На основу чл. 26., 27. и 28. Закона о заштити и добробити животиња (“Сл. лист Црне
Горе” бр. 14/08) и чл. 33 и 37 Статута Општине Беране (“Сл.Лист РЦГ-општински
прописи” бр. 21/04 и 34/06, “Сл.лист ЦГ-општински прописи” бр 6/11), Скупштина
општине Беране на сједници одржаној дана, 30. 09. и 01 10. 2014. године, донијела
је
ОДЛУКУ
О оснивању склоништа за смјештај и заштиту напуштених и изгубљених паса
и осталих животиња
Члан 1
Овом Одлуком оснива се склониште за смјештај и заштиту
изгубљених животиња са територије Општине Беране.

напуштених паса и

Члан 2
Локација на којој ће се организовати склониште за напуштене и изгубљене псе и
остале животиње обухвата дио катастарске парцеле број 23 КО Виницка I, у захвату
Просторног плана, а ван детаљне урбанистичке разраде.
Члан 3
Склониште за напуштене и изгубљене псе и остале животиње дужно је да:
1. прима пријаве о напуштеним и изгубљеним псима и осталим животињама;
2. преузме напуштеног и изгубљеног пса или другу животињу и обезбједи смјештај,
ветеринарску и здравствену заштиту;
3. тражи држаоца пса, удоми пса или другу животињу;
4. води евиденцију о пронађеним псима и осталим животињама, њиховом
збрињавању или усмрћивању.
Члан 4
Склоништа за псе и друге животиње морају испуњавати ветеринарско-санитарне
услове које прописује надлежни орган ветеринарске управе Владе Црне Горе.
Члан 5
Објекти и опрема склоништа за напуштене и изгубљене псе и остале напуштене
животиње морају бити изграђени, односно направљени од материјала који не смије
бити опасан за псе и дјеловати штетно на њихово здравље и морају бити изграђени
тако да се могу лако чистити, прати, а по потреби дезинфиковати.
Објекат и простор за смјештај паса и опрема морају бити изграђени тако да немају
оштрих углова, ивица и избочина, који би могли повриједити пса или другу
животињу.
Пси и остале животиње морају имати на располагању простор који одговара
њиховим физиолошким и етолошким потребама.
Склониште за псе и остале напуштене животиње мора бити опремљено тако да пси
и друге животиње могу узимати храну и воду на начин примјерен њиховој врсти и
узрасту. Простор у објекту и опрема за храњење и напајање мора се редовно
одржавати, односно чистити.

