрати, 
осим ако се странка јави у предметима који су у супротности са интересима Општине Мали Иђош и 
јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина Мали Иђош.  
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Овлашћено лице је дужно да одбије пружање правне помоћи ако је у истој ствари пружало 
правну помоћ противној странци, као и у случајевима и под условима утврђеним законом.  

Овлашћено лице може да откаже пружање правне помоћи у току поступка само у случајевима 
и под условима утврђеним законом.  

Овлашћено лице је дужно да по окончању поступка преда странци на њен захтев све њене 
списе и исправе.  

 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 12  

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о организовању Службе правне 
помоћи грађима Општинске управе Скупштине општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош 
бр.5/2003). 

Члан 13  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Мали Иђош".  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                     Председник Скупштине општине 
МАЛИ ИЂОШ                            Имре Халгато, с.р.  
Број:06-2-5/2014-02 
Дана:05.03.2014. г. 
М а л и   И ђ о ш 
 

 
 

____________________.___________________ 
 

5. 
 
 
            На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр. 72/09), члана 31. став 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 – пречишћени текст) и члана 23. Статута ПУ „Петар Пан“ Мали 
Иђош, Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној данa 05.03.2014. г. доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

„ПЕТАР ПАН“ МАЛИ ИЂОШ 
 

Члан 1. 
 

 Разрешавају се чланови Управног одбора Предшколске установе „Петар Пан“ Мали  Иђош: 
- из реда јединице локалне самоуправе: 

1.   Силађи Илдико из Малог Иђоша 
2.   Сарка Ђенђи из Фекетића 
3.    Тамара Гленџа из Ловћенца 
 
- из реда запослених: 

            1. Јано Мариа  из М.  Иђоша  
            2. Пајовић М. Зорица  из   Фекетића       
            3. Мартиновић Маја из Ловћенца. 
 

- из реда родитеља: 
            1.Чабаи Тимеа из Малог Иђоша;              
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            2. Калуђеровић Маја из Ловћенца 
            3. Коцић Слађана из Фекетића 
 

Члан 2. 
 
 Чланови Управног одбора се разрешавају због истека мандата. 
 

Члан 3. 
 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 4. 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                    Председник Скупштине општине 
МАЛИ ИЂОШ                                                                                    Халгато Имре, с.р.   
Број: 06-2-6/2014-02                                                            
Дана:05.03.2014. г.  
М а л и   И ђ о ш 

____________________.___________________ 

6. 
 
          На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр. 72/09), члана 31. став 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 – пречишћени текст) и члана 23. Статута ПУ „Петар Пан“ Мали 
Иђош, Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној данa  05.03.2014. доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

„ПЕТАР ПАН“ МАЛИ ИЂОШ 
 

Члан 1. 
 

У Управни одбор Предшколске установе „Петар Пан“ Мали Иђош именују се: 
- из реда јединице локалне самоуправе: 

1.   Фодор Хилда из Малог Иђоша, Изворска у. 33 
2.   Сарка Ђенђи из Фекетића, Н. Фронта 74 
3.    Тања Попивода из Ловћенца, Ђ. Ђаковића 56 
 
- из реда запослених: 

            1. Тумбас  Л. Корнелиа  из М.  Иђоша   
            2. Молнар Габриела  из   Фекетића      
            3. Николић Славица из Ловћенца 
 

- из реда родитеља: 
            1. Атлагић Милка  из  Ловћенца,  ул. Б. Секулића   5а              
            2. Фeлди Крижан  Илдико  из М.  Иђоша,  ул. Ф. Ференца 32.      
            3. Берток Чила  из Фекетића,  ул.  Гробљанска 23. 
 

Члан 2. 
 
 Чланови Управног одбора именују се на период од 4 године. 
 

Члан 3. 
 



Број 2.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2014.                            Страна 15. 
 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 4. 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                         Председник Скупштине општине 
МАЛИ ИЂОШ                                                                                              Халгато Имре, с.р.    
Број:06-2-7/2014-02                                                            
Дана:05.03.2014. г.  
М а л и   И ђ о ш 
 

 ____________________.___________________ 
 

7. 
На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 

општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на 
својој седници одржаној дана 05.03.2014. године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  
 

I. 
 
