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63. 

На основу члана 20. тачка 15. Закона о  локалној  самоуправи  („Сл.гласник РС'', бр.129/07, 83/14- 
др.закон, 101/16 и 47/18), члана 2.став 3.тачка 14, члана 3.,4.,5.,6, члана 13. став 1. и члана 17. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС", бр.  88/11, 104/16 и 95/18), члана 3. и члана 19-22. Уредбе 
о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл.гласник РС'', бр.13/18, 66/18 и 
51/19), члана 66.и 67. Закона о добробити животиња („Службени гласник РС", бр. 41/09), члана 46. Закона о 
ветеринарству („Службени гласник РС", бр. 91/05, 30/10 и 93/12 и 17/19 - др. закон), и члана 40. став 1. тачка 
6. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 30/18), Скупштина општине Пландиште, 
на  седници  одржаној  дана 25.05.2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 
 

1.   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се услови, рад и делатност зоохигијене на територији општине 
Пландиште. 

 
2.   ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 

Члан 2. 
Делатност зоохигијене на територији општине Пландиште обављаће јавно предузеће, привредно 

друштво, предузетник или други привредни субјект који је у складу са законом регистрован и лиценциран за 
обављање делатности зоохигијене, које испуњава услове за отпочињање  обављања  комуналне  
делатности  зоохигијене  утврђених  у  Уредби  о  начину  и условима за отпочињање обављања комуналних 
делатности („Службени гласник РС'', број 13/2018 и 66/2018). 

Општина Пландиште повериће обављање комуналне делатности зоохигијене, или поједине послове 
из оквира комуналне делатности зоохигијене, на основу одлуке Скупштине општине Пландиште о начину 
обављања комуналне делатности, и уговора о поверавању, са применом одредби  закона  о  јавно-
приватном  партнерству,  осим  када  се  делатност  поверава  јавном предузећу. 

Општина Пландиште може да спроведе и процедуру која је утврђена у Закону о комуналним 
делатностима и донесе Одлуку и Споразум о заједничком обављању комуналне делатности зоохигијене за 
две или више јединица локалне самоуправе. 

 
Члан 3. 

Комунална делатност зоохигијене обухвата следеће: 
1) хватање, превоз, збрињавање и смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште; 
2) контрола и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака; 
3) нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних и  других површина (атара)  

и  објеката  за  узгој,  држање,  дресуру,  излагање,  одржавање  такмичења  или промет   животиња   до   
објекта   за   сакупљање,   прераду   или   уништавање   отпада животињског порекла на начин који не 
представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; 

4) спровођење мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене. Вршилац комуналне делатности 
обављаће поверене послове по налогу  комуналне инспекције Општинске управе општине Пландиште. 

Члан 4. 
Нешкодљиво уклањање лешева домаћих и других животиња подразумева: сакупљање, превоз, 

сахрањивање, спаљивање или прераду на прописан начин, који не представља ризик по друге животиње, 
људе или животну средину. 

Вршилац комуналне делатности зоохигијене је дужан, када је то потребно, да обезбеди превоз 
леша са места угинућа до објекта за преглед лешева или за сакупљање, прераду или уништење, као и да 
обезбеди дезинфекцију места угинућа, возила и опреме. 

 
Члан 5. 

По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по утврђивању поремећаја или прекида у 
пружању комуналних услуга, општинска управа дужна је да: 
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1) одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед прекида, 

настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би настала значајна, 
односно ненадокнадива штета; 

2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена; 
3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности и 

учињену штету. 
 
3.   ЗАБРАНА 

Члан 6. 
Забрањено је бацати лешеве животиња у водене токове или одводе, или их остављати на 

путевима, отвореном простору, у шумама и јавним површинама, или на другом месту. 
Власници и држаоци животиња дужни су да пријаве угинуће животиње надлежној комуналној 

инспекцији Општинске управе општине Пландиште, и да се придржавају свих упутстава које је надлежни 
орган издао у вези са одлагањем лешева. 

 
4.   ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 7. 
Средства за обављање и развој делатности зоохигијене обезбеђују се из: 
1)   прихода буџета Општине Пландиште; 
2)   наменских средстава других нивоа власти; 
3)   других извора у складу са законом. 

 
5.   НАДЗОР 
 

Члан 8. 
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши комунална инспекција Општинске управе 

општине Пландиште. 
 
6.   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 9. 
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице и одговорно 

лице у правном лицу ако се не придржава одредби члана 4. ове Одлуке. 
Новчаном казном у износу од 30.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник или привредно 

друштво ако се не придржава одредби члана 4. ове Одлуке. 
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац комуналне 

делатности зоохигијене ако се не придржава одредби члана 4. ове Одлуке. 
 
7.   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о обављању делатности зоохигијене 

(„Службени лист општине Пландиште'', бр. 25/2018 и 38/2019). 
 

Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Пландиште''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-6 /2021-I 
Дана: 25.05.2021. године            ПРЕДСЕДНИК   
П Л А Н Д И Ш Т Е          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 


