На основу члана 2. став 3. тачка 14. и члана 3. став 1. тачка 14. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11, 104/16 и 95/18),
члана 46. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, 91/05, 30/10, 93/12 и
17/19-др.закон) члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.
закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени
гласник РС”, број 65/13, 13/16, 98/16-oдлука УС, 91/19 и 91/19-др.закон ) и члана 26.
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен
текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности
зоохигијене на територији града Краљева (у даљем тексту:зоохигијена), права и
обавезе вршиоца и корисника услуге зоохигијене, финансирање зоохигијене,
надлежност за вршења надзора над обављањем зоохигијене, казнене мере за
непоштовање одредаба ове одлуке и друга питања која су од значаја за обављање
зоохигијене.
Члан 2.
Зоохигијена, сходно члану 1.ове одлуке, осим послова спровођења мера
контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката
спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне
намене, поверава се Јавном комуналном предузећу „Чистоћа” Краљево као вршиоцу
комуналне делатности (у даљем тексту: Предузеће).
Послови спровођења мера контроле и смањења популације штетних
организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и
дератизације на површинама јавне намене на територији града Краљева се
поверавају на начин и у складу са законом којим се уређује обављање комуналне
делатности.
Предузеће, односно други вршилац појединих послова из оквира зоохигијене
је дужно да испуњава минималне услове у погледу стручне оспособљености
кадрова и техничког капацитета потребних за обављање зоохигијене прописанe
актом којим се уређују начин и услови за отпочињање обављања комуналних
делатности.
Члан 3.
Корисник услуге зоохигијене, осим услуге спровођења мера дезинфекције,
дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене ради смањења
популације штетних организама, глодара и инсеката, је власник односно држалац
напуштене односно изгубљене, одузете или угинуле животиње на површини јавне
намене или животиње коју је Предузеће сместило у прихватилиште, односно чији се
леш уклања са површина јавне намене као и чији се леш уклања из објеката за узгој,
држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња.

II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
Предузеће доноси Годишњем програм зоохигијене који нарочито садржи
врсту, обим и динамику услуга, као и висину средстава потребних за његову
реализацију (у даљем тексту: Програм).
Предузеће је дужно да Програм из става 1. овог члана донесе најкасније до
15. јануара текуће године.
Програм из става 1 овог члана се сматра донетим када на њега сагласност да
Градско веће града Краљева.
Члан 5.
Градско веће града Краљева доноси Програм контроле и смањења
популације напуштених паса и Програм контроле и смањења популације
напуштених мачака на територији града Краљева.
Предлоге програма из става 1. овог члана припрема Предузеће за период од
10 година.
Члан 6.
Град Краљево, у складу са законом којим се уређује добробит животиња
обезбеђује прихватилиште за напуштене и изгубљене животиње.
Прихватилиште из става 1. овог члана мора испуњавати услове за заштиту
добробити животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме, а у
складу са прописима којим се уређује добробит животиња и мора бити уписано у
Регистар који води надлежно министарство, у складу са прописима којим се уређује
ветеринарство.
Лица која раде у прихватилишту са животињама морају бити обучена у складу
са прописима који регулишу добробит животиња.
Хватање, превоз, смештај и збрињавање напуштених и изгубљених животиња паса у прихватилишту за животиње
Члан 7.
Предузеће обавља послове хватања, превоза, смештаја и збрињавања
напуштених и изгубљених животиња-паса на територији града Краљева савременим
методама и на хуман начин, уз примену одговарајуће опреме и превозних
средстава, на начин да се са животињом поступа тако да се проузрокује најмањи
степен бола, патње, страха и стреса у складу са законом којим се уређује добробит
животиња.
Члан 8.
Предузеће је одговорно за живот, здравље и добробит животиња које су
смештене у прихватилиште и дужно је да о њима брине са пажњом доброг
домаћина.
Члан 9.
Хватање, превоз, смештај и збрињавање напуштених и изгубљених
животиња-паса у прихватилиште врши се на основу пријаве или на основу сазнања
стечених у току редовног рада.
Пријава из става 1. овог члана подноси се телефоном, достављањем
електронске поруке или писаним путем. Број телефона на који се подноси пријава и