 Даје се сагласност на Извештај о раду Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и 
Мали Иђош-одељење Мали Иђош за 2013. годину.  
 
 

II. 
 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                   Председник Скупштине општине  
Број:06-2-9/2014-02                                                          Халгато Имре, с.р. 
Датум:05.03.2014. године  
М А Л И   И Ђ О Ш                    

 
____________________.___________________ 

8. 
На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 

општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на 
својој седници одржаној дана  05.03.2014. године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  
 

I. 
 
 
 Даје се сагласност на Извештај о раду Дома здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош за 
2013. годину. 
 
 

II. 
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 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                        Председник Скупштине општине  
Број:06-2-8/2014-02                                   Халгато Имре, с.р. 
Датум:05.03.2014. године  
М А Л И   И Ђ О Ш                   

____________________.___________________ 
 

9. 
На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 

општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на 
својој седници одржаној дана 05.03.2014.године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  
 

I. 
 
 Даје се сагласност на Извештај о раду Библиотеке Мали Иђош – Kishegyesi könyvtár за 2013. 
годину. 
 
 

II. 
 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                   Председник Скупштине општине  
Број:06-2-10/2014-02                                                Халгато Имре, с.р. 
Датум:05.03.2014.  године  
М А Л И   И Ђ О Ш                   

____________________.___________________ 

10. 
На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 

општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали 
Иђош на својој седници одржаној дана  05.03.2014. године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  
 

I. 
 
 Даје се сагласност на Извештај о пословању уз финансијски извештај Јавног 
предузећа за грађевинско земљиште и путеве  Мали Иђош за 2013. годину, на План и 
програм пословања Јавног предузећа за 2014. годину и на Статут Јавног предузећа. 
 
 

II. 
 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                   Председник Скупштине општине  
Број:06-2-11/2014-02                  Халгато Имре, с.р. 
Датум:05.03.2014. године  
М А Л И   И Ђ О Ш              

 
____________________.___________________ 

 
 

       
 
 
11. 

На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на 
својој седници одржаној дана  05.03.2014.године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  
 

I. 
 
 Даје се сагласност на Извештај о раду Црвеног крста Мали Иђош за 2013. годину. 
 
 

II. 
 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                      Председник Скупштине општине  
Број:06-2-12/2014-02                                                                Халгато Имре, с.р. 
Датум:05.03.2014. године  
М А Л И   И Ђ О Ш                   

 
____________________.___________________ 

 
12. 

На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали 
Иђош на својој седници одржаној дана 05.03.2014. године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  
 

I. 
 
 Даје се сагласност на Извештај о реализацији годишње  структуре  плана  рада  
Предшколске  установе „Петар Пан“ М. Иђош за школску 2012/2013 годину. 
 

II. 
 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                   Председник Скупштине општине  
Број:06-2-13/2014-02                                         Халгато Имре, с.р. 
Датум:05.03.2014.године  
М А Л И   И Ђ О Ш                   

____________________.___________________ 

13. 
На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 

општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на 
својој седници одржаној дана 05.03.2014. године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  
 

I. 
 
 Даје се сагласност на Извештај о раду Канцеларије за младе општине Мали Иђош за 2013. 
годину. 
 
 

II. 
 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                      Председник Скупштине општине  
Број:06-2-14/2014-02                                                             Халгато Имре, с.р. 
Датум:05.03.2014.  године  
М А Л И   И Ђ О Ш                   

 
____________________.___________________ 

 
 
14. 

На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на 
својој седници одржаној дана  05.03.2014.године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  
 

I. 
 
 Даје се сагласност на Извештај о раду Општинске управе општине Мали Иђош за 2013. 
годину. 
 
 

II. 
 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ            Председник Скупштине општине  
Број:06-2-17/2014-02                           Халгато Имре, с.р. 
Датум:05.03.2014. године  
М А Л И   И Ђ О Ш                   

____________________.___________________ 

15. 
 

На основу члана 31. тачке 22. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали 
Иђош на својој седници одржаној дана  05.03.2014.године доноси следеће 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  
 

I. 
 