Члан 6
Склониште за псе и друге напуштене животиње мора имати посебне просторије за
обраду паса, за вакцинацију,стерилизацију и усмрћивање.
Члан 7
Склониште је дужно обезбједити псима и другим напуштеним животињама:
- храну и воду према њиховим физиолошким потребама;
- његу и здравствену заштиту;
- смјештај у објекту са довољно свјетлости, топлоте и простора;
- хигијену простора;
- заштиту од утицаја временских прилика и природних непријатеља.
Члан 8
Пси и друге животиње морају имати приступ довољним количинама хране и воде
одговарајућег квалитета у складу са њиховим потребама. Исхрана паса се врши по
Правилнику о исхрани паса, који одобрава надлежни орган ветеринарске управе
Владе Црне Горе.
Члан 9
Оснивање, рад и функционисање склоништа финансира Општина Беране из
буџетских средстава.
Члан 10
Трошкове смјештаја у склоништу плаћа држалац, ако је познат или се накнадно
утврди, по цјеновнику који прописује орган управљања ДОО "Комунално” Беране, уз
сагласност Секретаријата за комуналне-стамбене послове и саобраћај Општине
Беране.
Члан 11
Држалац изгубљеног пса или друге животиње дужан је нестанак пријавити:
- Комуналној полицији;
- Склоништу за напуштене псе и друге животиње;
- Ветеринарској станици или невладиној организацији за заштиту животиња.
Члан 12
Лице које нађе напуштеног или изгубљеног пса или другу животињу дужно је
обавјестити Комуналну полицију Општине Беране или Склониште за напуштене псе
и друге напуштене животиње.
Комунална полиција доноси рјешење о збрињавању напуштеног или изгубљеног пса
или друге животиње.
Члан 13
Уколико држалац пса није поднио захтјев за његово враћање у року од 15 дана од
дана пријема у склониште, пас се може удомити.
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Члан14
Лице које удоми пронађеног пса, дужно је потписати изјаву о удомљавању.
Удомити се може само пас или друга напуштена животиња која је ветеринарски
прегледана уз евиденцију удомљавања коју води ДОО "Комунално" Беране.
Члан 15
Ако се пас или друга напуштена животиња у року од 30 дана од дана смјештаја у
склониште не удоми или не збрине на други начин, може се усмртити:
- ако је класификован као "опасан" пас;
- ако псу или другој животињи због старости отказују основне животне
функције;
- ако је опасна по околину, односно ако се не може прилагодити условима и
заточеништву;
- ако је неизљечиво болесна, повриједјена, тјелесно деформисана или на
други начин
патолошки деформисана, тако да опоравак није могућ; живот за њу
представља извор сталног бола, патње, страха и стреса.
Пса или другу напуштену животињу може усмртити само ветеринар или
ветеринарски техничар под надзором ветеринара.
Усмрћивање се врши на начин којим се обезбјеђује тренутна смрт.
Усмрћивање пса се обавља у посебној просторији склоништа.
Члан 16
У току сакупљања изгубљених и напуштених паса и других напуштених животиња
утовар, претовар, истовар, превоз паса и других напуштених животиња мора се
обавити на начин којим се неће код паса проузроковати бол, повреда, непотребна
патња или смрт.
Током утовара, претовара, истовара и превоза, пси се не смију лишавати основних
физолошких потреба.
Члан 17
Превозним средствима мора се управљати на начин да се избјегне повреда и
патња паса и других напуштених животиња и заштити њихова сигурност.
Возило којим се превозе пси и друге напуштене животиње мора се видно
обиљежити споља.
Члан 18
Општина Беране повјерава обављање послова управљања, одржавања и пружања
услуга Склоништа предузећу ДОО "Комунално" Беране, у складу са Законом, овом
Одлуком и посебним прописима. ДОО “Комунално” је задужено за сакупљање и
превоз до склоништа напуштених, изгубљених паса и других напуштених животиња
и да води бригу о овим животињама у склоништу.
Његу и здравствену заштиту напуштених и изгубљених паса и других напуштених
животиња ДОО "Комунално" Беране оствариће у сарадњи са ветеринарском
установом.
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Члан 19
ДОО Комунално након изградње Склоништа, не може ни под каквим условима стећи
право власништва на изграђеним објектима Склоништа и земљишту.
Члан 20
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Секретаријат за комунално-стамбене
послове и саобраћај.
У спровођењу надзора из става 1.овог члана уколико Секретаријат оцијени да ДОО
Комунално-Беране не обавља послове Склоништа у складу са Законом, овом
Одлуком и другим прописима, предложиће Предсједнику општине Беране да
приступи раскиду Уговора са ДОО Комунално и предложи повјеравање послова
Склоништа другом правном лицу или предузетнику у складу са Законом.
Члан 21
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ЦГ
- општински прописи.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Број:02-030-469
Беране, 01. 10. 2014.г.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Киковић
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Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 28 Закона о заштити
добробити животиња ("Сл. лист Црне Горе", бр. 14/08 и 40/11) којим се предвиђа да
ако није основано склониште за напуштене животиње у складу са чланом 26 став 2
овог Закона, његово оснивање и рад финансира једна или више јединица локалне
самоуправе у складу са њиховим потребама.
Разлози за доношење Одлуке
Полазећи од Универзалне декларације о правима животиња, гдје свака животиња
која живи у зависности од човјека има право на одржавање и брижљиву његу, су
руководиле општину Беране, да овом осјетљивом питању приђе крајње одговорно и
да оснивањем Склоништа пружи напуштеним и изгубљеним псима и осталим
животињама уточиште, обезбиједи основне услове за живот и здравствену заштиту.
Разлог за оснивање Склоништа је и чињеница да је у последње вријеме у граду и
приградским насељима повећан број напуштених паса, који представљају опасност
по безбједност и здравље грађана.
Опште је познато да је у општини Беране било више случајева напада на грађане
од стране напуштених паса са немилим последицама (повредама и трајним
траумама). Повећан је и број одштетних захтјева и тужби од стране грађан за
накнаду штете од стране Општине која је у обавези да донесе Одлуку о оснивању
склоништа за заштиту напуштених животиња.
Поштујући Законску обавезу доношења подзаконског акта, а у циљу збрињавања
напуштених животиња и сигурности грађана, предлажемо Скупштини да Одлуку
усвоји као у тексту предлога.

Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту
животне средине
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