електронска адреса Предузећа објављују се у средствима јавног информисања и на
званичној интернет презентацији Предузећа. Пријава мора да садржи ближе податке
о локацији, опису животиње (боја, висина, раса .......), време пријављивања, име на
које се животиња одазива, име и презиме, адреса и број телефона лица које врши
пријављивање. Свака пријава, па и пријава која не садржи наведене податке,
евидентира се и у случају прикупљања, превоза и збрињавања животиње,
подносилац пријаве се обавештава.
Прикупљање, превоз и збрињавање животиња-паса се спроводи радним
данима до 12 часова са локација на којима се пси скупљају, док се интервентно
прикупљање, превоз и збрињавање животиња паса спроводи сваког радног дана у
току радног времена Предузећа.
Члан 10.
Власник односно држалац животиње-пса који исту изгуби је дужан да губитак
животиње пријави Предузећу и то без одлагања, а најкасније у року од три дана од
дана губитка животиње.
Ако власник односно држалац животиње-пса, не пријави губитак животиње из
става 1. овог члана, сматра се да је исту напустио.
Члан 11.
Хватање, превоз и смештај напуштених и изгубљених животиња-паса са
површина које нису јавна намена, Предузеће обавља на основу захтева власника,
односно корисника те површине или на основу налогу и уз присуство надлежне
инспекције о трошку власника односно корисника површине.
Члан 12.
Предузеће, поред законом и овом одлуком предвиђених послова, је дужно да
у складу са прописима којима се уређује добробит животиња и ветеринарство:
1.
организује излазак на терен у односу на пријављивање локације и број
животиње;
2.
смешта у прихватилиште прикупљене животиње-псе и предузима следеће
мере: врши тријажу, утврђује идентитет, обавештава власника, врши проверу на
списку тражених животиња, организује преглед од стране ветеринара и утврђује
здравствено стање, размешта и разврстава животиње према полу;
3.
води евиденцију о животињама-псима у прихватилишту;
4.
смешта и збрињава ухваћене, напуштене и изгубљене животиње-мачке у
прихватилишту за животиње под условом да су претходно обезбеђени услови за
њихов смештај и збрињавање у складу са законом и у поступку предвиђеним овом
одлуком, а који се примењује на хватање, превоз, смештај и збрињавање
напуштених и изгубљених паса у прихватилишту за животиње;
5.
обавља и друге послове у складу са важећим прописима.
Члан 13.
Прихватилиште могу напустити искључиво стерилисане и обележене
животиње-пси, односно мачке, осим у случају када их преузимају власници, односно
држаоци који су нестанак животиње-пса пријавили као и преузели у складу са
роковима предвиђеним овом одлуком.

Контрола и смањење популације напуштених животиња - паса и мачака
Члан 14.
Предузеће је дужно да спроводи десетогодишњи Програм контроле и
смањења популације напуштених паса и Програм контроле и смањења популације
напуштених мачака према специфичностима средине у складу са прописима којима
се уређује добробит животиња а којим се нарочито дефинишу основна начела,
разлози и циљеви доношења, преглед стања, контролу размножавања и
збрињавања паса и мачака, образовање и информисање јавности о значају и начину
контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, финансијски план као и
динамика спровођења и праћења реализације.
Члан 15.
Контрола и смањење популације напуштених животиња-паса и мачака
обухвата:
1.
регистрацију и обележавање свих напуштених паса и мачака;
2.
побољшање услова у постојећем прихватилишту;
3.
стерилизацију свих напуштених паса и мачака;
4.
удомљавање напуштених паса и мачака;
5.
едукацију и информисање грађана, власника или држалаца животиња о
особинама и потребама животиња, сопственим мотивима држања животиња и
законским обавезама власника и
6.
друге мере у складу са важећим прописима.
Нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене
Члан 16.
У вршењу послова нешкодљивог уклањања лешева животиња непознатих
држалаца са површина јавне намене, Предузеће је дужно да:
1.
прима пријаве о постојању лешева животиња на површинама јавне намене и
на начин прописан чланом 9. став 2. ове Oдлуке;
2.
нешкодљиво уклања лешеве и животиње;
3.
обави или организује превоз лешева животиња до објекта за сакупљање,
прераду или уништавање отпада животињског порекла.
Овлашћено лице које прими пријаву одмах обавештава теренску службу о
локацији на којој се налази леш угинуле животиње. Теренска служба уклања леш,
врши дезинфекцију простора, а леш транспортује у објекат за сакупљање лешева
животиња.
Послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са површине јавне
намене, Предузеће врши на начин који не представља ризик по друге животиње,
људе или животну средину, у складу са посебним прописима.
Мере за смањења популације штетних организама, глодара и инсеката
Члан 17.
Мере контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара и
инсеката дезинфекцијом, дезинсекцијом и дератизацијом на површинама јавне
намене спроводе се у складу са законом.
У обављању послова из става 1. овог члана, вршилац комуналне делатности
коме су поверени послови из става 1. овог члана је дужан да испуњава услове