 Даје се сагласност на Програм пословања за 2014.годину Друштва с ограниченом 
одговорношћу за управљањем чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ 
Суботица. 
 
 

II. 
 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                   Председник Скупштине општине  
Број: 06-2-15/2014-02                                                                Халгато Имре, с.р 
Датум:05.03.2014. године  
М А Л И   И Ђ О Ш                   

 
 

     ____________________.___________________  
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3.szám  Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2014.év 7.oldal 
 
 

 

3. 
 
 Az állatjólétről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 41/09 szám), az 
állategészségügyről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 91/05 és 30/2010 szám), az 
állaltjóléti feltételekről szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 6/10 szám) és Kishegyes 
község Statútumának 68. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 4/91 sz.) alapján, 
Kishegyes község Képviselő-testülete a 2014. március 5-én tartott ülésén meghozta a 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A HÁZIÁLLATOK TARTÁSÁNAK ÉS VÉDELMÉNEK FELTÉTELEIRŐL KISHEGYES 
KÖZSÉG TERÜLETÉN 

 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.szakasz 
 
 Jelen határozattal előírjuk a háziállatok tartásának és védelmének feltételeti Kishegyes 
község területén. 
Érvényes területi dokumentációval, minden lakossági övezetre, előírt az állatok maximális száma, 
amelyek a háziállatok tartására szolgáló épületekben tarthatóak, ezen határozatban előírt feltételek 
alapján. 
 

2.szakasz 
 
 Jelen határozat értelmében  háziállatnak tekintendők: a patásállatok, hasított körműek, 
szárnyasállatok, házinyulak, házigalambok, kutyák, macskák, dísz- és egzotikus madarak és 
méhek. 
 

3.szakasz 
 
 A jelen határozat 2.szakaszában felsorolt állatok valamelyikének gazdája köteles a tartott 
állatot etetni, tisztán tartani, biztosítania kell az állat részére az állategészségügyi védelmet és azt, 
hogy az állatok tartásával nem szennyezi környezetét és harmadik személyt nem háborgat. 
 

4.szakasz 
 
 Amennyiben fennáll annak a veszélye, hogy a tartott háziállat járványos betegségben 
szenved, a gazda köteles ezt a legközelebbi állategészségügyi állomáson vagy az illetékes 
állategészségügyi felügyeleti szervnél jelenteni és azok utasításai szerint eljárni. 
 
 

II. AZ ÁLLATOK TARTÁSA 
 

5.szakasz 
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 Közös lakásokban vagy lakóépületekben kizárólag a következő állatok tarthatók: kutyák és 
macskák, dísz- és egzotikus madarak, külön feltételek mellett és a jelen határozatban megállapított 
módon. 
 

6.szakasz 
 
 Az állattenyésztésre szolgáló gazdasági épületekben és istállókban e határozatban előírt 
külön feltételekkel összhangban, érvényes területi dokumentációval tarthatóak háziállatok, 
emelyekben előírt az épület maximális befogadóképessége a települési övezetek alapján. 

7.szakasz 
 
 A ...... maximális száma, vagyis a háziállatok tartására szolgáló épületek 
befogadóképessége területi övezetenként a következő: 
 
Összesen 5 feltételes egyed 
 

1. övezet       5 egyed marha 
                 25 egyed sertés 
               100 db. baromfi, házinyúl 
                 20 egyed kecske vagy juh 

 
Összesen 20 feltételes egyed 
 

2. övezet        20 egyed marha 
                 100 egyed sertés 
               1000 db. baromfi, házinyúl 
                 150 kecske vagy juh 
 
Összesen 100 feltételes egyed 
 

3. övezet      100 egyed marha 
                 500 egyed sertés 
               2000 csirke 

300 cske vagy juh 
1. Kutyák és macskák 

 
8.szakasz 

 
 Közös lakóépületekben egy háztartás csak egy kutyát és egy macskát tarthat. 
 Ezen határozat 1.bekezdésében felsorolt állatok kölykeit a háztartás legtovább 2 hónapos 
korig tarthatja. 
 

