На основу члана 4. став 2. и члана 25. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, број 10/97 и 42/98) члана 46. Закона о ветеринарству („Службени
гласник РС“, број 91/05), члана 41. Статута општине Владичин Хан број 06-51/2/2008-01 од
03.09.2008.године и члана 123. Пословника Скупштине општине Владичин Хан, Скупштина
општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 05.09.2008.године, донела је
ОДЛУКУ
О ХВАТАЊУ И ЗБРИЊАВАЊУ ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА
Члан 1.
Овом одлуком прописује се начин и услови хватања и збрињавање напуштених
паса и мачака у прихватилишту за животиње (азил), нешкодљиво уклањање лешева
животиња са јавних површина, транспорт лешева животиња и друге радње у складу са
законом, на територији општине Владичин Хан.
Члан 2.
Послови хватања и збрињавања напуштених паса и мачака у прихватилиштима
за животиње, нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и транспорт
лешева животиња као комуналне делатности поверавају се правном или физичком лицу
регистрованом за обављање наведене делатности, са формираном и опремљеном
зоохигијеничарском службом која треба да обезбеди хватање, превоз и збрињавање
напуштених паса и мачака у прихватилиште, сагласно свом програму рада.
Скупштина општине Владичин Хан ће расписати конкурс за поверавање
послова из става 1 овог члана.
Лице коме се поверавају послови из става 1 овог члана, дужно је да за
обављање ветеринарских послова предвиђених програмом рада закључи уговор са
овлашћеном ветеринарском организацијом.
Финансијска средства за обављање комуналне делатности из става 1. овог члана
обезбеђују се из буџета општине Владичин Хан.
Члан 3.
Напуштеним псом или мачком сматра се пас или мачка који се нађе на јавном
месту без надзора власниика.
Хватање напуштених паса и мачака мора се обављати тако да проузрокује
најмањи степен бола, патње и стреса по псе и мачке.
Опрема за хватање паса и мачака мора да испуњава критеријуме ефикасности и
безбедности и да буду хумана за животињу која се хвата.
Превоз ухваћених животиња од места хватања до прихватилишта врши се
превозним средством са одговарајућом пратећом опремом.
Члан 4.
Ухваћене животиње смештају се у прихватилиште које мора да испуњава
ветеринарско-санитарне услове.
Прихватилиште мора бити ограђено. Улаз у прихвалитиште дозвољен је само
овлашћеним лицима и лицима заинтересованих за удомљавање животиња.
Лице коме се поверавају послови из члана 2 Одлуке је дужно, да у периоду
чувања ухваћених животиња у прихватилишту, обезбеди редовно храњење, здравствено и
хигијенски исправном храном, и

напајање животиња водом, уз ветеринарски надзор, као и заштиту животиња од
малтретирања на било који начин.
Члан 5.
Власник, односно држалац пса и мачке, који изгуби пса или мачку, дужан је да
случај без одлагања пријави зоохигијеничарској служби и најближој ветеринарској служби.
Зоохигијеничарска служба је дужна да предузме све радње које ће допринети
идентификацији регистрованих паса и да у року од 7 дана обавести власника, односно
држаоца пса о томе да ли се пас или мачка налази у прихватилишту.
Власници, односно држаоци паса и мачака могу их преузети уз плаћање
накнаде за хватање и чување, у року од 3 дана од дана обавештавања.
Накнада за хватање и чување паса и мачака из става 3. овог члана утврђује лице
коме се поверавају послови из члана 2 Одлуке , уз сагласност оснивача и наплаћује се од
власника.
Члан 6.
Ухваћене животиње смештају се у прихватилиште, прегледају се, разврставају у
групе и врши се њихова тријажа од стране стручних лица овлашћене ветеринарске
организације.
Здрави пси и мачке одвајају се од болесних, а мирољубиви од аграсивних.
Здрави мирољубиви пси и мачке обележавају се (микрочипом или ушном
тетоважом), вакцинишу се, чисте од паразита и стерилишу.