прописане законом и подзаконским актима који уређују спровођење мера смањења
популације штетних организама, глодара и инсеката.
Хватање, превоз, смештај и збрињавање других напуштених и изгубљених
животиња у прихватилишту за животиње
Члан 18.
Хватање, превоз, смештај и збрињавање напуштених и изгубљених животиња
(осим паса) у прихватилиште за животиње врши се на основу пријаве или на основу
сазнања.
Пријава се подноси на начин предвиђен чланом 9. ове одлуке и садржи
елементе прописане истим чланом.
Предузеће је дужно да ухваћену животињу збрине на одговарајући начин у
складу са законским и подзаконским прописима.
Предузеће предузима мере за проналазак власника односно држаоца
ухваћене животиње.
Трошкове хватања и збрињавања напуштених и изгубљених животиња из
става 1. овог члана сноси власник односно држалац животиње, а ако је исти
непознат, трошкови падају на терет буџета града Краљева.
Нешкодљиво уклањање лешева животиња из објеката за узгој, држање,
дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката
за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла,
организовање транспорта и транспорт
Члан 19.
Нешкодљиво уклањање лешева животиња из објеката за узгој, држање,
дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња врши Предузеће.
Уклањање лешева из става 1. овог члана, Предузеће врши по пријави
власника или држаоца животиња поднетој на начин прописан у члану 9. став 2. ове
одлуке.
Власник односно држалац животиње је дужан да Предузећу без одлагања
пријави угинуће животиње.
Овлашћено лице које прими пријаву дужно је да одмах обавести надлежну
службу Предузећа о локацији на којој се налази леш угинуле животиње. Надлежна
служба Предузећа дужна је да уклони леш, изврши дезинфекцију простора, а леш
транспортује у објекат за сакупљање лешева животиње.
Трошкови уклањања лешева животиња из става 1. овог члана падају на терет
власника односно држаоца животиње, а ако је исти непознат, трошкови падају на
терет буџета града Краљева.
Члан 20.
Транспорт или организовање транспорта лешева животиња свих врста
објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет
животиња до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског
порекла, Предузеће је дужно да обавља на начин који не представља ризик по друге
животиње, људе или животну средину.
Трошкови транспорта лешева животиња из става 1. овог члана падају на
терет буџета града Краљева.

Члан 21.
Град Краљево, у складу са прописима којим се уређује ветеринарство, за
потребе послова зоохигијене, је у обавези да обезбеди објекат за складиштење до
одвожења сакупљених лешева животиња и споредних производа животињског
порекла привредном субјекту овлашћеном за нешкодљиво уклањање лешева
животиња из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења
или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада
животињског порекла.
Цене комуналних услуга
Члан 22.
Цена комуналне услуге зоохигијене одређује се на начин и у поступку
утврђеним законом којим се уређује обављање комуналних делатности.
Члан 23.
Корисник услуге из члана 3. ове одлуке дужан је да плати цену извршене
комуналне услуге:
1) збрињавање животиње ако више не жели или није у могућности да се стара о њој;
2) хватања, превоза, смештаја, исхране и неге напуштених и изгубљених односно
одузетих животиња;
3) нешкодљивог уклањања лешева животиња са површине јавне намене као и
нешкодљиво уклањање лешева животиња из објеката за узгој, држање, дресуру,
излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање,
прераду или уништавање отпада животињског порекла.
Предузеће одређује цену услуге из става 1. овог члана на основу начела и
елемената за одређивање цене комуналне услуге на начин и у поступку прописаном
посебним прописима којима се уређује обављање комуналних делатности.
Када корисник услуге није познат, односно када се исти не може утврдити,
трошкови падају на терет буџета града Краљева.
III ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 24.
Предузеће односно други вршилац појединих послова зоохигијене је дужан да
у случају прекида или смањења обима обављања делатности зоохигијене насталог
услед непредвиђених околности (хаварија, елементарне непогоде и сл.) хитно
предузме мере за откањање узрока поремећаја и обавести Градско веће града
Краљева, као и уз обавештење достави предлог за начин обављања ове комуналне
делатности у складу са потребама, мере за отклањање насталих последица и друге
неопходне мере за наставак обаваљања делатности зоохигијене.
Градско веће града Краљева, на основу обавештења из става 1. овог члана
одлучује о предузимању мера за отклањање насталих последица, а посебно о
мерама којима се одређује начин пружања услуга оним корисницима код којих би
услед прекида услуге настала опасност по живот, здравље и рад грађана или рад
правних и физичких лица или би настала значајна односно ненадокнадива штета за
хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена и мере за
утврђивање разлога и одговорности за поремећај односно прекид вршења
делатности и учињену штету.

V ИЗЈАШЊЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ УСЛУГЕ
Члан 25.
Предузеће односно вршилац појединих послова зоохигијене је дужно да
једном годишње спроведе поступак изјашњења корисника о квалитету услуге
зоохигијене. Период изјашњења траје 15 дана, почев од дана објављивања позива
на својој званичној интернет презентацији Предузећа. Позив се доставља и најмање
једној локалној ТВ станици ради упознавања корисника услуга о могућности
изјашњавања.
Предузеће односно вршилац појединих послова зоохигијене је дужно да у
року од 5 дана од дана истека рока из става 1. овог члана сачини извештај.
Извештај из става 2. овог члана, Предузеће односно вршилац појединих
послова зоохигијене доставља организационој јединици Градске управе града
Краљева надлежној за комуналне послове у року од 10 дана од истека рока из става
2. овог члана.
Уколико су резултати изјашњења такви да већина корисника није задовољна
пруженом услугом због непоступања на које је Предузеће односно вршилац
појединих послова зоохигијене било обавезно у складу са одредбама Одлуке,
извештај се доставља организационој јединици Градске управе надлежној за
инспекцијске послове која ће наложити отклањање недостатака.
IV НАДЗОР
Члан 26.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Градска управа града
Краљева преко својих организационих јединица и то: организационе јединице
надлежне за инспекцијске послове (у даљем тексту: инспектор) .
У вршењу инспекцијског надзора над применом ове одлуке и других аката
донетих на основу ове одлуке, инспектор има право и дужности утврђене законом и
овом одлуком.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Новчаном казном у фиксном износу од 90.000,00 динара казниће се за
прекршај ЈКП „Чистоћа“ уколико поступи супротно одредбама чланова: 4, 12, 14, 16,
19. став 4, 24. став 1. и 25. став 1, 2. и 3. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у ЈКП
„Чистоћа“ новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара.
Новчаном казном у фиксном износу од 90.000,00 динара казниће се за
прекршај правно лице - вршилац појединих послова из оквира делатности
зоохигијене уколико поступи суптротно одредбама чланова: 17, 19. став 4, 24. став 1.
и 25. став 1, 2. и 3. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице код вршиоца
појединих послова из оквира делатности зоохигијене новчаном казном у фиксном
износу од 20.000,00 динара.

Члан 28.
Новчаном казном у фиксном износу од 65.000,00 динара казниће се за
прекршај предузетник-вршилац појединих послова из оквира делатности зоохигијене
уколико поступи суптротно одредбама чланова: 17, 19. став 4, 20. став 1, 24. став 1.
и 25. став 1, 2. и 3. ове одлуке.
Члан 29.
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се за
прекршај физичко лице уколико поступи супротно одредбама чланова: 10, 19. и 23.
став 3. ове одлуке.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Градско веће града Краљева ће донети Програм контроле и смањења
популације напуштених мачака на територији града Краљева у року од 2 године од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Град Краљево ће обезбедити објекат за складиштење до одвожења
сакупљених лешева животиња и споредних производа животињског порекла
привредном субјекту овлашћеном за нешкодљиво уклањање лешева животиња из
објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет
животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског
порекла у року од две године од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 31.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о хватању и
збрињавању напуштених паса („Службени лист општине Краљево”, број 9/07 и
„Службени лист града Краљева”, број 10/20 и 22/15)
Скупштина града Краљева
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