9.szakasz 
 
 Közös lakóépületekben egy háztartás csak a lakók tanácsának írásbeli jóváhagyásával 
tarthat e határozat 8. szakaszában előírt kutyák és macskák számától többet. 
 

10.szakasz 
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 Közös lakásban a kutyák és macskák kizárólag a jelen határozat rendelkezéseivel 
összhangban és a társlakók beleegyezése mellett tarthatóak. 
 

11.szakasz 
 
 Közös lakóházakban vagy épületekben tilos kutya és macska tartása az erkélyen, teraszon 
vagy a közös helyiségekben. 
 

12.szakasz 
 
 Családi házak udvaraiban legtöbb két kutya tartható, a kölykeik pedig legtovább 2 hónapos 
korukig tarthatóak. 
 Jelen szakasz 1.bekezdésében említett kutyák körülkerített területen tarthatóak vagy láncra 
kötve, hogy az elhaladókat vagy szomszédokat ne veszélyeztessék. 
 A kutya gazdája köteles a kutya számára elkerített részben az állat számára megfelelő házat 
biztosítani. 
 Több lakásos, közös udvarral rendelkező családi házak esetében, a kutya szabad mozgása 
csak a lakásban vagy az udvar elkerített részében engedélyezett, azzal, hogy a kutya számára a 
kijárás zavartalan. Egyéni családi házak udvarában a kutya csak akkor lehet szabadban, ha nem áll 
fenn a veszélye, hogy az udvart elhagyja vagy másképpen veszélyezteti illetve megijeszti a 
járókelőket. 
 A kutya gazdája köteles a bejárati kapun (ajtón) jól látható helyen figyelmeztető táblát 
elhelyezni arról, hogy udvarában kutya van. 
 

13.szakasz 
 
 Közös udvarban kutya csak a közös udvar használói többségének beleegyezésével tartható 
az e határozat 12.szakaszának rendelkezéseivel összhangban. 
 

14.szakasz 
 
 A kutyát gazdája kizárólag rövid pórázon és szájkosárral vezetheti ki a bekerített területről. 
Ezen rendelkezés alól kivételt képeznek a következő kisebb kutyafajták: pekingi palotapincsi, 
yorkshire, skót, norvich, cocker spaniel és hasonlók. Ezek a kutyák pórázon de szájkosár nélkül 
sétáltathatóak. 
 A kutya sétáltatásakor a nyakörvön ott kell hogy legyen a nyilvántartási lemez, a 
különleges előírásokkal összhangban. 
 

15.szakasz 
 
 A kutyák sétáltatása engedélyezetta közterületeken, de csak szájkosárral, szabadon nem 
engedhetőek. 
 Nagyobb fajtájú kutyák (sárhegyi, dobberman, dóga, német juhász és hasonlók) sétáltatása 
csak rövid pórázon és szájkosárral engedélyezett a közterületeken. A kutyák szabad mozgása, a 
gazda felügyelete mellett és szájkosár nélkül – vadászat idején a vadászkutyák számára, 
birkaőrzéskor az őrző kutyák számára, kutyakölykök (négy hónapos korig), törpekutyák ( 
palotapincsi, csivava és hasonló) sétáltatásakor e szakasz 1. bekezdésében említett helyekre. 
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 Jelen szakasz 2. és 3. bekezdésének rendelkezései alól kivételt képez a törzskönyvezett 
fajkutyák futtatása szájkosár nélkül a gazda közvetlen ellenőrzése mellett és megfelelő pórázon 
ezen szakasz 1.bekezdésével összhangban. 
Kishegyes község területén tilos pitbull terrier és staffordshire terrier tartása és sétáltatása. 

 
 

16.szakasz 
 
  
 
 A kommunális ügyekre illetékes községi közigazgatási szerv végzéssel határozza meg 
azokat a területeket, amelyekre a kutyák kivezethetők, jelen határozat 15.szakaszának 
rendelkezéseivel összhangban, a Helyi közösség szervei véleménye alapján.  
 

17.szakasz 
 
 Amennyiben a kutya vagy macska a lakásból történő kivezetésekor beszennyezi a közös 
lépcsőházat vagy más közös helyiséget, gazdája köteles a beszennyezett területet megtisztítani és 
felmosni. 
Amennyiben a kutya vagy macska beszennyezi a közterületet, gazdája haladéktalanul meg kell, 
hogy tisztítsa. 
 

