
  На основу чл. 27 и 28 Закона о заштити и добробити животиња ( "Сл. лист Црне Горе", број 14/08 ) 
и члана 36 став 1 тачка 3 Статута Општине Херцег Нови ("Сл. лист РЦГ -општински прописи" бр. 
15/04, 31/06 и 14/07 ) Скупштина општине Херцег Нови, на сједници одржаној дана 27. 08. 2009. 
године, доноси 
 

ОДЛУКА 
 

о оснивању склоништа за заштиту напуштених и изгубљених паса 
 

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 30/09 од 16.09.2009) 
 

Члан 1 
     Оснива се склониште за смјештај и заштиту напуштених и изгубљених паса са територије 
општине Херцег Нови. 
 

Члан 2 
     Општина Херцег Нови обезбјеђује склониште за изгубљене и напуштене псе на локацији - 
катастарска парцела 85 КО Жлијеби. 
 

Члан 3 
     Склониште за напуштене и изгубљене псе дужно је да: 

1) прима пријаве о напуштеним и изгубљеним псима; 
2) преузме напуштеног и изгубљеног пса и обезбједи му смјештај; 
3) обезбиједи ветеринарско-здравствену заштиту; 
4) тражи држаоца пса или удоми пса; 
5) води евиденцију о пронађеним псима и њиховом збрињавању или усмрћивању. 

 
Члан 4 

     Склоништа за псе 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 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 или избочина који би могли повриједити пса. 
     Пси морају имати на располагању простор који одговара њиховим физиолошким и етолошким 
потребама. 
     Склониште за псе мора бити опремљено тако да пси могу узимати храну и воду на начин 
примјерен њиховој врсти. 
     Простор у објекту и опрема за храњење и напајање мора се редовно одржавати односно 
чистити. 
 

Члан 6 
     Склониште за псе мора имати посебне просторије за обраду паса, за вакцинацију-стерилизацију 
и усмрћивање. 
 

Члан 7 
     У склоништима за псе мора бити запослено лице оспособљено за бригу о псима. 



     Провјеру оспособљености врши надлежни орган ветеринарске управе. 
 

Члан 8 
  Склониште је дужно обезбиједити псима: 

1. храну и воду према њиховим физиолошким потребама; 
2. његу и здравствену заштиту; 
3. смјештај у објекту са довољно свјетлости, топлоте и простора; 
4. хигијену простора; 
5. заштиту од утицаја временских прилика и природних непријатеља. 

 
Члан 9 

     Пси морају имати приступ довољним количинама хране и воде одговарајућег квалитета у складу 
са њиховим потребама. 
     Исхрана паса врши се по правилнику о исхрани паса који одобрава надлежни орган 
ветеринарске управе Владе Црне Горе. 
 

Члан 10 
     Оснивање, рад и функционисање склоништа финансира Општина Херцег Нови из буџетских 
средстава. 
 

Члан 11 
     Трошкове смјештаја у склоништу плаћа држалац ако је познат или се накнадно утврди по 
цјеновнику који прописује орган управљања ЈП "Чистоћа" Херцег Нови уз сагласност Секретаријата 
за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине општине Херцег Нови. 
 

Члан 12 
     Држалац изгубљеног пса дужан је нестанак пријавити: 

- Комуналној полицији, 
- Склоништу за напуштене псе, 
- Ветеринарској станици или невладиној организацији за заштиту животиња. 

 
Члан 13 

     Лице које нађе напуштеног или изгубљеног пса дужно је обавијестити Комуналну полицију 
општине Херцег Нови или Склониште за напуштене псе. 
     Комунална полиција доноси рјешење о збрињавању напуштеног или изгубљеног пса. 
 

Члан 14 
     Уколико држалац пса није поднио захтјев за његово враћање у року од 15 дана од дана пријема 
у склониште пас се може удомити. 
 

Члан 15 
     Лице које удоми пронађеног пса дужно је потписати изјаву о удомљавању. 
     Удомити се може само пас који је ветеринаски прегледан уз евиденцију удомљавања коју води 
ЈП "Чистоћа" Херцег Нови. 
 

Члан 16 
     Ако се пас 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 због старости отказују основне животне функције, 
- ако је опасан по околини, односно ако се не може прилагодити условима и заточеништву, 
- ако је неизљечиво болестан, повријеђен, тјелесно деформисан или на други начин 
патолошки деформисан тако да опоравак пса није могућ и живот за њега представља извор 
сталног бола, патње, страха и стреса. 

     Пса 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 17 
     У току сакупљања изгубљених и напуштених паса, утовар, претовар, истовар и превоз паса 
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 
физиолошких потреба. 
 

Члан 18 
     Превозним средствима мора се управљати на начин да се избјегне повреда и патња паса и 
заштити њихова сигурност. 
     Возило којим се превозе пси мора се видно обиљежити споља. 
 

Члан 19 
     ЈП "Чистоћа" Херцег Нови задужено је за сакупљање и превоз до склоништа напуштених и 
изгубљених паса и да води бригу о овим животињама у склоништу. 
     Његу и здравствену заштиту напуштених и изгубљених паса ЈП "Чистоћа" Херцег Нови 
оствариће у сарадњи са ветеринарском установом. 
 

Члан 20 
     Надзор над спровођењем ове одлуке врши Секретаријат за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине општине Херцег Нови. 
 

Члан 21 
     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу ЦГ -Општински 
прописи". 
 
     Број: 01-3/67-09 
     Херцег Нови, 27.08.2009. год. 
 
     Скупштина општине Херцег Нови 
     Предсједник, 
     Др Предраг Анђелић, с.р. 
 