Члан 7.
Збрињавање паса и мачака врши се и путем удомљавање животиња.
Заинтересована лица – грађани се могу јавити ради збрињавања паса и мачака,
односно удомљавања.
Пас и мачка који се удомљавају морају да буду обележени (микрочиповима
или тетоважама), а лица која их прихватају евидентирају се као власници.
Грађанин који прихвати пса или мачку, сагласно ставу 8. овог члана, постаје
власник тог пса или мачке и сноси све обавезе сагласно закону и одредбама ове одлуке.
Члан 8.
Ухваћеним болесним и повређеним животињама мора се пружити одговарајућа
ветеринарска помоћ, а неизлечиво болесне или повређене животиње лишавају се живота.
Члан 9.
Животиња се може лишити живота у следећим случајевима:
1) ако је неизлечиво болесна, повређена, телесно деформисана или на други
начин патолошки онеспособљена, тако да опоравак животиње није могућ и даљи живот за
њу представљао би извор сталног бола, патње, страха и стреса,
2) ако је достигла такву старост, да јој отказују основне животне функције, и
3) ако је агресивна и не може да се прилагоди условима и заточеништву, а њено
пуштање на слободу представљало би опасност за људе, друге животиње и животну средину.

Члан 10.
Одмах по хватању агресивног пса или мачке позива се Друштво за заштиту
животиња и обавештава да је ухваћени пас или мачка агресиван-а.
Уколико се јави власник агресивног пса или мачке у року од 3 дана или се пас
или мачка удоми уз помоћ Друштва за заштиту животиња, врши се његово обележавање,
вакцинисање и чишћење од паразита и стерилизација.
Уколико није обезбеђено удомљавање врши се еутанација која мора бити
хумана и увек се спроводи од стране ветеринара.
Члан 11.
Лишавање живота животиње спроводи се искључиво на начин који проузрокује
потпуни губитак свести и смрт и мора бити изведено са претходно дубоком општом
анестезијом, после које следи поступак који проузрокује сигурну смрт без могућности
опоравка животиње.
Члан 12.
Нешкодљиво уклањање животињских лешева врши се у складу са прописима, а
превоз истих врши зоохигијеничарска служба опремљена специјалним моторним
транспортним возилом.
Лице коме се поверавају послови из члана 2 Одлуке се стара о редовном прању
и дезинфекцији возила за превоз животињских лешева.
Члан 13.
Зоохигијеничарска служба је дужна да води евиденцију о ухваћеним псима и
мачкама, обележавању, вакцинацији, чишћењу од паразита, угинулим животињама,
удомљеним животињама, стерилизацији, еутаназији и псима и мачкама смештеним у друга
прихватилишта, као и друге потребне евиденције.
Члан 14.
Овом одлуком нарочито се забрањује:
1. злоупотребљавати и мичути псе и мачке,
2. ометање радника зоохигијеничарске службе у хватању напуштених паса и мачака, и
3. неовлашћено окупљање, држање и хватање напуштених паса и мачака ван одређених
локација које одреди лице коме се поверавају послови из члана 2 Одлуке .
Члан 15.
Надзор над спровођењем и применом одредаба ове одлуке врши комунална
инспекција Општинске управе општине Владичин Хан.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор има сва права и
овлашћења прописана законом.
Члан 16.
Новчаном казном у износу од 6.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај

правно лице:
1. ако не врши континуирано и квалитетно поверене послове, (члан 2. став 2,3 и 4);
2. ако не обезбеди редовно храњење и напајање животиња здравствено и хигијенски
исправном храном и водом уз ветеринарски надзор, као и заштиту животиња од
малтретирања на било који начин (члан 4. став 3.).
3. ако не предузме све прописане радње (члан 5 став 2);
4. ако поступи супротно одредбама члана 6. одлуке;
5. ако не обележи пса или мачку и не евидентира лице које удомљава пса или мачку
(члан 7. став 3);
6. ако болесним животињама не пружи одговарајућу ветеринарску помоћ (члан 8);
7. ако лиши животињу живота супротно одредбама члана 9. одлуке;
8. ако по хватању агресивног пса или мачке не обавести Друштво за заштиту животиња
(члан 10 став 1);
9. ако лишавања живота животиња спроводи супротно одредбама члана 11. одлуке;
10. ако не води прописану евиденцију (члан 13);
Новчаном казном у износу од 5.ооо до 25.000 динара за прекршај из става 1.
овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу.
Члан 17.
Новчаном казном у износу од 5.000 до 25.000 динара казниће се прекршај
физичко лице:
ако неовлашћено улази у прихватилиште (члан 4. став 8);
ако не пријави изгубљеног пса хигијеничарској служби (члан 5. став 1);
ако злоупотребљава и мучи пса или мачку (члан 14. тачка 1);
ако омета раднике зоохигијеничарске службе у хватању паса и мачака (члан 14. тачка
2);
5. ако неовлашћено окупља, држи и храни напуштене псе или мачке (члан 14. тачка 3),
1.
2.
3.
4.

Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Пчињског округа“.
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