18.szakasz 
 
 A kutya gazdája köteles a kutyát a nyilvántartásba bejegyeztetni és tartósan megjegyeztetni 
a külön előírásokban megszabott módon. 
 

19.szakasz 
 
 A kutya vagy macska gazdája köteles az állatot, miután az betöltötte a 4 hónapos kort, 
védőoltásban részesíteni. 
 A kutyák vagy macskák gazdái kötelesek az állatokat veszettség és más fertőző betegség 
ellen legalább évente egyszer beoltani és féregteleníteni. 
 

20.szakasz 
 
 Amennyiben a kutya vagy a macska, emberen sérülést okoz, a gazda köteles az illetékes 
állategészségügyi felügyelőséget értesíteni és ezen szerv rendelete alapján, az állatot vizsgálatra 
vezetni. 
 

21.szakasz 
 
 Az állat gazdája köteles az állat elpusztulása után azonnal, de legkésőbb 24 órán belül, ezt 
az illetékes állategészségügyi szervnél jelenteni, a kimúlás okának megállapítása céljából. 
 

2. Dísz- és egzotikus madarak 
 

22.szakasz 
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 Tömbházak lakásaiban tarthatók dísz- és egzotikus madarak, olyan számban és módon, 
amely nem zavarja a többi lakót lakása zavartalan használatában. 
 Minden típusú családi ház esetében, tarthatók dísz- és egzotikus madarak a 
melléképületekben vagy az udvarban, kalitkában, de szaporítási és eladási céllal csak az illetékes 
állategészségügyi ellenőrző szerv előzetes jóváhagyása mellett. 
 

3. Házinyúl 
 

23.szakasz 
 
 Az 1. övezetben házinyúl tartható a gazdasági épületekben, elkerített helyiségekben vagy 
ketrecben. 
 A 2. és 3. övezetben  házinyúl tartható gazdasági épületekben, amelyek kielégítik a 
patások, hasított körműek, baromfi és házinyúl tenyésztéséhez szükséges épületek állatorvosi-
szanitáris feltételeiről szóló szabályzat feltételeit. 
  Amennyiben az udvart, melléképületet vagy helyiséget több tulajdonos használja, a 
házinyúl jelen határozattal előírt feltételek mellett csak a tulajdonosok, pontosabban az udvar, 
melléképület vagy helyiség használói többségének beleegyezése mellett tartható. 
 

4. Baromfi 
 

24.szakasz 
 
 Az 1. övezetben baromfi tartható gazdasági épületekben, elkerített területen vagy 
ketrecben.  
 A baromfi tartására szánt épületek könnyen tisztíthatóak és fertőtleníthetőek kellenek, hogy 
legyenek. 
 Baromfi tartható a szabad ég alatt is az udvarban azzal, hogy a terület biztonságosan 
körülkerített, könnyen tisztán tartható legyen. 
  
 Amennyiben az udvart, melléképületet vagy helyiséget több tulajdonos vagy használó 
használja, ezen határozat rendelkezéseivel összhangban csak akkor tartható baromfi, ha a 
tulajdonosok illetve használók többsége ebbe beleegyezését adja. 
 

5. Házigalamb 
 

25.szakasz 
 
 Házigalamb tartható az egyéni telkeken kiépített objektumokban, külön helyiségekben, a 
padláson vagy a külön erre a célra kiépített megfelelő helyiségekben vagy az udvarban elhelyezett 
ketrecben. 
 

26.szakasz 
 
 A házigalamb tartására felépített vagy állandó jellegű épületek padlója könnyen tisztítható 
és fertőtleníthető vízhatlan anyagból kell, hogy készüljön.  
 A házigalamb tartására előlátott állandó vagy ideiglenes jellegű objektumokat rendszeresen 
és szükség szerint kell takarítani és legalább évente kétszer fertőtleníteni. 
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27.szakasz 

 
 Amennyiben az udvart, a padlást, melléképületet vagy helyiséget több tulajdonos vagy 
használó használja, ezen határozat rendelkezéseivel összhangban csak akkor tartható házigalamb, 
ha a tulajdonosok illetve használók többsége ebbe beleegyezését adja. 
 

