На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(“Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала
("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 10.03.2017. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се Предлог одлуке о изменама Одлуке о обављању комуналне
делатности зоохигијене на територији Града Ниша.
II
Предлог одлуке о изменама Одлуке о обављању комуналне делатности
зоохигијене на територији Града Ниша, доставља се председнику Скупштине Града
Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.
III
За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша, одређује се Владислава Ивковић, Градскa управа града Ниша –
Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Број: 311-3/2017-03
Нишу, 10.03.2017.године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник
РС'', број 88/2011 и 104/2016), члана 66. Закона о добробити животиња(''Службени
гласник РС'', број 41/2009) и члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града
Ниша'', број 88/2008 и 143/2016),
Скупштина Града Ниша, на седници од _______. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЗООХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
Члан 1.
У Одлуци о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији Града
Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 10/2015), у члану 6 став 2, тачка 3 мења се и
гласи:
„3) које Министарство надлежно за послове ветеринарства одузме власницима,
односно држаоцима.“
Члан 2.
У чл. 21, 22 и 25 речи: „управа надлежна“ у одређеном падежу замењују се
речима:“Градска управа града Ниша-секретаријат надлежан“, у одговарајућем
падежу.
Члан 3.
У члану 26 став 2 мења се и гласи:
„За прекршаје прописане овом одлуком комунални инспектор издаје прекршајни
налог физичком лицу, предузетнику, правном лицу и одговорном лицу у правном
лицу.“
Члан 4.
У члану 27.у ставу 1, речи: „и подноси захтев за вођење прекршајног поступка“
се бришу.
Члан 5.
Члан 28 мења се и гласи:
„Члан 28.
Новчаном казном од 120.000 динара казниће се за прекршај комунално
предузеће ако:
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1.
не обавља послове у складу са усвојеним Програмом обављања
делатности зоохигијене (члан 12),
2.
не врши послове у прихватилишту, у складу са чл. 13 и усвојеним
Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији
Града.“
Члан 6.
Члан 29 мења се и гласи:
„Члан 29.
Новчаном казном од 6.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1.
одбије да плати трошкове збрињавања напуштене животиње смештене у
прихватилиште (члан 17.)
2.

одбије да плати трошкове одузимања животиња (члан. 18)

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
20.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном од
60.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 6.000 динара.“
Члан 7.
Члан 30 мења се и гласи:
„Члан 30.
Казниће се новчаном казном у износу од 60.000 динара правно лице, новчаном
казном у износу од 20.000 динара предузетник, а новчаном казном у износу од 6.000
динара одговорно лице у правном лицу и физичко лице, ако поступа супротно
забранама из члана 23 ове одлуке.“
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу Града Ниша.“
Број: _________________
У Нишу, _______. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
мр Раде Рајковић
2

Образложење

Одлуком о изменама Одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији
Града Ниша врши се усклађивање исте са Законом о прекршајима („Сл. гласник РС“, број
65/2013 и 13/2016 и 98/2016-одлука УС) којим је у члану 39 став 3 прописано да се одлукама
скупштине града могу прописати новчане казне само у фиксном износу, и то од минималног до
половине највишег фиксног износа новчаних казни прописаних у ставу 2 истог члана, односно у
фиксном износу од 1.000 до 25.000 динара за физичко и одговорно лице, од 5.000 до 75.000
динара за предузетника, а за правно лице од 10.000 до 150.000 динара.
Такође, изменама наведене одлуке извршено је усаглашавање исте са Одлуком о градској
управи Града Ниша („Службени лист Града Ниша,“бр. 143/2016), образованој као јединствени
орган, са организационим јединицама у саставу.
Доношењем ове одлука обезбеђује се сврсисходнији, ефикаснији и економичнији поступак
за изрицање и наплату новчаних казни, посредством прекршајног налога као знатно ефикаснијег
средства од досадашњег прекршајног поступка пред судовима за прекршаје, као и у
уједначавање регулативе у овој области.
Наиме, прекршајни суд је до сада, осим незнатног броја издатих прекршајних налога, у
прекршајном поступку одмеравао и изрицао новчане казне за прекршаје прописане актима
јединице локалне самоуправе у распону, што је доводило до дисфункцоналности прекршајног
поступка, као и до неуједначености у изрицању новчаних казни за исте или сличне прекршаје.
Имајући у виду да надзор над применом Закона о добробити животиња, и прописа
донетих на основу њега спроводи министарство надлежно за послове ветеринарства, као и
надлежност инспектора да између осталих, предузима и мере привременог или трајног одузимања
животиње ради заштите живота и добробити, ако власник поступа супротно одредбама овог
закона, то је изменом Одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене,у члану 6, уместо
комуналног инспектора, у складу са наведеним законом, прописано да се у прихватилиште
смештају између осталих, и животиње одузете од стране надлежног министарства.
У смислу претходно наведеног, израђен је нацрт Одлуке о изменама Одлуке о обављању
комуналне делатности зоохигијене на територији Града Ниша.
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