6. Méhek 
 

28.szakasz 
 
 Kishegyes község területén a következő feltételek mellett tarthatók méhek: 
 

1. kiépített egyéni parcellákon vagy családi házak esetében 10 kaptáras méhészet tartható az 
udvarban, azzal a feltétellel, hogy a lakóépülettől, az állatok tartására előlátott 
helyiségektől, a vízellátási objektumtól 10 méter távolságra legyenek és a kaptárak ajtaja 
nem fordulhat a lakóház felé 

2. a 10 kaptárnál nagyobb méhészet csak nyílt területen tartható illetve állítható fel, 
legkevesebb 50 méterre a lakóépülettől, az ólaktól és közutaktól és a kaptárak bejárata nem 
fordulhat ezek irányába 

 
7. Patásállatok 

 
29.szakasz 

 
  А patások tartására kialakított épületek megfelelő anyagból kell, hogy készüljenek,   jól 
megvilágítottnak kell, hogy legyenek, melyek ajtaja és ablaka az udvarra néz. 
 A nyári hónapokban a patásállatok tarthatók a szabadban, fedél alatt azzal, hogy a tisztítási 
feltételek jelen szakasz 3. és 4. bekezdésének értelmében biztosítottak. 
 Az istállókat tartós anyagból kell építeni, padlózatukat vízhatlan anyaggal borítani olyan 
lejtéssel, hogy a fölösleges víz elvezethető legyen a csatorna vagy a trágyadomb irányába. 
 A gyűjtőmedencét vagy a trágyadombot olyan helyen kell kiépíteni illetve elkeríteni, ahol a 
trágyalé kiszivárgása nem szennyezi a környező termőföldet, valamint a természetes és 
mesterséges ivóvízforrást. 
 

30.szakasz 
Az épületek távolsága övezetenként 

 
1. övezet: 

 Ezen határozat 23.,24. és 29. szakaszában említett épületek legalább 15 méter távolságra 
kell hogy legyenek az utcafronttól és a szomszédos telken épült lakóháztól. 
2. övezet: 

Utcafront-15m; szomszéd-20m 
3. övezet: 

Utcafront-25m; szomszéd-40m 
 A gyűjtőmedence vagy a trágyagyűjtő vízálló anyagból kell, hogy készüljön, és legalább 50 
m távolságra kell hogy legyen az utcafronttól és a legközelebbi szomszédos épülettől. 
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III. KÓBORÁLLATOK ELFOGÁSA ÉS AZ ELPUSZTULT HÁZIÁLLATOK 
ELÁSÁSA 

 
31.szakasz 

 
 A kóborállatok elfogását és az elpusztult háziállatok összegyűjtését az ezen célra 
felhatalamzott és regisztrált személyeken keresztül végezzük. 
 Az elpusztult háziállatokat az erre külön elrendezett területen – a dögtemetőben kell elásni, 
melyet a községi Képviselő-testület illetékes szerve tart karban. 
 A temető helyét a kommunális ügyekkel megbízott községi közigazgatási szerv végzéssel 
határozza meg. 
 
 

IV. TILTÓ RENDELKEZÉSEK 
 

32.szakasz 
 
 Ezen határozat értelmében, tilos: 

1. a háziállatok bántalmazása és elhagyása 
2. a háziállatok elfogása és megsemmisítése, mely alól kivételt képez a jelen határozattal 

összhangban erre felhatalmazott szervezet vagy szolgálat 
3. az állattetemek vagy részek eldobása, elhagyása 
4. a tetemek elhantolása a meghatározott területen kívül 
5. az állatok uszítása 
6. az állatok harci versenyeztetése és az állatok részvétele ilyen harcokban 
7. kutyák, macskák és más állatok bevitele hivatalos helyiségekbe, tömegközlekedési 

eszközökbe, nyilvános fürdőhelyekre és sétányokra vagy más nyilvános helyre, ahol a 
polgárok tömegesen megjelennek 

8. a kutyák nyírása parkokban és más közterületeken 
9. az állatok itatása nyilvános kutakon melyek a polgárok vízellátását hivatottak szolgálni 

 
V. ELLENŐRZÉS 

 
33.szakasz 

 
 Jelen határozat rendelkezéseinek tiszteletbentartását a községi kommunális felügyelő 
ellenőrzi. 
 A községi felügyelő köteles végzést hozni bizonyos állatok tartásának betiltásáról, ha ez a 
jelen határozat rendelkezéseivel ellentétben történik illetve a határozat 40.szakaszának  
6.pontjában szabályozott esetben. 
 A községi felügyelő az állattartásban észlelt rendellenességek illetve hiányosságok 
felszámolására határidős végzést hoz, a jelen határozat rendelkezésével összhangban, de jogában 
áll végzéssel betiltani az állattartást, amennyiben a gazda nem hárítja el a határidős végzésben 
feltüntetett hiányosságokat a kiszabott határidőig. 
 

34.szakasz 
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 A községi ellenőr eljárást indíthat a kényszervégrehajtásra – az állat eltávolítására, 
amennyiben az állat gazdája nem járt el az állattartást betiltó, jelen határozat 41.szakasza 2. és 3. 
bekezdésében meghatározott végzés rendelkezései értelmében illetve ha az állatot nem távolítja el 
a meghatározott időn belül. 
 

35.szakasz 
 
 Az állat eltávolítása kényszervégrehajtás mellett a gazda terhére történik úgy, hogy az 
eltávolított állatot átadják a megfelelő szervezetnek vagy vállalkozónak (szövetkezetnek vagy más 
állattenyésztőnek, vágóhídnak stb) térítmény ellenében, melynek a kényszervégrehajtás 
költségeivel csökkentett összege az állat gazdáját illeti meg. 
 

VI. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

36.szakasz 
 
 1.000 – 5.000 dináros pénzbírsággal büntethető a jogi személy, ha: 
1. fennáll az állat megbetegedésének gyanúja és erről nem értesíti a legközelebbi állategészségügyi 
állomást és a felügyelőséget (4.szakasz)  
2. olyan parcellákon ahol városi típusú családi házak vannak kiépítve melléképületek nélkül, 
patásállatot tart (jelen határozat 6.szakasza 1.pontjának 1.bekezdése) 
3. jelen határozat 15.szakaszának 4. bekezdése rendelkezéseivel ellentétben cselekszik 
4. legalább évente egyszer a kutyát vagy macskát az illetékes állategészségügyi állomáson nem 
oltatja be veszettség  vagy más fertőző betegségek ellen (jelen határozat 19.szakasza) 
5. az állatokat jelen határozat 23-32. szakaszának rendelkezéseivel ellentétes  módon és számban 
tartja 
6. jelen határozat 32.szakaszának rendelkezéseivel ellentétben illetéktelenül fogja el, szállítja, 
hantolja el, vagy semmisíti meg a háziállatokat 
 A jelen szakasz 1.bekezdésének 1-6-ig terjedő pontjaiban felsorolt szabálysértésért a 
vállalkozó 500-2.500 dináros pénzbírsággal büntethető. 
 A jelen szakasz 1.bekezdésének 1-6-ig terjedő pontjaiban felsorolt szabálysértésekért a jogi 
személy felelős személye 2000 dináros pénzbírsággal büntethető. 
 