Овлашћено лицепо овлашћењу в.д. начелника
Градске управе града Ниша
Владислава Ивковић

ОДЛУКA О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
(''Службени лист Града Ниша'', број 10/2015)
-преглед члановa Одлуке који се мењају Члан 6.
Прихватилиште мора испуњавати услове за заштиту добробити животиња у погледу
простора за животиње, просторија и опреме, и друге услове у складу са Законом.
У прихватилиште се смештају животиње:
1) које су напуштене и изгубљене,
2) чији власник, односно држалац не може више да се брине о њима,
3) које надлежни комунални инспектор, у складу са одлукама градских општина којима се
регулише држање домаћих животиња, одузме власнику, односно држаоцу, и
3) које Министарство надлежно за послове ветеринарства одузме власницима,
односно држаоцима;
4) које су у опасности.
Предузеће је дужно да сарађује са надлежним ветеринарским службама и организацијама за
заштиту животиња, као и да редовно обавештава јавност и друге власнике прихватилишта о
животињама које се налазе у прихватилишту, у складу са Законом о добробити животиња.
Члан 21.
У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у обављању
комуналне делатности зоохигјене, предузеће је дужно да одмах о томе обавести управу надлежну
за комуналне делатности и да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја.
Уколико предузеће не предузме мере из става 1. овог члана у року који одреди
оснивач, управа надлежна за комуналне делатности ће предузети мере прописане законом и
прописима Скупштине Града.
VI НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ГРАДА У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 22.
По пријему обавештења о непланираном прекиду у обављању делатности зоохигијене,
односно по утврђивању поремећаја или прекида у обављању делатности зоохигијене, управа
надлежна за комуналне делатности, дужна је да:
1. одреди ред првенства и начин обављања делатности зоохигијене
2. предузме мере за заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена
3.утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у обављању
делатности зоохигијене, и учињену штету.
IX НАДЗОР
Члан 25.
Надзор над применом ове одлуке врши управа надлежна за комуналне делатности.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке обавља комунални инспектор.

Члан 26.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да:
1. изда налог Предузећу да уклони леш животиње са јавне површине;
2. изда налог да се прикупи напуштена или изгубљена животиња, у складу са одредбама ове
одлуке, и
3. предузима и друге мере, у складу са овом одлуком и прописима донетим на основу ове
одлуке.
За прекршаје прописане овом одлуком комунални инспектор може да покрене прекршајни
поступак и изда прекршајни налог физичком лицу, предузетнику, правном лицу и одговорном лицу у
правном лицу.
Уколико комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, уочи повреду прописа из
надлежности другог органа, одмах ће о томе, писаним путем, обавестити надлежни орган.
Члан 27.
Комунални полицајац у обављању комунално-полицијских послова, поред законом утврђених
овлашћења, издаје прекршајни налог и подноси захтев за вођење прекршајног поступка за
прекршаје прописане овом одлуком.
Уколико комунални полицајац, у обављању комунално-полицијских послова, уочи повреду
прописа из надлежности другог органа, одмах ће о томе, писаним путем, обавестити надлежни
орган.
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
ако:
1.

Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај комунално предузеће

не обавља послове у складу са усвојеним Програмом обављања делатности
зоохигијене (члан 12),
2.
не врши послове у прихватилишту, у складу са чл. 13 и усвојеним Програмом
контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града.
Члан 29.

Новчаном казном од 5.000,00 до 30.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
одбије да плати трошкове збрињавања напуштене животиње смештене у
прихватилиште (члан 17.)
2.
одбије да плати трошкове одузимања животиња (члан. 18)
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000,00 до
100.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном од 50.000,00 до
500.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 5.000,00 до 30.000,00 динара.
1.

Члан 30.
Казниће се новчаном казном у износу од 50.000 динара правно лице, новчаном казном у
износу од 10.000 динара предузетник, а новчаном казном у износу од 5.000 динара одговорно лице
у правном лицу и физичко лице, ако поступа супротно забранама из члана 23 ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана, комунални инспектор, односно комунални полицајац
издаје прекршајни налог у складу са законом.