37.szakasz 
 
 2000 dináros pénzbírsággal büntethető a polgár, ha: 
1. kutyát és macskát tart közös lakóépületben jelen határozat 8.szakaszának rendelkezéseivel 
ellentétben 
2. közös lakóépületekben, amennyiben az előírtnál nagyobb számban tart kutyát és macskát és 
ehhez nem szerzi be a lakók többségének illetve a lakók tanácsának írásbeli jóváhagyását (jelen 
határozat 9.szakasza) 
3. nem szerzi be a társbérlők jóváhagyását az állat tartására jelen határozat 9.szakaszával 
összhangban 
4. közös lakóépületekben kutyát és macskát tart a közös helyiségekben (jelen határozat 
10.szakaszával ellentétben) 
5. családi lakóház udvarán kutyát és kutyakölyköket tart olyan számban és módon melyek 
ellentétben vannak a jelen határozat 12.szakaszával 
6. közös udvarban kutyát tart az udvar használói többségének jóváhagyása nélkül (a határozat 
13.szakasza) 
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7. a kutyát jelen határozat 14. és 15. szakaszával ellentétben vezeti ki zárt helyiségből 
8. a jelen határozat 15.szakaszának 4. bekezdésével ellentétben jár el 
9. nem tisztítja el haladéktalanul a bepiszkított lépcsőházat, közös és más helyiségeket vagy 
közterületet (a határozat 17.szakasza) 
10. a kutyát vagy macskát legalább évente egyszer nem oltatja be veszettség és más fertőző 
betegség ellen és nem féregteleníti (19.szakasz) 
11. a kutya vagy a macska megmar valakit és erről a tulajdonos nem értesíti az illetékes 
állategészségügyi ellenőrt és nem jár el annak rendelkezései értelmében (a határozat 20.szakasza) 
12. a határozat 21.szakaszában meghatározott módon és határidőn belül nem jelenti a háziállat 
elpusztulását 
13. dísz- és egzotikus madarakat tart jelen határozat 22.szakaszának rendelkezéseivel ellentétben 
14. a jelen határozat 23.szakasza rendelkezéseivel ellentétben tart házinyulat 
15. a jelen határozat 24.szakasza rendelkezéseivel ellentétben tart baromfit 
16. jelen határozat 25-27.szakaszának rendelkezéseivel ellentétben tart házigalambot 
17. jelen határozat 28.szakaszának rendelkezéseivel ellentétben tart méheket 
18. jelen határozat 29.szakaszának rendelkezéseivel ellentétben tart patásállatot nem megfelelő 
tisztasági feltételek mellett 
19. jelen határozat 29.szakasza 1. és 2. bekezdésének ellentétben tart állatokat 
20. jelen határozat 29.szakaszának 1.és 2.bekezdésében említett állatokat olyan objektumokban 
tartja amelyek a jelen határozat 31.szakaszának 1. és 2.bekezdésével ellentétben nem a megszabott 
távolságra vannak a lakóépülettől 
21. ha a gyűjtőmedence elhelyezése és kiépítése nem felel meg a határozat feltételeinek 
(31.szakasz, 1.bekezdés) 
22. a háziállatokkal a határozat 40.szakaszának rendelkezéseivel ellentétesen bánik 
 

38.szakasz 
 
 2000 dinár helyszíni bírsággal büntethető a polgár, ha a kutya futtatását illetve sétáltatását 
nem a jelen határozat 14. és 15.szakasza 1., 2. és 3.bekezdésének rendelkezéseivel összhangban 
végzi.  
 
VII ÁTMENETI- ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

39.szakasz 
 
 A jelen határozatnak a tartott állatok számára és fajtájára vonatkozó rendelkezések nem 
érvényesek azokra a természetes személyekre akiknél tevékenységük alapját képezi az állattartás. 
 

40.szakasz 
 
 A jelen határozat a tartott kutyák számára és fajtájára vonatkozó rendelkezései nem 
érvényesek olyan jogi és természetes személyekre nézve, akik tevékenységük keretein belül kutyát 
használnak hivatali helyiségek és épületek, gyárak, telepek, raktárak, stb őrzésére (hivatali kutyák). 
 

41.szakasz 
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 A kommunális ügyekre illetékes községi közigazgatási szerv a jelen határozat 
hatálybalépésétől számított 3 hónapos határidőn belül köteles a jelen határozat 16.szakaszának 
rendelkezéseit véghezvinni. 
 

42.szakasz 
 
 Azok az állattartók, akiknek istállói és más állattartásra előlátott épületei nem felelnek meg 
a jelen határozattal előírt feltételeknek, kötelesek 1 éves határidőn belül átalakítani azokat – a 
határozat hatálybalépésétől számítva. 
 

43.szakasz 
 
 A határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE         Képviselő-testület elnöke 
Szám:06-2-4/2014-02          Hallgató Imre, s.k. 
Kelt:2014.03.05. 
Kishegyes 
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